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I. CEL KONTROLI 

Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa niezmechanizowanych narzędzi prostych, 

sprzętu do majsterkowania i narzędzi ogrodniczych, m.in. takich jak: młotki, siekiery, kilofy, 

wiertła, szczypce, wkrętaki, śrubokręty, piły ręczne, nożyki, wiertarki ręczne (nieelektryczne), 

wybijaki, klucze, nożyce do cięcia blach, urządzenia z mechanizmem sprężynowym, ręczne 

kosiarki, sekatory oraz eliminowanie z rynku 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 została zrealizowana w III kwartale 2015 roku i miała charakter 

ogólnokrajowy.  

Sprawdzeniem objęto w sumie 82 przedsiębiorców, w tym: 

 3 producentów, 

 2 importerów, 

 1 pierwszego dystrybutora, 

 12 hurtowni, 

 51 placówek sprzedaży detalicznej, 

 13 sklepów wielkopowierzchniowych.  

 

Z uwagi na to, że nie ustanowiono szczegółowych przepisów Wspólnoty Europejskiej 

dotyczących bezpieczeństwa niezmechanizowanych narzędzi prostych, sprzętu do 

majsterkowania i narzędzi ogrodniczych,  inspektorzy IH ocenili bezpieczeństwo tej grupy 

produktów zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 4, 5 i 6  ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 322), tj. z uwzględnieniem: 

 obowiązujących w danym sektorze zasad dobrej praktyki odnoszących się do 

bezpieczeństwa produktów, 

 aktualnego stanu wiedzy i techniki, 

 uzasadnionych oczekiwań konsumentów co do bezpieczeństwa produktu. 

 

Ogółem inspektorzy Inspekcji Handlowej skontrolowali organoleptycznie 467 partii 

produktów, z czego zakwestionowano ze względu na nieprawidłowości 83 partie, co stanowi 

17,8 proc. wszystkich skontrolowanych. 

Inspektorzy Inspekcji Handlowej sprawdzali m.in. konstrukcję, wytrzymałość 

wyrobów, ich funkcjonalność oraz ergonomiczność przy wykonywaniu określonych 
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czynności, prawidłowe spasowanie poszczególnych elementów, sposób działania sprężyn, 

sposób wykonania czy stateczność narzędzia.  

W wyniku badań organoleptycznych zakwestionowano bezpieczeństwo dwóch partii 

produktów – jedną partię przecinaków płaskich z uwagi na brak zabezpieczenia ostrza oraz  

jedną partię młotków murarskich ze względu na niewłaściwe spasowanie i wykonanie 

elementów narzędzia (2,4 proc. wszystkich zakwestionowanych). 

Nieprawidłowości w oznakowaniu ujawniono w przypadku 82 partii produktów  

(98,8 proc.).  

Stwierdzono następujące uchybienia: 

 brak danych lub niepełne dane przedsiębiorcy wprowadzającego produkty na rynek - 

brak na produkcie lub jego opakowaniu danych dotyczących nazwy i adresu 

producenta/importera – 65 partii, 

 brak danych umożliwiających identyfikację produktu – 20 partii, 

 instrukcja użytkowania i ostrzeżenia sporządzone wyłącznie w języku obcym –  

9 partii, 

  brak dołączonej instrukcji użytkowania – 5 partii,  

 niekompletne zapisy w instrukcji użytkowania – 3 partie. 

  

Niektóre produkty były kwestionowane ze względu na więcej niż jedną 

nieprawidłowość. 

Szczegółowe dane liczbowe odzwierciedlające wyniki kontroli zostały zawarte  

w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. 

W przypadku trzech przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

legalności prowadzenia działalności gospodarczej. Dwóch wspólników spółki cywilnej nie 

oznaczyło  

w ewidencji adresu pod którym była faktycznie wykonywana działalność. W przypadku 

innego przedsiębiorcy brak było umieszczenia w KRS symbolu PKD zgodnego  

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (Dz. U. Nr 251, poz. 1885). 

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy, u których stwierdzono nieprawidłowości po 

zapoznaniu się z uwagami inspektorów IH oraz obowiązującym stanem prawnym 

podejmowali z własnej inicjatywy działania naprawcze wobec kwestionowanych produktów 

(u 25 przedsiębiorców, tj. w 30,5 proc. skontrolowanych placówek stwierdzono uchybienia). 

