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INFORMACJA 

o wynikach kontroli bezpieczeństwa zabawek 

        W IV kwartale 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził 

kontrole u  16 przedsiębiorców (u jednego przedsiębiorcy nie stwierdzono na stanie kategorii zabawek 

zalecanych do kontroli), w tym:1 producenta, 2 importerów, 2 sprzedawców hurtowych, 9 placówek 

sprzedaży detalicznej 2 sklepach wielko powierzchniowych. Celem  kontroli było sprawdzenie  

i ocena, czy wprowadzone do obrotu zabawki spełniają wymagania określone w przepisach 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla 

zabawek oraz czy podmioty gospodarcze naruszyły obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 

2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Ogółem skontrolowano 106 zabawek.   

Łącznie zakwestionowano 15 zabawek (14,2 proc. ogółu skontrolowanych). Inspektorat oczekuje na 

wyniki badań laboratoryjnych 1 zabawki. Jeden przedsiębiorca złożył wniosek o badanie próbki 

kontrolnej – sprawa w toku. Stwierdzono następujące niezgodności formalne:  

• brak danych producenta – w 9 przypadkach, 

• brak instrukcji – w 2 przypadkach, 

• brak deklaracji zgodności – w 1 przypadku 

• nieprawidłowo wystawiona deklaracja zgodności – w 1przypadku, 

• brak danych importera – w 1 przypadku, 

Łącznie w laboratoriach przebadano 19 zabawek, z czego zakwestionowano 9 zabawek. Inspektorat 

oczekuje na wyniki badań laboratoryjnych 1 zabawki. Jeden przedsiębiorca złożył wniosek o badanie 

próbki kontrolnej – sprawa w toku.   

W Laboratorium UOKiK w Lublinie przeprowadzono łącznie badania 9 próbek zabawek, 

stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania i zastosowanych materiałów w 5 próbkach 

(55,6 proc. ogółu zbadanych). Jeden przedsiębiorca złożył wniosek o badanie próbki kontrolnej – sprawa 

w toku. Najczęściej pojawiające się niezgodności polegały na: 

• występowaniu lub pojawieniu się podczas badań małych elementów mieszczących się całkowicie w 

cylindrze do badania małych części, mogących powodować udławienie lub uduszenie dziecka (m.in. w 

maskotkach pluszowych i zestawie grzechotek); 

•      pęknięciu obudowy 2 grzechotek w zestawie, co stwarza pojawienie się małych elementów 

grzechoczących i stwarza ryzyko udławienia lub uduszenia (w zestawie grzechotek); 

• pęknięciu szwów zabawki, co umożliwiło dostęp do wypełnienia włóknistego  i mogło spowodować 

uduszenie lub udławienie się dziecka (w maskotce pluszowej); 

• obecności  zadziorów, co stwarzało ryzyko zranienia palców przez dziecko w trakcie zabawy (w 

zabawce zestaw grzechotek); 

• zawyżonym poziomie ciśnienia akustycznego emisji dźwięku oraz niewłaściwym kształcie i 

rozmiarze zabawki, co stwarza ryzyko uszkodzenia słuchu dziecka, a także uduszenia  

(w zabawce przywieszka kaczka). 

W Laboratorium UOKiK w Łodzi przeprowadzono łącznie 10 badań laboratoryjnych zabawek pod 

kątem występowania niedozwolonych substancji chemicznych, takich jak: ftalany, konserwanty  

i opóżniacze palenia. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia ftalanów w 4 zabawkach 

 (50 proc zbadanych na ftalany), Zawyżoną zawartość ftalanu DEHP stwierdzono w  główkach 2 lalek 

 i tułowiach kucyka oraz konika.  

W przypadku niezgodności formalnych inspektorzy IH wzywali przedsiębiorców do podjęcia 

dobrowolnych działań naprawczych łącznie 6 razy. Podmioty gospodarcze - importerzy podjęły działania. 

Do Prezesa UOKiK skierowano 5 akt kontroli z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego, 

które obejmowały łącznie 6 zabawek.  

         W IV kwartale 2018 r. WIIH w Łodzi wydał ogółem 6 opinii dotyczących  6 zabawek – wszystkie 

negatywne. W wyniku oględzin wyrobów stwierdzono, że nie spełniają one wymagań z uwagi na brak 

bezpośrednio na zabawce  znaku CE oraz danych producenta i importera.  

W oznakowaniu zabawek brakowało również instrukcji bezpiecznego  użytkowania w języku polskim, 

słowa „Ostrzeżenie” przed ostrzeżeniem 0-3 oraz informacji o szczególnych zagrożeniach. Ponadto 

stwierdzono niezasadnie umieszczone  ostrzezenie 0-3 oraz  nieprawidłowo sporządzone deklaracje 

zgodności.  

 

 


