Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
przedstawa informację o wynikach kontroli zabawek przeprowadzonych
w II kwartale 2010r. zgodnie z programem DNR-731-26(1)/10/DB.
I. Przedmiotowy zakres kontroli
W II kwartale 2010r. skontrolowano 63 partie zabawek, w tym:
 lalki, zabawki miękkie wypchane (w tym także figurki) – 12 partii,
 zabawki dla niemowląt do oglądania, chwytania i/lub ściskania –

2 partie,
 zabawki przeznaczone do utrzymywania masy dziecka – 5 partii,
 instrumenty muzyczne – 9 partii,
 zabawki pociskowe – 10 partii,
 zabawki do pociągania, popychania oraz wspomagające naukę
chodzenia – 3 partie,
 zabawki tematyczne – 14 partii,
 zabawki aktywizujące do użytkowania rodzinnego w warunkach
domowych – 1 partia,
oraz zabawki z innych kategorii (szczegółowe informacje w pkt. V) – 7 partii;

II.

Podmiotowy zakres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w 10 podmiotach tj. :


1 producent:



SETI S.C. Jacek, Ewa i Grzegorz Mizerscy, ul. Ikara 18, 80-298 Gdańsk,



1 importer:
 BRIMAREX SP. Z O.O. ul. Nowodworcowa 19, 81-581 Gdynia

z siedzibą ul. Ptasia 28A, 60-319 Poznań,


3 hurtownie:
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 „TROPIC” Jarosław Popkowski, ul. Pucka 28, 81-036 Gdynia,
 RAFIX Firma Handlowa Rafał Szulc ul. Hutnicza 4, 81-963 Gdynia

z siedzibą ul. Kochanowskiego 1/55, 84-200 Wejherowo,
 „REMIX” Remigiusz Wiszniewski-Mazgiel ul. Spokojna 30, 81-549
Gdynia, z siedzibą ul. Chopina 23/2, 81-782 Sopot,


5 placówek detalicznych:
 Firma Handlowa Bogdan Peek, ul. Targowa 2, 83-400 Kościerzyna,
 „SAWA” Przedsiębiorstwo Handlowe Teresa Babula, ul. Królewska 13A,

77- 300 Człuchów,
 „KUBUŚ” Dom Handlowy „ KUPIEC” Pawilon Nr 11 Aleksandra Lica,
ul. Zwycięstwa 3, 84- 300 Lębork,
 „MADAK” Hurt- Detal Export-Import Art. spożywczo- przemysłowe,
Mieszka 1 Nr 27, 84- 300 Lębork własności Janusz Sołyszko,
 Dom Handlowy „ RYWAL” Waldemar Wijata, ul. Królewska 10, 77- 300
Człuchów;
III. Wyniki kontroli
1) W zakresie zgodności zabawek z zasadniczymi i innymi wymaganiami:
a) prawidłowość oznakowania znakiem CE
Brak oznakowania zabawek znakiem zgodności CE - 1 partia;
b) „informacja” dotycząca producenta lub importera

Zakwestionowano 4 partie, z uwagi na :




brak oznakowania zabawek prawidłową nazwą i adresem importera
na terytorium Wspólnoty Europejskiej (w oznakowaniu wskazano
niewłaściwy podmiot) – 3 partie;
brak oznakowania zabawek nazwą i adresem producenta lub
imieniem i nazwiskiem jego upoważnionego przedstawiciela albo
importera na terytorium Wspólnoty Europejskiej – 1 partia;

c) prawidłowość klasyfikacji zabawek do poszczególnych kategorii

Nieprawidłowości w klasyfikacji zabawek do odpowiedniej kategorii
wiekowej stwierdzono w odniesieniu do 5 partii.
d) prawidłowość ostrzeżenia dołączonego do zabawek, które nie są

przeznaczone dla dzieci poniżej 3 lat, ale mogą być dla nich
niebezpieczne oraz informacji o szczególnym ryzyku związanym
z tym ostrzeżeniem
Nieprawidłowości stwierdzono w oznakowaniu 14 partii:
niezasadne umieszczenie ostrzeżenia (cechy i funkcje zabawki
wskazywały, że zabawka może być używana przez dzieci w wieku
poniżej 3 lat) – 5 partii;
 brak wskazania ryzyka związanego z ograniczeniem wiekowym – 11
partii;
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 niewłaściwa treść ostrzeżenia – 6 partii;
 nieprawidłowe wskazanie ryzyka – 5 partii;
e) prawidłowość dołączenia do zabawek informacji o konieczności

