Wyniki kontroli zabawek 

W I kwartale 2015 roku WIIH w Warszawie przeprowadził 28 kontroli 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 8 kontroli na zlecenie Prezesa UOKiK.
USTALENIA KONTROLI: Kontrolą objęto 114 rodzajów zabawek, stwierdzając różnego rodzaju nieprawidłowości w 17 wyrobach (15 proc.).
	W zakresie spełniania zasadniczych i innych wymagań skontrolowano łącznie 114 rodzajów zabawek, 
w tym: 81 importowanych (71 proc. skontrolowanych), 29 produkcji krajowej (25 proc. skontrolowanych), 4 pochodzące z innych krajów UE (4 proc. skontrolowanych).

Stwierdzone niezgodności dotyczyły głównie: 
	niewłaściwego oznakowania CE – na 4 rodzajach zabawek
	brak informacji umożliwiającej identyfikację zabawki - na 1 rodzaju,
	niezasadnego umieszczenia ostrzeżenia „0-3”– na 7 rodzajach zabawek,

nieprawidłowo sformułowanego lub wskazania nieistniejącego ryzyka – na  1 rodzaju,
	braku koniecznego w przypadku zabawki z długą linką ostrzeżenia – na 1 rodzaju,
	nieprawidłowej konstrukcji, sposobu wykonania, zastosowanych materiałów w 8 rodzajach zabawek.

Inspektorat mazowiecki wraz z pomorskim i łódzkim uczestniczył w międzynarodowym projekcie finansowanym przez Komisję Europejską – Joint Action on Toys mającym na celu badanie bezpieczeństwa zabawek w zakresie właściwości mechanicznych i chemicznych w tym w zakresie zawartości ftalanów 
i pierwiastków szkodliwych dla zdrowia.
Badania 28 próbek zabawek pobranych w toku kontroli prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego wykazały, że w zakresie właściwości fizycznych wymagań nie spełniało 7 z 9 (78%) badanych w tym zakresie zabawek. Nie kwestionowano zabawek w zakresie przekroczonej zawartości pierwiastków szkodliwych dla zdrowia i obecności w nich szkodliwych ftalanów. 


WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

w przypadku 8 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 7 przypadkach dotyczących innych niezgodności oraz w 4 przypadkach dotyczących niezgodności zasadniczych;
	w związku z negatywnymi wynikami badań przeprowadzono 6 kontroli mających na celu wycofanie z obrotu wszystkich zabawek stwarzających zagrożenia dla zdrowia dziecka.




Sporządziła: st. spec. Agnieszka Marczyńska  		               Akceptowała: nacz. Wydz. BP Anna Góraj


