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Informacje ogólne
Termin: II/III kwartał 2021 roku.
Kontrolujący w ramach planu: 10 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk,
Lublin, Łódź, Opole, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław.
Cel kontroli: ocena bezpieczeństwa kojców mieszkaniowych, również składanych, pod kątem spełniania wymagań
bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów1,
z uwzględnieniem kryteriów zawartych w normie PN-EN 12227:2010 Kojce mieszkaniowe. Wymagania bezpieczeństwa
i metody badań, w tym przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz eliminowanie z rynku tych produktów, które
mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.
Zakres podmiotowy kontroli: kontrolami objęto 41 przedsiębiorców, w tym:
•

28 placówek detalicznych,

•

7 placówek detalicznych wielkopowierzchniowych,

•

4 importerów,

•

1 producenta,

•

1 sprzedawcę hurtowego.

Zakres przedmiotowy kontroli: łącznie skontrolowano 59 partii kojców mieszkaniowych.

Pochodzenie skontrolowanych
produktów
5%
33%

62%

Kraje trzecie (import)

Polska
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Wyniki kontroli
Ogółem zakwestionowano 21 partii produktów (co stanowi 35,6% wszystkich skontrolowanych),
z czego w 9 z nich stwierdzono wady stwarzające zagrożenie dla użytkowników.

Porównanie
partii

skontrolowanych

zakwestionowanych

W trakcie kontroli inspektorzy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej pobrali próbki 5 modeli kojców
mieszkaniowych do badań laboratoryjnych w zakresie wymagań mechanicznych określonych w normie PN-EN
12227:2010. Testy dały wyniki negatywne w przypadku 4 z nich (80,0% przebadanych laboratoryjnie), ujawniając
różnego rodzaju nieprawidłowości (szczegóły w załączniku).
Natomiast w efekcie badań organoleptycznych w miejscu kontroli inspektorzy IH zakwestionowali dodatkowo
bezpieczeństwo 5 modeli kojców mieszkaniowych z uwagi na:
•

brak dna, konstrukcję stwarzającą ryzyko samodzielnego wydostania się dziecka z kojca, obecność samoprzylepnej
etykiety w strefie dostępu dziecka – 3 przypadki,

•

brak dna, obecność samoprzylepnej etykiety w strefie dostępu dziecka – 1 przypadek,

•

występowanie miejsc powodujących ściskanie między materacem a dnem kojca zamocowanym za pomocą rzepów
– 1 przypadek.

Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono łącznie w 19 partiach kojców, co daje 32,2%.
Wykryte uchybienia to:
•

niekompletne zapisy w instrukcji użytkowania – 19 przypadków,

•

brak oznaczeń na produkcie – 2 przypadki,

•

bezpodstawne oznakowanie znakiem CE – 1 przypadek.
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Działania Inspekcji Handlowej: nieprawidłowości stwierdzono u 10 przedsiębiorców, tj. u 24,4% skontrolowanych
podmiotów gospodarczych. Uzupełnienie braków w przypadku partii produktów, w których stwierdzono wyłącznie
nieprawidłowości w oznakowaniu, następowało najczęściej jeszcze w toku prowadzonych czynności kontrolnych,
niejednokrotnie w porozumieniu z podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie tych produktów na rynek.
Z kolei w przypadku partii produktów zakwestionowanych z uwagi na wady konstrukcyjne, kontrolowani przedsiębiorcy
wstrzymali natychmiastowo ich dalszą sprzedaż.
W następstwie przeprowadzonych działań kontrolnych wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej wystosowali
do przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek 8 wystąpień pokontrolnych/pism
informujących o stwierdzonych nieprawidłowościach w oznakowaniu wraz z wnioskami o usunięcie uchybień.
Szczegółowe informacje dostępne są w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
Działania UOKiK: do UOKiK wpłynęły dotychczas 4 akta kontroli dotyczące łącznie 7 partii kojców mieszkaniowych.
Dotychczas zostały wszczęte dwa postępowania administracyjne wobec dwóch kojców na podstawie ustawy o ogólnym
bezpieczeństwie produktów. W pozostałych przypadkach analiza spraw jest w toku.
Wnioski: w ramach przeprowadzonych kontroli inspektorzy Inspekcji Handlowej stwierdzili uchybienia w ponad 1/3
skontrolowanych partii kojców mieszkaniowych (35,6%). W 9 partiach stwierdzono występowanie wad konstrukcyjnych
zagrażających małym konsumentom.
Poprzednio ten asortyment był kontrolowany w IV kwartale 2017 r., w ramach działań kontrolnych artykułów i mebli dla
dzieci, podczas których sprawdzeniem objęto również łóżka dziecięce, kołyski, oraz nosidełka. Skontrolowano wówczas
22 partie kojców mieszkaniowych, nie stwierdzając produktów wadliwych konstrukcyjnie. Należy podkreślić, że nie
badano wówczas kojców w warunkach laboratoryjnych.
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Porady dla konsumentów
Kupując kojec mieszkaniowy sprawdź co najmniej, czy:
•

nie ma ostrych krawędzi oraz wystających elementów, jak zszywki, gwoździe lub wkręty, dostępnych dla dziecka
podczas normalnego użytkowania,

•

dno jest zintegrowane z całym produktem, a dziecko przebywając wewnątrz kojca nie ma możliwości podniesienia
dna lub jego części,

•

jeśli dno ma regulację, nie jest możliwe regulowanie go z wyższego położenia do niższego położenia bez użycia
narzędzia lub mechanizmu blokującego uniemożliwiającego niezamierzone odblokowanie,

•

naklejki i kalkomanie nie są przyklejone w taki sposób, że dziecko ma do nich dostęp,

•

kółka występują w następującej konfiguracji: co najmniej dwa kółka i co najmniej 2 nogi lub co najmniej cztery
kółka, z których co najmniej dwa dają się blokować.

Upewnij się również, jaki jest określony maksymalny wiek dziecka, dla którego kojec jest przeznaczony. Zachowaj
instrukcję użytkowania na przyszłość, aby w razie konieczności móc po nią sięgnąć. Podczas korzystania z kojca
pamiętaj, aby:
•

nie używać kojca bez dna,

•

nie pozostawiać kojca blisko źródeł ognia lub innych źródeł ciepła,

•

upewnić się przed umieszczeniem dziecka w kojcu, że jest całkowicie rozłożony a wszystkie mechanizmy blokujące
działają właściwie,

•

nie pozostawiać w kojcu czegokolwiek, co mogłoby stanowić podporę dla stopy dziecka lub stworzyć zagrożenie
uduszenia albo uwięźnięcia,

•

nie korzystać z kojca, jeżeli jakakolwiek jego część jest złamana, oderwana lub zagubiona i używać tylko części
zamiennych zatwierdzonych przez producenta,

•

nie używać akcesoriów, które nie są zatwierdzone przez producenta,

•

jeżeli wysokość dna jest regulowana, używać go w ustawieniu w najniższej pozycji, gdy tylko dziecko potrafi
siedzieć, klęczeć i podciągać się do pozycji wyprostowanej,

•

sprawdzić jaki jest maksymalny wiek dziecka, dla którego kojec jest przeznaczony.
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Przypisy
1

Dz. U. z 2021 r. poz. 222.

Załączniki.: wykaz skontrolowanych wyrobów
Departament Nadzoru Rynku,
Wydział Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów

