
Bezpieczne 
zaBawki



Lalki, misie, klocki, grzechotki, gry 
planszowe, zestawy edukacyjne 
i sprawnościowe to nieodłączne 

elementy dziecięcego świata.  
Dowiedz się, na co zwrócić uwagę,  
aby zabawki nie tylko cieszyły malucha, 
lecz także były dla niego bezpieczne.

Zgodnie z przepisami, zabawką 
jest wyrób zaprojektowany lub 
przeznaczony do zabawy oraz wyrób, 
który ze względu na swoje cechy 
charakterystyczne lub wygląd może być 
użyty do zabawy przez dzieci w wieku 
poniżej 14 lat. 

Definicja ta została specjalnie tak 
rozszerzona, aby trafiające na rynek 
produkty, które nie są przeznaczone 
wyłącznie do zabawy, również posiadały 
oznaczenia wymagane dla zabawek.  
Na przykład hulajnoga dla dzieci o masie 
ciała poniżej 50 kg czy breloczek  
z maskotką w myśl definicji muszą teraz 
spełniać wymogi określone dla zabawek.

Najważniejszy jest wybór zabawki 
dostosowanej do wieku i umiejętności 
dziecka.

Mimo że na większości zabawek znajduje 
się oznaczenie określające przedział 
wiekowy dziecka, dla którego są 
przeznaczone, pamiętajmy:

zabawki dla dzieci w wieku poniżej   >
3 lat muszą mieć takie wymiary,  



aby maluch ich nie połknął ani  
nie włożył sobie do nosa lub ucha;

maskotki nie mogą być wypełnione  >
materiałami, które zawierają twarde 
albo ostre zanieczyszczenia, takie jak 
kawałki metalu, drzazgi itp.;

zabawki dla dzieci nie powinny mieć  >
ostrych, szklanych lub metalowych 
krawędzi;

zabawki do doświadczeń elektrycznych  >
zawierające nagrzewające się części 
zalecane są wyłącznie dla dzieci  
w wieku powyżej 8 lat;

hulajnogi dla dzieci o wadze poniżej   >
20 kg (w wieku około 5 lat) nie 
wymagają systemu hamulcowego. 
Pozostałe, czyli te dla dzieci  
o wadze poniżej 50 kg, muszą być 
wyposażone w przynajmniej jeden 
hamulec oddziałujący na tylne koło, 
który skutecznie i płynnie zmniejszy 
prędkość, nie powodując gwałtownego 
zatrzymania. 

Bez względu na wiek dziecka, dla 
którego zabawka jest przeznaczona, 
podczas zakupów sami możemy zwrócić 
uwagę na wiele aspektów, które są 
kluczowe dla jego bezpieczeństwa. 

Kupując zabawkę…

posiadającą części ruchome — sprawdź, 
czy palce malucha nie utkną pomiędzy 
jej elementami;



wyprodukowaną z drewna — upewnij 
się, że jej powierzchnie są gładkie,  
bez zadziorów, a w przypadku huśtawki 
— czy utrzyma ona masę dziecka;

służącą do jazdy (typu hulajnoga)  
— sprawdź, czy ma ona łatwy w użyciu 
hamulec, który łagodnie, lecz skutecznie 
zmniejszy jej prędkość;

ze sznurkami, z tasiemkami, wstążecz- 
kami lub kabelkami — sprawdź,  
czy nie owiną się one wokół szyi 
dziecka, co może grozić uduszeniem. 
Dopuszczalna długość takich elementów 
to 220 mm;

dźwiękową — przetestuj, czy nie jest 
za głośna. Hałas może uszkodzić słuch. 
Pamiętaj, że nie może być używana 
blisko uszu. Sprawdź, czy na zabawce 
nie ma ostrzeżenia, że nie powinna 
być używana w pomieszczeniach 
zamkniętych;

służącą do strzelania — upewnij się, 
że wystrzeliwane pociski nie uszkodzą 
oczu. Należy również pamiętać,  
aby strzałki i pociski zakończone były 
miękkimi, gumowymi zasysającymi 
nakładkami bądź innymi ochronnymi 
końcówkami zapobiegającymi urazom;

elektryczną — sprawdź, czy jest dobrze 
skonstruowana, prawidłowo podłączona 
i właściwie używana, aby uniknąć ryzyka 
wstrząsu elektrycznego lub oparzenia. 
Pamiętaj też, że prędkość takiej zabawki 
nie może przekraczać 8 km/godz.;



na baterie — zobacz, czy dostęp do nich 
jest zabezpieczony przed dzieckiem, 
gdyż połknięcie baterii grozi zatruciem 
chemicznym i poparzeniem organów 
wewnętrznych;