Uzupełnienie braków w oznakowaniu następowało w zdecydowanej większości jeszcze  

w toku prowadzonych czynności kontrolnych. Kilku przedsiębiorców wycofało ze sprzedaży 

zakwestionowane produkty do czasu poprawy oznakowania, jeden przedsiębiorca zwrócił 

produkty do dostawcy. Z kolei, produkty, które zagrażały bezpieczeństwu konsumentów  

z uwagi na braki konstrukcyjne zostały przez kontrolowane placówki wycofane z obrotu. 
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III. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Kontrola bezpieczeństwa niezmechanizowanych narzędzi prostych, sprzętu do 

majsterkowania i narzędzi ogrodniczych ujawniła uchybienia w zakresie ogólnego 

bezpieczeństwa w 17,8 proc. skontrolowanych produktów.  

Porównując wyniki kontroli obecnej i wcześniejszej, która obyła się w II kwartale 2013 r. 

to ogólny odsetek stwierdzonych nieprawidłowości znajduje się na zbliżonym poziomie – 

poprzednio wyniósł on 17,1 proc. Należy jednak zaznaczyć, że obecnie skontrolowano  

o 14,2 proc. mniej partii produktów. 

W toku obecnej kontroli podobnie jak w przypadku poprzedniej ujawniono  

dwie partie produktów, które stwarzały zagrożenie dla konsumentów z uwagi na uchybienia 

w konstrukcji. Tym razem były to przecinaki płaskie i młotki murarskie. 

Tegoroczna kontrola wykazała nieprawidłowości w oznakowaniu w zdecydowanej 

większości zakwestionowanych partii produktów. Najwięcej nieprawidłowości, bo 78,3 proc. 

dotyczyło braku danych lub zamieszczenia niepełnych danych przedsiębiorcy 

wprowadzającego produkty na rynek. W 24,4 proc. zakwestionowanych partii stwierdzono 

brak oznaczeń umożliwiających identyfikację produktu. Nieprawidłowości odnoszące się do 

oznaczeń i instrukcji użytkowania mających wpływ na bezpieczne i prawidłowe korzystanie  

z produktu stwierdzono łącznie w 16 partiach, tj. 19.5 proc. partii zakwestionowanych w tym 

zakresie.  

 

Porady dla konsumentów: 

Kupując niezmechanizowane  narzędzia proste, sprzęt do majsterkowania i narzędzia 

ogrodnicze powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę na cechy konstrukcyjne,  

w zależności od rodzaju produktu powinny to być m.in.:  

 wytrzymałość wyrobu, jego funkcjonalność oraz ergonomiczność przy wykonywaniu 

określonych czynności, 

 prawidłowe spasowanie poszczególnych elementów (brak luzów),  

 sposób działania sprężyn w mechanizmie sprężynowym podczas użytkowania, 

 sposób wykonania, tj. czy nie występują: ubytki materiału, np. odpryski, ślady korozji, 

pęknięcia lub inne wady materiału mogące mieć wpływ na obniżenie wytrzymałości 

narzędzia; ostre krawędzie (z wyjątkiem elementów tnących), zadziory przy 

elementach drewnianych i inne wady, które mogą być przyczyną   uszkodzeń ciała 

użytkownika, 

 stateczność narzędzia (np. w przypadku dołączenia do niego stelaża). 

Należy zauważyć, że w większości przypadków do tej grupy produktów należą 

proste, powszechnie znane urządzenia, które nie wymagają od konsumentów dużej wiedzy 
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technicznej w zakresie prawidłowego, bezpiecznego i pełnego korzystania z produktu, dla 

których nie ma potrzeby dołączania instrukcji montażu lub obsługi, a brak podania 

wymiarów użytkowych nie ma znaczenia dla ich bezpieczeństwa. W przypadku tego 

asortymentu konieczność dołączania instrukcji użytkowania wiąże się zatem ze złożonością 

konstrukcji i przeznaczeniem produktu.  

 

Opracowanie: 

Agata Klusek-Dąbrowska 

Departament Nadzoru Rynku 

UOKiK 

 


