


ZZaabbaawwkkaa  ttoo  kkaa¿¿ddyy  wwyyrróóbb,,  kkttóórryy::    zzoossttaa³³  zzaapprroojjeekkttoowwaannyy  

lluubb  pprrzzeezznnaacczzoonnyy    ((wwyy³³¹¹cczznniiee  lluubb  nniiee))    ddoo  uu¿¿yyttkkuu  ppooddcczzaass  

zzaabbaawwyy    pprrzzeezz  ddzziieeccii  ww  wwiieekkuu  ppoonnii¿¿eejj  1144  llaatt..  

NNaa  zzaabbaawwccee  //  pprrzzyyttwwiieerrddzzoonneejj  eettyykkiieecciiee  //  ooppaakkoowwaanniiuu  

ppoowwiinnnnoo  bbyyææ  uummiieesszzcczzoonnee::

� OOZZNNAAKKOOWWAANNIIEE  CCEE

� NNAAZZWWAA,,  MMOODDEELLUU  LLUUBB  DDAANNEE  UUMMOO¯̄LLIIWWIIAAJJ¥¥CCEE  

IIDDEENNTTYYFFIIKKAACCJJÊÊ  ZZAABBAAWWKKII
� NNAAZZWWAA  OORRAAZZ  AADDRREESS  KKOONNTTAAKKTTOOWWYY  DDOO  PPRROODDUUCCEENNTTAA..

Do niektórych zabawek powinna zostaæ do³¹czona instrukcja

w jêzyku polskim dotycz¹ca: 

� monta¿u, 

� u¿ytkowania, 

� konserwacji.

Zabawki, które mog¹ byæ niebezpieczne 

dla dzieci w wieku poni¿ej 3 lat 

s¹ opatrzone ostrze¿eniem o treœci 

„„NNiieeooddppoowwiieeddnniiee  ddllaa  ddzziieeccii  ww  wwiieekkuu

ppoonnii¿¿eejj  33  llaatt”” lub symbolem graficznym: 

KUPUJ¥C ZABAWKÊ…

� zz  ddrreewwnnaa – upewnij siê, ¿e jej powierzchnie s¹ g³adkie, 

bez zadziorów, 
� hhuuœœttaawwkkêê – sprawdŸ do jakiego wieku i masy dziecka 

jest przeznaczona,
� hhuullaajjnnooggêê, sprawdŸ, czy ma hamulec, który ³agodnie, 

lecz skutecznie zmniejszy jej prêdkoœæ,
� ddŸŸwwiiêêkkooww¹¹ – przetestuj, czy nie jest zbyt g³oœna. 

Ha³as mo¿e uszkodziæ s³uch. Pamiêtaj, ¿e zabawka

nie mo¿e byæ u¿ywana blisko uszu. 
� ss³³uu¿¿¹¹cc¹¹  ddoo  ssttrrzzeellaanniiaa – upewnij siê, ¿e wystrzeliwane 

pociski nie uszkodz¹ oczu. Nale¿y pamiêtaæ, aby strza³ki 

i strza³y zakoñczone by³y miêkkimi, gumowymi zasysaj¹cymi

nak³adkami b¹dŸ innymi ochronnymi koñcówkami w celu

unikniêcia urazu. 
� eelleekkttrryycczznn¹¹ –  sprawdŸ, czy do³¹czono do niej instrukcjê 

w jêzyku polskim,
� nnaa  bbaatteerriiee – zobacz, czy dostêp do nich jest w³aœciwie

zabezpieczony. Po³kniêcie baterii grozi zatruciem

chemicznym i poparzeniem organów wewnêtrznych.
� wwooddnn¹¹,,  ddmmuucchhaann¹¹,,  ttyyppuu  mmaatteerraacc,,  kkoo³³oo  rraattuunnkkoowwee –

upewnij siê, ¿e otwory s³u¿¹ce do nadmuchiwania 

maj¹ na sta³e przymocowane zatyczki. Gdy zabawka jest

nadmuchana, powinno byæ mo¿liwe wciœniêcie zatyczki 

w zabawkê tak, aby nie wystawa³a na wiêcej ni¿ 5 mm. 
� bbuujjaann¹¹,,  ttyyppuu  kkooññ  nnaa  bbiieegguunnaacchh – upewnij siê, czy jej 

podstawa jest wyposa¿ona w ograniczniki ruchu, 

które utrzymaj¹ dziecko miêdzy skrajnymi po³o¿eniami 

biegunów przez ca³y czas zabawy.

Bezpieczne zabawki to weso³e dzieciñstwo

OOZZNNAAKKOOWWAANNIIEE CCEE to symbol umieszczany 

na ró¿nych wyrobach, za pomoc¹ którego 

producent przekazuje nam informacje, 

¿e wyroby zosta³y wytworzone zgodnie z ustalonymi dla nich

wymaganiami.

OOZZNNAAKKOOWWAANNIIAA  CCEE  nie nale¿y traktowaæ jako handlowego 

znaku jakoœci, ani oznaczenia potwierdzaj¹cego wy³¹cznie 

bezpieczeñstwo wyrobu.

OOZZNNAAKKOOWWAANNIIEE  CCEE  nie wskazuje te¿ na pochodzenie wyrobu.

