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1. W IV kwartale 2016 r. została przeprowadzona przez 8 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji 

Handlowej działających na obszarze województw: łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, 

podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego kontrola, 

której celem była ocena wskaźników laserowych pod kątem spełniania ogólnych wymagań 

bezpieczeństwa.   

Ponadto, w toku kontroli weryfikowano legalność prowadzenia działalności gospodarczej 

przez kontrolowanych przedsiębiorców. 

2. Skontrolowano wskaźniki laserowe, występujące jako samodzielne przedmioty lub  

w połączeniu z breloczkami, długopisami, latarkami, z pamięcią USB, z rysikami PDA 

(końcówka do ekranów dotykowych) itp., zasilane za pomocą baterii, używane  m.in.  

w trakcie prezentacji dydaktycznych, konferencyjnych, reklamowych lub spełniające rolę 

gadżetów. 

3. Sprawdzeniem objęto 65 przedsiębiorców, w tym: 

 1 producenta, 

 3 importerów, 

 3 pierwszych dystrybutorów, 

 13 hurtowni, 

 27 placówek sprzedaży detalicznej,  

 18 sklepów wielkopowierzchniowych.  

4. Wojewódzcy inspektorzy IH oceniali bezpieczeństwo tych produktów w oparciu  

o wymagania określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie 

produktów1, z uwzględnieniem kryteriów zawartych w normie PN-EN 60825-1:2014-11 

Bezpieczeństwo urządzeń laserowych. Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymagania. 

5. Ogółem skontrolowano 92 partie produktów. 
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1 Dz. U. z 2016 r., poz. 2047. 
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6. Badaniom laboratoryjnym poddano próbki z 5 partii wskaźników laserowych. Akredytowane 

Laboratorium Badawcze Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej  

w Warszawie przebadało próbki pod kątem wyznaczenia klasy bezpieczeństwa urządzenia 

laserowego. 

7. Łącznie ze względu na różne nieprawidłowości zakwestionowano 42 partie produktów,  

tj. 45,6 proc. wszystkich skontrolowanych.  

W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano 2 partie produktów. W jednej próbce 

ujawniono, że klasa bezpieczeństwa produktu jest wyższa, aniżeli klasa deklarowana przez 

producenta (3R, klasa 2M). W drugiej kwestionowanej próbce, która nie posiadała 

jakichkolwiek oznaczeń badania wykazały, że wskaźnik laserowy jest klasy 3B. 

Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono we wszystkich zakwestionowanych partiach. 

Najwięcej stwierdzonych uchybień dotyczyło niepełnych zapisów w instrukcjach 

użytkowania (57,1 proc. wszystkich zakwestionowanych). W przypadku 11 partii stwierdzono 

brak ostrzeżeń/oznaczeń na produkcie, w takiej samej liczbie partii - ostrzeżenia i oznaczenia 

na produkcie były tylko w  języku obcym. W trzech partiach stwierdzono brak jakichkolwiek 

oznaczeń, ostrzeżeń oraz instrukcji użytkowania.  

8. W przypadku trzech skontrolowanych przedsiębiorców stwierdzono uchybienia związane  

z legalnością prowadzenia działalności gospodarczej - dwóch nie zgłosiło zmiany do KRS  

w przedmiocie działalności, a w trzecim przypadku w rejestrze KRS użyto określenia 

działalności według nieaktualnej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z 2004 r.  

9. Kontrolowani przedsiębiorcy po zapoznaniu się z uwagami inspektorów IH oraz 

obowiązującym stanem prawnym, podejmowali w zdecydowanej większości z własnej 

inicjatywy działania naprawcze wobec kwestionowanych produktów (u 27 przedsiębiorców, 

tj. w 41,5 proc. skontrolowanych placówek stwierdzono nieprawidłowości). W przypadku 

partii produktów zakwestionowanych z uwagi na oznakowanie, uzupełnienie braków 

następowało najczęściej w toku prowadzonych czynności kontrolnych, często  

w porozumieniu z podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie tych produktów na 

rynek, rzadziej kontrolowani przedsiębiorcy wstrzymywali sprzedaż tych produktów do 

czasu poprawy oznakowania. W dwóch przypadkach kontrolowani dokonali zwrotu 

niewłaściwie oznakowanych partii produktów do dostawców, a w jednym przypadku – 

przedsiębiorca wycofał zakwestionowany produkt z obrotu handlowego i dokonał jego 

zniszczenia. 

10. W efekcie przeprowadzonych działań kontrolnych zostały przekazane do UOKiK akta 

kontroli dotyczące czterech partii produktów celem ewentualnego wszczęcia postępowań 

administracyjnych – w jednym przypadku z uwagi na klasę bezpieczeństwa produktu 3B,  

w drugim przypadku z powodu braku instrukcji użytkowania i umieszczenia 

oznaczeń/ostrzeżeń wyłącznie w języku angielskim, natomiast w dwóch pozostałych 

przypadkach z uwagi na brak jakichkolwiek oznaczeń i instrukcji użytkowania.  

We wszystkich sprawach trwają czynności wyjaśniające.  

W najbliższym czasie wpłyną jeszcze akta kontroli dotyczące dwóch partii wskaźników 

laserowych, których próbki zostały zakwestionowane w drodze badań laboratoryjnych.   

Ponadto, wystosowano 27 pism informujących/wystąpień pokontrolnych o stwierdzonych 

nieprawidłowościach w oznakowaniu do przedsiębiorców odpowiedzialnych za 

wprowadzenie produktów na rynek z wnioskami o usunięcie niezgodności. 
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11. W porównaniu do wyników działań kontrolnych dotyczących tej tematyki, 

przeprowadzonych w I kwartale 2010 r. ogólny odsetek uchybień jest wyraźnie niższy - 

poprzednio wyniósł on aż 73,2 proc. Należy zaznaczyć, że obecnie przebadano o ponad  

¼ mniej partii produktów (27,5 proc.).  

       Podobnie, jak podczas poprzedniej kontroli inspektorzy IH napotykali problemy ze 

znalezieniem odpowiedniej liczby produktów na rynku. Pomimo że na etapie planowania 

kontroli została zmniejszona o połowę ilość partii produktów do zbadania względem 2010 r.  

i tym razem nie udało się pozyskać z rynku określonej liczby produktów (sprawdzaniem 

objęto 92 partie produktów na 100 planowanych, przy czym skontrolowano o 1/3 więcej 

przedsiębiorców). Może to oznaczać, ze popyt na tego typu produkty nie jest duży.  

       Pomimo utrzymującego się na dość wysokim poziomie ogólnego odsetka nieprawidłowości, 

biorąc jednak pod uwagę  ograniczoną ilość tego typu produktów na rynku, a także znaczną 

poprawę wyników w stosunku do kontroli przeprowadzonej w 2010 r. wydaje się zasadnym 

ograniczenie tymczasowo działań kontrolnych tego asortymentu do działań interwencyjnych - 

reakcji na skargi konsumenckie oraz sygnały dotyczące niespełniania bezpieczeństwa 

pochodzące z innych źródeł.  
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