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II kwartał 2020 r. 

ZABAWKI DLA MALUCHÓW I HUŚTAWKI
KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ
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WSTĘP

Kontrolujący w ramach planu: 
 
8 Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej 
(Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wlkp., Katowice, Kielce, Kraków, 
Lublin i Olsztyn). 

Cel kontroli: 
 
Ocena, czy zabawki oferowane na rynku polskim spełniają 
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 
Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla 
zabawek , w tym poprzez badania laboratoryjne.
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WYNIKI KONTROLI

TABELA 1. UDZIAŁ ZABAWEK NIEZGODNYCH W PODZIALE 
NA PODMIOTY GOSPODARCZE, KTÓRE KONTROLOWANO

Rodzaj podmiotu 
kontrolowanego

Liczba skontrolowanych 
podmiotów danego 

rodzaju

Liczba skontrolowanych 
zabawek

Liczba zakwestion-
owanych zabawek

Procentowy udział 
zakwestionowanych 

zabawek

Producent 2 2 2 100,00 %

Importer 0 0 0 0

Dystrybutor – sprzedawca 
hurtowy

12 12 9 75,0%

Dystrybutor –
sklep detaliczny

17 17 5 29,4%

Dystrybutor – sklep 
wielkopowierzchniowy

13 13 8 61,5%

Razem: 44 44 24 54,5%
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WYNIKI KONTROLI

Polska

Inne kraje UE

Import

Nie ustalono

WYKRES 1. POCHODZENIE SKONTROLOWANYCH ZABAWEK
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów 
Inspekcji Handlowej

Najwięcej objętych kontrolą zabawek (26) pochodziło z Polski. 
Również z Polski pochodziło najwięcej zakwestionowanych 
wyrobów (13). Jednak biorąc pod uwagę stosunek wszystkich 
skontrolowanych wyrobów w podziale na dane państwo, do 
liczby zakwestionowanych, największy odsetek, bo aż 64% ogółu 
produktów, stanowią zabawki pochodzące z Chin.

59%

34%

5%

2%
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WYNIKI KONTROLI

WYKRES 2 LICZBA ZABAWEK SKONTROLOWANYCH I 
ZAKWESTIONOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej
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WYNIKI KONTROLI

brak lub nieprawidłowa deklaracja zgodności

brak lub nieprawidłowe inne ostrzeżenia

brak instrukcji i ostrzeżeń w języku polskim

brak lub nieprawidłowe instrukcje bezpieczeństwa

niezasadne umieszczenie lub brak ostrzeżenia 0-3

brak lub nieprawidłowe dane producenta lub importera

WYKRES 3. STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE FORMALNYM
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej

24%

25%

25%

14%

7%

7%
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BADANIA LABORATORYJNE

W Laboratorium Badania Zabawek UOKiK w Lublinie zbadano 
właściwości mechaniczne i fizyczne zabawek. Przeprowadzo-
no łącznie 31 badań, stwierdzając niezgodności w 21 próbkach. 
Huśtawki zakwestionowano 14 razy, a wykryte niezgodności 
polegały na:

• obecności otworów stwarzających niebezpieczeństwo 
uwięźnięcia głowy i szyi;

• zaniżonej wysokości usytuowania nad siedziskiem drążka 
zabezpieczającego połączonego z paskiem krokowym;

• wykonaniu węzłów przy montażu zabawki;
• brak urządzenia zapobiegającego spadnięciu dziecka z 

siedziska;
• zastosowanie niewłaściwego systemu montażu zabawki;
• niedostatecznej wytrzymałości statycznej w związku z 

uszkodzeniem zespołu huśtawkowego - środek zawieszenia 
został odłączony od złączki zawieszenia;

• obecności dostępnych drzazg na siedzisku, które stwarzają 
nadmierne zagrożenie zranieniem, biorąc pod uwagę prze-
widywany sposób użytkowania zabawki;

• niewystarczającej wytrzymałości wyrobu (w trakcie 
obciążania masą 200 kg lina została odłączona od siedziska).

