Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia
informację o wynikach kontroli bezpieczeństwa mebli przeznaczonych dla dzieci
i młodzieży.
Kontrolą objęto 10 przedsiębiorców, tj.:
 3 producentów
-

„Meblik” Sp. z o.o., Chojnice,

-

„VIVALDO” Sp. z o.o., Rumia, Meblarska Spółdzielnia Pracy „DĄB”, Gdynia,

 4 placówki wielkopowierzchniowe
-

Sklep meblowy w Kartuzach, wł. Firma Handlowo - Usługowo - Produkcyjna „Mitex”
Import-Eksport, Kartuzy,

-

Sklep „ABRA” w Gdańsku, na terenie Centrum Handlowego „Osowa”, należący do
„ABRA” S. A., Kraków,

-

Sklep „JYSK” 202 wł. „JYSK” Sp. z o.o. w Gdańsku,

-

Salon Meblowy MEBLE – Black Red White, Słupsk, należący do MEBLE – Black Red
White Sp. z o.o., Biłgoraj,

 3 placówki detaliczne
-

Salon meblowy wł. PHU „BEJTO”, Gdynia,

-

Sklep meblowy wł. „CZE-SŁAW” Zakład Handlu Hurt-Detal, Słupsk,

-

Salon meblowy „RETRO”, Ustka.

stwierdzając nieprawidłowości w 7 przypadkach.
Łącznie sprawdzono 34 partie mebli o wartości 43.105,57 zł z czego zakwestionowano 14
partii o wartości 25.839,77 zł.

1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa mebli przeznaczonych dla
dzieci i młodzieży – badania organoleptyczne
W wyniku przeprowadzonej oceny organoleptycznej nie wniesiono zastrzeżeń w zakresie
bezpieczeństwa do badanych 34 partii mebli o wartości 43.105,57 zł.

Wyroby były stateczne, nie posiadały widocznych wad technicznych ani uszkodzeń
mechanicznych, które podczas użytkowania zgodnego z przeznaczeniem mogłyby stwarzać
zagrożenie.
Meble pod względem konstrukcyjnym, funkcjonalnym oraz jakości wykonania spełniały
wymogi bezpieczeństwa.

Kontrolowani producenci:


firma „Meblik” Sp. z o.o. posiadała świadectwa z badania wystawione przez
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Meblarstwa, Pracownia Badania
i Atestacji Mebli potwierdzające, że meble produkowane przez firmę „Meblik” spełniają
wymagania norm w zakresie wytrzymałości, stateczności i sztywności,



2 przedsiębiorców, tj. „VIVALDO” Sp. z o.o. oraz Meblarska Spółdzielnia Pracy
„DĄB” produkowali meble w oparciu o dokumentację techniczno-konstrukcyjną, przy
opracowywaniu której bazowano na wcześniej sprawdzonych i przebadanych
konstrukcjach

