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I.

STRESZCZENIE

Inspekcja Handlowa przeprowadziła w III kwartale 2007 r. kolejną
kontrolę wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania
zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045).
Łącznie skontrolowano 1128 różnego rodzaju zabawek w 253
podmiotach. Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości zakwestionowano
34,4% wyrobów.
Największa liczba nieprawidłowości (15,1% skontrolowanych wyrobów)
dotyczyła braku lub sprzecznych informacji o przeznaczeniu zabawki dla
określonej kategorii wiekowej, ostrzeżeń oraz informacji o szczególnym ryzyku
związanym z takim ograniczeniem. Co trzecia zbadana laboratoryjnie zabawka
(4,2% ogółem skontrolowanych) nie spełnia wymagań zasadniczych, z uwagi
na nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne i techniczne. Natomiast
najmniejsza liczba nieprawidłowości dotyczyła braku lub nieprawidłowego
oznakowania znakiem CE (2,7%).
II.

WSTĘP

Czy zabawka, którą kupuję swojemu dziecku jest bezpieczna? – to
pytanie zadają sobie każdorazowo rodzice, stojąc przed półką sklepową. Po
licznych ostatnio informacjach od producentów (vide: Mattel), którzy przyznają
się, że ich zabawki mogą stanowić jakieś zagrożenie, dylematy rodziców rosną.
Inspekcja Handlowa kontroluje rynek artykułów przeznaczonych dla
dzieci przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa. Żaden z takich
komunikatów przedsiębiorców nie pozostanie bez konkretnego działania ze
strony Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, który zleca wojewódzkim
inspektorom rekonesans rynku pod kątem występowania zabawek, o których
wiemy, że mogą być niebezpieczne.
Ostatnie doniesienia medialne o niestosowaniu się przez chińskich
producentów zabawek do norm bezpieczeństwa zniechęciły rodziców do
kupowania produktów oznaczonych napisem "Made in China". Jednak
w polskich sklepach praktycznie nie ma zabawek innych producentów
Jednak jeśli już nawet znajdzie się zabawki pochodzące z innego kraju, okazuje
się, że kosztują o wiele więcej. Specjaliści prognozują, że rodzice będą teraz
musieli podjąć decyzję: kupować dzieciom więcej tańszych zabawek czy też
kupować ich mniej, ale mając pewność, że pochodzą z dobrego źródła.
Szczególnie starannego doboru zabawek wymagają dzieci mniej sprawne
i niepełnosprawne. Zabawki dla tych dzieci są elementem terapii i rehabilitacji
oraz jedyną skuteczną drogą edukacji i poznawania otaczającego je świata.
W celu sprawdzenia zgodności zabawek z odpowiednimi wymaganiami,
inspektorzy Inspekcji Handlowej objęli działaniami kontrolnymi bardzo
różnorodne ich grupy. Szczególną uwagę zwracano na zabawki znane z reklam
telewizyjnych, czyli najbardziej pożądane przez dzieci, tj.: klocki magnetyczne,
figurki Power Rangers, lalki Barbie, Transformers, zestaw pieczątek, masa
plastyczna.
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Reklamy działają tak silnie, że dzieci wymuszają na rodzicach zakup
określonych zabawek, słodyczy i innych produktów. Dzieci odbierają reklamę
bezkrytycznie i często rozczarowują się, gdy stwierdzą, że zakupiony
przedmiot jest w rzeczywistości inny, niż się spodziewały. Odkrywając to,
czują się okłamane przez dorosłych. Dlatego tak ważna jest rola instytucji
nadzorujących rynek zabawek i stały monitoring tego segmentu rynku.
Najliczniejszą grupę skontrolowanych zabawek stanowiły:
⇒ zabawki konstrukcyjne i układanki – 14,4%
⇒ lalki i zabawki miękkie wypchane – 12,4%
⇒ pojazdy napędzane mechanicznie – 8,3%
⇒ zestawy gier – 7,2%
⇒ zabawki tematyczne – 7%
⇒ zabawki rozwijające umiejętności – 5%
⇒ zabawki przedstawiające sceny i gotowe modele – 4,8%
Kontrolą objęto 253 placówki na terenie działania 16 wojewódzkich
inspektoratów Inspekcji Handlowej, w tym:
•
171 placówek detalicznych,
•

75 hurtowni,

•

7 sklepów wielkopowierzchniowych.