wodną, dmuchaną (typu materac,  
koło ratunkowe, piłka itp.) — upewnij 
się, że otwory służące do nadmuchiwania 
mają na stałe przymocowane zatyczki.  
Gdy zabawka jest nadmuchana, powinno 
być możliwe wciśnięcie zatyczki  
w zabawkę tak, aby nie wystawała  
na więcej niż 5 mm. Produkty o długości 
przekraczającej 1,20 m służące  
do utrzymywania dziecka na wodzie  
nie są klasyfikowane jako zabawki;

bujaną (typu koń na biegunach)  
— pamiętaj, że jej podstawa musi być 
wyposażona w ograniczniki ruchu,  
które przez cały czas utrzymają  
dziecko między skrajnymi położeniami 
biegunów; 

chemiczną (typu zestaw do przeprowa- 
dzania doświadczeń) — sprawdź, 
czy została do niej dołączona instrukcja 
o sposobie udzielenia pierwszej pomocy 
w przypadku połknięcia bądź kontaktu 
substancji z okiem lub skórą dziecka.

Sprawdzaj wszystkie zabawki  
na bieżąco pod kątem ich uszkodzeń 
i potencjalnych zagrożeń oraz dbaj 
o to, by były używane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Natychmiast usuwaj 
uszkodzone zabawki!



Konsument przed podjęciem decyzji  
o zakupie zabawki (także przez internet) 
powinien znaleźć na jej opakowaniu  
lub w innym wyraźnym miejscu: 

oznakowanie CE potwierdzające 
zgodność z zasadniczymi wymaganiami 
dyrektywy zabawkowej (musi być  
na każdej zabawce lub jej opakowaniu) 

informację zawierającą nazwę i adres 
producenta lub imię i nazwisko jego 
upoważnionego przedstawiciela oraz 
polskiego importera (jeśli zabawka 
została sprowadzona spoza Unii 
Europejskiej)

informacje o przeznaczeniu zabawki,  
np. gryzak dla niemowląt

ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: 

„Ostrzeżenie. Nieodpowiednie dla 
dzieci w wieku poniżej 3 lat”  
lub symbol graficzny:



„Ostrzeżenie. Wyłącznie do użytku 
domowego”,  
np. konie bujane, huśtawki

„Ostrzeżenie. Do użytku pod 
bezpośrednim nadzorem osoby 
dorosłej”,  
np. żelazka, pralki, suszarki

„Ostrzeżenie. Zawiera zabawkę. 
Zalecany nadzór osoby dorosłej”,  
np. na opakowaniach artykułów 
spożywczych, w których umieszczone są 
zabawki (niedopuszczalne jest,  
aby zabawka umieszczona w żywności  
lub z nią wymieszana nie miała 
dodatkowego opakowania)

„Ostrzeżenie. Ta zabawka nie zapewnia 
ochrony”,  
np. imitacja masek i hełmów

„Ostrzeżenie. Tylko do użytku  
w wodzie o głębokości odpowiedniej  
do wzrostu dziecka i pod nadzorem 
osoby dorosłej”,  
np. kółka dmuchane

„Ostrzeżenie. Aby zapobiec 
ewentualnemu urazowi w wyniku 
zaplątania się dziecka w zabawkę, 
należy ją usunąć, zanim dziecko 
zacznie raczkować”,  
np. zabawki do zawieszenia w łóżeczku 
bądź wózku, jak karuzela, pozytywka, 
grzechotka



„Ostrzeżenie. Należy stosować środki 
ochrony indywidualnej. Nie używać  
w ruchu ulicznym”,  
np. wrotki, łyżworolki, deskorolki, 
hulajnogi i rowerki dla dzieci o wadze  
do 20 kg, a także hulajnogi dla dzieci  
o wadze do 50 kg oraz zabawki-pojazdy 
napędzane elektrycznie 

„Ostrzeżenie. Nieodpowiednie 
dla dzieci w wieku poniżej (*) lat. 
Do używania pod nadzorem osoby 
dorosłej”,  
np. zestawy chemiczne, miniaturowe 
pracownie ceramiczne, zestawy  
do pokrywania przedmiotów emalią

„Ostrzeżenie. Zawiera substancje 
zapachowe mogące powodować 
alergie”,  
np. zapachowe gry planszowe, zestawy 
kosmetyków oraz gry smakowe 
zawierające substancje zapachowe. 
Poza samym ostrzeżeniem producent 
lub importer musi podać nazwę 
tych substancji — są to np. alkohol 
cynamonowy, kumaryna czy wyciąg  
z mchu dębowego.

Obowiązek umieszczania ostrzeżenia 
dotyczącego substancji zapachowych 
potencjalnie powodujących alergie 
dotyczy zabawek wprowadzonych  
do obrotu od 20 lipca 2013 r.