nadzoru osoby dorosłej
W odniesieniu do 9 partii zabawek stwierdzono bezzasadne dołączenie
do zabawki informacji o konieczności nadzoru osoby dorosłej.
f) instrukcje bezpiecznego użytkowania zabawek
W ww. zakresie zakwestionowano 7 partii, z uwagi na :










brak dołączenia instrukcji w języku polskim dla zabawek zasilanych
wymiennymi bateriami – 1 partia;
nieprawidłową instrukcję dla zabawek zasilanych wymiennymi
bateriami /brak informacji wymaganych normą/ – 2 partie;
brak oznaczenia napięcia nominalnego w przedziale bateryjnym
zabawki – 1 partia;
brak dołączenia instrukcji montażu i użytkowania dla zabawek
hulajnóg oraz brak umieszczenia na zabawce i jej opakowaniu
ostrzeżeń dla zabawek – hulajnóg – 1 partia;
nieprawidłową instrukcję dla zabawek aktywizujących – 1 partia;
brak umieszczenia za zabawce i jej opakowaniu ostrzeżeń dla zabawek
deskorolek oraz nieprawidłową instrukcję dla zabawek deskorolek – 1
partia;
brak w oznakowaniu zabawki pociskowej ostrzeżenia aby nie celować
w oczy i twarz – 1 partia;

g) procedury oceny zgodności przeprowadzonej przez producenta
Dokumentów potwierdzających poddanie zabawek powyższej procedurze
oceny zgodności tj. wykazu norm, sprawozdań z badań laboratoryjnych
lub kopii certyfikatu zgodności zażądano w odniesieniu do 27 partii
zabawek.
Na dzień sporządzenia informacji przedłożono dokumenty dla 21 partii
zabawek.
Analizując przedłożone dokumenty ustalono:


dla 4 partii dokumenty nie zawierały odniesienia do zastosowanych
norm
zharmonizowanych
i
nie
zawierały
informacji
umożliwiających pełną identyfikację zabawki, której dotyczą
(certyfikaty „zbiorcze” na wszystkie pozycje ujęte w fakturze);



dla 6 partii dokumenty odnosiły się do nieaktualnych norm
zharmonizowanych;

Ponadto w odniesieniu do 2 partii zabawek , co do których zażądano
przedłożenia certyfikatu badania typu WE t.j.:


dla 1 partii - zabawka deskorolka
/ze względu na
maksymalną dopuszczalną deklarowaną masę użytkownika,
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tj. 50kg wychodziła poza zakres normy (maksymalnie 20kg)/przedłożony dokument (sprawozdanie z badań) nie był
certyfikatem badania typu WE i odnosił się do nieaktualnych
norm zharmonizowanych oraz nie
zawierał danych
producenta, umożliwiających identyfikację zabawki;
Na skierowane żądanie do dnia sporządzenia informacji nie
przedłożono certyfikatu badania typu WE.
 dla

1 partii - zabawek pociskowych na strzałki
z przyssawkami /ze względu na wymóg badania typu WE
w zakresie ryzyka uduszenia związanego z tymi zabawkami/;
Na skierowane żądanie do dnia sporządzenia informacji nie
przedłożono certyfikatu badania typu WE.

h) wyniki przeprowadzonych oględzin zabawek
Ustalenia dot. oznakowania i dołączonych instrukcji ujęto w pkt. III a-f.
i) wyniki
przeprowadzonych
i laboratoryjnych

badań

organoleptycznych

 Oceną organoleptyczną objęto 63 partie z czego zakwestionowano

2 partie, z uwagi na :


brak blokady zabezpieczającej przed złożeniem się wózka –
1 partia;
Wstępnie zakwestionowaną partię zabawek
do uzupełniających badań laboratoryjnych.



przekazano

obecność małego elementu, będącego częścią składową zabawki,
który stwarza ryzyko zadławienia – 1 partia;

 Badania laboratoryjne
Do badań laboratoryjnych przekazano 14 próbek w tym:
→ do badań laboratoryjnych w Specjalistycznym Laboratorium

