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Łódź, dnia  24.01.2018 r. 

 
PU.832.5.2018  

   

I n f o r m a c j a 

z kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli dla małych dzieci  

 

Zgodnie z programem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  

w Warszawie nr DNR-702-21(1)/17/(MC) z dnia 6 października 2017 r. Wojewódzki Inspektorat 

Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w IV kwartale 2017 r. kontrole bezpieczeństwa 

artykułów i mebli dla małych dzieci na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego.  

 

I. CEL KONTROLI 

Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa artykułów i mebli dla małych dzieci  

oraz eliminowanie z rynku tych produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia 

użytkowników. 

 

II. PODSTAWA PRAWNA 

Podstawę prawną kontroli stanowił art. 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 1b ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063) oraz art. 17 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r., poz. 2047). 

 

III. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

          W IV kwartale 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził 

kontrole w 7 placówkach.  

Jednostki do kontroli wytypowano po analizie rynku. 

Kontrolą objęto jednostki handlu detalicznego. 

 

IV. PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

 

     Kontrolami pod kątem spełnienia ogólnych wymagań bezpieczeństwa objęto 4 rodzaje 

artykułów i mebli dla małych dzieci tj.: łóżeczko i łóżka dziecięce, nosidełka miękkie oraz kojec.  

Ponadto sprawdzano legalność prowadzonej działalności gospodarczej. 

Łącznie w 7 placówkach poddano kontroli 29 partii wyrobów dla dzieci (18 partii łóżek 

dziecięcych, 9 partii nosidełek miękkich, 1 partię łóżeczek dziecięcych i 1 partię kojców).  

W zakresie oznakowania sprawdzono wszystkie 29 partii, organoleptycznie zbadano 28 partii 

wyrobów (18 partii łóżek dziecięcych, 9 partii nosidełek miękkich i 1 partię kojców).  

Do badań laboratoryjnych pobrano 1 łóżeczko dziecięce. 
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W wyniku kontroli przeprowadzonych w 7  placówkach w 5 z nich zakwestionowano ogółem  

9 partii wyrobów (łóżek dziecięcych) z powodu nieprawidłowości w oznakowaniu. 

Badania organoleptyczne oraz laboratoryjne nie wykazały nieprawidłowości.  

 

V.    PROCEDURA PROWADZENIA KONTROLI 

Przeprowadzone kontrole obejmowały następujące zagadnienia: 

1. Bezpieczeństwo produktów: 

 Badania organoleptyczne, 

 Badania laboratoryjne, 

 Prawidłowość oznakowania. 

2. Dodatkowe zagadnienia kontroli.  

 

USTALENIA KONTROLI 

1. Bezpieczeństwo produktów 

Oceniając spełnianie wymagań bezpieczeństwa przez artykuły i meble przeznaczone dla małych 

dzieci posiłkowano się wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r, poz. 2047) z uwzględnieniem wymagań wynikających 

z norm: 

 PN-EN 13209-2:2006 Artykuły dla dzieci. Nosidełka dla dzieci. Wymagania bezpieczeństwa  

i metody badań. Część 2: Nosidełko miękkie (utrata aktualności normy nastąpiła dnia  

30 czerwca 2016 r.), 

 PN-EN 13209-2:2016 Artykuły dla dzieci. Nosidełka dla dzieci. Wymagania   

bezpieczeństwa i metody badań. Część 2: Nosidełko miękkie,  

 PN-EN 716-1+A1:2013-06 Meble. Łóżka dziecięce i łóżeczka dziecięce składane 

mieszkaniowe. Część pierwsza: Wymagania bezpieczeństwa (norma została wycofana  

z dniem 7 lipca 2017 r., jednakże utrata aktualności tej normy nastąpiła w dniu 31 grudnia 

2017 r.), 

 PN-EN 716–1:2017-07 Meble. Łóżka dziecięce i łóżeczka dziecięce składane mieszkaniowe. 

Część 1: Wymagania bezpieczeństwa, 

 PN-EN 12227:2010 Kojce mieszkaniowe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

 

Badania organoleptyczne 

        Ogółem w 7 placówkach badaniom organoleptycznym poddano 28 partii wyrobów dla dzieci 

tj.: 18 partii łóżek dziecięcych, 9 partii nosidełek miękkich i 1 partię kojców, nie stwierdzając 

nieprawidłowości. 

Przy ocenie uwzględniono wygląd, warunki bezpieczeństwa oraz cechy wyrobów mogące stwarzać 

zagrożenie. Zbadane partie mebli i artykułów dla dzieci nie posiadały cech mogących stwarzać 

zagrożenie dla użytkowników, zastosowane rozwiązania konstrukcyjne w żadnej z przewidywanych 

sytuacji użytkowych, wynikających z ich funkcji nie zagrażały życiu lub zdrowiu użytkowników. 

Krawędzie i części wystające dostępne w trakcie normalnego użytkowania były zaokrąglone  

lub ukosowane oraz wolne od zadziorów. Nosidełka nie posiadały linek i taśm do wiązania,  
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a systemy mocowań do tułowia opiekuna były regulowane. Nie stwierdzono odłączalnych części 

mieszczących  się w cylindrze do badania małych części. Nosidełka przeznaczone dla dzieci  

w wieku do 4 miesiąca życia posiadały podparcie dla główki dziecka. 

 

Badania laboratoryjne 

 

        W 1 placówce pobrano do badań laboratoryjnych łóżeczko dziecięce. 

Wyrób został zbadany w oparciu o wymagania określone w normie PN-EN 1130-1:2001 Meble. 