Ogółem kontroli poddano 1128 różnego rodzaju zabawek, których
struktura pochodzenia przedstawia się następująco:
•

produkcja polska – 217 zabawek,

•

produkcja w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej
– 64 zabawki,

•

import – 847 zabawek (głównie ChRL).
Wykres 1. Udział procentowy skontrolowanych wyrobów
wg miejsca pochodzenia.
Pozostałe kraje UE
5,70%

Polska
19,20%

Import
75,10%
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Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia dzieci z europejskich sklepów
wycofano w ostatnim czasie ponad 20 milionów zabawek pochodzących
z importu (głownie z Chin). Jak wynika z powyższego zestawienia również na
rynku polskim dominują zabawki produkowane w krajach Dalekiego Wschodu.
Parlament Europejski uważa, że Komisja powinna stworzyć wspólny
europejski znak bezpieczeństwa konsumenta, jako uzupełnienie znaku CE,
który w momencie przyjęcia go przez producenta, zastąpiłby wszystkie krajowe
znaki bezpieczeństwa. Wzywa też, aby doprecyzować odpowiedzialność karną
w przypadku nadużycia oznakowania CE oraz nalega, aby państwa
członkowskie jak najszybciej przyjęły wnioski o ściślejszej kontroli i nadzorze
nad rynkiem.
Zwiększona zostanie też skuteczność systemu RAPEX - europejskiego
systemu wczesnego ostrzegania dotyczącego niebezpiecznych produktów
nieżywnościowych. Jeśli w danym kraju zostanie wykryty niebezpieczny
produkt, informacja na ten temat jest przekazywana do innych krajów Unii
Europejskiej za pośrednictwem systemu szybkiego ostrzegania. System ten
ułatwia współpracę między organami krajowymi i europejskimi w zakresie
wykrywania niebezpiecznych produktów i szybkiego wycofywania ich z obrotu.
W warunkach polskich opracowany (w uzgodnieniu z UOKiK) nowy system
monitorowania rynku w aspekcie obecności produktów z Rapexu, który wejdzie
w życie z początkiem 2008 roku.
III.
1.

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI

Oględziny wyrobu

Inspektorzy podczas kontroli sprawdzali zabawki przede wszystkim
poprzez ich oględziny. Szczególną uwagę zwracali na zabawki z tworzyw
sztucznych, na których nie powinny występować pęknięcia, rysy,
nierówności, odkształcenia. Również obecność ostrych elementów, słabe
połączenia części zabawki oraz ścieralne powłoki stanowiły przesłankę do
pobrania próbki zabawki do badań laboratoryjnych.
Wyniki oględzin dały podstawę do poddania 135 zabawek badaniom
laboratoryjnym,
z
uwagi
na
budzące
wątpliwości
rozwiązania
konstrukcyjne,
co
mogło
być
przyczyną
niezgodności
wyrobów
z wymaganiami zasadniczymi. Badania 65 zabawek (5,8% wszystkich
skontrolowanych) zakończyły się wynikiem negatywnym.
2.

Sprawdzenie
prawidłowości
oznakowania
znakiem
potwierdzającego zgodność zabawki z zasadniczymi wymaganiami.

CE,
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Oznakowanie znakiem CE może być zmniejszone lub zwiększone, pod
warunkiem zachowania proporcji poszczególnych elementów wzoru znaku
CE. Poszczególne elementy wzoru znaku CE muszą posiadać te same
wymiary pionowe, które nie mogą wynosić mniej niż 5 mm.
W powyższym zakresie zakwestionowano łącznie 31 zabawek, co stanowi
2,7% wszystkich skontrolowanych.
Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:
•

braku oznakowania znakiem CE w 20 zabawkach, m.in.: latawiec,
zestaw do robienia koralików, puzzle piankowe, wózek dla lalek,
gniotek w kształcie jajka bez skorupki, bączek na baterie
z pistoletem;

•

nieprawidłowych wymiarach i wzorze znaku CE lub nietrwałym
umieszczeniu oznakowania w 11 zabawkach, m.in.: domino
drewniane, liczbowa układanka piankowa, samolot naciągany, jajo
ze zwierzakiem.

