#bezpiecznezabawki

Bezpieczeństwo
zabawek

Piłki jo-jo i zabawki rozszerzające się
pod wpływem wody*
III kw. 2020 r.
*inaczej: zabawki „rosnące”

PIŁKI JO-JO I ZABAWKI
ROZSZERZAJĄCE SIĘ POD
WPŁYWEM WODY

KONTROLUJĄCY W RAMACH PLANU
4 wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (Olsztyn, Szczecin, Poznań, Wrocław).
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 (Dz. U. z 2019
r., poz. 1816, dalej: rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów) i są bezpieczne dla dzieci, w tym poprzez
badania właściwości mechanicznych i fizycznych w laboratorium UOKiK.
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skontrolowanych

Dystrybutor – sklep
wielkopowierzchniowy
Razem

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

3

PIŁKI JO-JO
I ZABAWKI
ROZSZERZAJĄCE
SIĘ POD WPŁYWEM
WODY

INNE KRAJE UE
15%

IMPORT
82%

WYKRES 1. POCHODZENIE
SKONTROLOWANYCH ZABAWEK
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji
wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.
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NIE USTALONO
3%

Wszystkie zabawki importowane
pochodziły z Chin
(27 skontrolowanych).
Aż 23 z nich zostało
zakwestionowanych (13 piłek
jo-jo oraz 10 zabawek
„rosnących”). Skontrolowano
także 5 zabawek pochodzących
z Holandii, z czego 3 zostały
zakwestionowane. W przypadku
jednej z piłek jo-jo nie udało się
ustalić kraju pochodzenia.

WYNIKI
KONTROLI

18

zabawki
rosnące

13

15

piłki
jo-jo

14

liczba skontrolowanych
liczba zakwestionowanych

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

Łącznie skontrolowano 33 modele zabawek (18 z kategorii „zabawek rosnących” i 15 piłek jo-jo), kwestionując 27 z nich, zarówno pod względem formalnym, jak i konstrukcyjnym1, co stanowi
81,2% ogółu skontrolowanych.
1
Zabawka może być jednocześnie niezgodna, zarówno pod
względem formalnym, jak i konstrukcyjnym, dlatego dane mogą nie
sumować się.

6

Zabawki „rosnące” należą do grupy zabawek, które zwiększają
swoją objętość pod wpływem wody. Poniżej przedstawiono przykładowe zdjęcia kategorii zabawek objętych kontrolą.
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I ZABAWKI
ROZSZERZAJĄCE
SIĘ POD WPŁYWEM
WODY

brak informacji
umożliwiających identyfikację zabawki
deklaracja zgodności
6%
8%
instrukcje
6%
oznakowanie CE
instrukcje, ostrzeżenia
8%
w jęz. obcym, brak
w jęz. polskich
5%

dane importera
16%

inne ostrzeżenia
5%

NIEZGODNOŚCI
FORMALNE DOTYCZYŁY:
•

braku oznaczenia podmiotu
odpowiedzialnego za
bezpieczeństwo zabawki – w 23
przypadkach;

•

braku wymaganych ostrzeżeń –
w 19 przypadkach;

•

braku instrukcji w języku
polskim – brak w 7 przypadkach;

•

braku oznakowania CE – w 5
przypadkach;

•

nieprawidłowo sporządzonej
deklaracji zgodności – w 5
przypadkach;

•

braku informacji umożliwiającej
identyfikację zabawki – w 4
przypadkach.

dane producenta
21%
WYKRES 3. STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI
W ZAKRESIE FORMALNYM.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji
wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.
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ostrzeżenie
“0-3”
25%

BADANIA
LABORATORYJNE

Badania przeprowadziło Laboratorium Badania Zabawek UOKiK
w Lublinie. Łącznie przebadano laboratoryjnie 31 zabawek, z czego niezgodności konstrukcyjne stwierdzono w 19 z nich (co stanowi 61% zbadanych laboratoryjnie zabawek, 54,3% ogółu skontrolowanych). Niezgodności stwierdzono w 11 piłkach jo-jo i 8
zabawkach rosnących. Polegały one na:
•
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w przypadku zabawek „rosnących” na przekroczeniu dopuszczalnego rozszerzenia wymiarów zabawki po 24 godzinach
moczenia w wodzie – stwarza to zagrożenie uduszenia się
dziecka lub zatkania układu pokarmowego, gdy zabawka po
połknięciu zwiększy swoją objętość;

•

w przypadku piłek jo-jo na przekroczeniu dopuszczalnego
stosunku masy do współczynnika sprężystości k, co może
stwarzać ryzyko uduszenia użytkownika wskutek owinięcia
się sznurka/gumki wokół szyi.

DZIAŁANIA INSPEKCJI
HANDLOWEJ

W 4 przypadkach, w których stwierdzono tylko niezgodności

no decyzję zakazującą udostępniania zabawki, ze względu na

formalne (np. brak informacji umożliwiających identyfikację za-

stwarzanie poważnego zagrożenia3 (8 piłek jo-jo oraz 5 zabawek

bawki, brak informacji identyfikujących producenta, importera)

„rosnących”). Jednocześnie inspektorzy IH skierowali do Prezesa

inspektorzy IH wystąpili do przedsiębiorców, odpowiedzialnych

UOKiK 19 wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych

za wprowadzenie zabawki do obrotu, z wnioskiem o podjęcie

w stosunku do 9 podmiotów.

dobrowolnych działań naprawczych . W 13 przypadkach wyda2

2
Art. 75 ust. 3 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2019 r. poz. 544, dalej: uosozinr)
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3
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 postępowania (art. 78 uosozinr).

PORADY DLA
KONSUMENTÓW

#bezpiecznezabawki
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BEZPIECZNE
ZABAWKI

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

INNE INFORMACJE
Równie istotną jest informacja o podmiocie odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa zabawki. Takim podmiotem jest producent lub importer (w przypadku zabawek sprowadzanych spoza terenu Unii Europejskiej). Nie kupujmy zabawek, na których brakuje wskazania
podmiotu odpowiedzialnego.
Dokonując zakupu zabawki należy także zwrócić uwagę, czy w odpowiednich przypadkach
zostały dołączone instrukcje: montażu, użytkowania, konserwacji sformułowane w języku polskim.
Ponadto pamiętajmy, że kupowane zabawki powinny być dostosowane do wieku i rozwoju
dziecka.
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