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KONTROLUJĄCY
W RAMACH PLANU

8 Wojewódzkich Inspekto-
rów Inspekcji Handlowej (Bia-
łystok, Bydgoszcz, Gorzów 
Wlkp., Katowice, Kielce, Kra-
ków, Lublin i Olsztyn). 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY
KONTROLI

Skontrolowano łącznie 136 
zabawek. 
Najwięcej objętych kontro-
lą zabawek (127) pochodziło 
z Chin. Również z tego kraju 
pochodziło najwięcej zakwe-
stionowanych wyrobów (37), 
zastrzeżenia zgłoszono też 
wobec jednej zabawki wypro-
dukowanej w Polsce.

CEL KONTROLI

Ocena, czy zabawki oferowa-
ne na rynku polskim speł-
niają wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 20 
października 2016 r. w sprawie 
wymagań dla zabawek1, i są 
bezpieczne dla dzieci, w tym 
poprzez badania laboratoryj-
ne w laboratorium UOKiK.

1 Dz. U. z 2016 r., poz. 1730, dalej: 
rozporządzenie Ministra Rozwoju  
i Finansów.

ZAKRES PODMIOTOWY
KONTROLI

Łącznie w I kw. 2020 r. kontro-
lami objęto 52 przedsiębior-
ców, w tym:
• 1 producenta krajowego,

• 6 importerów,

• 20 placówek sprzedaży de-
talicznej, 

• 21 sprzedawców hurto-
wych, 

• 4 sklepy wielkopowierzch-
niowe.
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TABELA 1. UDZIAŁ ZABAWEK 
NIEZGODNYCH W PODZIALE NA 

PODMIOTY GOSPODARCZE, KTÓRE 
KONTROLOWANO

Rodzaj podmiotu 
kontrolowanego

Liczba 
skontrolowanych 

podmiotów danego 
rodzaju

Liczba 
skontrolowanych 

zabawek

Liczba 
zakwestionowanych 

zabawek

Procentowy udział 
zakwestionowanych 

zabawek

Producent 1 2 1 50,00%

Importer 6 12 5 41,66%

Dystrybutor –
Sprzedawca hurtowy

21 57 16 28,07%

Dystrybutor – sklep 
detaliczny

20 58 12 20,69%

Dystrybutor – sklep 
wielkopowierzch-

niowy
4 7 4 57,14%

Razem 52 136 38 28,94%

3

WYNIKI 
KONTROLI

Najwięcej objętych 
kontrolą zabawek 
(127) pochodziło 
z Chin. Również 
z tego kraju 
pochodziło najwięcej 
zakwestionowanych 
wyrobów (37), 
zastrzeżenia 
zgłoszono też wobec 
jednej zabawki 
wyprodukowanej  
w Polsce.
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WYKRES 1. POCHODZENIE 
SKONTROLOWANYCH ZABAWEK.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji 
wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.
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zabawki blisko uszne (np. telefony)

samochodziki wydające dźwięki

pluszowe zabawki wydające dźwięki
(np. misie uczące mówić)

instrumenty muzyczne

karabiny i pistolety wydające dźwięki

inne

zabawki do pchania i ciągnięcia  
wydające dźwięki

książki z efektem dźwiękowym
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WYKRES 2. LICZBA ZABAWEK 
SKONTROLOWANYCH  

I ZAKWESTIONOWANYCH  
W GŁÓWNYCH KATEGORIACH

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

zakwestionowane zabawki

skontrolowane zabawki
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WYKRES 3. STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI  
W ZAKRESIE FORMALNYM

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

brak lub 
nieprawidłowa 

deklaracja 
zgodności

13%

brak lub 
nieprawidłowe 

inne ostrzeżenia
13%

niezasadne 
umieszczenie 

ostrzeżenia 0-3
23,9%

brak informacji 
umożliwiających 

identyfikację 
zabawki

2,2%

brak instrukcji  
i ostrzeżeń  

w j. polskim
8,7%

brak lub nieprawidłowe 
dane producenta lub 

importera
19,6%

brak lub nieprawidłowe  
instrukcje bezpieczeństwa

19,6%

WYNIKI KONTROLI
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BADANIA
LABORATORYJNE

W Laboratorium Badania Zabawek UOKiK w Lublinie zba-
dano właściwości mechaniczne i f izyczne zabawek. Przepro-
wadzono łącznie 48 badań, stwierdzając niezgodności w 18 
próbkach. 
Niezgodności polegały na:
• zawyżonym poziomie ciśnienia akustycznego emisji dźwię-

ku w 10 zabawkach (ryzyko uszkodzenia słuchu, np. telefon, 
pistolet), najwyższa stwierdzona wartość przekraczała do-
puszczalny poziom o prawie 15% (80,3dB przy dopuszczal-
nym 70db);

• występowaniu małych elementów mieszczących się w cy-
lindrze do badania małych części, mogących powodować 
udławienie lub uduszenie dziecka w 6 zabawkach (np.: ze-
staw muzyczny, aparat fotograficzny);

• pęknięciu szwów zabawki miękkiej wypchanej, w wyniku 
czego dostępne było wypełnienie wewnątrz zabawki (ryzy-
ko udławienia - pluszowa pozytywka);

• zaniżonej grubości folii opakowania (ryzyko uduszenia – 
piłka z dźwiękiem).