W przypadku, gdy jedyną nieprawidłowością był brak znaku CE lub
zastosowanie nieprawidłowego wzoru, do przedsiębiorców kierowano
wystąpienia z wnioskiem o podjęcie działań naprawczych. W pozostałych
przypadkach, gdy stwierdzano również inne nieprawidłowości, wojewódzkie
inspektoraty podejmowały działania adekwatne do zaistniałych niezgodności.
3.

Sprawdzenie prawidłowości dołączonych informacji oraz ostrzeżeń

W powyższym zakresie zakwestionowano 214 zabawek, co stanowi 19%
ogółem skontrolowanych.
a)
Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 32 rozporządzenia Ministra
Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003r. na
wyrobach, opakowaniach lub ulotkach powinny znajdować się informacje
dotyczące nazwy i adresu producenta lub imienia i nazwiska upoważnionego
przedstawiciela albo importera .
W przedmiotowym zakresie zakwestionowano 119 zabawek, co stanowi
10,5% wszystkich skontrolowanych, z uwagi na:
•

brak nazwy i adresu producenta lub imienia i nazwiska
upoważnionego przedstawiciela albo importera na terytorium
Wspólnoty Europejskiej, m.in.: zabawki zwiększające swoją
objętość: muszla, konik morski, foka, rybka, krab, rozgwiazda, rekin,
płaszczka; telefon „Teletubiś”, laleczki na bujanym koniku, zestaw
naczyń,

•

brak informacji o celowości zachowania opakowania, m.in.:
zabawki zwiększające swoją objętość: muszla, konik morski, foka,
rybka, krab, rozgwiazda, rekin, płaszczka; rakieta do tenisa,
szufelka, zestaw z sitkiem,

b) Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 33 ust. 1 pkt 1) i 5) oraz
33 ust. 2 ww. rozporządzenia w przypadku, gdy wymagają tego względy
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bezpieczeństwa, do zabawki powinny zostać dołączone informacje
dotyczące przeznaczenia dla określonej kategorii wiekowej, ostrzeżenia
oraz krótka informacja o szczególnym ryzyku związanym z takim
ograniczeniem. Brak powyższych informacji może skutkować użyciem
zabawki niezgodnie z jej przeznaczeniem.
W przedmiotowym zakresie zakwestionowano 171 zabawek, co stanowi
15,1% wszystkich skontrolowanych, z uwagi na:
•

brak lub sprzeczne informacje dotyczące grupy wiekowej, dla której
przeznaczona jest zabawka, m.in.: mini-deskorolka dziecięca,
hulajnoga,

•

brak informacji o szczególnym ryzyku związanym z ograniczeniem
wiekowym, m.in.: pojazd terenowy Hot Wheel, magiczne lusterko ze
słodyczami, zestaw kreatywny – koraliki, figurka Myszki Miki na
hulajnodze, magiczna buteleczka,

•

brak informacji „Tylko do użytku domowego”, m.in.: huśtawka
z dźwiękiem,

•

brak ostrzeżenia o treści „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej
3 lat”, m.in.: zestaw do robienia naszyjników, jeździk z ochroną,

•

brak informacji o zastosowanych środkach konserwujących
i substancjach nadających produktowi gorzki smak, m.in.: farby do
malowania palcami,

•

brak informacji/ostrzeżenia zwracającego uwagę użytkownika na
potencjalne niebezpieczeństwo wynikające z używania zabawki
w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych podczas burzy
i wyładowań atmosferycznych, m.in.: latawiec.

