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INFORMACJA 

o wynikach kontroli bezpieczeństwa zabawek 

Termin: II kwartał 2018 rok  

Cel kontroli: 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 zabawek1.  

Łącznie przeprowadzono  21 kontroli, w tym: 

▪ 14 kontroli zgodnie z programem kontroli Prezesa UOKiK, 

▪ 3 kontrole na zlecenie Prezesa UOKiK, 

▪ 1 kontrolę w związku ze skargą konsumenta, 

▪ 3 kontrole powtórne w związku z negatywnymi wynikami badań 

laboratoryjnych. 

Spełnianie wymagań określonych w przepisach rozporządzenia MRiF 

Zakres podmiotowy kontroli: kontrolami objęto 18 przedsiębiorców, w tym: 

• 5 sprzedawców hurtowych (również producent i importer),  

• 11 placówek sprzedaży detalicznej,  

• 2 sklepy wielkopowierzchniowe. 

Zakres przedmiotowy kontroli: skontrolowano 107 zabawek.   

Wyniki kontroli: łącznie zakwestionowano 20 zabawek (18,7 proc. ogółu skontrolowanych).  

Stwierdzone niezgodności w zakresie formalnym dotyczyły głównie:  

• braku danych producenta – w 11 przypadkach, 

• braku informacji umożliwiającej identyfikację zabawki – w 4 przypadkach, 

• niezasadnego umieszczenia ostrzeżenia 0-3 – w 3 przypadkach,  

• nieprawidłowo wystawionej deklaracji zgodności – w 4 przypadkach, 

• nieprawidłowo sformułowanego lub nieistniejącego ryzyka – w 1 przypadku . 

Badania laboratoryjne  

W Specjalistycznym Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie przeprowadzono 

łącznie badania 10 próbek zabawek z 14 próbek skierowanych do laboratorium, 

stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania i zastosowanych 

materiałów w 2 próbkach (14,30 proc. ogółu zbadanych laboratoryjnie). Inspektorat 

oczekuje na wyniki badań 4 zabawek. 

 

                                                           
1Dz. U. poz. 1730 
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Niezgodności polegały na: 

• pojawieniu się podczas badań małych elementów mieszczących się całkowicie  

w cylindrze do badania małych części, mogących powodować udławienie lub 

uduszenie dziecka (grzechotka), 

• otworzenie się pokrywy pojemnika na baterie podczas wstępnego 

kondycjonowania oraz dostępność baterii, co mogło spowodować uduszenie lub 

udławienie się dziecka lub poparzenie. 

W Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy 

Instrumentalnej w Łodzi przeprowadzono łącznie 9 badań laboratoryjnych zabawek 

pod kątem występowania ftalanów, stwierdzając przekroczenie dopuszczalnego 

stężenia ftalanu DEHP w 2 zabawkach (22,2 proc zbadanych).  

Działania Inspekcji Handlowej: w przypadku niezgodności o charakterze 

formalnym, które można łatwo wyeliminować, inspektorzy IH występowali  

do przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie zabawki do obrotu,  

z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań łącznie 11 razy.  

Działania UOKiK: w przypadku 3 zabawek inspektorzy IH skierowali do Prezesa 

UOKiK akta kontroli z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego. 

 

Wnioski:  

             Porównując wyniki z kontrolą zabawek przeprowadzoną w IV kwartale 2017 r. 

należy stwierdzić spadek odsetka stwierdzonych nieprawidłowości o 35,5 punktów 

procentowych. Podczas poprzedniej kontroli zakwestionowano łącznie 29,0 proc. 

objętych sprawdzeniem zabawek.  

W przypadku niezgodności o charakterze formalnym najczęściej kwestionowano brak 

danych producenta - w 11 przypadkach. Niezgodność ta jest ciągle wykrywana  

od początku obowiązywania przepisów. Kolejnymi niezgodnościami są: brak 

informacji umożliwiającej identyfikację zabawki – w 4 przypadkach, niezasadne 

umieszczenie ostrzeżenia 0-3 – w 3 przypadkach, nieprawidłowo wystawiona 

deklaracja zgodności – w 4 przypadkach oraz nieprawidłowo sformułowane lub 

nieistniejące ryzyko – w 1 przypadku.  

               W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowano 

łącznie 4 zabawki (Inspektorat oczekuje na wyniki badań laboratoryjnych 4 zabawek), 

co stanowiło 28,6 proc. ogólne zbadanych, w tym: 

 - 2 zabawki z powodu zawyżonej zawartości ftalanu DEHP negatywnie             

wpływającego na zdrowie użytkowników, 

- 2 zabawki z powodu niewłaściwej konstrukcji, co stwarza ryzyko zranienia, 

uduszenia lub poparzenia. 

 

         W II kwartale 2018 r. WIIH w Łodzi nie wydawał dla organów celnych żadnych 

opinii dotyczących zabawek. 


