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I. CEL KONTROLI 

Głównym celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci: 
nosidełek miękkich, chodzików, barierek bezpieczeństwa i bujaków dziecięcych  
oraz eliminowanie z rynku tych produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia  
i życia użytkowników. 

Ponadto w toku kontroli weryfikowano legalność prowadzenia działalności 
gospodarczej przez kontrolowanych przedsiębiorców. 

 

II. ZAKRES I USTALENIA KONTROLI 

Kontrole zostały zrealizowane w III kwartale 2014 roku przez 8 wojewódzkich 
inspektoratów Inspekcji Handlowej działających na terenie województw: lubelskiego, 
łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podlaskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego  
i zachodniopomorskiego. 

Sprawdzeniem objęto w sumie 67  przedsiębiorców, w tym: 
§ 2 producentów, 
§ 1 pierwszego dystrybutora, 
§ 7 hurtowni, 
§ 46 placówek sprzedaży detalicznej, 
§ 11 placówki wielkopowierzchniowe. 

Z uwagi na to, że brak jest szczegółowych przepisów Wspólnoty Europejskiej 
dotyczących bezpieczeństwa artykułów dla dzieci,  inspektorzy IH oceniali bezpieczeństwo 
tych produktów: 

§ zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 
2275, z późn. zm.), tj. z uwzględnieniem wymagań wynikających z norm krajowych 
państw członkowskich Unii Europejskiej będących transpozycją norm europejskich 
uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego 
bezpieczeństwa, tj.: 

- PN-EN 1273:2006 Artykuły dla dzieci. Chodziki. Wymagania bezpieczeństwa 
 i metody badań, 

§ zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, 
poz. 2275, z  późn. zm.), tj. z uwzględnieniem wymagań wynikających z dobrowolnych 
norm krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej będących transpozycją norm 
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europejskich innych niż normy uznane przez Komisję Europejską za zgodne  
z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa, tj.: 

- PN-EN 14036:2005 Artykuły dla dzieci. Bujaki dziecięce. Wymagania bezpieczeństwa 
 i metody badań, 

- PN-EN 13209-2:2006/Ap1:2008 Artykuły dla dzieci. Nosidełka dla dzieci. Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.  Część 2: Nosidełko miękkie, 

- PN-EN 1930:2012 Artykuły dla dzieci. Barierki bezpieczeństwa. Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań. 

 

W toku kontroli oceniono bezpieczeństwo wybranych artykułów dla dzieci, zarówno  
w drodze badań organoleptycznych, jak i laboratoryjnych. 

Ogółem inspektorzy Inspekcji Handlowej skontrolowali 299 partii produktów dla 
dzieci: 138 partii nosidełek, 138 partii chodzików, 22 partie barierek bezpieczeństwa i 1 partię 
bujaków, z czego z uwagi na nieprawidłowości zakwestionowano 80 partii, co stanowi  
26,8 proc.  

Uchybienia stwierdzono w 34 partiach chodzików, takiej samej liczbie partii nosidełek 
i 14 partiach barierek bezpieczeństwa.  

W toku kontroli Specjalistyczne Laboratorium Badania Zabawek UOKiK w Lublinie po 
raz kolejny przeprowadziło badanie nosidełek. Do laboratorium przekazano 9 próbek 
nosidełek miękkich, a zakwestionowano bezpieczeństwo dwóch z nich. W jednej próbce 
stwierdzono nieodpowiednie otwory na nogi i zaniżoną grubość worka foliowego 
stanowiącego opakowanie produktu,  druga próbka została zakwestionowana z uwagi na 
odłączenie się uchwytu suwaka przy zamku błyskawicznym. 

Akta kontroli dotyczące obu partii zakwestionowanych partii nosidełek nie zostały 
jeszcze przekazane do UOKiK. 

Badania organoleptyczne nie ujawniły produktów, które zagrażałyby bezpieczeństwu 
dzieci z uwagi na wady konstrukcyjne. 

Ze względu na braki w oznakowaniu zakwestionowano 79 partii artykułów dla dzieci 
(26,4 proc. wszystkich skontrolowanych), w tym w 3 przypadkach uchybienia zostały 
rozpoznane w toku badań laboratoryjnych. 

Stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu to m.in.: 
§ niepełne zapisy w instrukcji użytkowania – 38 partii, 
§ brak bezpośrednio na produkcie informacji i ostrzeżeń – 25 partii, 
§ brak bezpośrednio na produkcie informacji i ostrzeżeń w języku polskim – 13 partii, 
§ brak instrukcji użytkowania w języku polskim – 8 partii, 



                            Informacja o wynikach kontroli artykułów dla dzieci 
 przeprowadzonych w III kwartale 2014 r. 