Zdarzały się również przypadki, że na opakowaniu podawano niewłaściwą
formę ostrzeżenia, np. „Od 3 lat”, „Wyłącznie dla dzieci ponad 3 lat”, „Nie
nadaje się do zabawy dla dzieci poniżej 3 lat”.
Do wszystkich podmiotów skierowano pisma informujące o stwierdzonych
nieprawidłowościach. W odpowiedzi przedsiębiorcy powiadamiali o podjęciu
dobrowolnych działań naprawczych i zobowiązywali się do dołożenia starań,
aby wprowadzane do obrotu zabawki posiadały wszystkie wymagane
informacje i ostrzeżenia.
4. Sprawdzenie innych
zharmonizowanych.

nieprawidłowości

wynikających

z

norm

W powyższym zakresie zakwestionowano 102 zabawki, tj. 9% ogólnie
skontrolowanych wyrobów. Większość nieprawidłowości wynikała z braku
stosownych ostrzeżeń, które powinny znaleźć w instrukcji dołączanej do
zabawek bateryjnych (patrz: pkt 7.1 - 7.4 normy PN-EN 50088:1999
„Bezpieczeństwo zabawek elektrycznych”).
W instrukcji powinny znaleźć się informacje tj.:


jak wyjmować i wkładać wymieniane baterie;
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baterie nie przewidziane do ładowania nie mogą być ładowane;



baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć
z zabawki (jeżeli są wyjmowane);



baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod
nadzorem dorosłych (jeżeli są wyjmowane);



nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych
i używanych baterii;



należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych;



baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości;



wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki;



nie wolno zwierać zacisków zasilania.

5. Sprawdzenie zgodności zabawek z wymaganiami zasadniczymi
Zasadnicze wymagania dla zabawek zostały określone w rozdziale 2
rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
zasadniczych wymagań dla zabawek.
Niezgodności z zasadniczymi wymaganiami stwierdzono w przypadku
164 wyrobów, co stanowi 14,5% ogółem skontrolowanych.
a)

Sprawdzenie informacji warunkujących bezpieczne użytkowanie

Obowiązki producenta w zakresie dołączenia stosownych informacji,
instrukcji i ostrzeżeń warunkujących bezpieczne użytkowanie zabawek,
określone zostały w § 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 ww. rozporządzenia.
W powyższym zakresie zakwestionowano 138 zabawek, co stanowi
11,5% wszystkich skontrolowanych.
Stwierdzone niezgodności polegały na braku:
•

instrukcji używania niezbędnej w aspekcie bezpieczeństwa, m.in.:
lalka „Adorable”, robot na baterie, mikser, sokowirówka, lalka
funkcyjna na baterie, huśtawka drewniana wisząca, hulajnoga,
czołg na baterie,

•

ostrzeżenia, że zabawka może być używana wyłącznie pod
nadzorem osoby dorosłej oraz instrukcji używania zawierającej
ostrzeżenia o potrzebie zachowania środków ostrożności wraz
z pouczeniem o następstwach ich niezachowania, a także informacji
o konieczności przechowywania zabawki w miejscu niedostępnym
dla dzieci w wieku do lat 3, m.in.: farby do malowania palcami,
maszyna do szycia, magiczny miecz, zestaw lekarski

•

instrukcji montażu i konserwacji, np. zjeżdżalnia 4-stopniowa,

•

instrukcji i
składnikiem

informacji dołączanych
są
substancje
lub

do zabawek, których
materiały
stwarzające
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niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, m.in.: masa plastyczna,
modelika,

b)

•

instrukcji użytkowania zwracającej uwagę na niebezpieczeństwo
używania innych pocisków niż dostarczonych z zabawką lub
zalecanych przez producenta, np. pistolet laserowy na baterie,

•

instrukcji używania zawierającej informację o konieczności
zachowania ostrożności, posiadania specjalnych umiejętności,
stosowania sprzętu ochronnego, m.in.: rowerek Tricycle
Zasadnicze wymagania w zakresie projektowania i wytwarzania
zabawek

