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Baw się 
bezpiecznie  

na placu zabaw 

Zanim Zanim Zanim Zanim Twoje dziecko pójdzie się bawić porozma-

wiaj z nim o zagrożeniach, jakie mogą się pojawić 

na placu zabaw. Następnie idźcie razem się po-

bawić. 

W drodze W drodze W drodze W drodze na plac zabaw zwróć uwagę na zagro-

żenia takie jak: ruchliwe ulice lub podejrzane 

sąsiedztwo i powiedz dziecku jak w tych miej-

scach powinno się zachować.  

Przy wejściu Przy wejściu Przy wejściu Przy wejściu na plac zabaw rozejrzyj się, czy teren 

jest ogrodzony oraz czy dostępna i czytelna jest 

informacja wskazująca, kto jest odpowiedzialny 

za bezpieczeństwo miejsca zabaw . 

Przejdź się po placuPrzejdź się po placuPrzejdź się po placuPrzejdź się po placu i sprawdź nawierzchnię. 

Pamiętaj, że beton i asfalt nie są tak bezpieczne, 

jak materiały syntetyczne czy wióry drzewne. 

Przyjrzyj się czy podłoże jest bezpieczne i czyste, 

w szczególności szukaj kamieni, pniaków, rozbite-

go szkła, śmieci. 

Sprawdź urządzeniaSprawdź urządzeniaSprawdź urządzeniaSprawdź urządzenia,    zanim Twoje dziecko za-

cznie się na nich bawić: jeśli to możliwe pobujaj 

się na nich, potrząśnij, poślizgaj się. Wyobraź 

sobie, jak Twoje dziecko będzie używać tych 

urządzeń, zwróć też uwagę na zardzewiałe, słabo 

umocowane lub uszkodzone elementy. 

Przed zabawą Przed zabawą Przed zabawą Przed zabawą powtórz swoje uwagi i wskaż ewen-

tualne zagrożenia. Nie bądź jednak zbyt rygory-

styczny, w końcu plac zabaw to nie więzienie a 

stłuczenia, ale nie poważniejsze obrażenia, to 

nieunikniony element zabawy. 

ReagujReagujReagujReaguj,    jeśli dzieje się coś niebezpiecznego, 

zwracaj uwagę nie tylko nierozważnym dzieciom, 

lecz również beztroskim rodzicom. 

Miej na uwadzeMiej na uwadzeMiej na uwadzeMiej na uwadze, że niemożliwe jest utworzenie 

placu zabaw, na którym dzieci nigdy nie doznają 

obrażeń. Większości wypadków można uniknąć, 

także dzięki wyobraźni i świadomości, co złego 

może się wydarzyć. 

O czym pamiętać na 

placu zabaw? 

 

Jeżeli zauważysz na placu zabaw urządzenia, 

które mogą być niebezpieczne dla dzieci (na przy-

kład niedostatecznie przytwierdzone do podłoża, 

uszkodzone, z brakującymi elementami, skorodo-

wane lub ze zniszczonymi uchwytami, nieprawi-

dłową lub niebezpieczną nawierzchnię) poinfor-poinfor-poinfor-poinfor-

muj o tym w pierwszej kolejności muj o tym w pierwszej kolejności muj o tym w pierwszej kolejności muj o tym w pierwszej kolejności właściciela lub właściciela lub właściciela lub właściciela lub 

zarządcę terenuzarządcę terenuzarządcę terenuzarządcę terenu (najczęściej będzie to Twoja spół-

dzielnia, wspólnota mieszkaniowa, dozorca  

lub administrator budynku).    

Place zabaw znajdujące się w miejscach ogólno-

dostępnych, szkołach i przedszkolach są najczę-

ściej własnością gminy lub osób prywatnych – 

poszukaj tablicy poszukaj tablicy poszukaj tablicy poszukaj tablicy wskazującej, kto jest odpowie-

dzialny za bezpieczeństwo użytkowników. 

Kogo poinformować, jeśli 

plac zabaw nie jest 

bezpieczny? 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru BudowlanegoPowiatowy Inspektorat Nadzoru BudowlanegoPowiatowy Inspektorat Nadzoru BudowlanegoPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego    

Najlepiej skontaktować się z inspektoratem nad-

zoru budowlanego znajdującym się w każdym 

mieście powiatowym. Adresy tych organów można 

znaleźć na stronie: 

www.gunb.gov.pl 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji HandlowejWojewódzki Inspektorat Inspekcji HandlowejWojewódzki Inspektorat Inspekcji HandlowejWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej  

Znajduje się w każdym mieście wojewódzkim. 

