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I.

CEL KONTROLI
Celem kontroli było ocena bezpieczeństwa pomocniczych urządzeń wypornościowych

do nauki pływania klasy A i C oraz eliminowanie z rynku tych produktów, które mogą
stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.
Ponadto w toku kontroli weryfikowano legalność prowadzenia działalności
gospodarczej przez kontrolowanych przedsiębiorców.

II.

ZAKRES I SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI
Kontrola o charakterze ogólnokrajowym została zrealizowana w III kwartale 2014 r.
Kontrolą objęto ogółem 75 przedsiębiorców, w tym:



2 importerów,



3 pierwszych dystrybutorów,



8 hurtowni,



45 placówek sprzedaży detalicznej,



17 sklepów wielkopowierzchniowych.

Kontrola dotyczyła pomocniczych urządzeń wypornościowych do nauki pływania
klasy A (siedziska pływackie) i C (urządzenia do trzymania w rękach, przy ciele lub między
nogami)1 pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa określonych w ustawie
z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn.
zm.).
W przypadku tego asortymentu brak jest szczegółowych przepisów Wspólnoty
Europejskiej dotyczących ich bezpieczeństwa, w związku z powyższym inspektorzy IH
dokonali

oceny

bezpieczeństwa

produktów

w

oparciu

o

wymagania

wynikające

z dobrowolnych norm krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej będących
transpozycją norm europejskich innych niż normy uznane przez Komisję Europejską
za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów, tj. w przypadku
pomocniczych urządzeń wypornościowych do nauki pływania klasy A i C norm:


PN-EN 13138-2:2007 Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania -- Część 2:
Wymagania bezpieczeństwa i metody badań pomocniczych urządzeń wypornościowych
przeznaczonych do osobistego użytku (oryg.),



PN-EN 13138-3:2007 Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania -- Część 3:
Wymagania bezpieczeństwa i metody badań siedzeń pływackich przeznaczonych do zakładania
(oryg.).

1

Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania klasy B, tj. urządzenia zakładane na ciało mające
formę: ubioru, kołnierzy, pasów lub pierścieni (umieszczanych w okolicy talii), opasek naramiennych, plecaków,
podlegają pod przepisy dyrektywy 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw
Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (Dz. U. UE.L 399 z 30.12.1989, s. 18-38;
Dz.U.UE-sp.13-10-98) i powinny być oznakowane znakiem CE.
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Łącznie skontrolowano 237 partii produktów, z czego zakwestionowano z uwagi
na nieprawidłowości w oznakowaniu 53 partie (22,4 proc.).
W żadnej ze skontrolowanych partii inspektorzy Inspekcji Handlowej nie stwierdzili
występowania wad lub cech mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników.
Najwięcej nieprawidłowości stwierdzonych w oznakowaniu dotyczyło niedołączenia
do produktów informacji istotnych dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania – 29 partii.
W przypadku 2 partii brakowało wersji polskojęzycznej tych informacji. Brak wskazania
rozmiaru i klasy urządzenia w kontekście innych klas urządzeń pływackich stwierdzono
w przypadku 22 partii, a w przypadku jednej partii te informacje były jedynie
w języku obcym. Niezamieszczenie ostrzeżeń bezpośrednio na produkcie ujawniono
w 13 partiach, z kolei w 12 innych partiach ostrzeżenia miały wyłącznie obcojęzyczne
brzmienie, bez polskiej wersji językowej. Brak danych przedsiębiorcy odpowiedzialnego za
wprowadzenie produktu na rynek stwierdzono w 11 partiach produktów, natomiast brak
danych umożliwiających identyfikację produktu – w 5 partiach.
Inne stwierdzone nieprawidłowości to m.in.:


brak wskazania numeru normy – 3 partie,



sprzeczne informacje o dacie normy na etykiecie i na produkcie – 2 partie,



wskazanie okresu trwałości – 2 partie,



umieszczenie ostrzeżeń w barwie niekontrastującej z tłem – 2 partie,



umieszczenie znaku 0-3 świadczącego, że produktu nie może używać dziecko poniżej
3 lat, stosowanego w oznakowaniu zabawek – 1 partia,



bezpodstawne umieszczenie znaku CE – 1 partia.

Należy zaznaczyć, że w części partii produktów stwierdzono więcej niż jedną
nieprawidłowość.
Szczegółowe dane liczbowe zostały ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Nie stwierdzono uchybień w odniesieniu do legalności działalności gospodarczej
prowadzonej przez kontrolowanych przedsiębiorców.

W wyniku ustaleń wystosowano 25 pism informujących/wystąpień pokontrolnych
o

stwierdzonych

nieprawidłowościach

w

oznakowaniu

do

przedsiębiorców

odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek z wnioskami o usunięcie
niezgodności.
Kontrolowani przedsiębiorcy po zapoznaniu się z uwagami inspektorów Inspekcji
Handlowej oraz z obowiązującym stanem prawnym podejmowali działania naprawcze wobec
kwestionowanych

produktów.

Sami

bądź

w

porozumieniu

z

przedsiębiorcami
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odpowiedzialnymi za wprowadzenie zakwestionowanych produktów na rynek uzupełniali
brakujące informacje jeszcze w toku kontroli lub zobowiązywali się do jak najszybszego
uzupełnienia tych braków po ukończeniu kontroli albo też zwracali nieprawidłowo
oznakowane produkty do dostawców.

III.

WNIOSKI I REKOMENDACJE
Tegoroczna kontrola pomocniczych urządzeń wypornościowych do nauki pływania

klasy A i C w porównaniu do poprzedniej kontroli bezpieczeństwa tego asortymentu
przeprowadzonej w II kwartale 2012 r., pod względem ogólnego odsetka nieprawidłowości
wykazała znaczne polepszenie wyników. W toku poprzedniej kontroli zakwestionowano
47,9 proc. partii produktów, w trakcie obecnej 22,4 proc. Należy podkreślić, że wówczas
skontrolowano o 26 mniej partii produktów, czyli liczba kontrolowanych produktów była
zbliżona.
Najistotniejsze jest, że obecna kontrola nie ujawniła urządzeń do nauki pływania,
których

konstrukcja

lub

W poprzedniej kontroli
na

zastosowanie

cechy

zagrażałaby

bezpieczeństwu

użytkowników.

zakwestionowano 1 partię desek do pływania z uwagi

kolorystyki

niezapewniającej

odpowiedniej

widoczności

podczas

użytkowania.
W trakcie obecnej kontroli stwierdzono wyłącznie braki w oznakowaniu. W 54,7 proc.
zakwestionowanych

partii

brakowało

przy

produktach

informacji

istotnych

dla

prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. Niewskazanie rozmiaru i klasy urządzenia
w kontekście innych klas urządzeń pływackich dotyczyło 41,5 proc. partii. Brak ostrzeżeń
na produkcie ujawniono w 24,5 proc. zakwestionowanych partii, a w 22,6 proc. partii
ostrzeżenia miały tylko obcojęzyczne brzmienie.
Pomimo ogólnej poprawy wyników, wykrycie nieprawidłowości w oznakowaniu
w blisko ¼ skontrolowanych partii produktów sprawia, że nie można ich uznać do końca za
satysfakcjonujące, zwłaszcza mając na względzie środowisko w jakim pomocnicze urządzenia
do nauki pływania są użytkowane.
Mając powyższe na uwadze sugeruje się prowadzenie dalszych kontroli tego
asortymentu w przyszłych latach.
Załącznik: Zestawienie liczbowe wyników kontroli

Opracowanie:
Agata Klusek-Dąbrowska
Departament Nadzoru Rynku
UOKiK
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