W celu sprawdzenia zgodności z zasadniczymi wymaganiami w toku
kontroli inspektorzy Inspekcji Handlowej przekazali do Specjalistycznego
Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie oraz Specjalistycznego
Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi
135 próbek zabawek. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że 65
zabawek (5,8% wszystkich skontrolowanych) nie spełnia wymagań
określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045). Co trzecia zabawka poddana badaniom
laboratoryjnym (47 wyrobów) nie spełnia wymagań zasadniczych, z uwagi na
nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne i techniczne (4,2% ogółem
skontrolowanych), tj.:
 zbyt wysoki poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez
zabawkę, co może doprowadzić do uszkodzenia słuchu dziecka, np.
telefon,
 odłączenie się w wyniku badania gumowych przyssawek,
spełniających rolę powierzchni uderzeniowej, w wyniku czego
wystrzeliwana strzałka powoduje zagrożenie uszkodzenia ciała
dziecka lub osób trzecich, np. pistolet na strzałki,
 odłączenie się od zabawki elementu mieszczącego się całkowicie
w cylindrze do badania małych części, co stwarza ryzyko połknięcia
lub wprowadzenia do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka, np.
zabawka typy yo-yo, renifer z dzwoneczkami, cymbałki – krokodyl,
bębenek plastikowy, maskotka – żaba,
 odłączenie się od zabawki ustnika, mieszczącego się całkowicie
w cylindrze do badania małych części, co stwarza ryzyko połknięcia
lub wprowadzenia do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka, np.
pałka magika,
 zawyżoną długość linki oraz zbyt duży przyrost długości linki, która
może tworzyć zaciągające się pętle wokół szyi dziecka, a tym samym
stwarzać ryzyko uduszenia, np. cymbałki – krokodyl, samochód
plastikowy,
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 zaniżoną grubość linki, co stwarza ryzyko zranienia dziecka, np.
huśtawka z drewnianą poduszką, samolot naciągany,
 zaniżoną długość pocisków w postaci strzałek z przyssawką, co
stwarza ryzyko udławienia lub uduszenia dziecka w przypadku ich
połknięcia, np. pistolet na strzałki, pistolet z tarczą,
 niewłaściwe
usytuowanie
poziomej
części
urządzenia
zabezpieczającego dziecko przed spadnięciem z siedziska, np.
huśtawka,
 zaniżoną średnicę lin zawieszenia, co zmniejsza wytrzymałość
mechaniczną zabawki, np. huśtawka,
 obecność nieosłoniętego trzpienia z drutu, co stwarza ryzyko
zranienia dziecka, np. samolot naciągany,
 zaniżoną średnicę końcówek uchwytów dla rąk, co w przypadku
upadku dziecka na sztywne elementy końcowej ochrony stwarza
ryzyko przekłucia ciała lub zranienia np. hulajnoga,
 brak zespołu hamulcowego, przez co nie ma możliwości
zrównoważenia energii kinetycznej wytworzonej przez zabawkę, co
może powodować niebezpieczeństwo wypadnięcia dziecka lub
uszkodzenie ciała dziecka lub osób trzecich, np. hulajnoga,
 obecność ostrych krawędzi i zadziorów i nie odciętych nadlewów, co