Produktów Włókienniczych Analizy Instrumentalnej Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi – 3 próbki:
-

1 próbkę z partii zabawek objętych planem kontroli,
2 próbki z partii zabawek w celu wydania opinii dla organu
celnego,

Na dzień sporządzenia informacji otrzymano wyniki badań
2 próbek /w tym 1 z partii zabawek objętych planem kontroli/.
W próbce zabawki badanej w ramach kontroli planowej nie
wykryto estrów kwasu ftalowego.
→ do badań laboratoryjnych w Specjalistycznym Laboratorium

Badania Zabawek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w Lublinie – 11 próbek :
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8 próbek z partii zabawek objętych planem kontroli,
3 próbki z partii zabawek w celu wydania opinii dla organu
celnego
Na dzień sporządzenia informacji otrzymano wyniki badań
8 próbek /pobranych z partii zabawek objętych programem
kontroli/.
-

Według otrzymanych sprawozdań z badań zakwestionowano
6 partii, tj.:
• partię 29 szt. zabawek pluszowych krokodyl, item no:
SKT3413A, kod kreskowy 5906713822654, wprowadzonych do
obrotu przez TROPIC-IMPORTER Jarosław Popkowski,
Wojciech Żmiejko Sp. J. ul. Pucka 28, 81-036 Gdynia.
Ustalono, że
ww. partia zabawek nie spełnia wymagań
zasadniczych ujętych w :
 §9.1 i §9.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla zabawek, w związku z pkt. 5.1
normy PN-EN 71-1+A8:2009 „Bezpieczeństwo zabawek.
Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne”, z uwagi na
pojawienie się w wyniku badania dostępnych, małych
elementów, mieszczących się całkowicie w cylindrze do
badania małych części, stwarzających ryzyko jego połknięcia
lub wprowadzenia do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka
powodując uduszenie albo udławienie;
• partię 23 szt. zabawek Pianinko, NO 555, item no: NM099124,

kod kreskowy 5906713823125, wprowadzonych do obrotu przez
TROPIC-IMPORTER Jarosław Popkowski, Wojciech Żmiejko
Sp. J. ul. Pucka 28, 81-036 Gdynia.
Ustalono, że ww. partia nie spełnia wymagań zasadniczych
ujętych w :
 §21.1 ww. rozporządzenia, w związku z pkt. 7.1.1 oraz 7.4

normy PN-EN 62115:2005 „Zabawki elektryczne -Bezpieczeństwo użytkowania”, z uwagi na brak oznaczenia w
przedziale bateryjnym zabawki napięcia nominalnego baterii
oraz brak umieszczenia w instrukcji użytkowania informacji
jakiego typu baterie mogą być używane;
• partię 8 szt. zabawek hulajnoga „Happy Partisan”, item no
SKT 6053, kod kreskowy 5906713835579, wprowadzonych do
obrotu przez TROPIC-IMPORTER Jarosław Popkowski,
Wojciech Żmiejko Sp. J. ul. Pucka 28, 81-036 Gdynia.
Ustalono, że ww. partia nie spełnia wymagań zasadniczych
ujętych w :
 §8.2 ww. rozporządzenia, w związku z pkt. 4.15.5.6 oraz pkt.
4.15.5.7 normy PN-EN 71-1+A8:2009 „Bezpieczeństwo
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zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne”, z
uwagi na zaniżoną średnicę przedniego koła oraz końcówek
uchwytów dla rąk,
 §7.1 ww. rozporządzenia, w związku z pkt. 4.15.5.5 normy
PN-EN 71-1+A8:2009 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1:
Właściwości mechaniczne i fizyczne” z uwagi na brak co
najmniej jednego systemu hamulcowego jeśli zabawka będzie
przeznaczona dla dzieci o masie ciała powyżej 20 kg, a
maksymalnie 50 kg,
 §26 ww. rozporządzenia, w związku z pkt. 4.2, 4.15.5.2 oraz
7.18 normy PN-EN 71-1+A8:2009 „Bezpieczeństwo
zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” z
uwagi na brak:
– instrukcji montażu, która zawierałaby wskazanie, czy
zabawkę ma składać osoba dorosła lub czy właściwy
montaż zabawki powinien być sprawdzony przez osobę
dorosłą przed jej użytkowaniem,
– informacji (bezpośrednio na hulajnodze, opakowaniu i w
instrukcji użytkowania) „maksymalnie 20 kg (lub gdy jest
to właściwe, „maksymalnie 50 kg”) oraz ostrzeżenia
„Ostrzeżenie. Zaleca się założenie wyposażenia
ochronnego. Nie nadaje się do użytku dla dzieci o masie
ciała większej niż 20 kg” (lub gdy jest to właściwe
„większej niż 50 kg”),
– instrukcji użytkowania zawierającej informacje o środkach
ostrożności;
• partię 15 szt. zabawek telefon do ciągnięcia G032316, kod

