


INFORMACJA Z KONTROLI 
BEZPIECZEŃSTWA 
WYSOKICH KRZESEŁEK 
DLA DZIECI 

W IV kwartale 2019 r. została przeprowadzona 
przez wszystkie wojewódzkie inspektoraty Inspekcji 
Handlowej kontrola, której celem była ocena 
wysokich krzesełek dla dzieci pod kątem spełniania 
ogólnych wymagań bezpieczeństwa.

Poprzednie czynności kontrolne w tej tematyce 
zostały zrealizowane w IV kwartale 2018 r. w ramach 
ogólnokrajowej kontroli bezpieczeństwa artykułów 
dla dzieci używanych podczas spożywania posiłków, 
podczas której skontrolowano także siedziska 
montowane do krzesła i sprzęt do picia. 

Kontrolami objęto 36 przedsiębiorców1 (poprzednio 
91 placówek), w tym:

• 1 producenta,
• 1 importera,
• 4 hurtownie,
• 23 placówki sprzedaży detalicznej,
• 7 sklepów wielkopowierzchniowych.

Wojewódzcy inspektorzy IH oceniali bezpieczeństwo 
tych produktów w oparciu o wymagania określone 
w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów2, z uwzględnieniem 

1 Wykaz przedsiębiorców pod kątem miejsca przeprowadzenia kontroli, a 
nie pełnienia roli w obrocie.
2 Dz. U. z 2016 r. poz. 2047.

kryteriów zawartych w normie PN-EN 14988:2017-
10 Wysokie krzesełka dla dzieci. Wymagania i 
metody badań.

Ogółem skontrolowano 113 partii produktów, z 
czego łącznie ze względu na różne nieprawidłowości 
zakwestionowano 46 z nich, co stanowi 40,71 
proc. wszystkich zbadanych. 76,08 proc. 
zakwestionowanych wysokich krzesełek to produkty 
importowane.

Nie stwierdzono produktów posiadających wady 
konstrukcyjne. Wszystkie ujawnione uchybienia 
dotyczyły wyłącznie oznakowania.
W przypadku 32 partii krzesełek wykazano 
niepełne zapisy w instrukcjach użytkowania (69,56 
proc. zakwestionowanych partii produktów). 
Brak ostrzeżenia na produkcie o treści “Nigdy nie 
zostawiaj dziecka bez opieki” ujawniono w 10 
przypadkach. Inne stwierdzone nieprawidłowości 
to: niedołączenie instrukcji użytkowania w polskiej 
wersji językowej, brak oznaczeń w języku polskim 
bezpośrednio na produkcie, rozbieżne informacje 
dotyczące masy/wagi dziecka, nieuzasadnione 
umiejscowienie znaku CE.

Nieprawidłowości stwierdzono u 21 przedsiębiorców, 
tj. 58,33 proc. skontrolowanych podmiotów 
gospodarczych. W zdecydowanej większości 

przypadków uzupełnienie braków w oznakowaniu 
następowało jeszcze w toku prowadzonych 
czynności kontrolnych, często w porozumieniu z 
podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie 
tych produktów na rynek sporadycznie kontrolowani 
wstrzymywali sprzedaż produktów do czasu poprawy 
oznakowania. 

W następstwie przeprowadzonych działań 
kontrolnych wystosowano 30 pism informujących 
przedsiębiorców odpowiedzialnych za 
wprowadzenie produktów na rynek o zaistniałych 
nieprawidłowościach w zakresie oznakowania wraz 
z wnioskami o usunięcie uchybień.

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych 
stwierdzono nieprawidłowości 

w nieco ponad 40 proc. zbadanych partii wysokich 
krzesełek. Ujawnione uchybienia dotyczyły 
wyłącznie kwestii oznakowania, głównie braków w 
instrukcjach użytkowania. Nie wykryto produktów 
wadliwych konstrukcyjnie.

PORADY DLA KONSUMENTÓW

Należy mieć na uwadze, że upadek dziecka z 
wysokiego krzesełka do karmienia może być dla 
niego groźny, dlatego przy zakupie powinniśmy 
koniecznie sprawdzić, czy:

• krzesełko stoi stabilnie na podłodze, nie 
chybocze się i nie odchyla, nogi są równe, 

• krzesełko posiada niedostępny dla dziecka 
mechanizm umożliwiający jego rozkładanie/
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składanie,
• jeśli jest regulacja wysokości, włącza się 

automatyczna blokada siedziska w ustawieniu 
w pozycji wysokiej,

• wszystkie dostępne krawędzie, naroża i 
wystające elementy są zaokrąglone lub 
sfazowane i pozbawione zadziorów,

• krzesełko posiada system zabezpieczający3  
dziecko przed wypadnięciem lub wydostaniem 
się z krzesełka, 

• jeśli krzesełko posiada kółka, to co najmniej 
dwa z nich dają się zablokować.

Zwróć również uwagę na to, czy do produktu jest 
dołączona instrukcja użytkowania w języku polskim  i 
czy nie brakuje danych producenta lub dystrybutora.

3 opcjonalnie: 
• trzypunktowe pasy (dwa punkty zaczepienia w okolicach ramion i 

jeden w okolicach bioder) lub 
• pięciopunktowe pasy (dwa zaczepienia przy ramionach, dwa przy 

biodrach i jedno pomiędzy nogami – zwiększające bezpieczeństwo 
dziecka) lub

• stały element z otworami na nogi dziecka i pas krokowy, 
• taca i pas krokowy (jeśli odległość między tacą a siedziskiem uniemoż-

liwia dziecku przeciśnięcie głowy pas krokowy nie jest konieczny).

Podczas użytkowania, pamiętaj:

• zapoznaj się szczegółowo z treścią instrukcji 
montażu, użytkowania i konserwacji przed 
pierwszym użyciem i nie wyrzucaj instrukcji 
obsługi,

• zawsze zapinaj system zabezpieczający,
• nie używaj produktu, jeżeli wszystkie 

elementy nie są prawidłowo zamontowane i 
wyregulowane lub jeżeli jakakolwiek jego część 
jest złamana, oderwana lub jej brakuje, 

• nie korzystaj  z krzesełka dopóki dziecko nie 
potrafi samodzielnie siedzieć,

• nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki,
• regularnie czyść i kontroluj stan krzesełka.
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Wykres 3. Porównanie partii skontrolowanych i zakwestionowanych pod kątem pochodzenia produktów