stwarza ryzyko zranienia dziecka, np. karuzela plastikowa,
 zawyżoną migrację chromu i ołowiu z materiału zabawki, co
stwarza zagrożenie dla organizmu dziecka w przypadku połknięcia
zabawki, dostania się w inny sposób do jakiegokolwiek otworu
w ciele dziecka, bądź kontaktu ze skóra, śluzówkami lub oczami,
np. wachlarz – kosmetyki z tipsami dla lalek, kredki trójkątne,
 przekroczoną maksymalną energię kinetyczną wystrzeliwanych
pocisków, co stwarza ryzyko zagrożenia uszkodzenia ciała dziecka
lub osób trzecich, np. air soft gun, super firepower,
 nadmierne rozszerzenie się zabawki po zanurzeniu w wodzie, co
przypadku jej połknięcia, stwarza ryzyko zagrożenia życia dziecka,
np. rosnące jajko – kurczak, jajo ze zwierzakiem, konik morski,
muszla, krab, rekin w kropki, płaszczka, rekin szary, foka,
rozgwiazda,
 dostępność baterii guzikowych, co stwarza zagrożenia zdrowia
dziecka w przypadku ich połknięcia, np. mini mobile phone,
 obecność ftalanów, co jest szkodliwe dla bezpieczeństwa i zdrowia
człowieka (działanie rakotwórcze, mutagenne i szkodliwe dla układu
rozrodczego), np. wiosenna lalka ze zginanymi kończynami, piłka
różnokolorowa, zestaw piszczków – 4 kaczuszki, piłka tęczowa,
figurki zwierząt – lew, zestaw piszczków do kąpieli, piłki – jezyki,
zestaw kucyków.
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Wykres 2. Zestawienie stwierdzonych nieprawidłowości
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Jak wynika z powyższego zestawienia, w 3 wyrobach na 10 stwierdzono
różnego rodzaju nieprawidłowości. Największa ich liczba (15,1%) dotyczyła
braku lub sprzecznych informacji o przeznaczeniu zabawki dla określonej
kategorii wiekowej, ostrzeżeń oraz informacji o szczególnym ryzyku
związanym z takim ograniczeniem.
6. Postępowanie administracyjne
W związku z negatywnymi wynikami badań laboratoryjnych oraz
organoleptycznych w III kwartale 2007 r. Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji
Handlowej wydali na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy o systemie oceny
zgodności 28 decyzji skierowanych do kontrolowanych zakazujących na
okres nie dłuższy niż 2 miesiące dalszego przekazywania wyrobu
użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi. Do Głównego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej przekazano akta kontroli dotyczące 39 zabawek,
w celu wszczęcia postępowania administracyjnego.
Do organów ścigania skierowano 19 zawiadomień o popełnieniu
przestępstwa polegającego na wprowadzeniu do obrotu wyrobów
niespełniających wymagań zasadniczych.
7. Współpraca z Urzędami Celnymi
Inspekcja
Handlowa
kładzie
szczególny
nacisk
na
współpracę
z organami celnymi, która umożliwia eliminowanie wyrobów niespełniających
zasadniczych wymagań już na poziomie odprawy celnej i niewprowadzanie
ich do obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej.
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W III kw. 2007 r. wydano 1 negatywną opinię dla Urzędów Celnych
dotyczącą modelu pojazdu, zakwestionowaną z uwagi na:
•
•