Adresy do inspektoratów można znaleźć  

na stronie: 

www.uokik.gov.pl 

Kto może pomóc? 



Zabawa to jedno z głównych zajęć dzie-Zabawa to jedno z głównych zajęć dzie-Zabawa to jedno z głównych zajęć dzie-Zabawa to jedno z głównych zajęć dzie-

ci, kojarzy się ze spontanicznością, wzmaga kre-ci, kojarzy się ze spontanicznością, wzmaga kre-ci, kojarzy się ze spontanicznością, wzmaga kre-ci, kojarzy się ze spontanicznością, wzmaga kre-

atywność, jest przyjemnością i frajdąatywność, jest przyjemnością i frajdąatywność, jest przyjemnością i frajdąatywność, jest przyjemnością i frajdą. Place za-

baw odgrywają w życiu dzieci kluczową rolę  

o czym wiemy doskonale, bo przecież będąc 

dziećmi kochaliśmy nasze place zabaw. Obcierali-

śmy kolana zjeżdżając na zjeżdżalniach, nabijali-

śmy siniaki bawiąc się na huśtawkach. Pewnie 

bez tych wszystkich guzów i strupów nasze wspo-

mnienia z dzieciństwa byłyby znacznie nudniej-

sze. Moglibyśmy nawet powiedzieć, że przyniesie-

nie siniaka z placu zabaw to „prawo” każdego 

dziecka. Mówiąc jednak o prawach nie zapomnij-

my, że każde dziecko ma przede wszystkim prawo 

do bezpiecznej zabawy. 

Do rodziców 

słów kilka... 

Niniejsza publikacja może być bez zezwolenia powielana  
i publikowana w części bądź całości. W przypadku wykorzystania 

zawartych w niej informacji Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów uprzejmie prosi o powiadomienie o sposobie 

wykorzystania publikacji: 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Nadzoru 

Rynku, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Polska 
E-mail: dnr@uokik.gov.pl 

© Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2008 

Zanim Twoje dziecko zacznie się bawić rozejrzyj rozejrzyj rozejrzyj rozejrzyj 

się wokółsię wokółsię wokółsię wokół. Plac powinien być ogrodzony,  

zaś w widocznym miejscu powinieneś odnaleźć 

informację wskazującą kto jest odpowiedzialny  

za utrzymanie bezpieczeństwa. 

Największe zagrożenia dla bawiących się dzieci  

to upadki na twardą nawierzchnię na twardą nawierzchnię na twardą nawierzchnię na twardą nawierzchnię i wplątanie  

się części ubrania w urządzenia zlokalizowane  

na placu. Weź to pod uwagę i powiedz dziecku, 

jak bawić się bezpiecznie. 

Nie zapomnij, aby sprawdzać jak bawi się Twoje sprawdzać jak bawi się Twoje sprawdzać jak bawi się Twoje sprawdzać jak bawi się Twoje 

dzieckodzieckodzieckodziecko.    

Do urządzeń umieszczonych na placu zabaw 

nigdy nie przywiązuj ubrań, sznurków, tasiemek, 

czy smyczy może to prowadzić do wypadków. 

Nie naprawiaj niczego Nie naprawiaj niczego Nie naprawiaj niczego Nie naprawiaj niczego na placu zabaw. Jeżeli  

już naprawdę chcesz coś zrobić umieść na nie-

bezpiecznym urządzeniu kartkę z ostrzeżeniem  

i wezwij osobę lub instytucję odpowiedzialną  

za bezpieczeństwo placu. 

Jak się zachować 

na placu zabaw? 

Myśl rozważnie  

i baw się bezpiecznie 

Nie tylko urządzenia na placu zabaw powinny być bez-

pieczne, lecz również i nawierzchnia. Prawidłowo zainstalo-

wane i konserwowane nawierzchnie zmniejszają w szcze-

gólności prawdopodobieństwo niebezpiecznych dla życia 

urazów głowy dzieci. 

Do zamortyzowania uderzenia spowodowanego upadkiem zamortyzowania uderzenia spowodowanego upadkiem zamortyzowania uderzenia spowodowanego upadkiem zamortyzowania uderzenia spowodowanego upadkiem 

z wysokości z wysokości z wysokości z wysokości można zastosować na przykład gumę, wióry 

drzewne, piasek i żwir, przy czym im wyższe jest urządze-

nie, tym ważniejsza jest kwestia bezpiecznej nawierzchni. 

