P O R A D N I K K O N SU M E N T A
Na co zwracać uwagę przy zakupie zabawki
Dzieci potrafią bawić się wszystkim. Dlatego też ustawodawca wprowadził definicję zabawki a także określił
produkty, które – w rozumieniu przepisów – nie są zabawkami.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla
zabawek (Dz.U. z 2016r. poz. 1730):

ZABAWKA TO WYRÓB ZAPROJEKTOWANY LUB PRZEZNACZONY DO ZABAWY ORAZ WYRÓB,
KTÓRY ZE WZGLĘDU NA SWOJE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE LUB WYGLĄD MOŻE BYĆ UŻYTY DO ZABAWY
PRZEZ DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 14 LAT

Rozporządzenie wskazuje również takie wyroby, do których nie stosuje się przepisów w sprawie zasadniczych
wymagań dla zabawek. Są wśród nich m.in.: dekoracje świąteczne i okolicznościowe; wyroby dla kolekcjonerów
(modeli, lalek ludowych, historycznych replik; sprzętu sportowego dla dzieci o masie ciała powyżej 20 kg);
puzzle składające się z więcej niż 500 elementów; broń pneumatyczna, z wyjątkiem pistoletów na wodę,
służących do zabawy; sztuczne ognie; wyroby i gry, w których używa się zaostrzonych pocisków; funkcjonalne
wyroby edukacyjne; sprzęt elektroniczny; oprogramowanie interaktywne; smoczki; transformatory elektryczne
do zabawek; dodatki do ubrań dla dzieci, które nie są przeznaczone do zabawy.
ZABAWKI NIE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA LUB ZDROWIA
UŻYTKOWNIKÓW LUB OSÓB TRZECICH
Do obrotu mogą być wprowadzone zabawki, które podczas ich używania zgodnie z ich przeznaczeniem lub
w sposób możliwy do przewidzenia, mając na uwadze prawidłowe zachowanie dzieci, nie będą stwarzały
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia użytkowników lub osób trzecich.
Należy przewidzieć wszelkie możliwe sposoby użycia zabawki, z uwzględnieniem
normalnego dla dzieci zachowania, zakładając, że dzieci nie wykazują takiego
samego stopnia ostrożności, jak przeciętny dorosły użytkownik.
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Producent, projektując zabawkę, powinien przewidzieć możliwość wystąpienia urazów i zagrożeń zdrowia,
podczas używania zabawek, np.: wynikających z projektu, budowy lub składu zabawki.
Zabawki oraz ich części, muszą mieć niezbędną wytrzymałość mechaniczną oraz stabilność. Krawędzie i części
wystające, znajdujące się na zabawkach, muszą być zaprojektowane i wytwarzane w taki sposób, aby ryzyko
zranienia, w przypadku kontaktu z nimi, było jak najmniejsze. Zabawki, ich części, a także opakowania,
w których są wprowadzone one do obrotu, nie mogą powodować ryzyka uduszenia albo udławienia.