kreskowy 5907773912262, wprowadzonych do obrotu przez
GAZELO Sp. z o.o., ul. Zaciszańska 9/19, 42-226 Częstochowa,
Ustalono, że ww. partia nie spełnia wymagań zasadniczych
ujętych w :
 §9.2 ww. rozporządzenia, w związku z pkt. 5.4b normy PN-EN

71-1+A8:2009 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1:
Właściwości mechaniczne i fizyczne”, z uwagi na zawyżoną
długość linki,
 §9.2 ww. rozporządzenia, w związku z pkt. 6 normy PN-EN
71-1+A8:2009 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1:
Właściwości mechaniczne i fizyczne”, z uwagi na zaniżoną
grubość folii opakowania;
• partię 5 szt. zabawek Huśtawka wisząca, kod EAN
5908313306480, wprowadzonych do obrotu przez PPH
RELAKS TOYS, ul. Jadwigi 82, 42-200 Częstochowa,
Ustalono, że ww. partia nie spełnia wymagań zasadniczych
ujętych w :
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 § 7.1 rozporządzenia MGPiPS z dnia 14.11.2003r. w sprawie

zasadniczych wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność
w zabawce otworów stwarzających ryzyko uwięźnięcia głowy
i szyi,
 § 21.3 ww. rozporządzenia, z uwagi na błędną informację

o łącznikach hakowych;
• partię

2 szt. zabawek Wózek plastikowy- Parasolka,
wprowadzonych do obrotu przez PIEROT Sp. z o.o.
Skarbimierzyce 19, 72-002 Dołuje,
Ustalono, że ww. partia nie spełnia wymagań zasadniczych
ujętych w :
 §7.1 ww. rozporządzenia, z uwagi na brak blokady
zabezpieczającej, która powinna automatycznie zadziałać przy
rozstawieniu zabawki.
 §8.1 ww. rozporządzenia, z uwagi na niewystarczająca
wytrzymałość mechaniczną - złożenie się zabawki podczas
badania, co może spowodować ryzyko zranienia;
oraz innych wymagań ujętych w :
 § 32.1 ww. rozporządzenia, z uwagi na brak znaku CE oraz
informacji o producencie, jego upoważnionym przedstawicielu
lub importerze na terytorium Wspólnoty Europejskiej;

Uwaga : zabawki z 2 partii objęte badaniem laboratoryjnym ujęto
w systemie „RAPEX” :
• piłka z tworzyw sztucznych z małym świecącym elementem, pobrana

w celu wydania opinii dla organu celnego – notyfikacja nr 0576/07,
• hulajnoga „Happy Partisan”, Item no: SKT6053, kod kreskowy:

5906713835579, pobrana w toku kontroli planowej – notyfikacja nr
0276/10;
j) dalsze działania wojewódzkiego inspektoratu IH

Na dzień sporządzenia informacji:
 skierowano 2 wystąpienia z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych

działań naprawczych w zakresie niezgodności z wymaganiami
zasadniczymi :
 brak

lub nieprawidłowa instrukcja dla zabawek zasilanych
wymiennymi bateriami – 2 partie;
Przeprowadzono skuteczne działania naprawcze (kontakt
z odbiorcami, wymiana instrukcji).
 skierowano 6 wystąpień z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych
działań naprawczych w zakresie niezgodności z innymi
wymaganiami:


nieprawidłowości w zakresie ostrzeżeń „0-3” –1 partii;
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Na dzień sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi na
skierowane wystąpienie.
 nieprawidłowości w zakresie „informacji” i wskazania ryzyka – 3
partie;
Działania naprawcze w toku (wymiana etykiet).
 nieprawidłowości w zakresie oznaczenia sposobu konserwacji –
2 partie;
Podjęto skuteczne działania naprawcze (uzupełnienie informacji
poprzez wymianę etykiet).
 nieprawidłowości w zakresie informacji o nadzorze osób dorosłych

