
PORADY DLA RODZICÓW

BEZPIECZNY 
PLAC ZABAW
Zabawa to spontaniczność, 
kreatywność, przyjemność i beztroska. 
Co zrobić, by była bezpieczna?

NAWIERZCHNIA
Największe zagrożenie dla 
bawiących się dzieci to 
upadki na twardą 
nawierzchnię. Zwłaszcza 
w pobliżu urządzeń 
najbezpieczniejsze będą 
materiały syntetyczne (np. 
guma) czy naturalne (jak 
piasek, żwir, wióry drzewne). 
Podłoże powinno być 
również czyste, a więc bez 
rozbitego szkła, śmieci czy 
kamieni.

OTOCZENIE
Rozejrzyj się, czy plac zabaw 
jest odpowiednio ogrodzony. 
Dzięki temu dziecko nie 
będzie miało łatwego 
dostępu do ruchliwych miejsc 
w pobliżu. Znajdź informację, 
kto odpowiada za 
bezpieczeństwo tego 
miejsca. Może to być np. 
gmina, przedszkole, 
wspólnota mieszkaniowa czy 
osoba prywatna.

URZĄDZENIA
Pamiętaj, że urządzenia znajdujące się na placu zabaw 
powinny być dobrze przymocowane do podłoża 
i stabilne np. podczas stania, huśtania się czy skakania 
dziecka. W miarę możliwości wypróbuj je sam – 
potrząśnij, dotknij ich powierzchni, zwróć uwagę na 
ostre krawędzie.  

Niektóre urządzenia mogą okazać się niedostosowane 
do wieku i wzrostu Twojego dziecka. Jeśli dziecko nie 
jest w stanie samodzielnie wdrapać się na urządzenie, 
istnieje prawdopodobieństwo, że również nie zejdzie 
z niego w bezpieczny sposób. W razie konieczności 
możesz asekurować dziecko podczas zabawy na 
wysokości.

Upewnij się, czy w pobliżu urządzenia nie znajdują się 
przeszkody np. kamienie, płot, drzewa, kosz na śmieci, 
które mogą stwarzać niebezpieczeństwo w momencie 
upadku dziecka.

Sprawdź szczeliny i otwory – czy nie ma ryzyka, że 
zakleszczą się w nich głowa, kończyny lub palce dziecka.

Nie przywiązuj do urządzeń sznurków, tasiemek, smyczy  
czy ubrań.

Samodzielnie nie naprawiaj zepsutych urządzeń. 
Najlepiej zostaw na nich kartkę z ostrzeżeniem 
i poinformuj osobę/ instytucję odpowiedzialną za 
bezpieczeństwo tego miejsca.

GDZIE ZGŁOSIĆ 
NIEBEZPIECZNY 
PLAC ZABAW?

Najlepiej poinformuj inspektorat 
nadzoru budowlanego 
znajdujący się w powiecie. 

 Publikację stworzyliśmy z myślą o bezpieczeństwie dzieci. 
Może być ona bez zezwolenia powielana i publikowana w części bądź w całości. 

W przypadku wykorzystania zawartych w niej informacji prosimy o podanie ich źródła.
Konsultacja merytoryczna: Centrum Kontroli Placów Zabaw, https://placezabaw.org/.
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