KOMUNIKAT z dnia 10.06.2010r.
Uwaga! Producenci/importerzy/dostawcy mebli oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych
dla szkół przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.
W nawiązaniu do Rozporządzenia 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 z 22.01.2003 poz. 69) - w odniesieniu do §9 ust. 3. "Szkoły i placówki nabywają
wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty" Zakład Certyfikacji COBRABID-BBC uprzejmie informuje, że w odniesieniu do mebli szkolnych oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych dla placówek edukacyjnych zastosowanie mają jedynie certyfikaty
zgodności z odpowiednimi normami wydane przez "trzecią stronę" jakimi są akredytowane
Jednostki Certyfikujące wyroby.
UZASADNIENIE:
W/w Rozporządzenie odnosi się do całej infrastruktury w szkołach i placówkach edukacyjnych. Atesty powinny być wymagane w odniesieniu np.: do środków czystości, kredy, wykładzin itp....
W procesie certyfikacji są wymagane atesty higieniczności na materiały do produkcji wyrobu,
jako jeden z warunków niezbędnych do uzyskania certyfikatu zgodności.
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.
Powyższa interpretacja została zaakceptowana przez Radę ds. Certyfikacji, w której udział
brał m.in. przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz jest zbieżna ze stanowiskiem
MEN - Departamentem Kształcenia Ogólnego i Wychowania w aspekcie weryfikacji w/w
Rozporządzenia - gdzie jednoznacznie określony zostanie dokument dopuszczający do
zakupów mebli i urządzeń rekreacyjno-sportowych przeznaczonych dla szkół i innych
placówek edukacyjnych. Powyższe wynika również z wniosków z kontroli prowadzonych
przez inspektorów PIH-u, SANEPID-u i GIS-u w szkołach i placówkach.

KOMUNIKAT II z dnia 31.08.2011r.
Procedura sprzedaży/zakupu wyposażenia dla placówek edukacyjnych
Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, którymi są dzieci i młodzież korzystające z wyposażenia, dyrektorzy szkół i innych placówek edukacyjnych zobligowani są do żądania certyfikatów zgodności z odpowiednimi normami uwzględniającymi wymagania ergonomii,
bezpieczeństwa i zagwarantowania wyposażenia dobrej jakości wyrobów.
Zgodnie z prawidłową procedurą sprzedaży/zakupu wyrobu/ów do placówek edukacyjnych dostawca powinien okazać oryginał certyfikatu/ów lub kopię certyfikatu/ów poświadczoną „za zgodność z oryginałem”; tego powinna żądać strona nabywająca meble i
sprzęt rekreacyjno - sportowy.
W certyfikatach należy sprawdzić wymieniony typ wyrobu/ów poprzez jego identyfikację z wyrobem/ami nabywanym/ymi oraz datę ważności certyfikatu/ów (na stronie internetowej Jednostki Certyfikującej jest publikowany wykaz firm i wydanych certyfikatów, z podaniem danych adresowych i identyfikacji wyrobów).

W przypadku wątpliwości co do treści przedstawionych certyfikatów, nabywca powinien
zwrócić się o wyjaśnienia do Jednostki Certyfikującej, która wydała certyfikat.
Powyższa procedura stosowana przy zakupie np.: stołów, krzeseł, szaf, regałów, tablic itp. dla
szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych przyczyni się do nabywania mebli dobrej
jakości, produkowanych zgodnie z wymaganiami właściwych norm – co ma wpływ na prawidłowy psychofizyczny rozwój uczniów, gdyż parametry techniczne tych norm zakładają dostosowanie zasad ergonomii do pomiarów antropometrycznych dzieci i młodzieży w różnych
grupach wiekowych; szczególnie ma to znaczenie w przypadku stanowiska pracy ucznia (stół
+ krzesło).
Uwaga! Certyfikaty zgodności wystawiane przez Zakład Certyfikacji COBRABID-BBC są
dokumentami równoważnymi z certyfikatami wydawanymi na terenie wszystkich krajów Unii
Europejskiej.
KOMUNIKAT I z dnia 31.08.2011r.