 

 4

§ w instrukcji użytkowania brzmienie niektórych informacji i ostrzeżeń niezgodne  
z wymaganiami normy – 8 partii, 

§ brak ostrzeżenia na worku foliowym stanowiącym opakowanie produktu – 7 partii, 
§ bezpodstawne oznakowanie znakiem CE – 4 partie, 
§ brak ostrzeżenia na worku foliowym stanowiącym opakowanie produktu w języku 

polskim – 3 partie, 
§ rozbieżne informacje bezpośrednio na produkcie i w instrukcji użytkowania – 3 partie, 
§ brak dołączenia jakiejkolwiek instrukcji użytkowania – 1 partia. 

Szczegółowe dane liczbowe oraz dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości 
zostały ujęte w załącznikach nr 1 do niniejszej informacji.  

Należy zaznaczyć, że część produktów była kwestionowana z uwagi na więcej niż 
jedną nieprawidłowość. 

 

W kontrolowanych placówkach sprawdzono, czy działalność gospodarcza została 
zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub  
w Krajowym Rejestrze Sądowym. W toku prowadzenia czynności kontrolnych nie 
stwierdzono przypadków naruszenia wymogu rejestracji i nielegalnego wykonywania 
działalności. Zakres przedmiotowy wykonywanej działalności był zgodny z warunkami 
określonymi w dokumentach ewidencyjnych i rejestrowych. 

 

W wyniku ustaleń poczynionych w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych 
wystosowano 45 wystąpień pokontrolnych/pism informacyjnych odnośnie stwierdzonych 
nieprawidłowości w oznakowaniu do przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie 
zakwestionowanych artykułów dla dzieci na rynek. 

 

Warto zaznaczyć, iż kontrolowani przedsiębiorcy po zapoznaniu się z uwagami 
inspektorów Inspekcji Handlowej oraz z obowiązującym stanem prawnym podejmowali 
dobrowolne działania naprawcze wobec kwestionowanych produktów poprzez uzupełnianie 
brakujących informacji, nierzadko jeszcze w toku kontroli lub zobowiązanie się do 
uzupełnienia braków w oznakowaniu po zakończeniu działań kontrolnych.  

 

III. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Wyniki kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci pokazały, że na rynku wciąż 
znajdują się produkty, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia najmłodszych 
użytkowników.  
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Ogólny odsetek stwierdzonych nieprawidłowości w porównaniu do poprzedniej 
kontroli artykułów dla dzieci przeprowadzonej w III kwartale ubiegłego roku uległ 
widocznemu obniżeniu - z 38,0 proc. na 26,8 proc. Ponadto, warto podkreślić, że  
w ubiegłorocznej kontroli sprawdzeniem objęto o 17,4 proc. mniej produktów.  

Poprzednia kontrola ujawniła 6 partii leżaczków (5 próbek zakwestionowano  
w warunkach laboratoryjnych) z uwagi na występowanie wad konstrukcyjnych mogących 
zagrażać bezpieczeństwu dzieci. W toku obecnej kontroli, jedynie w wyniku badań 
laboratoryjnych zakwestionowano bezpieczeństwo 2 partii nosidełek.  

Podczas przeprowadzonych działań kontrolnych w ponad ¼ skontrolowanych partii 
artykułów dziecięcych stwierdzono uchybienia w oznakowaniu (26,4 proc.). Poprzednia 
kontrola ujawniła 37,3 proc. partii nieprawidłowo oznakowanych. 

Najwięcej partii, bo 48,1 proc. posiadało braki w instrukcjach użytkowania, z kolei  
w 31,6 proc. partii stwierdzono nieumieszczenie oznaczeń, głównie ostrzeżeń bezpośrednio na 
produkcie. W przypadku 16,4 proc. zakwestionowanych partii ostrzeżenia i informacje na 
produkcie, a w 8,9 proc. partii dołączone instrukcje użytkowania były jedynie w obcojęzycznej 
wersji językowej.  

Podsumowując wyniki kontroli oraz mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych 
konsumentów, dalszy, stały monitoring artykułów dla małych dzieci jest jak najbardziej 
wskazany i konieczny.  

Należy jeszcze zauważyć, iż mimo systematycznych kontroli artykułów dla dzieci 
inspektorzy IH w toku każdej kontroli badają różne rodzaje produktów, efektem tego są  
zmieniające się tendencje nieprawidłowości.  

Z uwagi na różnorodność i bogaty asortyment artykułów dla małych dzieci wydaje się, 
że kontrole artykułów dla dzieci powinny być prowadzone niezmiennie dla stałych rodzajów 
produktów, aby mieć lepszą skalę porównawczą. 

Należałoby dążyć także ku rozszerzeniu typów produktów i zwiększeniu liczby próbek 
przekazywanych do badań laboratoryjnych. 
 
Załączniki: 
1. Zestawienie liczbowe wyników kontroli 

 
 

Opracowanie: 
Agata Klusek-Dąbrowska 
Departament Nadzoru Rynku 
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