Wyniki kontroli zabawek 

W IV kwartale 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie w Warszawie przeprowadził 23 kontrole w zakresie spełniania zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu MGPiPS z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045 ze zm.).

USTALENIA KONTROLI: 

Kontrolą objęto 104 rodzaje zabawek wartości ok. 245 000 zł w tym: 24 rodzaje produkcji krajowej, 76 partii pochodzących z importu oraz 4 rodzaje pochodzące z obrotu wewnątrz wspólnotowego.

W toku kontroli zakwestionowano ogółem 39 rodzajów zabawek, z czego 6 rodzajów nie spełniała wymagań zasadniczych, 24 nie spełniało wymagań innych niż zasadnicze, zaś 9 rodzajów nie spełniało wymagań zasadniczych i innych niż zasadnicze.

Podczas kontroli zabawek sprawdzono prawidłowość oznakowania znakiem CE - wszystkie posiadały znak CE.

Sprawdzono przestrzeganie wymagań zawartych w §32 i §33 rozporządzenia i stwierdzono, że:
	3 rodzaje zabawek nie posiadało informacji o wprowadzającym do obrotu
	8 rodzajów nie posiadało informacji o celowości zachowania opakowania lub etykiety 
	20 partii zabawek zaprojektowanych dla dzieci poniżej 3 lat posiadało niezasadnie umieszczone ostrzeżenie wymagane dla zabawek przeznaczonych, z uwagi na bezpieczeństwo, dla dzieci w wieku powyżej 3 lat
	na etykietach 3 rodzajów zabawek nie zamieszczono informacji o ryzyku związanym z ograniczeniem wiekowym, a na etykietach 2 partii zabawek informacja była nieprawidłowa.


Podczas kontroli zabawek sprawdzono obecność instrukcji oraz informacji niezbędnych ze względów bezpieczeństwa i stwierdzono, że:
	na 5 partiach niezasadnie umieszczono informację o konieczności nadzoru osoby dorosłej
	6 rodzajów nie posiadało instrukcji użytkowania (gryzak, zabawka przeznaczona do zawieszania w poprzek łóżeczka lub wózka, 4 zabawki bateryjne).


Na 4 przedsiębiorców zobowiązanych do przechowywania dokumentacji wszyscy posiadali sprawozdania
z badań potwierdzające przeprowadzenie procedury oceny zgodności kontrolowanych zabawek. 


W wyniku badań laboratoryjnych próbek z 18 partii zabawek (w tym 3 w związku ze skargami konsumentów) zakwestionowano próbki z 10 partii (w tym 2 badane na skutek skarg) stwierdzając, że: 

	3 rodzaje zabawek (układanki i zabawka do popychania) są niezgodne z § 9 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia, z uwagi na pojawienie się w wyniku badania małych elementów, które mieściły się całkowicie w cylindrze do małych części, a zatem nie spełniały zasadniczych wymagań; 
	zabawka do ciągnięcia nie jest zgodna z § 8 ust. 2, § 9 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia z uwagi na pojawienie się w wyniku badania elementów, które mieściły się całkowicie w cylindrze do małych części oraz dostępność niebezpiecznych ostrych zakończeń i zaniżoną grubość linki;
	2 rodzaje zabawek są niezgodne z § 8 ust. 2 rozporządzenia: hipopotam do pociągania - z uwagi na zaniżoną grubość linki oraz samochód z napędem ciernym - z uwagi na obecność dostępnych zadziorów stwarzających ryzyko zranienia;
	2 rodzaje zabawek dla niemowląt nie posiadały wymaganych ostrzeżeń co jest niezgodne z § 21 ust. 1 
	2 rodzaje zabawek były niezgodne z § 9 ust. 2 rozporządzenia z uwagi na niewłaściwy kształt i rozmiar elementów zabawki - zabawka do wózka, oraz z uwagi na zaniżoną grubość folii opakowania – lalka.


	W wyniku badań organoleptycznych 15 partii zabawek zakwestionowano 3 rodzaje zabawek niespełniających zasadniczych wymagań tj.: 2 rodzaje zabawek do ciągnięcia, z uwagi na zawyżoną długość linki zakończonej kółkiem, a także zabawkę „pojazd rolniczy” z uwagi na obecność ostrego zakończenia i zadziorów na krawędziach elementów zabawki. 

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

W stosunku do przedsiębiorców wprowadzających zabawki do obrotu podjęto następujące działania:
	wydano 2 decyzje zakazujące dalszego przekazywania zabawek niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami użytkownikom, konsumentom;
	w przypadku 5 rodzajów zabawek niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami akta spraw przekazano do UOKiK w celu wszczęcia postępowania administracyjnego; 
	w przypadku 33 rodzajów zabawek, niespełniających mniej istotnych niezgodności z zasadniczymi wymaganiami i innych niż zasadnicze wymagań, umożliwiono przedsiębiorcom podjęcie dobrowolnych działań naprawczych;
	skierowano do organów ścigania 6 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa z art. 45 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
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