W przypadku pozostałych zabawek, wykryto 7 niezgodności, 
które polegały na:

• niewłaściwym kształtom i geometrii zabawek;
• pęknięciu szwów zabawki, a w konsekwencji dostęp do jej 

wypełnienia.
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DZIAŁANIA INSPEKCJI HANDLOWEJ

Inspektorzy IH w 6 przypadkach stwierdzenia niezgodności 
formalnych (np. brak instrukcji w języku polskim, brak informacji 
identyfikujących producenta oraz importera) wystąpili do 
przedsiębiorców, odpowiedzialnych za wprowadzenie zabawki 
do obrotu, z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań 
naprawczych . Jednocześnie inspektorzy IH skierowali do Prezesa 
UOKiK 21 wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych, 
w tym wydano 4 decyzje zakazujące udostępniania wyrobu. 
Pozostałe sprawy są obecnie analizowane.
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WNIOSKI

W przypadku niezgodności formalnych najczęściej kwestionowa-
no poprawność deklaracji zgodności oraz instrukcji bezpieczeń-
stwa lub umieszczanie niepoprawnych ostrzeżeń. Wszystkie te 
nieprawidłowości występowały w 40% przypadków. Najczęściej 
kwestionowano huśtawki. Niezgodności wykrywane w badaniach 
laboratoryjnych dotyczące huśtawek (norma PN-EN 71-8:2018-
04 -Część 8: Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku 
domowego). Wynikały najczęściej ze zbyt małej wytrzymałości 
na obciążenie, niewłaściwym systemom montażu oraz niewła-
ściwym lub braku systemu zabezpieczającego dziecko przed 
upadkiem.  W związku z ogromnym ryzykiem, spowodowanym 
przez niezgodność z ww. normą oraz mając na uwadze to, że 
produkty przeznaczone są dla najmniejszych dzieci, konieczne 
jest dalsze monitorowanie rynku w tym obszarze.
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PORADY DLA 
KONSUMENTÓW

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

 
Prawidłowy wzór znaku „CE”; źródło: załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr765/2008 z dnia 9 lipca 2008r. ustanawiającego wymagania 
w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania 
produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 

Samodzielne określanie wytrzymałości oraz bezpieczeństwa 
elementów składowych zabawki, nie jest możliwe w warunkach 
domowych, bez urządzeń, którymi dysponują laboratoria i rze-
czoznawcy. Obowiązek udostępniania na rynku bezpiecz-
nych, zabawek leży na przedsiębiorcach. To oni zobowiązani są 
zapewnić, by z ich produktów bezpiecznie mogły korzystać dzieci 
zbyt małe, aby mogły samodzielnie siedzieć. 

Wymagana wielkość otworów oraz wytrzymałość statycznych 
belek poprzecznych, zespołów huśtawkowych i łączników jest 
określona w normie PN-EN 71-1+A1:2018-08 Bezpieczeństwo 
zabawek- Część 8: Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku 

domowego. Również w tym przypadku zasadne jest zwrócenie 
szczególnej uwagi na takie elementy i dostosować je do wieku, 
czy ogólnej sprawności fizyczno- ruchowej dziecka.

W zależności od rodzaju zabawki, bez względu na wiek dziecka, 
dla którego jest ona przeznaczona, należy zwrócić uwagę 
na części wystające – rurki i sztywne elementy, które mogą 
stanowić niebezpieczeństwo przebicia ciała dziecka i powinny 
być osłonięte. Końcówki osłony powinny posiadać wystarczająco 
dużą powierzchnię, która pozwoli uniknąć przekłucia ciała.

W przypadku zabawek przeznaczonych dla dzieci w wieku 
poniżej 3 lat należy również 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 umożli-
wiających dziecku ich połknięcie.

• 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 – dołączone zostały ostrzeżenia w języku 
polskim. 
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PORADY DLA 
KONSUMENTÓW

• 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 
określonego niebezpieczeństwa, które jest powodem ogra-
niczenia. Zamiast ww. treści może być umieszczony przed-
stawiony poniżej symbol. 

Celem tego ostrzeżenia jest informowanie dorosłych o tym, że 
zabawki mogą być niebezpieczne dla dzieci w wieku poniżej 3 
lat. 

Powyższe ostrzeżenie nie jest wymagane na zabawkach, które - 
z uwagi na swoją funkcję, wymiary, cechy, właściwości lub inne 
oczywiste powody - są wyraźnie nieodpowiednie dla dzieci w 
wieku poniżej 36 miesięcy, np. mikroskop, maszyna do szycia, 

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 przytulania i 
trzymania), nie powinny być niebezpieczne dla tych dzieci, np. 
ze względu na małe elementy, dlatego na nich nie powinien być 
umieszczany ten znak graficzny.

Warto pamiętać, by w przypadku wątpliwości co do bez-
pieczeństwa zabawek, informować właściwą miejscowo 
placówkę Inspekcji Handlowej lub Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów. 


