
 

Informacja z kontroli bezpieczeństwa łóżek dla dzieci  w 2021r.  

 

 
 
   W II i III kwartale 2021 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził 

kontrole bezpieczeństwa łóżek dla dzieci na terenie województwa łódzkiego.  

 

   Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa łóżek dziecięcych mieszkaniowych o długości 

wewnętrznej od 900 mm do 1400 mm oraz eliminowanie z rynku tych produktów, które mogą stwarzać 

zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. 

 Ogółem w 6 placówkach prowadzonych przez przedsiębiorców skontrolowano 10 partii 

przedmiotowych wyrobów. Bezpieczeństwo łóżek dziecięcych mieszkaniowych oceniono w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r., poz. 222). 

Przy ocenie posiłkowano się zadeklarowaną przez producentów normą: PN-EN 716-1+AC:2019-07 „Meble. 

Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa”.  

 

Nieprawidłowości nie stwierdzono. Łóżka nie posiadały cech mogących stwarzać zagrożenie dla 

użytkowników. Wszystkie krawędzie, naroża i części wystające łóżek były wykonane w taki sposób, aby nie 

doprowadzić do zranienia. Krawędzie i naroża były zaokrąglone, ich powierzchnie były gładkie  

i wolne od zadziorów. Nie stwierdzono wkrętów samogwintujących do łączenia elementów przewidzianych 

do wyjęcia lub poluzowania w trakcie demontażu. Na powierzchni wewnętrznej boków i szczytów nie 

stwierdzono naklejek i kalkomanii. W łóżkach nie stosowano kółek samonastawnych. 

Nie stwierdzono dostępnych otworów szczelin i odstępów o wymiarach od 7 do 12 mm lub między 25 a 45 

mm. Odległość między dnem każdego z łóżek a bokami oraz między dnem a szczytami była mniejsza niż 25 

mm. W łóżkach nie było miejsc powodujących przycięcie lub przyciśnięcie. Odległość między dwoma 

sąsiednimi listwami dna łóżek była mniejsza niż 60 mm.  

Istniała możliwość regulacji wysokości dna łóżek i wymagało to użycia narzędzi. 

Odległość między powierzchnią górną dna łóżek, a górną krawędzią boku i szczytuw najniższym położeniu 

dna łóżek po odjęciu maksymalnej grubości materaca wynosiła powyżej 500 mm. Natomiast odległość między 

powierzchnią górną dna łóżek, a górną krawędzią boku i szczytu w najwyższym położeniu dna łóżek po 

odjęciu maksymalnej grubości materaca wynosiła powyżej 200 mm. 
 

Wszystkie informacje o wyrobie zamieszczone na produkcie lub w instrukcji podane były w języku polskim. 

Łóżka dziecięce w sposób widoczny i trwały oznakowano następującymi informacjami: 

 nazwą, znakiem firmowym i adresem producenta,  

 danymi umożliwiającymi identyfikację produktu  (model, nazwa produktu, wymiary),  

 numerem normy PN-EN 716-1+ AC:2019, 

 „Maksymalna wysokość materaca 10 cm”. 
 

Do badanych wyrobów dołączone były instrukcje z nagłówkiem „Ważne. Zachować do późniejszego 

stosowania. Przeczytać uważnie.” zawierające uwagi, ostrzeżenia, wskazówki i zalecenia dotyczące 

bezpieczeństwa, a także informacje i sposób montażu, informacje o sposobie  czyszczenia, informacje o 

rozmiarze materaca oraz dane producenta. 


