
Załącznik nr 1 – skrót informacji z kontroli zabawek II  kw. 2016 

WIIH w Łodzi Łódź, data 20.07.2016 r. 

 

IV 

 

1. WI IH w Łodzi przeprowadził w II kw. 2016 r. łącznie 16 kontroli w tym:  

 zgodnie z programem DNR-702- 501(1)/16/ED 14 kontroli, 

 na zlecenie Prezesa UOKiK 2 kontrole (o wynikach kontroli poinformowano Prezesa UOKiK 

odrębnymi pismami). 

2. Kontrolą spełniania wymagań mających zastosowanie do zabawek, określonych w uosozinr                      

oraz rozporządzeniu MG objęto łącznie 91 zabawek, stwierdzając różnego rodzaju nieprawidłowości           

w 16 wyrobach  (17,6 proc.). 

3. Kontrolami objęto 14 przedsiębiorców, w tym: 

 2 hurtownie,  

 11 placówek sprzedaży detalicznej, 

 1 importera,  

 0 producentów, 

 0 pierwszych dystrybutorów. 

4. W zakresie spełniania zasadniczych i innych dla zabawek wymagań skontrolowano łącznie                          

91 wyrobów, w tym: 

 68 zabawek importowanych (74,7 proc. skontrolowanych), 

 23 zabawek produkcji krajowej ( 25,3 proc. skontrolowanych), 

 0 zabawek pochodzących z innych krajów UE (0 proc. skontrolowanych),  

 0 zabawek, których pochodzenia nie ustalono (0 proc. skontrolowanych). 

5. Różnego rodzaju niezgodności stwierdzono w 16 zabawkach (17,6 proc. skontrolowanych).  

         Stwierdzone niezgodności dotyczyły głównie:  

 braku danych producenta (11  zabawek), 

 braku deklaracji zgodności (1  zabawka), 

 braku informacji w języku polskim o treści "Baterie wkładać z zachowaniem prawidłowej 

biegunowości" (1 zabawka), 

 umieszczenia 2 różnych znaków dotyczących wieku dziecka, dla którego zabawka była 

przeznaczona tj. ostrzeżenia 0-3 w formie znaku graficznego oraz informacji „produkt 

odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat” i znaku 0m+ (1 zabawka) 

 zawyżonej zawartości ftalanów (3 zabawki), 

 nieprawidłowej konstrukcji zabawek (2 zabawki). 

 

6. Oceny zabawek w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dokonano na podstawie wyników 

badań organoleptycznych i laboratoryjnych. Łącznie ww. badaniom poddano 10 próbek zabawek, 
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stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji wykonania lub zastosowanych materiałów                           

w 5 próbkach (50 proc. zbadanych).   

a. Badaniom organoleptycznym poddano 0 próbek zabawek, stwierdzając niezgodności                       

w zakresie konstrukcji i wykonania w 0 próbkach (0 proc. zbadanych). 

b. W laboratorium zbadano łącznie 8 próbek zabawek, z czego w 3 próbkach stwierdzono 

niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania bądź zastosowanych materiałów                            

(37,5 proc. zbadanych).  

         W zakresie występowania ww. ftalanów w laboratorium zbadano 8 próbek zabawek           

pochodzących z Chin. Występowanie niedozwolonego ftalanu - bis(2-etyloheksylu) (DEHP) 

stwierdzono  w 3 zabawkach (37,5 proc. zbadanych):  

    -   w zabawce (lalka) - w ilości (29,2±4,7)%,  

 -   w zabawce (koniki) - w ilości (25,5±4,1)%,  

 -   w zabawce (lalka) -  w ilości (29,8±4,8%). 

