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Poprzednia kontrola łóżek piętrowych i wysokich oraz łóżek 
chowanych miała miejsce w I kwartale 2015 r. w ramach 
ogólnokrajowej kontroli mebli do spania dla różnych grup 
wiekowych. Z kolei, wcześniejsza kontrola łóżeczek, w tym 
kołysek została przeprowadzona w IV kwartale 2017 r. podczas 
kontroli o zasięgu ogólnokrajowym obejmującej artykuły i meble 
dla małych dzieci, takie jak: łóżeczka o długości wewnętrznej 900 
mm-1400 mm, kojce mieszkaniowe i nosidełka.

Kontrolami objęto 69 przedsiębiorców , w tym:

 12 producentów,

 3 hurtownie,

 37 placówek sprzedaży detalicznej,

 17 sklepów wielkopowierzchniowych.

KONTROLA

W I kwartale 2020 r. została przeprowadzona przez Inspekcję 
Handlową ogólnokrajowa kontrola, której celem była ocena 
mebli do spania dla dzieci: łóżeczek, także z funkcją kołyski , 
łóżek chowanych  oraz łóżek piętrowych i wysokich pod kątem 
spełniania wymagań bezpieczeństwa określonych w ustawie z 
dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów , z 
uwzględnieniem kryteriów zawartych w normach:
• PN-EN 1129-1:2000 Meble. Łóżka chowane. Wymagania 

bezpieczeństwa i badanie. Wymagania bezpieczeństwa,
• PN-EN 1130-1:2001 Meble. Łóżeczka i kołyski mieszkaniowe. 

Wymagania bezpieczeństwa,
• PN-EN 747-1+A1:2015-08 Meble. Łóżka piętrowe i łóżka 

wysokie. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości 
i trwałości.

Podczas typowania produktów do badań w toku kontroli okazało 
się, że w ofercie żadnej z kontrolowanych placówek nie było łóżek 
chowanych. 
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KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA 
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Ogółem skontrolowano 125 partii produktów, z czego ze względu 
na różne nieprawidłowości zakwestionowano 40 z nich, co stano-
wi 32,00 proc. wszystkich zbadanych. W przypadku 14 zakwestio-
nowanych partii produktów, tj. w 11,20 proc., stwierdzono wady 
konstrukcyjne mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 
użytkowników (w 2015 r. i 2017 r. ujawniono łącznie 6 wadliwych 
partii produktów). 
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WYKRES 2. PORÓWNANIE PARTII 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji 
wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.
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KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA 
MEBLI DO SPANIA DLA DZIECI

W wyniku przeprowadzonych przez inspektorów IH badań 
organoleptycznych bezpośrednio w miejscu kontroli 
zakwestionowano bezpieczeństwo 7 partii produktów z uwagi 
na stwierdzone wady konstrukcyjne (w 2015 r. ujawniono 5 
partii wadliwych łóżek piętrowych, natomiast w 2017 r. nie 
kwestionowano organoleptycznie łóżeczek/kołysek).

Do badań laboratoryjnych przekazano 12 próbek łóżeczek/
kołysek. W  przypadku 8 z nich (66,66 proc.) testy wyszły 
negatywne, z czego w 7 próbkach stwierdzono niewłaściwe 
rozwiązania konstrukcyjne ( dodatkowo w czterech z nich także 
nieprawidłowości w oznakowaniu). Ostatnia próbka została 
zakwestionowana wyłącznie z uwagi na braki w oznakowaniu. 
W 2017 r. w wyniku testów laboratoryjnych ujawniono jedną 
wadliwą konstrukcyjnie partię łóżeczek/kołysek. 

TABELA 1. NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZONE 
W WYNIKU BADAŃ ORGANOLEPTYCZNYCH 
DOKONANYCH PRZEZ INSPEKTORÓW IH W 
MIEJSCU KONTROLI
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kwestionowano organoleptycznie łóżeczek/kołysek).

Do badań laboratoryjnych przekazano 12 próbek łóżeczek/
kołysek. W  przypadku 8 z nich (66,66 proc.) testy wyszły 
negatywne, z czego w 7 próbkach stwierdzono niewłaściwe 
rozwiązania konstrukcyjne ( dodatkowo w czterech z nich także 
nieprawidłowości w oznakowaniu). Ostatnia próbka została 
zakwestionowana wyłącznie z uwagi na braki w oznakowaniu. 
W 2017 r. w wyniku testów laboratoryjnych ujawniono jedną 
wadliwą konstrukcyjnie partię łóżeczek/kołysek. 