Przykładowo, jeżeli na placu zabaw znajduje się wysoka 

zjeżdżalnia, to pod nią i dokoła niej powinna znajdować się 

grubsza lub szersza bezpieczna nawierzchnia. Natomiast 

w przypadku małej karuzeli nawierzchnia nie musi być ani 

za gruba, ani zbyt szeroka, ponieważ niebezpieczeństwo 

upadku z mniejszej wysokości jest mniejsze. 

Lepiej jest unikać Lepiej jest unikać Lepiej jest unikać Lepiej jest unikać placów zabaw pokrytych asfaltem lub 

betonem, bo takie nawierzchnie nie amortyzują uderzeń 

podczas upadku. Jednak, jeśli nawierzchnie 

te są stosowane poza strefami upadku, na 

przykład na ścieżkach lub w miejscach do 

gry w koszykówkę jest to do przyjęcia. 

Bezpieczna 

nawierzchnia  

to bezpieczny  

plac zabaw 
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Niniejsza publikacja została sfinansowana 
dzięki wsparciu finansowemu Wspólnoty 

Europejskiej w ramach wspólnego działania 
Bezpieczne place zabaw  

(umowa dotacji Nr 17.020200/07/472840).  
Komisja Europejska nie ponosi 

odpowiedzialności za treść zawartych w niej 
informacji.  

Wszystkie urządzenia na placu zabaw powinny być bez-

pieczne dla bawiących się dzieci. Ocenę ryzyka powinni 

zazwyczaj przeprowadzić specjaliści, choć niektóre zagro-

żenia można sprawdzić samemu. 

Pamiętaj, że urządzenia znajdujące się na placu zabaw powinny być 

odpowiednio przymocowane do podłoża i stabilne podczas stania, 

siedzenia, huśtania się na nich i zabawy zgodnej z przewidywanymi 

sposobami użycia tych urządzeń. Sprawdź to sam Sprawdź to sam Sprawdź to sam Sprawdź to sam wypróbowując 

urządzenie i jego części: możesz złapać za uchwyty karuzeli,  

czy zjeżdżalni lub przesunąć ręką po powierzchni drabinek (w ten 

sposób sprawdzisz, czy nie ma tam zadziorów lub wystających czę-

ści, o które dziecko może się skaleczyć), możesz też potrząsnąć  

   urządzeniem (dzięki temu ocenisz, czy  jest dobrze umocowane). 

Zważ, że nie każde urządzenie umieszczone na placu zabaw jest 

odpowiednie dla dziecka w każdym wieku. Zwróć szczególną uwagę 

na te części urządzeń, które znajdują się na wysokości. Sprawdź Sprawdź Sprawdź Sprawdź     

to samto samto samto sam i postaw swoje dziecko z wyciągniętymi rękami obok zjeżdżal-

ni. Jeżeli Twój maluch nie może dosięgnąć do najwyższego punktu 

zjeżdżalni, zastanów się czy jest to najlepsze miejsce do zabawy albo 

po prostu asekuruj dziecko w czasie, kiedy będzie się tam bawić. 

   Zwróć uwagę, czy wokół każdego urządzenia na placu zabaw,  

   z którego korzystają dzieci występuje obszar, w którym  

nie znajdują się żadne inne obiekty, czy przeszkody („strefa upad-

ku”). Dla różnych urządzeń istnieją różne strefy upadku, jako rodzic 

sprawdź to sam sprawdź to sam sprawdź to sam sprawdź to sam i upewnij się, czy w odległość trzech do pięciu kro-

ków od urządzenia nie ma kamieni, ogrodzeń, płotów, drzew,  

czy zwisających gałęzi, które mogą spowodować obrażenia. 

Szczeliny na stałe zamontowane w urządzeniach na placu zabaw  

nie mogą zagrażać bawiącym się. Otwory powinny być bowiem  

albo na tyle duże, że całe ciało dziecka zmieści się w nich bez trudu  

i się stamtąd uwolni, albo na tyle małe, że kiedy Twój maluch wśliź-

nie się do nich nogami, to  zatrzyma na wysokości klatki piersiowej. 

Jeżeli otwór jest tak duży, że głowa dziecka bez trudu przez niego 

przechodzi, musi istnieć również możliwość wyciągnięcia głowy. Nor-

my wskazują, że nie powinno stosować się otworów o średnicy po-

między 9 a 23 centymetrów, bo wówczas zakleszczona na wysokości 

część ciała nie uwolni się stamtąd. Sprawdź to sam Sprawdź to sam Sprawdź to sam Sprawdź to sam i użyj linijki znaj-

dującej się w dolnej części ulotki (przestrzeń zaznaczona na czerwo-

no wskazuje jakiej wielkości otwory nie są dozwolone. 
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