Warto wiedzieć, że zabawki nie mogą 
zawierać substancji zapachowych 
mogących wywołać reakcję alergiczną, 
takich jak np. olejek komosowy, olejek 
werbenowy czy piżmo ambrowe1, 
chyba że obecność tych składników jest 
śladowa (nie przekracza 100 mg/kg)  
i niezbędna ze względów technicznych.

Do sprawdzenia, czy małe elementy,  
z których składa się zabawka, mogłyby 
zostać połknięte przez dziecko, służy 
specjalny cylinder mający średnicę 
przełyku dziecka. Jeżeli zabawka 
lub element dający się od niej łatwo 
odłączyć mieszczą się całkowicie  
w cylindrze (przy czym nie zostały  
w niego wciśnięte na siłę), oznacza to, 
że produkt ten nie jest przeznaczony  
dla dzieci poniżej 3. roku życia. 

1 Dokładna lista substancji jest określona w załączniku 
nr 1 szczegółowe wymagania bezpieczeństwa  
do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  
5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla zabawek (Dz.U. 2012 nr 83, poz. 454).



Cylinder stosowany jest również  
do sprawdzenia bezpieczeństwa małych 
elementów, które mogą odłączyć się  
od produktów przeznaczonych dla dzieci, 
np. obuwia czy ubrań.

Cylinder można zamówić bezpłatnie, 
pisząc na adres e-mail:  
publikacje@uokik.gov.pl.

W zależności od rodzaju zabawki 
powinna zostać do niej dołączona 
instrukcja w języku polskim dotycząca: 

montażu (np. wózek dla lalek, stolik),  >
wskazując te części, które w przypadku 
wadliwego montażu mogą spowodować 
niebezpieczeństwo

użytkowania (np. hulajnoga, wrotki),  >
sposobu udzielenia pierwszej pomocy 
w sytuacji wypadku spowodowanego 
podczas zabawy, ewentualnie 
zalecenia, np. o konieczności 
posiadania odpowiednich umiejętności 

konserwacji (np. huśtawka), informacji  >
o potrzebie przeprowadzania kontroli 



i konserwacji podstawowych części, 
zawieszeń, mocowań, zakotwiczeń itp. 

rodzaju stosowanych baterii   >
lub akumulatorów oraz sposobu ich 
bezpiecznego usunięcia.

Pamiętaj! 

przechowuj w bezpiecznym miejscu 
instrukcje i informacje umieszczone  
na opakowaniu.  

Ważne! 

Wszystkie produkty można reklamować 
z tytułu niezgodności towaru z umową 
w ciągu 2 lat od daty zakupu.  

W przypadku problemów z zakupionym 
towarem można zwrócić się o pomoc  
do miejskiego lub powiatowego 
rzecznika konsumentów, a także 
do organizacji pozarządowych, np. 
Federacji Konsumentów.

Dane kontaktowe do instytucji 
konsumenckich można znaleźć  
na stronie internetowej Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów  
www.uokik.gov.pl

Bezpłatne porady prawne udzielane są 
również pod numerem Infolinii  
800 007 707.



W przypadku podejrzenia, że zabawka 
może nie być bezpieczna, zawsze 
poinformuj o tym producenta lub 
sprzedawcę oraz właściwą instytucję:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 
Handlowej właściwy z uwagi na miejsce 
dokonania zakupu (adresy dostępne są  
na stronie www.uokik.gov.pl)

Departament nadzoru Rynku,  
Urząd Ochrony  
Konkurencji i Konsumentów,  
pl. Powstańców Warszawy 1,  
00-950 Warszawa  
(e-mail: dnr@uokik.gov.pl).

Zgłoszenie powinno zawierać:

dane identyfikujące zabawkę (pełną  >
nazwę wraz z jej symbolami, kod EAN, 
nazwę producenta lub importera oraz 
miejsce zakupu)

informację o rodzaju stwierdzonej  >
nieprawidłowości i zagrożeniu 
stwarzanym przez zabawkę.



PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie  >
oceny zgodności  
(Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 935, ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki   >
z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U.  
nr 88, poz. 454, ze zm.)
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie  >
niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 
produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271, 
ze zm.)
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych  >
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz  
o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141,  
poz. 1176, ze zm.)

Akty prawne i publikacje poświęcone 
tematyce bezpieczeństwa oraz 
zgodności produktów, a także ochronie 
konsumentów dostępne są na stronie 
internetowej: 
www.uokik.gov.pl

Opracowanie: Joanna Łatka, Departament 
Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej, 
UOKiK



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa
tel. 22 55 60 800 < uokik@uokik.gov.pl
www.uokik.gov.pl