Interpretacja przepisów prawnych dotyczących wyposażenia dla placówek edukacyjnych
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 z dnia 22 stycznia 2003r., poz. 69) § 2 „Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce …”, a w myśl § 9 ust. 2 „Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki, dostosowuje się do wymagań ergonomii” oraz ust. 3 „Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie
atesty lub certyfikaty”.
Wymagania ergonomii są zawarte w odpowiednich normach. W świetle powyższego tylko
certyfikat zgodności z normami może poświadczyć spełnienie ergonomii mebli szkolnych.
Atest nie potwierdza wymagań ergonomii, odnosi się jedynie do higieniczności stosowanego
w wyrobie materiału. Zatem atestu z certyfikatem nie można stosować zamiennie. Z uwagi na
fakt, że w/w Rozporządzenie odnosi się do całej infrastruktury placówek edukacyjnych, należy rozgraniczać, które wyroby mogą mieć atesty np. kreda, środki czystości itp., a które – aby
potwierdzić wymagania ergonomii i dobrą jakość – muszą posiadać certyfikaty zgodności z
normami tak, aby był spełniony warunek § 9 ust. 2.
Certyfikaty zgodności z normami np. na stoły i krzesła uczniowskie potwierdzają warunek
dostosowania tych mebli do potrzeb ergonomicznych uczniów w odpowiednich przedziałach
wiekowych (wzrostowych) opracowanych w oparciu o pomiary antropometryczne dzieci i
młodzieży – czego atesty nie uwzględniają!
antropometria – jedna z metod badań antropologii polegająca na pomiarach części ciała
ludzkiego;
ergonomiczność mebli do pracy – dostosowanie konstrukcji mebli do budowy i proporcji
ciała ich użytkowników z punktu widzenia zapewnienia optymalnych warunków wykonywania pracy (na podstawie pomiarów antropometrycznych dzieci i młodzieży);
grupy wzrostowe – przedziały wzrostu dzieci i młodzieży (uczniów) odpowiadające numerom wielkości mebli szkolnych (stołów i krzeseł), zgodnie z normą PN-EN 1729-1:2007.
Dlatego w odniesieniu do mebli szkolnych, przedszkolnych i innych dostawca powinien
przedstawiać certyfikaty, a atesty na materiały wymagane w procesie certyfikacji wyrobów są
jednym z elementów niezbędnych do udzielenia certyfikatu zgodności z normami. Dyrekcje

szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych powinny żądać przy zakupie mebli aktualnych
certyfikatów, będącymi potwierdzeniem „trzeciej, niezależnej strony” jaką są akredytowane
przez Polskie Centrum Akredytacji jednostki certyfikujące, że są to wyroby powtarzalne,
spełniające wymagania ergonomii oraz dobrej jakości.
Wobec powyższego istnieje obowiązek wyposażania szkół w meble i sprzęt bezpieczny,
spełniający wymagania ergonomiczne wg wymagań norm. Wymaga się od producenta
lub dostawcy dostarczania wyrobu bezpiecznego, dobrej jakości - potwierdzonego certyfikatem zgodności z właściwymi normami.
W świetle powyższego Rozporządzenia niedopuszczalnym jest zakup mebli szkolnych czy
urządzeń rekreacyjno-sportowych na boiska szkolne, przedszkolne, place zabaw itp. - na podstawie wystawianej przez producenta/importera/dostawcę/ DEKLARACJI ZGODNOŚCI.
Deklarację Zgodności w myśl Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności
(Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami) stosuje się w odniesieniu do wyrobów
podlegających "Dyrektywom Nowego Podejścia" funkcjonującym w Unii Europejskiej
zgodnie z którymi wyroby podlegają ocenie wymagań norm zharmonizowanych. Wiąże się
to z obowiązkiem oznaczania przez producenta wyrobów symbolem CE.
KOMUNIKAT z dnia 25.10.2011r.
W nawiązaniu do dwóch poprzednich Komunikatów I i II z sierpnia br., Zakład Certyfikacji
COBRABID-BBC przypomina o posługiwaniu się aktualnymi Certyfikatami Zgodności przy
sprzedaży mebli szkolnych i okazywaniu ich stronie nabywającej wyroby.
