
Ocena mebli użytkowanych przez szkoły i przedszkola  
na terenie województwa lubuskiego w roku 2015. 

 
W 2015 roku w ramach nadzoru przeprowadzono kontrole pod kątem przestrzegania 

przepisów określających wymogi w stosunku do mebli oraz sprzętu sportowego używanego                    
w szkołach i przedszkolach. Wymagania precyzuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej                
i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                                
i niepublicznych szkołach i placówkach –  Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm. W myśl § 9 ust. 3                 
ww. rozporządzenia szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub 
certyfikaty, natomiast § 2 zobowiązuje dyrektorów placówek do zapewnienia dzieciom i młodzieży 
bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkołach i innych placówkach edukacyjnych. 

Certyfikacja jest potwierdzeniem, że wyrób, proces lub usługa spełniają wymagania 
odpowiednich dokumentów normatywnych. Wydając certyfikat zgodności z normami jednostka 
certyfikująca sprawuje nadzór nad posiadaczem certyfikatów, w zakresie powtarzalności dobrej 
jakości wyrobów o właściwych parametrach ergonomicznych i bezpiecznych dla użytkowników. 
Zatem certyfikat jest potwierdzeniem, że wyrób jest dobrej jakości i zapewnia bezpieczeństwo 
użytkowania. 
Wśród wyrobów, które są objęte tym wymogiem znajdują się: 
 meble szkolne i przedszkolne (krzesła, ławki, stoliki, biurka) jak regały, szafy, biblioteczki 

przeznaczone do wszystkich pomieszczeń dydaktycznych użytkowanych przez dzieci                          
i młodzież; 

 sprzęt szkolny – jak tablice szkolne, gabloty, wieszaki; 
 urządzenia sportowe stanowiące wyposażenie sal gimnastycznych, boisk sportowych takie 

jak: drabinki, kozły, konie, skrzynie, bramki do piłki nożnej i ręcznej, sprzęt do siatkówki, 
koszykówki; 

 urządzenia stanowiące wyposażenie placów zabaw tj. huśtawki, wieże, zjeżdżalnie, kolejki 
linowe, karuzele, urządzenia kołyszące, ściany wspinaczkowe, piaskownice. 
 
Przedmiotem przeprowadzonych kontroli było określenie, jaki odsetek mebli w placówkach 

nauczania i wychowania spełniał powyższe kryteria. Placówki sklasyfikowano według 
następujących kategorii: 
 100% mebli posiadających certyfikaty, 
 powyżej 50% mebli posiadających certyfikaty, 
 do 50% mebli posiadających certyfikaty, 
 do 25% mebli posiadających certyfikaty, 
 meble bez certyfikatów. 
 

Ocena mebli użytkowanych w szkołach i przedszkolach 
Skontrolowano 680 przedszkoli i szkół, tj. 84% placówek znajdujących się w ewidencji. 
Stwierdzono, iż w 21 placówkach wszystkie użytkowane meble nie posiadały certyfikatów, co 
stanowiło 3% ogółu. Pozostałe 659 placówek wyposażono w meble z certyfikatami w różnym 
stopniu, tj.:  
 do 25% mebli posiadających certyfikaty – 22 placówki (3%), 
 do 50% mebli posiadających certyfikaty – 56 placówek (8%), 
 powyżej 50% mebli posiadających certyfikaty – 243 placówki (36%), 
 100% mebli posiadających certyfikaty – 338 placówek (50%). 
Szczegółowe wyniki oceny przedstawiono na poniższym wykresie. 



 
Podobnie jak w latach ubiegłych, sytuacja w zakresie posiadania mebli z certyfikatami 
najkorzystniej kształtowała się w przedszkolach, w  tej grupie 65% placówek posiadało wszystkie 
meble z certyfikatami. 
 

Ocena urządzeń i sprzętu sportowego 
Skontrolowano 680 szkół i przedszkoli. Całkowity brak certyfikatów stwierdzono w 50 (8%) 
skontrolowanych placówkach, natomiast 570 placówek posiadało sprzęt z certyfikatami w różnym 
stopniu, tj.: 
 do 25% sprzętu posiadającego certyfikaty – 29 placówek (5%), 
 do 50% sprzętu posiadającego certyfikaty – 84 placówki (13%), 
 powyżej 50% sprzętu posiadającego certyfikaty – 167 placówek (27%), 
 100% sprzętu posiadającego certyfikaty – 290 placówek (47%). 
Szczegółowe wyniki obrazuje poniższy wykres. 

 
Najkorzystniej w tym zakresie przedstawia się również sytuacja w grupie przedszkoli,                         
a mianowicie 52% skontrolowanych placówek posiadało sprzęt wyłącznie z certyfikatami. 
 
Podsumowanie: 
Użytkowane przez placówki wyposażenie bez stosownych certyfikatów to sprzęt stary, jednak                
w dobrym stanie technicznym i spełniający kryteria przyjęte dla sprzętu certyfikowanego. 
Sporadycznie zdarzają się przypadki, że podczas zakupu nowego sprzętu i wyposażenia placówek, 
dyrektorzy nie pamiętają o konieczności nabywania wyposażenia posiadającego odpowiednie atesty 
i certyfikaty, do czego obliguje ich Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia             
31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach         
i placówkach  (Dz. U z 2003r.  Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). 

Wyposażenie placówek w meble z certyfikatami 
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Wyposażenie placówek w sprzęt sportowy z certyfikatami 
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