Informacja
o wyn ik a c h k o nt ro l i
b ezpie c z e ń s tw a łóż ek d z iecięcych

INFORMACJA
o wynikach kontroli bezpieczeństwa łóżek dziecięcych
Termin: II/III kwartał 2021 roku.
Kontrolujący w ramach planu: 16 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji
Handlowej (kontrola ogólnokrajowa).
Cel kontroli: ocena bezpieczeństwa łóżek dziecięcych mieszkaniowych1 pod kątem
spełniania wymagań bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2003
r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów2, z uwzględnieniem kryteriów zawartych
w normie PN-EN 716-1+AC:2019-07 Meble. Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce
składane mieszkaniowe. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa 3, w tym
przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz eliminowanie z rynku tych produktów,
które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.
Zakres podmiotowy kontroli: kontrolami objęto 57 przedsiębiorców, w tym:
•
•
•
•
•
•

41 placówek detalicznych,
6 placówek detalicznych wielkopowierzchniowych,
7 producentów,
1 importera,
1 pierwszego dystrybutora,
1 sprzedawcę hurtowego.

Zakres przedmiotowy
dziecięcych.
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łóżek

Wykres 1. Pochodzenie skontrolowanych produktów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji
Handlowej

Norma dotyczy łóżek o długości wewnętrznej od 900 mm do 1400 mm, w tym z opcją składania. Łóżka o długości większej
niż 140 cm traktowane są jak łóżka dla dorosłych i podlegają wymaganiom normy PN-EN 1725:2001 Meble mieszkaniowe.
Łóżka i materace. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
2 Dz. U. z 2021 r. poz. 222.
3 Metody badawcze łóżek i łóżek dziecięcych składanych określa norma PN-EN 716-2:2017-07 „Meble. Łóżka dziecięce
i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe. Metody badań”.
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Wyniki kontroli: ogółem zakwestionowano 28 partii produktów (co stanowi 22,4%
wszystkich skontrolowanych), z czego w 7 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 9 modeli łóżek dziecięcych do badań laboratoryjnych w zakresie wymagań
mechanicznych określonych w normie PN-EN 716-1+AC:2019-07. Testy dały wyniki
negatywne w przypadku 5 próbek (55,6% przebadanych laboratoryjnie), ujawniając
różnego rodzaju nieprawidłowości (szczegóły w załączniku).
Natomiast w efekcie badań organoleptycznych zakwestionowano dodatkowo
bezpieczeństwo
2 modeli łóżek dziecięcych z uwagi na możliwość łatwego usunięcia przez dziecko
trzech szczebli znajdujących się w środku jednego z boków, z których każdy
zakończony był z jednej strony sprężyną z niezabezpieczonym ostrym końcem.
Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono łącznie w 25 partiach łóżek
dziecięcych, co daje 20%.
Wykryte uchybienia to m.in.:
•
•
•
•

niekompletne zapisy w instrukcji użytkowania – 7 przypadków,
brak danych przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek i/lub brak
danych umożliwiających identyfikację produktu – 6 przypadków,
brak instrukcji użytkowania – 2 przypadki,
brak trwałego oznakowania wskazującego maksymalną grubość materaca,
jaka może być zastosowana przy najwyższym położeniu dna łóżeczka – 2
przypadki.

Działania
Inspekcji
Handlowej:
nieprawidłowości
stwierdzono
u
17
przedsiębiorców,
tj. u 29,8% skontrolowanych podmiotów gospodarczych. Uzupełnienie braków 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 ich dalszą sprzedaż, a w 3 przypadkach zadeklarowali na etapie kontroli
przeprowadzenie dobrowolnych działań naprawczych.
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W następstwie przeprowadzonych działań kontrolnych wojewódzcy inspektorzy
Inspekcji Handlowej wystosowali do przedsiębiorców odpowiedzialnych za
wprowadzenie produktów na rynek 5 wystąpień pokontrolnych/pism informujących
o stwierdzonych nieprawidłowościach 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
łóżek dziecięcych. Sprawy są na etapie analizy pod kątem zasadności wszczęcia
postępowania administracyjnego na podstawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie
produktów.
Wnioski: w ramach przeprowadzonych kontroli inspektorzy Inspekcji Handlowej
stwierdzili uchybienia w blisko ¼ skontrolowanych partii łóżek dziecięcych (22,4%).
Poprzednio ten asortyment był kontrolowany w III kwartale 2018 r., w ramach
działań kontrolnych artykułów dla dzieci, podczas których sprawdzeniem objęto
również nosidełka, barierki bezpieczeństwa, wózki dziecięce, smoczki do
uspokajania niemowląt i wyroby do mocowania smoczków. W efekcie tych działań
skontrolowano 26 partii łóżek dziecięcych, z czego zakwestionowano 11 z nich
(42,3%), wyłącznie w zakresie oznakowania4.
Obecna kontrola wykazała procentowo niższy odsetek zakwestionowanych partii
produktów, ale ujawniła łóżka dziecięce wadliwe konstrukcyjnie (7 partii), na co
niewątpliwy wpływ miało przeprowadzenie badań laboratoryjnych.
Załącznik: zestawienie łóżek dziecięcych przebadanych laboratoryjnie
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W ramach tej kontroli ze względu na różne nieprawidłowości stwierdzono w łącznie 16,6% artykułów dla dzieci.
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PORADY DLA KONSUMENTÓW
Podczas zakupu łóżka dla dziecka sprawdź, czy:
została dołączona instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca zasady
prawidłowego montażu, użytkowania i konserwacji,
• na produkcie, jego opakowaniu lub w instrukcji znajduje się nazwa i adres
producenta – wiadomo wtedy, kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo
produktu.
Zweryfikuj również elementy konstrukcyjne i upewnij się, że co najmniej:
•

wszystkie dostępne dla dziecka naroża i krawędzie są zaokrąglone i
sfazowane,
• nie ma potencjalnych miejsc zakleszczenia, w szczególności głowy, ale i
innych części ciała dziecka, np. palców,
• łóżka wykonane z drewna nie noszą śladów zgnilizny ani ataku owadów,
• naklejki i kalkomanie nie znajdują się w zasięgu dziecka na wewnętrznych
powierzchniach boków i szczytów łóżka,
• łóżka z opcją składania są wyposażone w mechanizmy blokujące,
• jeżeli dno łóżka jest regulowane, zmiana pozycji z wyższej na niższą
wymaga użycia narzędzia lub blokady,
• jeżeli jest ruchomy bok (przesuwany, opuszczany, składany), to posiada
blokadę działającą automatycznie, gdy jest w najwyższym położeniu.
Pamiętaj również:
•

•
•
•
•
•

przed pierwszym użyciem łóżka przeczytaj szczegółowo instrukcję
użytkowania i przechowuj ją, aby w razie konieczności móc do nich zajrzeć,
aby zapobiec obrażeniom dziecka w wyniku upadku, przestań użytkować
łóżko, jeżeli dziecko potrafi się wspiąć i z niego wyjść,
w łóżkach ze zintegrowanym materacem nie dokładaj drugiego materaca,
gdyż jest ryzyko uduszenia się dziecka,
w łóżkach bez materaca, sprawdź w instrukcji użytkowania, jakie parametry
powinien posiadać odpowiedni materac,
nie pozostawiaj w łóżku czegokolwiek, ani nie ustawiaj łóżka w pobliżu
innego sprzętu, który mógłby stanowić podparcie dla stopy lub spowodować
uduszenie lub powieszenie dziecka, np. przewody, sznurki zasłon i żaluzji.
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