TABELA 2. NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
KONSTRUKCYJNE STWIERDZONE W WYNIKU 
BADAŃ LABORATORYJNYCH 
W ŁÓŻECZKACH/KOŁYSKACH 
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W przypadku 36 partii produktów, tj. 28,80 proc. wszystkich 
skontrolowanych   stwierdzono uchybienia wyłącznie w 
oznakowaniu. 
Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło braku oznaczeń, w tym 
ostrzeżeń bezpośrednio na produkcie (63,89 proc. ). W przypadku 
36,11 proc. partii produktów stwierdzono niepełne zapisy w 
instrukcjach użytkowania, natomiast w 1/4 zakwestionowanych 
produktów brak dołączenia jakichkolwiek instrukcji obsługi.  
Nieprawidłowości stwierdzono u 27 przedsiębiorców, tj. w 39,13 
proc. skontrolowanych podmiotów gospodarczych. W przypadku 
partii produktów zakwestionowanych z uwagi na oznakowanie, 
uzupełnienie braków następowało w zdecydowanej większości 
jeszcze w toku prowadzonych czynności kontrolnych, 
niejednokrotnie w porozumieniu z podmiotami odpowiedzialnymi 
za wprowadzenie tych produktów na rynek. Z kolei, partie wadliwe 
konstrukcyjnie zostały przez kontrolowanych wstrzymane od 
sprzedaży.
W następstwie przeprowadzonych działań kontrolnych 
wystosowano 11 pism informujących przedsiębiorców 
odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek o 
stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie oznakowania 

wraz z wnioskami o usunięcie uchybień. Do jednego producenta 
wysłano pismo z wezwaniem do okazania dokumentacji 
poświadczającej spełnienie przez wadliwy produkt ogólnych 
wymagań bezpieczeństwa (przedsiębiorca przysłał sprawozdanie 
z badań laboratoryjnych, które zostały dołączone do akt sprawy, 
które zgodnie z deklaracją zostaną przekazane do UOKiK). 
Do dnia sporządzenia niniejszej informacji z wynikami kontroli do 
UOKiK wpłynęło 9 akt kontroli dotyczących 11 zakwestionowanych 
partii mebli do spania dla dzieci, w tym w czterech przypadkach 
jeden z wojewódzkich inspektoratów IH przekazał akta kontroli 
dotyczące produktów, w których zakwestionowano oznakowanie 
(w związku ze stwierdzonym brakiem oznaczenia łóżek 
piętrowych trwale znakiem maksymalnej grubości materaca). 
Sześć spraw jest na etapie analizy, w dwóch toczą się czynności 
wyjaśniające. W jednej sprawie Prezes UOKiK podjął decyzję 
o wszczęciu postępowania administracyjnego. W jednym 
przypadku akta kontroli nie zostaną przekazane do UOKiK, gdyż 
w opinii IH stwierdzone nieprawidłowości nie mają wpływu na 
bezpieczeństwo produktu. Decyzja o przekazaniu pozostałych 
akt kontroli do organu nadzoru zostanie podjęta w późniejszym 
terminie.
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Podsumowując, w efekcie przeprowadzonych działań kontrolnych 
stwierdzono nieprawidłowości w niemal  w 1/3 zbadanych partii 
mebli do spania dla dzieci (32,00 proc.), z czego w 11,20 proc. 
produktów wykryto różnego rodzaju wady konstrukcyjne (tj. w 
9  łóżeczkach/kołyskach, 4 łóżkach piętrowych i jednym łóżku 
wysokim). Poprzednie kontrole w 2015 r. i 2017 r. ujawniły defekty 
w 5 partiach łóżek piętrowych i w jednej partii łóżeczka z funkcją 
kołysania. Z kolei w przypadku 28,80 proc. produktów pojawiły się 
zastrzeżenia co do prawidłowości lub kompletności oznakowania. 
Najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyło braku 
oznaczeń/ostrzeżeń bezpośrednio na produktach, a w dalszej 
kolejności  niepełnych zapisów w instrukcjach użytkowania i 
braku dołączenia jakichkolwiek instrukcji obsługi. 



9

PORADY DLA 
KONSUMENTÓW

Jeśli planujesz zakup dziecięcego mebla do spania koniecznie 
zwróć uwagę na bezpieczeństwo produktu, nie tylko na jego 
wygląd. Łóżeczka/kołyski są przeznaczone dla noworodków 
i niemowląt, które spędzają w nich większość czasu,  z kolei 
łóżka piętrowe i wysokie grożą upadkiem starszego dziecka 
ze znacznej wysokości, a łóżka chowane przytrzaśnięciem lub 
przygnieceniem użytkownika. 
Rodzice lub inni opiekunowie powinni sprawdzić, czy do każdego 
kupowanego mebla do spania została dołączona sporządzona 
w języku polskim instrukcja opisująca zasady prawidłowego i 
bezpiecznego użytkowania, montażu i konserwacji, a także dane 
jego producenta lub dystrybutora. Przed korzystaniem z łóżka 
obowiązkowo należy zapoznać się szczegółowo z treścią etykiet 
i oznaczeń umieszczonych na meblu oraz z zapisami zawartymi 
w dołączonych instrukcjach. Nie powinno się wyrzucać instrukcji 
obsługi.         
Kupując  łóżeczko/kołyskę dla maleństwa sprawdź, czy:

• w strefie dostępu nie występują ostre krawędzie lub zadziory, 
a odkryte narożniki i części wystające są zukosowane,

• jeśli zastosowano kółka, to czy występują w jednej z podanych 
konfiguracji: dwa blokowane kółka i dwie nogi lub cztery 
kółka dające się zablokować, a te blokady zapobiegają ich 

obracaniu się, 
• jeśli bok jest opuszczany, to czy następuje automatyczne 

jego zablokowanie przy podnoszeniu do góry,
• przestawienie regulowanego dna z położenia wyższego na 

niższe wymaga użycia narzędzia,
• boki i szczyty mebla od wewnątrz  są wysokie na co najmniej 

27,5 cm,
• na boku łóżeczka/kołyski jest kreska lub inne oznaczenie 

wskazujące odpowiednią grubość materaca, jaki powinien 
być z nim użytkowany,

• układ kołysania posiada blokadę i jest poruszany przez 
popychanie/ pociąganie ręką, nie ma dodatkowych 
mechanizmów poruszających kołyską.