KUPUJĄC ZABAWKĘ…

SPRAWDŹ, CZY NA ZABAWCE ZNAJDUJE SIĘ ZNAK CE ORAZ INFORMACJE POZWALAJĄCE NA IDENTYFIKACJĘ
PRODUCENTA LUB IMPORTERA ZABAWKI
Poza wymaganiami dot. produkowania i wytwarzania zabawek, przepisy określają także prawidłowy sposób
oznakowania zabawek. Wybierając spośród olbrzymiej ilości zabawek oferowanych na naszym rynku,
konsument powinien zwrócić uwagę na oznakowanie zabawki.
Oznakowaniem wymaganym na każdym wyrobie, deklarowanym jako zabawka, jest
OZNAKOWANIE CE (nazywane oznakowaniem zgodności), które jest symbolem
deklaracji producenta, że jego wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami a zatem
spełnia określone prawem wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
Producent na własną odpowiedzialność umieszcza oznakowanie CE na produkcie, po udowodnieniu, iż spełnia
on zasadnicze wymagania dyrektyw, czyli po przeprowadzeniu procedury oceny zgodności i uzyskaniu
pozytywnego wyniku. Wzór znaku CE określa załącznik do rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla
zabawek – oznakowanie powinno być widoczne i nie może mieć mniej niż 5 mm wysokości.
Oprócz znaku CE, na zabawce albo jej opakowaniu umieszcza się informację dotyczącą producenta,
upoważnionego przedstawiciela producenta albo importera na terytorium Wspólnoty Europejskiej (również
w formie skrótu, pod warunkiem, że skrót umożliwi identyfikację przedsiębiorcy).
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PRZECZYTAJ UWAŻNIE WSZYSTKIE INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA OPAKOWANIU ZABAWKI
A ZWŁASZCZA TE O WIEKU DZIECKA, DLA KTÓREGO PRZEZNACZONA JEST ZABAWKA
I CZY KORZYSTANIE Z NIEJ NIE WYMAGA NADZORU OSOBY DOROSŁEJ
Producent dołącza do zabawki, także informacje o jej przeznaczeniu oraz umieszcza na zabawce lub jej
opakowaniu albo na etykiecie lub ulotce dołączonej do zabawki wyraźne i widoczne ostrzeżenia.
Na przykład: "Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat" – w przypadku gdy zabawka, ze względu na
bezpieczeństwo, nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Wraz z ostrzeżeniami zamieszcza się krótką informację o szczególnym ryzyku związanym z takim ograniczeniem.
Na niektórych zabawkach (zwłaszcza dla najmłodszych dzieci) widnieją symbole np. 6m+, 12m+, 5+ co oznacza,
że producent rekomenduje zabawkę dla dzieci powyżej 6 miesięcy, powyżej roku, czy też dla 5-latków. Czasem
taka informacja jest wymagana ze względu na bezpieczeństwo. Np. producent zabawek z dziedziny chemii,
w szczególności zestawów chemicznych, miniaturowych pracowni ceramicznych, zabawek do pokrywania
przedmiotów emalią oraz zestawów fotograficznych, musi na opakowaniu zabawki umieścić informację, że jest
ona przeznaczona wyłącznie dla dzieci w wieku powyżej określonej liczby lat oraz ostrzeżenie, że może być
używana wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
To jest znak zakazu, znak ostrzegawczy, który zwraca uwagę na zagrożenie. Dlatego
widząc ten znak, konsument nie powinien kupować małemu dziecku tak oznaczonej
zabawki. Jest on alternatywą ostrzeżenia: „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej
3 lat", umieszczonego na zabawce jeśli – ze względu na bezpieczeństwo – nie jest
przeznaczona dla dzieci poniżej 3-go roku życia.

Jeśli na opakowaniu zabawki znajdziesz ten znak bezwzględnie zrezygnuj z zakupu tej zabawki dla dziecka
w wieku poniżej 3 lat, gdyż może być dla niego niebezpieczna (informacja o rodzaju zagrożenia powinna być
umieszczona na opakowaniu).
SPRAWDŹ, CZY DO ZABAWKI WYMAGAJĄCEJ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA LUB MONTAŻU
DOŁĄCZONA JEST INSTRUKCJA W JĘZYKU POLSKIM
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Producent jest zobowiązany do dołączenia dodatkowo, do niektórych zabawek, instrukcji używania, gdy
wymagają tego względy bezpieczeństwa oraz oczywiście w przypadku, gdy zabawka wymaga wskazania
sposobu prawidłowego użycia.
Instrukcja powinna być dołączona w szczególności do zabawek przeznaczonych do zawieszania (koła, liny,
zjeżdżalnie, huśtawki), zabawek, które stanowią miniaturę lub model urządzenia przeznaczonego dla osób
dorosłych oraz do zabawek elektrycznych (tj. takich, które mają przynajmniej jedną funkcję zależną od dopływu
prądu elektrycznego, np. zabawki z bateriami).
INSTRUKCJA POWINNA BYĆ W JĘZYKU POLSKIM.
ZASTANÓW SIĘ, CZY DZIECKO BĘDZIE ZADOWOLONE Z ZABAWKI, CZY JEST ONA DOSTOSOWANA DO JEGO
WIEKU I UMIEJĘTNOŚCI

Wybierając dziecku zabawkę pamiętajmy również o tym, by zabawka odpowiadała
swoim rodzajem i stopniem skomplikowania konkretnemu dziecku – zabawka
powinna być dostosowana do wieku i umiejętności dziecka.

KUPUJ MĄDRZE!
Unikaj zabawek nieoznaczonych – nieposiadających podstawowych informacji ważnych z punktu widzenia
konsumenta.
Jeśli kupujesz przez Internet – uważnie czytaj informacje o produkcie – jeśli na stronie sprzedawcy nie ma
podstawowych informacji – pytaj o nie sprzedawcę. Sprzedaż przez Internet to szczególny rodzaj sprzedaży –
bo nie masz zabawki „w ręku” – tym bardziej niezwykle istotne jest to, by sprzedawca przekazał
najważniejsze informacje.

Opracowanie:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
tel. 22-826-18-30, 22-826-42-09
fax 22-826-21-95
mail: ih_warszawa@wiih.org.pl
www.wiih.org.pl
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