posiadających

pozytywne

atesty

z

badań

wytrzymałościowych

wystawionych przez Przedsiębiorstwo Usługowo Remontowe „REMODEX” Zakład
Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego Garby oraz badania własne prototypów.
Posiadali również pozytywne atesty i świadectwa na stosowane do produkcji materiały
(płyty MDF/HDF lakierowane, płyty laminowane wiórowe i MDF, obrzeża meblowe
wykonane z ABS, zawiasy meblowe, kleje i produkty lakiernicze).
Producenci posiadali dokumenty, w których deklarowali zgodność produkowanych mebli
z wymaganiami określonymi w normach:
- PN-F-06001:1994 „Meble mieszkaniowe.” – „VIVALDO” Sp. z o.o. oraz Meblarska
Spółdzielnia Pracy „DĄB”,
- spełnienie wymagań polskich i europejskich norm w zakresie bezpieczeństwa dotyczących
mebli dziecięcych i młodzieżowych – „Meblik” Sp. z o.o.
Z wytypowanych do oceny mebli - 4 partie., tj.
- regał, system modułowy Dallas D-7 i biurko narożne system modułowy Dallas D-40
produkcji „VIVALDO” Sp. z o.o.,
- regał system modułowy „Venus” V-13 i biurko system modułowy „Venus” V-18 produkcji
Meblarska Spółdzielnia Pracy „DĄB”
posiadały bezpośrednio na wyrobach i opakowaniach kartonowych naklejone etykiety,
na których podano numer normy PN-91/F-06008, grupę mebli C, D tj. podano normę
PN-91/F-06008 „Meble dla dzieci. Wymagania i badania”.
Jak wyjaśnili producenci system mebli modułowych Dallas oraz „VENUS” to meble
mieszkaniowe jak podano w deklaracjach zgodności i mogą być użytkowane przez młodzież
podczas nauki. Oznaczenie numeru normy PN-91/F-06008 „Meble dla dzieci. Wymagania
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i badania” oraz grupy C, D na etykietach naklejanych bezpośrednio na meblach
i opakowaniach kartonowych spowodowane zostało pomyłką.
W związku z powyższym postawiono żądania poprawy oznakowania na etykietach
naklejanych bezpośrednio na meblach i opakowaniach kartonowych.
W czasie kontroli dokonano poprawy oznakowania na etykietach oraz zobowiązano się do
przesłania do odbiorców poprawionego oznakowania.
Ponadto w czasie kontroli przeprowadzanej w sklepie należącym do „JYSK” Sp. z o.o. na
badane meble, których importerem i dystrybutorem był kontrolowany przedsiębiorca okazano
dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów bezpieczeństwa:
• dziecięce krzesło biurowe BORIS i krzesło biurowe FUN
-atesty wystawione przez SGS-CSTC Ltd. China potwierdzające, że krzesła spełniają
wymagania norm EN 1335-1:2000 i EN 1335-2:2000,
- atest wystawiony przez TŰV Product Service GmbH, D-22525 Hamburg, Sylvesterallee 2
potwierdzający, że krzesło FUN spełnia wymagania norm DIN EN 1335-1, DIN EN 1335-2
i DIN EN 1335-3:2000,
• biurko LISETTE i zestaw ROMEK (stolik narożnikowy + nadstawka)
certyfikaty meblowe wystawione przez centrum badawcze producenta Test Centre TvilumScanbrik, Egon Kristiansens Allé 2, DK-8882 Faarvang, Denmark, w których wpisano:
-

biurko

LISETTE

odpowiada

wymaganiom

europejskiej

dyrektywy

dotyczącej

bezpieczeństwa produktu Europen Product Safety Directive 2001/95/EF oraz norm prEN
12521:2008, DS/EN 1730:2000, DS/EN 14749:2005 i DS./ISO 7170:2005,
- stolik narożnikowy odpowiada wymaganiom europejskiej dyrektywy dotyczącej
bezpieczeństwa produktu Europen Product Safety Directive 2001/95/EF oraz norm prEN
12521:2008, DS/EN 1730:2000 i DS/EN 14749:2005,
- nadstawka odpowiada wymaganiom europejskiej dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa
produktu Europen Product Safety Directive 2001/95/EF oraz spełnia normę DS/EN
14749:2005.

2. Prawidłowość

oznakowania

produktów

w

zakresie

ogólnego

bezpieczeństwa
Łącznie sprawdzono 34 partie mebli o wartości 43.105,57 zł z czego zakwestionowano 7
partii o wartości 14.487,10 zł z uwagi na:
 Regał 100 Podróżnik K
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10 sztuk o wartości 7.037,10 zł
producent „Meblik” Sp. z o.o., Chojnice


brak oznaczenia informacją o obciążeniu półek.

W świadectwie z badania wystawionym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Katedra Meblarstwa, Pracownia Badania i Atestacji Mebli podano dla regału 100
obciążenie półek 25 kg.
 Regał 50 Podróżnik K
5 sztuk o wartości 2.037,05 zł
producent „Meblik” Sp. z o.o., Chojnice


brak oznaczenia informacją o obciążeniu półek

W świadectwie z badania wystawionym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Katedra Meblarstwa, Pracownia Badania i Atestacji Mebli podano dla regału 50 obciążenie
półek 25 kg.