Podczas użytkowania pamiętaj:
• mebel powinien stać  na płaskim podłożu,
• inne dzieci nie mogą bawić się w pobliżu łóżeczka/kołyski, 

gdy nie są pod nadzorem osoby dorosłej,
• pozostawiając dziecko bez opieki, np. śpiące zablokuj 

kołyskę w pozycji nieruchomej, 
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• nie używaj korpusu kołyski bez jej ramy,
• zaprzestań korzystania z produktu, gdy dziecko zaczyna 

siadać, klękać lub podciągać się,
• nie używaj produktu, jeżeli jakakolwiek jego część jest 

złamana, oderwana lub jej brakuje,
• dobierz materac zgodnie z zaleceniami producenta 

zawartymi w instrukcji obsługi,
• nie ustawiaj produktu w pobliżu otwartego ognia i innych 

silnych źródeł ciepła,
• przeprowadzaj rutynowe przeglądy i konserwację.

Wybierając łóżko chowane (półkotapaczan) upewnij się, że:
• odsłonięte brzegi i części wystające są zaokrąglone, 

bez zadziorów lub ostrych krawędzi, nie ma otwartych 
zakończeń rur,

• mechanizm do podnoszenia jest przymocowany do 
konstrukcji za pomocą mocno trzymających elementów 
(np. śruba z nakrętką, nigdy zwykły wkręt do drewna),

• podczas składania łóżka przy odległości wynoszącej 15 
cm od górnej jego krawędzi do ściany, część składana 
automatycznie zamyka się,

• urządzenie mocujące do ściany i instrukcje jego instalowania 
są dołączone do produktu,

• jest blokada zapobiegająca samoczynnemu otwieraniu się 
łóżka,

• dołączono dwa komplety instrukcji montażu, z czego jedna 
powinna być trwale i widocznie umocowana w pobliżu 
punktu/-ów przytwierdzania,

• producent określił w instrukcji wymaganą liczbę śrub 
dla każdego punktu mocowania, wartość wytrzymałości 
bezpiecznej dla z nich oraz minimalny i maksymalny ciężar 
materaca (gdy łóżko nie jest wyposażone w materac lub ma 
ono regulowany układ naprężania).

W trakcie zakupu łóżka piętrowego lub wysokiego zweryfikuj co 
najmniej, czy:

• górne posłanie łóżka piętrowego lub wysokie łóżko jest 
wyposażone w barierki zabezpieczające biegnące wokół 
łóżka, z wyjątkiem otworu dostępu umiejscowionego tylko 
na jednym dłuższym boku łóżka, a element umożliwiający 
dostanie się na górny poziom (drabinka, schody) są 
skonstruowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo,
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• dostępne krawędzie i narożniki są zaokrąglone lub 
zukosowane, pozbawione zadziorów i ostrych krawędzi, nie 
ma otwartych zakończeń rur,

• nie ma możliwości rozmontowania łóżka lub jego 
komponentów bez użycia narzędzia,

• między dolnym a górnym poziomem  łóżka piętrowego jest 
metr odległości,

• między górną krawędzią barierek zabezpieczających a 
górną powierzchnią podstawy łóżka jest co najmniej 26 cm 
odległości,

• drabinka lub inne rozwiązania dostępu są w pozycji pionowej 
lub nachylone w kierunku do łóżka,

• szczeble/stopnie mają szerokość użytkową co najmniej 30 
cm, a minimalną głębokość 9 cm,

• na meblu umieszczono znak maksymalnej grubości 
materaca (np. linię).

Pamiętaj również, że:
• wysokie łóżka i górne poziomy łóżek piętrowych nie 

są odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6 lat (takie 
ostrzeżenie w formie tekstu lub piktogramu powinno być 
umieszczone na produkcie w widocznym miejscu),

• nie wolno dołączać lub zawieszać do łóżka piętrowego linek, 
sznurków, haczyków itp., aby zapobiec ryzyku uduszenia się 
dziecka, 

• trzeba regularnie sprawdzać, czy wszystkie mocowania 
montażowe są dokręcone i dokonywać systematycznej 
konserwacji mebla, 

• należy dobrać rozmiar materaca zgodnie z wytycznymi 
producenta określonymi w instrukcji użytkowania, 

• nie wolno używać łóżka, gdy jakakolwiek jego część jest 
złamana lub uszkodzona.