W przypadku 0 próbek zabawek informacje o wynikach kontroli przekazano do wykorzystania państwowemu 

wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.   

c. W laboratorium przeprowadzono badania 2 próbek zabawek pod kątem zgodności z normami 

zharmonizowanymi dot. bezpieczeństwa zabawek, stwierdzając niezgodności w zakresie 

konstrukcji, wykonania i materiałów w 2 próbkach (100 proc. zbadanych). Niezgodności 

stwierdzono w zabawkach:  

   - grzechotka nie spełniała zasadniczych wymagań z uwagi na pojawienie się  

w wyniku badań małego elementu mieszczącego się całkowicie w cylindrze do badania małych     

części oraz z powodu nieodpowiedniego kształtu geometrycznego grzechotki, 

                              - grzechotka nie spełniała zasadniczych wymagań z uwagi na niewłaściwy                                   

kształt geometryczny grzechotki. 

7. W wyniku ustaleń poczynionych w toku przeprowadzonych kontroli zabawek w II kwartale 2016 r.: 

 W przypadku zasadniczych wymagań oraz innych niezgodności, które można uznać za mniej 

istotne i łatwe do usunięcia, wystąpiono do przedsiębiorców, odpowiedzialnych za wprowadzenie 

zabawki do obrotu, o podjęcie dobrowolnych działań: w 11 przypadkach dotyczących innych 

niezgodności oraz w 0 przypadkach dotyczących niezgodności zasadniczych. 

 Na podstawie art. 75 pkt.1 uosozinr wydano 0 decyzji zakazujących dalszego przekazywania 

zabawki. 

 Przekazano do UOKiK akta kontroli dot. 0 zabawek z wnioskiem o wszczęcie postępowania 

administracyjnego w sprawie wprowadzonych do obrotu zabawek niezgodnych z zasadniczymi lub 

innymi wymaganiami. Zostaną przekazane do UOKiK akta kontroli dotyczące 5 zabawek                  

celem wszczęcia postępowania. 

8.  Kontrolą w zakresie spełniania wymagań rozporządzenia RoHS II objęto łącznie 14 zabawek, 

stwierdzając różnego rodzaju nieprawidłowości w 2 wyrobach (14,3 proc.). 

Zabawki (lalki) zakwestionowano z uwagi na brak na wyrobach danych importera pomimo, że wielkość i charakter 

zabawek pozwalały na umieszczenie takich danych. Do importera skierowano wystąpienie pokontrolne. Działania 

naprawcze zostały podjęte 

9. Krótkie podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli zakwestionowano łącznie 18 zabawek: 

-  16 zabawek w związku z nieprawidłowościami wynikającymi z uosozinr oraz rozporządzenia MG                 

              (na 91 zbadanych, co stanowiło 17,6 proc.), z czego: 

 z powodu nieprawidłowości w oznakowaniu 13 zabawek,  
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 z powodu niezgodności w zakresie konstrukcji wykonania lub zastosowanych materiałów  

5 próbek na 10 zbadanych laboratoryjnie, 

  2 zabawki w związku z niespełnieniem wymagań rozporządzenia RoHS II (na 14 zbadanych, co 

stanowiło 14,3 proc). 

 

Stwierdzono również brak deklaracji zgodności dla 1 zabawki. 

 

10.  Opinie wydane dla organów celnych (pozytywne/negatywne/kategoria zabawki). 

W II kwartale 2016r. WIIH w Łodzi wydał 15 negatywnych opinii dotyczących 15 zabawek. 

 W wyniku oględzin wyrobów stwierdzono, że nie spełniają one zasadniczych wymagań z uwagi                 

na brak:  

   -   słowa „Ostrzeżenie!” przed ostrzeżeniem 0-3 w formie znaku graficznego (w przypadku 13  

       zabawek), 

   -   ostrzeżenia 0-3 (w przypadku 2 zabawek), 

   -   informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z ostrzeżeniem 0-3 (w przypadku 15 zabawek). 

Stwierdzono ponadto brak: 

   -   znaku CE (w przypadku 2 zabawek), 

   -   danych identyfikujących wyrób (w przypadku 2 zabawek), 

          -   nazwiska, lub nazwy, zarejestrowanej nazwy towarowej lub zarejestrowanego znaku towarowego    

               i  adresu kontaktowego producenta i importera (w przypadku 15 zabawek), 

    -   instrukcji użytkowania oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa sformułowanych w języku  

         polskim (w przypadku 13 zabawek), 

    -   deklaracji zgodności (w przypadku 15 zabawek). 

 