Z informacji otrzymanych z zewnątrz wynika, że organizatorzy przetargów często uznają
przedstawione przez dostawców ATESTY zamiast CERTYFIKATÓW w odniesieniu do dostarczanych mebli szkolnych.
Obserwując powyższe zauważamy, że są to producenci, którzy produkują meble szkolne (stoły i krzesła) często jeszcze w oparciu o „starą” normę PN-ISO 5970:1994 – podczas gdy w
2007r. wprowadzona została norma PN-EN 1729:2007. Producenci ci zaniżają standardy
znajdujących się na rynku wyrobów, prowadząc niezdrową konkurencję w odniesieniu do
tych, którzy poddają swoje wyroby procesowi certyfikacji i uzyskują CERTYFIKATY zgodności z normami funkcjonującymi aktualnie w kraju i w krajach UE.
ZC COBRABID-BBC raz jeszcze podkreśla, że w myśl § 2 i 9 Rozporządzenia 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 z dnia 22 stycznia 2003r., poz.
69) dyrekcja szkoły jest zobowiązana do zapewnienia dzieciom i młodzieży ergonomicznych i
higienicznych warunków pobytu w szkole.
Ergonomiczne warunki mogą być spełnione jedynie przez właściwe stanowisko pracy ucznia.
Sformułowania w § 9 ust. 3 w/w Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
„Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty ”
nie należy rozumieć jako zamiany jednego dokumentu jakim jest ATEST na drugi dokument
tj. CERTYFIKAT. Należy rozróżniać, które wyroby w placówkach edukacyjnych mogą być
nabywane po okazaniu ATESTU, a które CERTYFIKATU (gdyż Rozporządzenie MENiS
odnosi się do całej infrastruktury szkoły) np. kreda, która jest wyrobem użytkowanym w
szkole może mieć ATEST, natomiast stół uczniowski czy krzesło, gdzie warunki ergonomii
odgrywają znaczną rolę (dostosowanie wymiarów mebli do wzrostu ucznia z uwagi na prawidłowe kształtowanie sylwetki ucznia będącego w wieku rozwojowym) powinien spełniać
wymagania norm przedmiotowych (gdyż atesty higieniczności na materiały, z których są wykonane meble są tylko składnikami wymaganymi w procesie certyfikacji).
Dlatego producenci mebli szkolnych powinni zadbać, aby ich wyroby miały certyfikaty zgod-

ności z normami – nie narażając odbiorców, którzy mają obowiązek wymagać od producentów/dostawców mebli okazywania CERTYFIKATÓW, gdyż tylko CERTYFIKATY potwierdzają, że wyroby spełniają warunki ergonomii, higieniczności, wytrzymałości, mają dobrą
jakość – poprzez zgodność z wymaganiami właściwych norm i badań zapisanych w certyfikatach.
Uwaga! ATEST w odniesieniu do mebli szkolnych nie spełnia warunku ergonomii.
Dyrekcja szkoły oraz wszyscy odbiorcy mebli szkolonych powinni zwrócić uwagę na właściwą interpretację Rozporządzenia w tym zakresie w odniesieniu do mebli szkolnych, co wynika z troski o prawidłowy psychofizyczny rozwój dzieci i młodzieży szkolnej oraz wyeliminowanie wad postawy, które w przyszłości mogą prowadzić do trwałego kalectwa.
Z uwagi na warunki higieniczno – zdrowotne, w szkołach na terenie kraju na szeroką skalę są
prowadzone kontrole mebli przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne. Służby
kontrolne wymagają okazywania certyfikatów potwierdzających zakup właściwych mebli do
placówek edukacyjnych, natomiast nie mogą uwzględniać atestów.
Uwaga! Analogicznie należy postępować w odniesieniu do sprzętu sportowego przeznaczonego do sal gimnastycznych, na boiska szkolne oraz urządzeń rekreacyjno – sportowych na place zabaw w szkołach, przedszkolach itp.