 Krzesło K-52
1 sztuka o wartości 249 zł
importer „HALMAR” Sp. z o.o., Stalowa Wola,
 brak oznaczenia informacją o dopuszczalnej masie użytkownika.
 Dziecięce krzesło biurowe BORIS czarny/niebieski art. nr 3642000
6 sztuk o wartości 894 zł
importer „JYSK” Sp. z o. o., Gdańsk
brak oznaczenia informacją o:
 dopuszczalnej masie użytkownika,
 zastosowaniu odpowiedniego typu kółek w przypadku użytkowania na
powierzchniach twardych.
 Zestaw ROMEK (stolik narożnikowy buk model 80096 art. nr 3630750 + nadstawka
buk model 80097 art. nr 3630750)
6 sztuk o wartości 1.974 zł
producent Tvilum-Scanbrik, Egon Kristiansens Allé 2, DK-8882 Faarvang, Denmark,
dystrybutor „JYSK” Sp. z o. o., Gdańsk
brak oznaczenia:
 informacją o dopuszczalnym obciążeniu blatu biurka oraz półek biurka
i nadstawki,
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 ostrzeżenia, że użycie odmienne od wskazanego lub przekroczenie określonych
dopuszczalnych maksymalnych obciążeń może doprowadzić do niestabilności
i spowodować możliwość powstania obrażeń.
W certyfikatach meblowych wystawionych przez centrum badawcze producenta wpisano, że:
- stolik odpowiada wymaganiom europejskiej dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa
produktu, przeznaczony do użytku domowego, może być mocowany do ściany, maksymalne
obciążenie blatu 30 kg i górnej półki pod blatem 10 kg, ostrzeżenie, że użycie odmienne
od wskazanego lub przekroczenie określonych dopuszczalnych maksymalnych obciążeń
może doprowadzić do niestabilności i spowodować możliwość powstania obrażeń,
- nadstawka odpowiada wymaganiom europejskiej dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa
produktu, przeznaczona do modelu 80096, może być mocowana do ściany, maksymalne
obciążenie półek 5 kg i 10 kg, ostrzeżenie, że użycie odmienne od wskazanego lub
przekroczenie określonych dopuszczalnych maksymalnych obciążeń może doprowadzić
do niestabilności i spowodować możliwość powstania obrażeń.

 Biurko sosna LISETTE model 80094 art. nr 3649700
4 sztuki o wartości 1.596 zł
producent Tvilum-Scanbrik, Egon Kristiansens Allé 2, DK-8882 Faarvang, Denmark,
dystrybutor „JYSK” Sp. z o. o., Gdańsk
brak oznaczenia:
 informacją o dopuszczalnym obciążeniu blatu biurka oraz półki i szuflad,
 ostrzeżenia, że użycie odmienne od wskazanego lub przekroczenie określonych
dopuszczalnych maksymalnych obciążeń może doprowadzić do niestabilności
i spowodować możliwość powstania obrażeń.
W certyfikacie meblowym wystawionym przez centrum badawcze producenta wpisano,
że stolik odpowiada wymaganiom europejskiej dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa,
przeznaczony, do użytku domowego, maksymalne obciążenie blatu 25 kg, półki pod
blatem 15 kg i szuflad 3 kg, ostrzeżenie, że użycie odmienne od wskazanego lub
przekroczenie określonych dopuszczalnych maksymalnych obciążeń może doprowadzić
do niestabilności i spowodować możliwość powstania obrażeń.
 Krzesło obrotowe 5095-1
5 sztuk o wartości 699,95 zł
importer „ABRA” S. A., Kraków
brak oznaczenia informacjami o:
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 dopuszczalnej masie użytkownika,
 sposobie obsługi mechanizmów regulacyjnych,
 doborze typu kółek samonastawnych w zależności od rodzaju powierzchni
podłoża.
W dołączonej instrukcji użytkowania, czyszczenia i konserwacji podano zapis o treści:
„Uderzenie, duży nacisk i ciężar mogą spowodować uszkodzenie mechaniczne
elementów

nie podlegające gwarancji.”.

Z uwagi na wniesienie zastrzeżeń do oznakowania w zakresie bezpieczeństwa powyższych
7 partii wyrobów, dokonano szacowania i oceny ryzyka tych produktów, które wykazało że
dla:
-

5 partii mebli (regały 50 i 100 Podróżnik K, dziecięce krzesło biurowe BORIS, zestaw
ROMEK, biurko LISETTE) istnieje poważne ryzyko i konieczne są natychmiastowe
działania w celu wyeliminowania zagrożenia,

-

2 partii krzeseł obrotowych 5095-1 i K-52 ryzyko było średnie.
W czasie kontroli przedsiębiorcy po zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami

Rozdziału 2 oraz art. 10 i 11 ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie
produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 ze zm.) podjęli:
-

decyzję o wycofaniu z obrotu kwestionowanego krzesła K-52 i zwrotu do dostawcy –
Salon meblowy „RETRO”, Ustka,

-

działania naprawcze mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez
uzupełnienie brakującego oznakowania – „Meblik” Sp. z o.o., sklep „ABRA” w Gdańsku
i sklep „JYSK” w Gdańsku.