Łóżeczka i kołyski mieszkaniowe. Wymagania bezpieczeństwa w zakresie: 

 konstrukcji (zgodnie z pkt 4.2 ww. normy) tj.: 

 obecności kółek samonastawnych/kółek, 

 skuteczności blokad kółek, 

 mechanizmu stosowanego do sterowania opuszczanym bokiem łóżeczka, 

 wytrzymałości na rozciąganie, 

 boków i szczytów (zgodnie z pkt 4.4 normy) tj.: 

 długości – wysokości boków, 

 wytrzymałości na statyczne obciążenie pionowe, 

 pakowania (zgodnie z pkt 5 normy) tj.: 

 obecności stosownego ostrzeżenia w przypadku gdy każda osłona plastikowa  

nie spełnia wymagań PN-EN 71-1 , 

 grubości folii z tworzywa sztucznego. 

 

W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że w zakresie wykonywanych badań próbka była 

zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1130-1:2001 Łóżeczka i kołyski mieszkaniowe. Wymagania 

bezpieczeństwa. 

 

Prawidłowość oznakowania 

   

         W 7 placówkach w zakresie bezpieczeństwa oceniono oznakowanie 29 partii wyrobów  

dla dzieci (18 partii łóżek dziecięcych, 9 partii nosidełek miękkich, 1 partię łóżeczek dziecięcych  

i 1 partię kojców). 

Zakwestionowano oznakowanie 9 partii mebli dla małych dzieci – łóżek dziecięcych, z powodu: 

a) braku w instrukcjach użytkowania dołączonych do 2 partii łóżek słowa „Ostrzeżenie”  

przed ostrzeżeniami: 

 „Bądź świadomy ryzyka, jakie stanowi otwarty ogień oraz inne silne źródła ciepła, takie 

jak promienniki elektryczne lub gazowe itp. umieszczone w pobliżu łóżka”, 

 „Nie używać łóżka, jeżeli jakikolwiek element jest uszkodzony, rozdarty lub brakuje 

jakiegokolwiek elementu, używać tylko elementów zapasowych dopuszczonych przez  

producenta”, 
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 „Nie pozostawiać w łóżku czegokolwiek, ani nie ustawiać łóżka w pobliżu innego 

sprzętu, który mógłby stanowić podparcie dla stopy lub spowodować uduszenie 

lub powieszenie dziecka, np. przewody sznurki zasłon i żaluzji”, 

 „Nie używać więcej niż jednego materaca”, 

b) braku bezpośrednio na wyrobie danych umożliwiających identyfikację wyrobu, nazwy  

lub znaku towarowego producenta, dystrybutora lub sprzedawcy oraz numeru i daty normy 

(odniesienia do normy) przy 8 partiach łóżek dziecięcych, 

c) umieszczenia w instrukcji użytkowania łóżka dziecięcego informacji o treści „Najniższe 

położenie podłogi łóżka jest najbezpieczniejsze. Gdy dziecko zaczyna samodzielnie siadać, 

zaleca się używać tylko tego poziomu. Wyższy poziom podłogi łóżka (podwieszany)  

jest przeznaczony dla dzieci, które nie potrafią samodzielnie siadać i ważą poniżej 9 kg”, 

„Uwaga: Przed umieszczeniem dziecka w łóżeczku zablokuj kółka poprzez wciśnięcie 

dźwigni hamulców”.  

Ww. informacje nie miały zastosowania do ocenianego wyrobu, gdyż  model  

ten nie posiadał kółek oraz funkcji zmiany pozycji z niższej na wyższą. 

W trakcie kontroli przedsiębiorcy (4) w porozumieniu z producentami zakwestionowanych 

wyrobów uzupełnili brakujące oznaczenia na łóżkach oraz w instrukcjach użytkowania. 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi skierował do 1 dystrybutora wystąpienie 

pokontrolne z wnioskiem o podjęcie działań w zakresie podawania rzetelnych i zgodnych ze stanem 

faktycznym informacji w instrukcji użytkowania wyrobu. Dystrybutor w odpowiedzi  

na wystąpienie poinformował, o wyeliminowaniu nieprawidłowości w zapisach w instrukcji 

użytkowania przedmiotowego łóżka.  

    

Pozostałe wyroby przeznaczone dla małych dzieci (20) były trwale oznakowane wymaganymi 

informacjami, dołączone do nich instrukcje użytkowania zawierały ostrzeżenia i informacje 

dotyczące bezpiecznego użytkowania. 

 

         W punkcie sprzedaży detalicznej, w którym objęto kontrolą kojec nie uwidoczniono 

wymaganej przepisami normy PN-EN 12227-2010 informacji dotyczącej zakupu wyrobu  

tzn. nie podano maksymalnego wieku dziecka, dla którego wyrób był przeznaczony. W trakcie 

kontroli przedsiębiorca umieścił przedmiotową informację przy wyrobie.  

W sklepach, w których oferowano do sprzedaży nosidełka miękkie umieszczone były wymagane 

przepisami ww. norm informacje dla klienta tj. m. in. minimalna oraz maksymalna masa dziecka,                  

dla którego przeznaczone było nosidełko.  

 

2. Dodatkowe zagadnienia kontroli 

We wszystkich 7 objętych kontrolą placówkach faktyczny zakres działalności gospodarczej 

prowadzonej przez przedsiębiorców, stwierdzony w toku kontroli, był zgodny z  przedmiotem  

działalności  zgłoszonym  organowi  ewidencyjnemu.  Przedsiębiorcy  wykonywali działalność 

gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG) lub rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 


