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Informacja 

z kontroli bezpieczeństwa drabin 

 
 Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

w Warszawie zawartymi w programie nr DNR-7(1)/18/MD z 18 kwietnia 2018 r. Wojewódzki 

Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w II kwartale 2018 r. kontrole 

bezpieczeństwa drabin na terenie województwa łódzkiego. Kierując się wymienioną 

w programie kolejnością statusu przedsiębiorców, u których należy przeprowadzić kontrolę 

dokonano rozeznania na terenie województwa łódzkiego. Z uwagi na fakt, iż na tym terenie nie 

prowadzą działalności producenci, importerzy, pierwsi dystrybutorzy drabin, po analizie 

wytypowano do kontroli  8 innych placówek  w tym: 

− 1 hurtownię, 

− 4 sklepy wielkopowierzchniowe, 

− 3 placówki handlu detalicznego: 

Ogółem skontrolowano w 8 placówkach 28 partii wyrobów (27 partii produkcji krajowej i 1 

partię pochodzącą z Niemiec) w tym : 

− drabiny aluminiowe – 21 partii, 

− drabiny drewniane – 6 partii, 

− drabiny stalowe – 1 partia.  

 Kontrolowane były drabiny różnego rodzaju jak np: przystawne, wolnostojące rozstawne, 

wielofunkcyjne łączone na zawiasy. 

Oceny bezpieczeństwa drabin dokonano poprzez przeprowadzenie badań organoleptycznych 

wyrobów w oparciu o przepisy  art.6 ust.2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym 

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

określonych w normach : 

− PN-EN 131-1:2015 Drabiny-Część 1: Terminologia, rodzaje, wymiary funkcjonalne, 

− PN-EN 131-2 + A2:2017-02 Drabiny-Część 2: Wymagania, badanie, oznakowanie, 

− PN-EN 131-4:2007 Drabiny-Część 4: Drabiny pojedynczo lub wielokrotnie łączone  

na zawiasy, 

 Ogółem skontrolowano w 8 placówkach 28 partii wyrobów. Dla 20 partii drabin  

producenci deklarowali zgodność z serią norm PN-EN 131, natomiast 8 partii drabin nie posiadało 

w oznakowaniu deklaracji zgodności z normą.  W wyniku przeprowadzonych badań 

organoleptycznych nie stwierdzono w drabinach, zarówno tych dla których producenci 

deklarowali zgodność z normami jak i dla pozostałych, cech mogących stwarzać zagrożenie  
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dla użytkowników. Oceniane drabiny spełniały wymagania określone w w/w akcie prawnym 

i zadeklarowanych normach. 

 

Oceny prawidłowości oznakowania drabin w zakresie ogólnego bezpieczeństwa dokonano 

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 

(Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) oraz z uwzględnieniem wymagań ogólnych określonych 

w zadeklarowanych przez producentów normach: 

− PN-EN 131-2:2010 Drabiny-Część 2: Wymagania, badanie, oznakowanie, 

− PN-EN 131-3:2007 Drabiny-Część 3: Informacje użytkowe, 

Ogółem skontrolowano w 8 placówkach 28 partii wyrobów. Na każdej ocenianej drabinie były 

naniesione następujące oznaczenia: 

− nazwa i adres producenta, 

− określenie typu drabiny np.: przystawna, wolnostojąca, rozsuwana, 

− data produkcji, 

− maksymalne całkowite obciążenie, 

− maksymalna ilość użytkowników, 

− waga drabiny po wyprodukowaniu, 

− piktogramy informujące o zasadach bezpiecznego użytkowania. 

Do każdej z kontrolowanych drabin dołączona była instrukcja użytkowania w języku polskim 

w formie tekstowej. Instrukcje zawierały ostrzeżenia i porady dotyczące bezpiecznego 

ustawienia drabiny, jej pozycjonowania, bezpiecznego użytkowania oraz ostrzeżenia. 

Informacje zawarte w instrukcjach użytkowania zgodne były z zaleceniami zawartymi 

w przywołanych normach. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  