3. Dodatkowe zagadnienia kontroli
1) Oznakowania wyrobów w świetle wymagań ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej
Sprawdzeniem prawidłowości oznakowania objęto 34 partie mebli o wartości 43.105,57 zł
z czego w 1 placówce (salon meblowy „RETRO” w Ustce) zakwestionowano 2 partie
o wartości 498 zł z uwagi na braku oznaczenia adresu przedsiębiorcy wprowadzającego towar
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej.
Były to importowane przez „HALMAR” Stalowa Wola, krzesło K-52 i fotel „JERRY”.
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2) Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
Do zbadanych 34 partii wyrobów o wartości 43.105,57 zł w powyższym zakresie nie
wniesiono zastrzeżeń.
Zamieszczone na meblach oznaczenia oraz dołączone instrukcje sporządzone były w języku
polskim.
3) Legalność prowadzonej działalności gospodarczej
Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy posiadali zgłoszoną działalność gospodarczą do
Krajowego Rejestru Sądowego lub do ewidencji działalności gospodarczej i prowadzili
działalność zgodnie z posiadanymi wpisami.

4) Karty gwarancyjne
Karty gwarancyjne dołączono do 19 badanych wyrobów, z czego zastrzeżenia wniesiono do
4 kart z uwagi na brak zapisów wymaganych art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27.07.2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.
U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz zapis niezgodny z art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy
a dotyczyło to firm:
 „TIGNUM” Sp. z o. o., Pabianice,
regał półkowy sosnowy L 200/80 i komoda sosnowa SD Vs


brak określenia terytorialnego zasięgu ochrony gwarancyjnej,



brak zapisu, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru
z umową,

 „HALMAR” Sp. z o. o., Stalowa Wola,
krzesło K-52 i fotel „JERRY”


brak adresu gwaranta,



brak określenia terytorialnego zasięgu ochrony gwarancyjnej,



brak zapisu, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru
z umową,



zamieszczono zapis o treści: „Na produkty firmy HALMAR udzielana jest rękojmia
(art. 568 k.c.)” nie mający zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.
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Do przedsiębiorców wystawiających karty gwarancyjne skierowano pisma z wnioskami
o uzupełnienie brakujących zapisów oraz dokonanie weryfikacji powyższego zapisu.

5) Prawidłowość uwidaczniania cen
Z objętych kontrolą 7 placówkach nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Wykorzystanie ustaleń:


nałożono 1 mandat karny kredytowany w kwocie 250 zł z art. 601 § 3 KW



postawiono 2 żądania poprawy oznakowania



do kontrolowanych przedsiębiorców, producenta i importera kwestionowanych wyrobów
skierowano 4 wystąpienia z wnioskami o wyeliminowanie opisanych nieprawidłowości
Przeprowadzone kontrole bezpieczeństwa mebli wykazały wyłącznie nieprawidłowości

w zakresie oznakowania związanego z bezpieczeństwem.
Brak ostrzeżeń i informacji niezbędnych do zapewnienie bezpiecznego korzystania z mebli
stwierdzono w przypadku 21% badanych wyrobów. Niepodanie tak istotnych informacji jak
określenie ciężaru ciała użytkownika, maksymalne dopuszczalne obciążenia półek, blatów
i szuflad może mieć wpływ na powstanie zagrożenia w trakcie użytkowania mebli.
Konsument przed podjęciem decyzji o zakupie określonego towaru powinien uzyskać
wszystkie możliwie niezbędne informacje o wyrobie, tym bardziej, że bezpośrednim
potencjalnym użytkownikiem mogą być dzieci.
Brak oznaczenia adresu przedsiębiorcy wprowadzającego towar do obrotu miało charakter
incydentalny i świadczy o zaniedbaniach ze strony importera.
Niepoprawne sporządzanie kart gwarancyjnych stwierdzono jedynie w odniesieniu do
4 wyrobów.
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