brak oznaczenia znakiem CE,
brak informacji zawierającej nazwę i adres producenta lub imię
i nazwisko jego upoważnionego przedstawiciela albo importera na
terytorium Wspólnoty Europejskiej.
Ponadto na wniosek organów celnych pobrano do badań laboratoryjnych
5 próbek zabawek, tj.: 3 rodzaje lalek, konik, lalka „Bobas”.
IV.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości (15,1%) dotyczyło braku lub
sprzecznych informacji o przeznaczeniu zabawki dla określonej kategorii
wiekowej, ostrzeżeń oraz informacji o szczególnym ryzyku związanym z takim
ograniczeniem. W takich przypadkach inspektorzy Inspekcji Handlowej
umożliwiali przedsiębiorcom podjęcie dobrowolnych działań naprawczych.
Wyniki 65 badań laboratoryjnych (5,8% wszystkich skontrolowanych)
zakończyły się negatywnie. Większość nieprawidłowości dotyczyła rozwiązań
konstrukcyjnych i technicznych., tj.: odłączenie się od zabawki elementu
mieszczącego się całkowicie w cylindrze do badania małych części, zawyżona
długość linki, obecność ostrych krawędzi i zadziorów, przekroczona energia
kinetyczna wystrzeliwanych pocisków, nadmierne rozszerzenie zabawki po jej
zanurzeniu. Najpoważniejszym problemem wydają się być pistolety, których
pociski wystrzeliwane ze zbyt dużą siłą, mogące stwm arzać ryzyko
uszkodzenia ciała dziecka lub osób trzecich. Często takie pistolety
przypominają model sprzętu dla dorosłych i są oznaczone ostrzeżeniem:
„Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 14 roku życia”. Nie zmienia to jednak
faktu, iż powyższe wyroby są zabawkami i stanowią duże zagrożenie dla
dzieci.
Na wykresie 3 przedstawiono porównanie liczby nieprawidłowości
stwierdzonych podczas kontroli w I, II i III kwartale 2007 r. Z porównania
wynika, że odsetek stwierdzonych nieprawidłowości zmniejsza się
w porównaniu do poprzednich kwartałów (z 39,2% do 34,4%).
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Wykres 3. Zestawienie procentowe stwierdzonych nieprawidłowości
w I, II i III kw. 2007r.
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Przeprowadzone kontrole w dalszym ciągu wykazują liczne
nieprawidłowości w oznaczeniu zabawek. Nadal powszechnie występuje
praktyka umieszczania nieprawdziwych informacji określających szczególne
ryzyko związane z ograniczeniem wiekowym, np. posiadają ostrzeżenie
o małych częściach i zagrożeniach , chociaż faktycznie brak jest elementów
mieszczących się w cylindrze do badania małych części). Częstym
przypadkiem jest formułowanie istotnych informacji lub ostrzeżeń w obcej
wersji językowej, umieszczanie nieprawdziwych informacji lub niewłaściwego
zakwalifikowania zabawki dla grupy wiekowej.
W tym kwartale objęto kontrolą m.in. zabawki stanowiące podróbki
znanych firm lub tzw. śmieszne rzeczy (np. gniotek, który po rzuceniu na
płaską powierzchnię imituje rozbite jajo) oraz zabawki zwiększającą swoją
objętość, które zgodnie z reklamą producenta mogą powiększać swoją
objętość nawet do 60%. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż takich zabawek
przeważnie w okresie sezonu letniego w miejscowościach o dużym natężeniu
ruchu turystycznego na tymczasowych stoiskach, które są zamykane
z chwilą zakończenia sezonu. W związku z tym konsument nie ma
możliwości reklamacji takiej zabawki (często nie korzysta ze swojego prawa,
z uwagi na niską cenę produktu). Ponadto w czasie wakacji kupujący nie są
tak dociekliwi i nie zwracają uwagi na brak istotnych oznaczeń.
Pozytywnym aspektem przeprowadzanych kontroli jest fakt, iż
wprowadzający do obrotu w większości reagują na propozycje podjęcia
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dobrowolnych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości.
Bardzo niepokojącym faktem jest obecność ftalanów w zabawkach tj.
figurki zwierząt, piszczki, piłki i lalki. W co trzeciej zbadanej laboratoryjnie
zabawce (zbadano: 27, wyniki negatywne: 8) wykonanej z miękkiego PCW
stwierdzono niebezpieczne substancje z grupy plastyfikatorów, dodawane,
aby nadać mu giętkości. Badania wykazują, że niektóre ftalany mogą
wykazywać własności rakotwórcze i toksyczne. W związku z tym, że nie są
wchłaniane przez PCW, mogą przedostawać się do organizmu dziecka, na
przykład jeśli maluch bierze do buzi zabawkę.
Producenci plastiku przedstawiają swoje dane, według których ftalany
są bezpieczne. Podpierają się ocenami niezależnego komitetu doradczego
Komisji Europejskiej, amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) i
Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Przytaczają brak wpływu tych środków
na rozwój komarów, małży, ślimaków i ryb. Twierdzą, że ftalany szybko
ulegają biodegradacji i nie kumulują się w organizmie ludzkim.
Jednak w 1999 roku Unia Europejska zabroniła produkcji zabawek
zawierających te substancje.
W kontekście wyników
następujących działań:

kontroli

wydaje

się

zasadne

podjęcie

⇒

z uwagi na występującą w dalszym ciągu dużą liczbę
nieprawidłowości (34,4%), wskazane jest kontynuowanie kontroli
w tym segmencie rynku,

⇒

z uwagi na występującą dużą ilość zabawek, w których stwierdzono
niebezpieczne dla zdrowia ftalany, zasadne jest zwiększenie liczby
kontroli zabawek z miękkiego PCW, w których mogą znajdować się
niebezpieczne substancje,

⇒

zwiększenie skuteczności systemu RAPEX poprzez stały monitoring
i kontrole sprawdzające,

⇒

zacieśnienie współpracy z Instytutem Matki i Dziecka, w celu
rozszerzania wiedzy na temat etapów rozwoju dziecka i klasyfikacji
zabawek ze względu na wiek; Niezbędne jest również zwiększenie
ilości próbek zabawek przekazywanych do procesu opiniodawczego.

Opracowano
w Wydziale Nadzoru Rynku

Akceptował:
Zatwierdził:
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