Informacja
o wyn ik a c h k o nt ro l i
b ezpie c z e ń s tw a p om ocy d o k ą p ieli

INFORMACJA
o wynikach kontroli bezpieczeństwa pomocy do kąpieli
Termin: II/III kwartał 2021 roku.
Kontrolujący w ramach planu: 6 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji
Handlowej: Gdańsk, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Warszawa (kontrola
pilotażowa).
Cel kontroli: ocena bezpieczeństwa pomocy do kąpieli (wolnostojących fotelików,
leżaczków, siedzisk) pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa określonych w
ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów1, z
uwzględnieniem kryteriów zawartych w normie PN-EN 17022:2019-02 Artykuły dla
dzieci. Pomoce do kąpieli. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, 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 27 przedsiębiorców, w tym:
• 18 placówek detalicznych,
• 6 placówek detalicznych wielkopowierzchniowych,
• 3 sprzedawców hurtowych.
Zakres przedmiotowy kontroli: łącznie skontrolowano 53 partie pomocy do
kąpieli.
Wykres 1. Pochodzenie skontrolowanych produktów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji
Handlowej

Wyniki kontroli: ogółem zakwestionowano 26 partii produktów (co stanowi 49,1%
wszystkich skontrolowanych), z czego w 4 z nich stwierdzono wady stwarzające
zagrożenie dla użytkowników.
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Dz. U. z 2021 r. poz. 222.

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 5 modeli pomocy do kąpieli i przekazali je do badań laboratoryjnych w
zakresie wymagań mechanicznych określonych w normie PN-EN 17022:2019-02.
Testy dały wyniki negatywne w przypadku 4 próbek (80% przebadanych
laboratoryjnie), ujawniając różnego rodzaju nieprawidłowości konstrukcyjne
(szczegóły w załączniku).
Uchybienia w zakresie oznakowania stwierdzono łącznie w 25 partiach pomocy do
kąpieli, co daje 47,2%.
Ujawnione nieprawidłowości w oznakowaniu to głównie:
• brak ostrzeżeń/oznaczeń bezpośrednio na produkcie – 17 przypadków,
• brak instrukcji użytkowania – 8 przypadków,
• niekompletne zapisy w instrukcji użytkowania – 7 przypadków,
• brak na opakowaniu ostrzeżenia odnośnie jego przechowywania – 6
przypadków.
Działania
Inspekcji
Handlowej:
nieprawidłowości
stwierdzono
u
15
przedsiębiorców,
tj. u 55,6% skontrolowanych podmiotów gospodarczych. Uzupełnienie uchybień w
oznakowaniu następowało najczęściej poprzez zwrot produktów do dostawców lub
bezpośrednio do producenta albo poprzez wstrzymanie sprzedaży do czasu poprawy
oznakowania, we współpracy z przedsiębiorcami odpowiedzialnymi za
wprowadzenie zakwestionowanych produktów na rynek.
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 2 partii
pomocy do kąpieli w celu wszczęcia postępowania administracyjnego. Sprawy są na
etapie analizy.
Wnioski: pilotażowa kontrola pomocy do kąpieli wykazała wysoki odsetek
nieprawidłowości. Uchybienia stwierdzono w prawie połowie skontrolowanych partii
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produktów (49,1%). Niepokojący jest fakt, że w 4 przebadanych modelach
ujawniono wady konstrukcyjne mogące zagrażać dzieciom.
Załącznik: zestawienie pomocy do kąpieli przebadanych laboratoryjnie
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PORADY DLA KONSUMENTÓW
Kupując pomoc do kąpieli (leżaczek, fotelik, siedzisko) należy koniecznie
sprawdzić co najmniej, czy:
wszystkie krawędzie, naroża i wystające elementy są zaokrąglone i wolne od
zadziorów,
jeżeli jest opcja składania, mechanizm blokowania działa w sposób
uniemożliwiający niezamierzone złożenie się,
antypoślizgowe gumowe stopki/przyssawki mocno mocują urządzenie do
wanny lub brodzika prysznica i zapewniają stabilność,
siedziska kąpielowe (w które dziecko jest wsadzane) otaczają dziecko
całkowicie i posiadają ogranicznik, który będzie między nogami dziecka.
Użytkując pomoc do kąpieli pamiętaj:
nie pozostawiaj dziecka bez opieki, nawet na moment i miej z nim stały
kontakt, bo istnieje ryzyko utonięcia:
− pomoc do kąpieli nie jest urządzeniem, które ma zapewniać
bezpieczeństwo dziecku!!!!!
− niemowlęta mogą się utopić w bardzo krótkim czasie, w bardzo
niewielkich ilościach wody!!!!
sprawdź,
czy
na
urządzeniu
widnieje
ostrzeżenie/piktogram
przypominające/-y o ryzyku utonięcia, w widocznym miejscu podczas każdej
kąpieli dziecka
,
upewnij się, że urządzenie kąpielowe, w którym dziecko ma pozycję
półleżącą, posiada
znak w formie linii, której towarzyszy piktogram
wskazujący maksymalny poziom wody
,
pamiętaj, że poziom wody w przypadku siedziska kąpielowego nie powinien
sięgać powyżej pępka dziecka,
nie pozwalaj, aby inne, nawet starsze dziecko zastępowało osobę dorosłą
podczas kąpieli maluszka,
upewnij się każdorazowo jaka jest temperatura wody zanim umieścisz
dziecko w pomocy do kąpieli – powinna wynosić od 35˚C do 38 ˚C,
ustawiaj urządzenie zawsze w takim miejscu, aby dziecko nie mogło się
dostać pod strumień gorącej wody,
za każdym razem sprawdzaj stabilność produktu przed użyciem oraz upewnij
się, że gumowe stopki/przyssawki dobrze przylegają do gładkiej
powierzchni,
nie korzystaj z produktu, jeżeli jakikolwiek element jest uszkodzony lub
zgubiony.
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