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INFORMACJA 

 kontroli bezpieczeństwa wysokich krzesełek dla dzieci 

 

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  

w Warszawie zawartymi w programie DNR-1.702.8.2019.AKD z 18 września 2019 r. 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w 2019 r. kontrole 

wyrobów – wysokich krzesełek dla dzieci pod względem spełniania wymogów 

bezpieczeństwa. 

Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wysokich krzesełek dla dzieci oraz eliminowanie  

z rynku tych produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. 

Do kontroli, po przeprowadzeniu analizy prawdopodobieństwa naruszeń przepisów 

prawa wytypowano 3 jednostki handlowe. Kontrolą objęto wysokie krzesełka przeznaczone  

do karmienia dzieci, których oceny dokonano pod względem spełniania wymogów 

bezpieczeństwa oraz prawidłowości oznakowania. 

Realizując przedmiotowy program kontroli, w 3 jednostkach sprawdzono 7 wyrobów 

reprezentujących 7 partii wysokich krzesełek, pod względem spełniania wymogów 

bezpieczeństwa. Ocenę wyrobów przeprowadzono poprzez badania organoleptyczne  

w zakresie cech konstrukcyjnych i oznakowania wyrobów.    

Przeprowadzając badania organoleptyczne wytypowanych wyrobów brano pod uwagę 

cechy konstrukcyjne wysokich krzesełek, tj.: występowanie luźnych elementów, które mogą  

być powodem zadławienia dziecka, budowę, zastosowanie mechanizmów wykluczających 

samoczynne złożenie się lub przemieszczenie się krzesełka oraz zastosowanie elementów 

eliminujących ryzyko wypadnięcia dziecka lub ściśnięcia części ciała. 

W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że w obrębie stref dostępu nie ma 

miejsc, w których następuje ścinanie i ściskanie między ruchomymi elementami, a wszystkie 

dostępne krawędzie oraz naroża i wystające części krzesełek były zaokrąglone oraz wolne  

od zadziorów i ostrych krawędzi. Stwierdzono również, że elementy wysokich krzesełek mają 

odpowiednie wymiary, a występujące pomiędzy nimi kąty właściwe nachylenie. 

 

W powyższym zakresie zagrożeń bezpieczeństwa nie stwierdzono. 

Sprawdzając prawidłowość oznakowania wytypowanych wysokich krzesełek, posiłkowano  

się normą PN-EN 14988:2017-10 Wysokie krzesełka dla dzieci. Wymagania i metody badań, 

oraz ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Oceniając prawidłowość oznakowania 

wysokich krzesełek do karmienia dzieci wzięto pod uwagę: 

• stosowanie znaku lub nazwy identyfikującej producenta, dystrybutora, importera  

lub sprzedawcy detalicznego; 

• umieszczenie na produkcie ostrzeżenia o treści „OSTRZEŻENIE. Nigdy nie zostawiaj 

dziecka bez opieki”; 

• oznakowanie w zakresie danych pozwalających zidentyfikować produkt; 

• umieszczenie stosownych ostrzeżeń i rysunków w instrukcji obsługi. 

 

W powyższym zakresie nieprawidłowości w oznakowaniu wyrobów nie stwierdzono. 
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