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INFORMACJA 

o wynikach kontroli bezpieczeństwa zabawek 
 

Celem kontroli w II kwartale 2019 r. 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.  

 Kontrolami objęto 17 przedsiębiorców (u 1 przedsiębiorcy przeprowadzono powtórną kontrolę  
w związku z negatywnymi wynikami badań laboratoryjnych zabawki pobranej do badań w I kwartale 2019 r.). 
Kontrolami objęto: 1 importera, 3 sprzedawców hurtowych, 9 placówek sprzedaży detalicznej, 4 sklepy 
wielkopowierzchniowe. 

Skontrolowano 103 zabawki. Łącznie zakwestionowano 20 zabawek (19,4 proc. ogółu 
skontrolowanych). Stwierdzono następujące niezgodności formalne:  

• brak danych producenta – w 7 przypadkach, 

• nieprawidłowo wystawiona deklaracja zgodności – w 2 przypadkach, 
• brak wskazania ryzyka – w 2 przypadkach, 

• niezgodne ostrzeżenia (brak słowa „Ostrzeżenie” przed ostrzeżeniem 0-3) –  w 2 przypadkach, 
• niezgodna instrukcja (brak umieszczenia w instrukcji konserwacji zalecenia  

o sprawdzaniu siedziska w przypadku huśtawki) – w 1 przypadku 

Badania laboratoryjne : 
Łącznie przebadano 25 zabawek (w tym 1 zabawkę przekazano do badań laboratoryjnych  
w związku ze skargą konsumenta) z czego zakwestionowano 6 zabawek. 
W Laboratorium UOKiK w Lublinie przeprowadzono łącznie badania 19 próbek zabawek, stwierdzając 
niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania i zastosowanych materiałów w 6 próbkach (31,6 proc. ogółu 
zbadanych). 
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 (w dwóch zestawach grzechotek i karuzelce); 

• wystawaniu elementów zestawu grzechotek i karuzelki poza podstawę wzornika A i B, co stwarza 
zagrożenie uduszenie dziecka; 

• zawyżonej, swobodnej długości linek stwarzających zagrożenie ryzyka uduszenia dziecka wskutek 
owinięcia się wokół szyi (w zabawce pluszowej z pozytywką Forest Friends); 

• występowaniu otworów stwarzających niebezpieczeństwo uwięźnięcia głowy i szyi dziecka  
w zabawce huśtawka naturalna drewniana); 

• odłączeniu się siedziska od środka zawieszenia (deformacja zespołu huśtawkowego)   
oraz zastosowaniu niewłaściwego systemu montażu, co stwarzało ryzyko urazu ciała dziecka  
(w zabawce huśtawce kubełek).   

W Laboratorium UOKIK w Łodzi przeprowadzono łącznie  badania laboratoryjne 6 zabawek pod kątem 
występowania niedozwolonych substancji chemicznych ( ftalany, WWA) nie stwierdzając nieprawidłowości.  
Działania Inspekcji Handlowej: w przypadku niezgodności formalnych inspektorzy IH wzywali 
przedsiębiorców do podjęcia dobrowolnych działań naprawczych łącznie 8 razy.  
W 6 przypadkach podmioty gospodarcze -  importerzy i producent, podjęły działania. 
Działania UOKiK: inspektorzy IH skierowali do Prezesa UOKiK 6 akt kontroli z wnioskiem   o wszczęcie 
postępowań administracyjnych, które obejmowały łącznie 6 zabawek, w tym 5 akt kontroli dotyczących 
zabawek pobranych do badań laboratoryjnych w II kwartale 2019 r.  oraz 1 akta kontroli dotyczącej zabawki 
pobranej do badań laboratoryjnych w I kwartale 2019r.  .  
 

W II kwartale 2019 r. WIIH w Łodzi w związku z wnioskami urzędu celnego wydał ogółem 13 opinii 
dotyczących zabawek – wszystkie negatywne. We wszystkich tych przypadkach stwierdzono niezgodności 
formalne w zakresie oznakowania oraz  nieprawidłowo sporządzone deklaracje zgodności.  
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