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KONTROLUJĄCY W RAMACH PLANU

4 wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Lublin).   

CEL KONTROLI

ocena, czy zabawki oferowane na rynku polskim spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Mini-
stra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek1 i są bezpieczne 
dla dzieci, w tym poprzez badania właściwości chemicznych w Specjalistycznym Laboratorium Produk-
tów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej z siedzibą w Łodzi.

1 Dz. U. z 2019 r., poz. 1816, dalej: rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów.
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TABELA 1. UDZIAŁ ZABAWEK 
NIEZGODNYCH W PODZIALE NA 

PODMIOTY GOSPODARCZE, KTÓRE 
KONTROLOWANO

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji 
wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Rodzaj podmiotu 
kontrolowanego

Liczba 
skontrolowanych 

podmiotów danego 
rodzaju

Liczba 
skontrolowanych 

zabawek

Liczba 
zakwestionowanych 

zabawek

Procentowy udział 
zakwestionowanych 

zabawek

Dystrybutor –
Sprzedawca hurtowy

1 1 1 100,00%

Dystrybutor – sklep 
detaliczny

8 9 1 11,11%

Dystrybutor – sklep 
wielkopowierzch-

niowy
2 2 2 100,00%

Razem 11 13 4 33,33%
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WYKRES 1. POCHODZENIE 
SKONTROLOWANYCH ZABAWEK

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji 
wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

INNE KRAJE UE
1IMPORT

9

POLSKA
2

Najwięcej zabawek objętych 
kontrolą (8) pochodziło z Chin, 
z czego zakwestionowano 4. 
Ponadto inne kraje, z których 

importowano tego rodzaju 
zabawki to Kanada (ciastolina). 

W Europie jedna zabawka 
pochodziła z Niemiec, a dwie  

z Polski.
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liczba skontrolowanych

liczba zakwestionowanych

WYKRES 2. LICZBA ZABAWEK 
SKONTROLOWANYCH I ZAKWESTIONOWANYCH  

W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji 

wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

ciastoliny

kostki

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

3

wykonane  
z pianki  

poliuretanowej

książeczki 
do kąpieli

lalki

piłki

figurki

WYNIKI 
KONTROLI

Łącznie skontrolowano 12 
modeli zabawek, kwestionując 
4 z nich (w ramach kategorii 
wskazanych na wykresie 
2, kwestionowane były 
pojedyncze modele zabawek). 
Wszystkie z zakwestionowanych 
zabawek pochodziły z Chin. 
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WYKRES 3. STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI  
W ZAKRESIE FORMALNYM.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji 
wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

NIEZGODNOŚCI 
FORMALNE  
POLEGAŁY NA:

• braku wymaganych ostrzeżeń 
(w 2 przypadkach - ciastoliny 
i zabawki z pianki, np. braku 
ostrzeżenia „0-3”); 

• braku instrukcji w języku 
polskim (w 1 przypadku kostki);

• braku danych producenta (w 1 
przypadku książeczki do kąpieli).

ostrzeżenie “0-3”
50%

instrukcje
25%

brak danych  
producenta

25%
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BADANIA  
LABORATORYJNE
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Badania przeprowadziło Specjalistycznym Laboratorium Pro-
duktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej z siedzibą w 
Łodzi pod kątem występowania alergenów2 oraz środków opóź-
niających palność3. Łącznie przebadano laboratoryjnie 11 próbek 
zabawek, z czego zakwestionowano 2 próbki. Niezgodność doty-
czyła książeczki do kąpieli i kostki, które zawierały niedozwolone 

2 Załącznik nr 1 pkt 3.9  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Fi-
nansów.
3 Załącznik nr 1 pkt 2.1.1-4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Fi-
nansów.

stężenie fosforanu tris (2-chloro-1-metyloetylu) (TCPP)4 - odpo-
wiednio 48 mg/kg oraz 18,7±4,7 mg/kg5. Substancja ta odpowia-
da za opóźnienie spalania materiału. Nie stwierdzono w zabaw-
kach występowania niedozwolonych substancji alergizujących. 

4 Związek drażniący w kontakcie z oczami, toksyczny przy 
połknięciu.
5 Wartość graniczna wynosi 5 mg/kg.
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DZIAŁANIA INSPEKCJI 
HANDLOWEJ

W 1 przypadku, w którym stwierdzono niezgodności formalne 
(np. braki w ostrzeżeniu „0-3”) inspektorzy IH wystąpili do przed-
siębiorcy odpowiedzialnego za wprowadzenie zabawki do obro-
tu, z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych6. 

6 Art. 75 ust. 3 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru ryn-
ku  (Dz.U. z 2019 r. poz. 544, dalej: uosozinr).

W 2 przypadkach (negatywne wyniki badań laboratoryjnych) 
skierowano do UOKiK wnioski o wszczęcie postępowań admini-
stracyjnych. Sprawy są obecnie analizowane.



#bezpiecznezabawki

PORADY DLA 
KONSUMENTÓW
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ZNAK CE 
Wybierając zabawkę pamiętajmy, że każda zabawka (lub jej opakowanie) powinna posiadać 
oznakowanie znakiem CE, który potwierdza zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa.

INNE INFORMACJE
W przypadku zabawek przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 3 lat należy zwrócić 
uwagę na niżej wymienione cechy:  

• Materiały wypełniające – materiały wypełniające nie powinny zawierać żadnych 
twardych ani ostrych zanieczyszczeń, takich jak kawałki metalu, gwoździe, igły  
i drzazgi. 

• Zabawki nie powinny posiadać części o wymiarach umożliwiających dziecku ich po-
łknięcie.

• Opakowania – wykonane z elastycznych tworzyw sztucznych, o obwodzie otworu 
większym niż 380 mm nie powinny być zamykane za pomocą ściągnięcia sznurka 
lub linki.

Kupując zabawkę należy także zwrócić uwagę, czy – w zależności od rodzaju zabawki – do-
łączone zostały ostrzeżenia, sformułowane w języku polskim. 

Prawidłowy wzór znaku „CE”

źródło: załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredyta-
cji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu  
i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93
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Zabawki nieprzeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – na zabawkach, które nie są 
przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy, ale mogą być dla nich niebezpieczne, 
powinno być podane ostrzeżenie: „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy” 
lub „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” razem z krótkim wskazaniem określo-
nego niebezpieczeństwa, które jest powodem ograniczenia. Zamiast ww. treści może być 
umieszczony przedstawiony poniżej symbol. 

Celem tego ostrzeżenia jest informowanie dorosłych o tym, że zabawki mogą być niebez-
pieczne dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Powyższe ostrzeżenie nie jest wymagane na za-
bawkach, które - z uwagi na swoją funkcję, wymiary, cechy, właściwości lub inne oczywiste 
powody - są wyraźnie nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36, np. mikroskop, maszy-
na do szycia, skrzynka narzędziowa, zabawki – zestawy chemiczne.

Zabawki, które ze względu na swoje cechy i funkcje, są zwykle uważane za odpowiednie 
lub przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia (np. zabawki miękkie wypchane do przytu-
lania i trzymania), nie powinny być niebezpieczne dla tych dzieci, np. ze względu na małe 
elementy. Nie mogą zatem posiadać ww. piktogramu! Jest to bowiem sprzeczne z ich 
przeznaczeniem.

Dokonując zakupu zabawki należy także zwrócić uwagę, czy w odpowiednich przypadkach 
zostały dołączone instrukcje: montażu, użytkowania, konserwacji sformułowane w języku 
polskim. 
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