– 3 partie
Podjęto skuteczne działania naprawcze (wymiana etykiet).
 akta sprawy zostały przekazane do UOKiK celem wszczęcia

postępowania administracyjnego – 2 partie;
 wszczęto ponowne kontrole w związku z negatywnymi wynikami

badań laboratoryjnych – 4 partie;
2) W zakresie prawidłowości oznakowania zabawek włókienniczych

sposobem konserwacji
Kontrolą w ww. zakresie objęto 9 partii. W wyniku sprawdzenia
prawidłowości oznakowania zabawek pod kątem spełnienia wymagań
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie
bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych /Dz. U. z
2004r., Nr 81, poz. 743 z późn. zm./ nieprawidłowości stwierdzono
w odniesieniu do 5 partii:


brak informacji o sposobie konserwacji – 3 partie;



niepełna informacja o sposobie konserwacji – 2 partie;
3) W zakresie spełniania przez zabawki elektryczne przepisów ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Kontrolą w zakresie spełnienia przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym /Dz. U. z 2005r. Nr 180,
poz. 1495 z późn. zm./ objęto 3 partie.
Nieprawidłowości stwierdzono w 2 partiach, tj.:
 brak oznakowania, którego wzór jest określony w załączniku nr 3

do ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym /Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495 z późn. zm./,
tj. brak w oznakowaniu zabawki symbolu wskazującego na
selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektrycznego
/przekreślony kołowy kontener na odpady/ - 1 partia;
 brak dołączenia informacji:
1) zakazu umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi
odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania, którego
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wzór jest określony w załączniku nr 3 do ww. ustawy,
2) potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi
wynikających z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie –
2 partie;
Innych nieprawidłowości w ww. zakresie nie stwierdzono.
4) W zakresie instrukcji, jaka powinna być dołączona do zabawek,

w których są zamontowane baterie lub akumulatory
Zabawki objęte kontrolą w ww. zakresie z uwagi na brak
zamontowanych/ dołączonych baterii nie podlegały przepisom ustawy
dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach /Dz. U. z 2009 r., Nr
79, poz. 666/.
Niezgodności w ww. zakresie nie stwierdzono.
5) Legalności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą

w zakresie produkcji i handlu
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
6) Sprawdzenie czy w ofercie sprzedaży znajduje się wyrób ujęty

w notyfikacji nr 0276/10 systemu powiadamiania o produktach, które
mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów
wykrytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej RAPEX
W toku prowadzonych kontroli nie stwierdzono oferowania do sprzedaży
zabawki ujętej w notyfikacji RAPEX nr 0276/10.
IV. Inne informacje
1) Dodatkowe kontrole przeprowadzone w II kw. 2010r.:

Pozaplanowych kontroli w II kwartale 2010r. nie prowadzono.
2) Informacje dotyczące niezakończonych kontroli
Na dzień sporządzenia informacji czynności kontrolne wynikające
z programu kontroli zakończono wobec 54 partii.
W odniesieniu do pozostałych partii t.j.:
 4 partii - trwają czynności kontrolno-wyjaśniające w związku

z negatywnymi wynikami badań (hulajnoga „Happy Partisan”,
zabawka pluszowa krokodyl, Pianinko NO:555, zabawka telefon do
ciągnięcia G032316),
 1 partii - trwa ustalanie kierunku rozchodu zabawek w celu
sprawdzenia wiarygodności oświadczeń producenta co do wielkości
sprzedaży (krokodyl, zabawka ruchoma, kod 4106),
 4 partii - do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano żądanych
dokumentów;
3) Ilość powiadomień skierowanych do organów ścigania
Na dzień sporządzenia informacji w związku z ustaleniami kontroli
objętych programem:
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 skierowano 1 zawiadomienie do Prokuratury - z art. 45 ustawy o

systemie oceny zgodności, w związku z wprowadzeniem do obrotu
wyrobu niespełniającego wymagań zasadniczych;
Dalsze zawiadomienia zostaną skierowane po zakończeniu prowadzonych
postępowań kontrolno – wyjaśniających.
4)