DZIAŁANIA
INSPEKCJI HANDLOWEJ 
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DZIAŁANIA INSPEKCJI HANDLOWEJ
Inspektorzy IH w 6 przypadkach stwierdzenia niezgodności 
formalnych (np. brak informacji umożliwiających identyfika-
cję zabawki, brak informacji identyfikujących producenta oraz 
importera) wystąpili do przedsiębiorców, odpowiedzialnych 
za wprowadzenie zabawki do obrotu, z wnioskiem o podjęcie 
dobrowolnych działań naprawczych1. Wydano 3 decyzje zaka-

1 Art. 75 ust. 3 Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku  (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 544, dalej: uosozinr)

zujące udostępniania wyrobu2. Jednocześnie inspektorzy IH 
skierowali do Prezesa UOKiK 13 wniosków o wszczęcie postę-
powań administracyjnych3. Sprawy są obecnie analizowane.

2 Na podstawie art. 75 ust. 1 uosozinr, organ może zakazać udostępniania 
wyrobu, który stwarza poważne zagrożenie na 3 miesiące. Prezes UOKiK 
może przedłużyć okres obowiązywania zakazu do czasu zakończenia postę-
powania (art. 78 uosozinr).

3 Art. 76 ust. 1 uosozinr 
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OGÓLNE WNIOSKI
Z KONTROLI

Najczęściej niezgodności o charakterze formalnym występują  
w zabawkach importowanych (np. brak danych identyfikujących 
zabawkę lub podmiot odpowiedzialny za jej wprowadzenie do 
obrotu i bezpieczeństwo, czy nieprawidłowo sporządzona dekla-
racja zgodności). 
Do najczęściej (ok. 50% przebadanych zabawek przeznaczo-
nych dla dzieci poniżej 3 roku życia) występujących nieprawi-
dłowości dotyczy bezpieczeństwa należy występowanie lub po-

jawianie się podczas badań małych elementów mieszczących 
się całkowicie w cylindrze do badania małych części, mogą-
cych powodować udławienie lub uduszenie dziecka. Obejmuje 
to sytuacje łatwego odrywania się małych elementów zabawki 
(np.: lalki, grzechotki). Połknięcie przez dziecko takiego elementu 
może spowodować poważne konsekwencje dla zdrowia, w skraj-
nym przypadku śmierć. 

#bezpiecznezabawki
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PORADY DLA 
KONSUMENTÓW



INSTRUKCJA  
W JĘZYKU POLSKIM
Należy zwrócić uwagę, czy w odpowiednich przy-
padkach zostały dołączone instrukcje: montażu, 
użytkowania, konserwacji w języku polskim.

ZNAK CE
Wybierając zabawkę pa-
miętajmy, że każda zabaw-
ka (lub jej opakowanie) 
powinna posiadać ozna-
kowanie znakiem CE, który 
potwierdza zgodność z wy-
maganiami bezpieczeństwa.

MECHANIZMY SKŁADAJĄCE
Mechanizmy składające się w zabawkach, 
np. w deskach do prasowania, składanych 
krzesełkach lub stołach itp., 
które mogą charakteryzo-
wać się działaniem nożyco-
wym powinny mieć ogra-
nicznik zabezpieczający lub 
blokadę zabezpieczającą.

DRZWICZKI, POKRYWY
Zabawki, które posiadają drzwi, pokrywę lub podobne 
urządzenie zamykające powinny być zaprojektowa-
ne w sposób umożliwiający swobodne 
otwarcie drzwi. Zatem na drzwiach, po-
krywach itp. urządzeniach zamykają-
cych wnętrze zabawki, nie mogą być 
zastosowane guziki, zamki błyskawiczne 

itp. elementy złączne.

ZABAWKI DLA DZIECI DO 3 LAT
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 zanie-
czyszczeń, takich jak kawałki 
metalu, gwoździe, igły i drza-
zgi. 

• Zabawki nie powinny posia-
dać części o wymiarach umożliwiających 
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.

CZĘŚCI WYSTAJĄCE 
Rurki i sztywne elementy w postaci części wystających, które mogą stanowić niebezpieczeństwo 
przebicia ciała dziecka, powinny być osłonięte. Wymaganie dotyczy części wystających lub sztyw-
nych elementów zabawki (np. kierownice w rowerach, dźwignie w gokartach, ramy wózków dla 
lalek), które mogą spowodować posiniaczenie lub przekłucie skóry. Rozmiar i kształt końcówki 
osłony nie zostały przewidziane, z wyjątkiem zabawek hulajnóg, ale końcówki osłony powinny 
posiadać wystarczająco dużą powierzchnię, która pozwoli uniknąć przekłucia ciała.
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OSTRZEŻENIA W JĘZYKU POLSKIM
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 „Nieod-
powiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” razem  
z krótkim wskazaniem określonego niebezpieczeństwa, 
które jest powodem ograniczenia. Zamiast ww. treści 
może być umieszczony przedstawiony powyżej symbol. 
Powyższe ostrzeżenie nie jest wymagane na zabawkach, 

które - z uwagi na swoją funkcję, wymiary, cechy, wła-
ściwości lub inne oczywiste powody - są wyraźnie nie-
odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy, np. 
mikroskop, maszyna do szycia, zabawki – zestawy che-
miczne.

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 wypcha-
ne do przytulania i trzymania), nie powinny być niebez-
pieczne dla tych dzieci, np. ze względu na małe elemen-
ty, piłeczki itp. dlatego na nich także nie powinien być 
umieszczany ten znak graficzny.
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