Informacja
o wyn ik a c h k o nt ro l i bez pi ec z eń st w a
wy so k i c h k rz e sełek d o k ar m ienia

INFORMACJA
o wynikach kontroli bezpieczeństwa wysokich krzesełek do karmienia
Termin: II/III kwartał 2021 roku.
Kontrolujący w ramach planu: 16 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej
(kontrola ogólnokrajowa).
Cel kontroli: ocena bezpieczeństwa wysokich krzesełek do karmienia pod kątem spełniania
wymagań bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym
bezpieczeństwie produktów 1, z uwzględnieniem kryteriów zawartych w normie PN-EN
149882, w tym przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz wyeliminowanie z rynku tych
produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.
Zakres podmiotowy kontroli: kontrolami objęto 62 przedsiębiorców, w tym:
•
•
•
•
•
•

44 placówki detaliczne,
8 placówek detalicznych wielkopowierzchniowych,
7 sprzedawców hurtowych,
1 producenta,
1 importera,
1 pierwszego dystrybutora.

Zakres przedmiotowy kontroli: łącznie skontrolowano 127 partii wysokich krzesełek do
karmienia.
Wykres 1. Pochodzenie skontrolowanych produktów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej
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Dz. U. z 2021 r. poz. 222.
Podczas oceny bezpieczeństwa miały zastosowanie dwie wersje normy: PN-EN 14988:2017-10 Wysokie krzesełka dla
dzieci. Wymagania i metody badań oraz PN-EN 14988+A1:2020-07 Wysokie krzesełka dla dzieci. Wymagania i metody
badań, które w okresie przeprowadzania kontroli obowiązywały jednocześnie (zgodnie z Komunikatem Nr 10/2020 Prezesa
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako
dokumentów odniesienia) i obowiązują nadal do 28 lutego 2023 r.
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Wyniki kontroli: ogółem zakwestionowano 26 partii produktów (co stanowi 20,5%
wszystkich skontrolowanych), z czego w 6 z nich stwierdzono wady stwarzające zagrożenie
dla użytkowników.
Wykres 2. Porównanie partii ogółem skontrolowanych i zakwestionowanych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej

W trakcie kontroli inspektorzy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej pobrali
próbki 8 modeli wysokich krzesełek do karmienia i przekazali je do badań laboratoryjnych w
zakresie wymagań mechanicznych określonych w normie PN-EN 14988. Testy dały wyniki
negatywne w przypadku 6 próbek (75% przebadanych laboratoryjnie), ujawniając różnego
rodzaju nieprawidłowości konstrukcyjne (szczegóły w załączniku).
Uchybienia w zakresie oznakowania stwierdzono łącznie w 21 partiach wysokich krzesełek,
co daje 16,5%.
Ujawnione nieprawidłowości to m.in.:
• niekompletne zapisy w instrukcji użytkowania – 16 przypadków,
• brak ostrzeżeń/oznaczeń bezpośrednio na produkcie – 7 przypadków,
• brak danych przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek i/lub brak danych
umożliwiających identyfikację produktu – 4 przypadki.
Działania Inspekcji Handlowej: nieprawidłowości stwierdzono u 20 przedsiębiorców,
tj. u 32,3% skontrolowanych podmiotów gospodarczych. Uzupełnienie uchybień w
oznakowaniu następowało najczęściej jeszcze w toku prowadzonych czynności kontrolnych,
niejednokrotnie w porozumieniu z podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie tych
produktów
na
rynek.
Z kolei w przypadku partii produktów zakwestionowanych z uwagi na wady konstrukcyjne,
kontrolowani przedsiębiorcy wstrzymali natychmiast ich sprzedaż.
W następstwie przeprowadzonych działań kontrolnych wojewódzcy inspektorzy Inspekcji
Handlowej wystosowali do przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów
na rynek 10
wystąpień
pokontrolnych/pism
informujących
o stwierdzonych
nieprawidłowościach w zakresie oznakowania wraz z wnioskami o usunięcie uchybień.
Szczegółowe informacje dostępne są w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
Działania UOKiK: do UOKiK wpłynęły dotychczas akta kontroli dotyczące 4 partii
wysokich krzesełek do karmienia w celu wszczęcia postępowania administracyjnego. Jak
dotąd, w dwóch przypadkach wszczęto postępowania administracyjne.
Wnioski: przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości w nieco ponad ¼
skontrolowanych partii wysokich krzesełek do karmienia.
W porównaniu do poprzedniej kontroli w tym temacie, przeprowadzonej w IV kwartale
2019 r., widoczny jest wyraźny spadek ogólnego odsetka zakwestionowanych partii

produktów (obecnie wyniósł 20,5%, poprzednio 40,7%), a należy podkreślić, że tym razem
skontrolowano o 12,3 % więcej partii produktów. Z kolei aktualne działania kontrolne
ujawniły 6 partii wysokich krzesełek do karmienia, których wady konstrukcyjne mogą
zagrażać bezpieczeństwu dzieci, poprzednio nie stwierdzono produktów z defektami, jednak
zdecydowany wpływ na to miały wykonane badania laboratoryjne.
Załącznik: zestawienie wysokich krzesełek do karmienia przebadanych laboratoryjnie

PORADY DLA KONSUMENTÓW
Podczas zakupu wysokiego krzesełka do karmienia należy koniecznie sprawdzić, czy:
krzesełko stoi stabilnie na podłodze, nie chybocze się i nie odchyla, nogi są równe,
krzesełko posiada niedostępny dla dziecka mechanizm umożliwiający jego
rozkładanie/składanie,
jeśli jest regulacja wysokości, to włącza się automatyczna blokada siedziska
w ustawieniu w pozycji wysokiej,
wszystkie dostępne krawędzie, naroża i wystające elementy są zaokrąglone lub
sfazowane i pozbawione zadziorów,
krzesełko posiada system zabezpieczający 3 dziecko przed wypadnięciem lub
wydostaniem się z krzesełka,
jeśli krzesełko posiada kółka, to co najmniej dwa z nich dają się zablokować,
do produktu jest dołączona instrukcja użytkowania w języku polskim i czy nie
brakuje danych producenta lub dystrybutora.
Podczas użytkowania, pamiętaj o:
niepozostawianiu dziecka bez opieki, gdy siedzi w krzesełku,
każdorazowym zapięciu i prawidłowym dopasowaniu pasów zabezpieczających do
dziecka,
nieużywaniu krzesełka zanim wszystkie jego części nie zostaną prawidłowo
dopasowane i wyregulowane oraz jeżeli jakakolwiek jego część jest złamana,
oderwana lub jej brakuje,
ryzyku wynikającym z ustawienia krzesełka w bezpośredniej bliskości otwartego
płomienia i innych źródeł silnego ciepła,
niekorzystaniu z krzesełka dopóki dziecko nie potrafi samodzielnie siedzieć.
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opcjonalnie:
trzypunktowe pasy (dwa punkty zaczepienia w okolicach ramion i jeden w okolicach bioder) lub
pięciopunktowe pasy (dwa zaczepienia przy ramionach, dwa przy biodrach i jedno pomiędzy nogami –
zwiększające bezpieczeństwo dziecka) lub
stały element z otworami na nogi dziecka i pas krokowy,
taca i pas krokowy (jeśli odległość między tacą a siedziskiem uniemożliwia dziecku przeciśnięcie głowy pas
krokowy nie jest konieczny).