Informacja dotycząca opinii wydanych dla organów celnych.
W II kwartale 2010r. w grupie zabawek organa celne zgłosiły 4 wnioski
o wydanie opinii obejmujące 4 partie zabawek.
Po rozpat r z e ni u zg ł oszonych wniosków:
− wydano 4 opinie negatywne obejmuj ą ce 4 partie
zabawek,
− wyst ą piono z wnioskiem o pobranie do bada ń próbek z
3 partii / badania w toku/
Szczegó ł owe inform acje odno ś nie k westionowanych partii
zabawek w przeka z a nyc h do UOKiK opiniach :
KJ-073-UC-28/10 – 1 partia /zabawki gumowe – piszczałki-kaczuszki/
KJ-073-UC-31/10 – 1 partia /piłeczki gumowe na gumce /
KJ-073-UC-33/10 – 1 partia /piłki z tworzyw sztucznych z małym
świecącym elementem/
 KJ-073-UC-36/10 – 1 partia /hulajnogi/





V. Podsumowanie i analiza wyników kontroli oraz wnioski
Na objęte kontrolą 63 partie zabawek 54 partie (85,71% badanych)
pochodziło z importu i zostało wyprodukowane w Chinach.
Pozostałe zabawki objęte kontrolą były produkcji krajowej.
W wyniku podjętych czynności kontrolnych na dzień sporządzenia
informacji zakwestionowano 26 partii (41,27 %) , w tym:
 niezgodności

z zasadniczymi wymaganiami stwierdzono
w 11 partiach (17,46% ogółu badanych) pochodzenia:
•
kraj – 2 partie (3,18% ogółu badanych),
•
import – 9 partii, (14,28% ogółu badanych)
•
inne kraje UE – brak;
 niezgodności z innymi wymaganiami stwierdzono w 19 partiach (30,16 % ogółu
badanych) pochodzenia:
•
kraj – 6 partii (9,52% ogółu badanych),
•
import – 13 partii (20,64% ogółu badanych),
•
inne kraje UE – brak;
Analizując stopień wadliwości w poszczególnych kategoriach zabawek,
w porównaniu z wynikami kontroli w poprzednim kwartale, największy odsetek
kwestionowanych partii – 58,33% (11,11% ogółu badanych) nadal występuje
w grupie „lalek i zabawek miękkich wypchanych”. W pozostałych kategoriach
zabawek wadliwość w kształtowała się odpowiednio:
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Kategoria zabawek

Liczba
Niezgodności
zabawek
z zasadniczymi
objętych
wymaganiami
kontrolą

Pochodzenie
zabawek

Niezgodności
z innymi
wymaganiami

Pochodzenie
zabawek
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Zabawki tematyczne
14

2

12

1

10

1

Zabawki instrumenty
muzyczne

9

1

Zabawki przeznaczone do
utrzymywania masy dziecka

5

3

Zabawki konstrukcyjne
i układanki

3

0

3

2

2

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

Lalki i zabawki miękkie
wypchane (w tym figurki)
Zabawki pociskowe

Zabawki do pociągania,
popychania i wspomagające
naukę chodzenia
Zabawki dla niemowląt
do oglądania, chwytania
i/lub ściskania
Zabawki aktywizujące do
użytkowania w warunkach
domowych
Zabawki przedstawiające
różne sceny i gotowe
modele
Materiały artystyczne i
rzemieślnicze oraz podobne
artykuły
Zabawki imitujące
kosmetyki
Zabawki rozwijające
umiejętności

kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE

2

4

1

7

1

0

1

0

3

0

3
1
1

2

0
1
0

1

1

0

1

kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE
kraj
import
UE

4

7

3

1
1

1

1

1

Relatywnie wysoki udział niezgodności z zasadniczymi wymaganiami wynika
w większości przypadków z braku przeprowadzenia procedury oceny zgodności
zabawek przez producentów z Chin. Pominięcie badań laboratoryjnych zabawek
przez specjalistyczne akredytowane laboratoria wpływa zarówno na ich cenę,
jak i jakość. Importerzy przedmiotowych wyrobów świadomie lub
nieświadomie ponoszą ryzyko wprowadzenia ich do obrotu, często przy tym
zaniedbując indywidualną ocenę ryzyka zagrożeń stwarzanych przez wyroby,
której uprzednio też nie przeprowadził producent.
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