Wyniki kontroli zabawek 

W I kwartale 2014 roku WIIH w Warszawie przeprowadził 24 kontrole w zakresie spełniania zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu MG z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. nr 83, poz. 454 ze zm.) oraz 6 kontroli na zlecenie Prezesa UOKiK.
USTALENIA KONTROLI: Kontrolą objęto 187 rodzajów zabawek, stwierdzając różnego rodzaju nieprawidłowości w 43 wyrobach (23 proc.).
	W zakresie spełniania zasadniczych i innych wymagań skontrolowano łącznie 187 zabawek, 
w tym: 103 zabawki importowane (55 proc. skontrolowanych), 71 zabawek produkcji krajowej (38 proc. skontrolowanych), 10 zabawek pochodzących z innych krajów UE (5 proc. skontrolowanych),  3 zabawki, których pochodzenia nie ustalono (2 proc. skontrolowanych).

Stwierdzone niezgodności dotyczyły głównie: 
	brak oznakowania CE – na 3 zabawkach
	brak informacji umożliwiającej identyfikację zabawki - na 11 zabawkach,
	brak nazwy i adresu producenta – na 19 zabawkach,
	brak nazwy i adresu importera – na 14 zabawkach,

instrukcje wyłącznie w językach obcych bez podania polskiej wersji językowej – na 6 zabawkach,
niezasadnego umieszczenia ostrzeżenia „0-3”– na 20 zabawkach,
brak wskazania ryzyka związanego z zamieszczonym ostrzeżeniem 0-3 – na 2  zabawkach,
nieprawidłowo sformułowanego lub wskazania nieistniejącego ryzyka – na  11 zabawkach,
brak słowa „Ostrzeżenie”  – na 7  zabawkach,
	brak instrukcji bateryjnej lub montażu i konserwacji  – na 1 zabawce,
	zawyżona zawartość ftalanu – w 1 zabawce,
występowanie małych elementów w zabawkach dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – w 3 zabawkach,
	występowanie zadziorów i nieogradowanych elementów – w 1 zabawce,
	n)  zbyt silny mechanizm zwijający linkę, nieodpowiednia forma geometryczna zabawki - w 1 zabawce.

Oceny zabawek w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dokonano na podstawie wyników badań organoleptycznych i laboratoryjnych. Łącznie ww. badaniom poddano 53 (rodzaje) próbek zabawek, stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji wykonania lub zastosowanych materiałów w 5 próbkach (10 proc. zbadanych).  
	Badaniom organoleptycznym poddano 26 próbek zabawek, stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji i wykonania w 2 próbkach (8 proc. zbadanych).

W laboratoriach w Lublinie i w Łodzi zbadano łącznie 28 próbek zabawek, z czego stwierdzono nieprawidłowości w przypadku:
	2 rodzajów zabawek - w zakresie konstrukcji, wykonania bądź zastosowanych materiałów (11,5 proc. zbadanych);
	1 rodzaju zabawki – obecność ftalanów (9 proc. zbadanych).


WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

w przypadku 3 rodzajów zabawek niezgodnych z zasadniczymi i innymi wymaganiami akta spraw przekazano do UOKiK w celu wszczęcia postępowania administracyjnego;
	w przypadku zabawek nie spełniających mniej istotnych niezgodności z zasadniczymi lub innymi niż zasadnicze wymaganiami, które można uznać za łatwe do usunięcia, umożliwiono przedsiębiorcom podjęcie dobrowolnych działań naprawczych w 19 przypadkach dotyczących innych niezgodności oraz w 17 przypadkach dotyczących niezgodności zasadniczych;
	skierowano do organów ścigania 4 wnioski o podejrzenie popełnienia przestępstwa poprzez naruszenie art. 45-47 uosoz.




Sporządził: 								Akceptował:
st. spec. Agnieszka Marczyńska  				Danuta Szrajner – z-ca nacz. wydz.	               