Oznakowanie to powinny mieæ wyroby przeznaczone na rynki

krajów UE.



� Przy zakupie ró¿nego rodzaju produktów przeznaczonych

dla dzieci nale¿y zwróciæ uwagê na elementy mog¹ce 

mieæ wp³yw na ich bezpieczeñstwo. Nale¿y kupowaæ

produkty z pewnego Ÿród³a, gdy¿ tylko wtedy 

minimalizujemy mo¿liwoœæ zakupu produktu niebezpiecznego.

Dotyczy to nie tylko zabawek dla dzieci, ale tak¿e odzie¿y,

sprzêtu sportowego, kosmetyków, artyku³ów pielêgnacyjnych,

ró¿nego rodzaju ozdób i bi¿uterii.

� Co niebezpiecznego mo¿e byæ w bi¿uterii? Mo¿e ona 

zawieraæ substancje niedozwolone lub dozwolone

z ograniczeniami takie jak np. kadm, o³ów, nikiel, 

chrom VI (skóra), które w wiêkszych stê¿eniach mog¹ mieæ

dzia³anie toksyczne, alergenne, mutagenne i rakotwórcze.

� Zle zaprojektowany sprzêt sportowy (rowerki, hulajnogi,

³y¿worolki, deskorolki, ³y¿wy) mo¿e zagroziæ 

bezpieczeñstwu u¿ytkuj¹cych go dzieci i naraziæ je 

na mo¿liwoœæ utraty zdrowia lub nawet ¿ycia. Zwróæ 

uwagê czy sprzêt jest dobrej jakoœci, stabilny, czy nie

posiada ostrych elementów, krawêdzi. W przypadku 

rowerków dzieciêcych najczêœciej spotykane wady, 

które mo¿na zauwa¿yæ ju¿ przy zakupie, to brak os³on 

³añcucha, ograniczeñ chwytów kierownicy, zbyt p³ytko 

osadzone siode³ko, niezabezpieczone œruby. Nale¿y 

zwróciæ uwagê, czy istnieje ryzyko, ¿e hulajnogi 

z³o¿¹ siê w trakcie jazdy, czy przy sk³adaniu istnieje 

mo¿liwoœæ uwiêŸniêcia paluszków dziecka, czy wyposa¿one

s¹ w prawid³owo osadzone chwyty kierownicy, czy nie jest

ona za nisko umieszczona.

� Ka¿dy rodzic powinien pamiêtaæ, ¿e nale¿y minimalizowaæ

ryzyko przypadkowego zaci¹gniêcia siê sznurka œci¹gaj¹cego

w odzie¿y dla dzieci.

� W przypadku dekoracyjnych elementów np. takich 

jak ozdobne cekiny, guziczki, naszywki, nale¿y zwróciæ

uwagê, aby nie by³o mo¿liwoœci odczepienia ich 

od ubrania przez ma³e dzieci i po³kniêcia, co mog³oby

skutkowaæ ud³awieniem.

RODZICU – KUPUJ ŒWIADOMIE!

UWAGA!
IInnssppeekkccjjaa  HHaannddlloowwaa  bbaaddaa  bbeezzppiieecczzeeññssttwwoo  zzaabbaawweekk,,  
eelliimmiinnuujj¹¹cc  zz  rryynnkkuu  ttee  ssttwwaarrzzaajj¹¹ccee  zzaaggrroo¿¿eenniiee  
((nnpp..  ww  llaallkkaacchh  wwyyssttêêppuujj¹¹  ffttaallaannyy  ww  iillooœœccii  
pprrzzeekkrraacczzaajj¹¹cceejj  ddooppuusszzcczzaallnnee  nnoorrmmyy,,  zzaabbaawwkkaa  rroozzppaaddaa  ssiiêê  
ppooddcczzaass  bbaaddaaññ,,  ppoojjaawwiiaajj¹¹  ssiiêê  nniieezzaabbeezzppiieecczzoonnee  ddrruuttyy))..

NNaa  ssttrroonniiee  wwwwww..uuookkiikk..ggoovv..ppll zznnaajjddzziieesszz  rreejjeessttrr  pprroodduukkttóóww  nniieebbeezzppiieecczznnyycchh



Rodzicom, zw³aszcza w du¿ych miastach, czêsto zdarza siê

pozostawiaæ dzieci w salach zabaw. Warto jednak sprawdziæ,

czy s¹ one bezpieczne dla naszych dzieci. Przede wszystkim

nale¿y zapoznaæ siê z regulaminem, zwróciæ uwagê kto

odpowiada za bezpieczeñstwo naszych pociech, czy kiedy

bêdziemy robiæ zakupy dzieci na pewno bêd¹ bezpieczne. 

Nale¿y sprawdziæ ile dzieci mo¿e maksymalnie przebywaæ 

na takiej sali i w jakim wieku?

NNAALLEE¯̄YY  TTEE¯̄  UUWWAA¯̄NNIIEE  OOBBEEJJRRZZEEÆÆ  SSPPRRZZÊÊTT
DDOO  ZZAABBAAWW,,  WW  JJAAKKII  WWYYPPOOSSAA¯̄OONNAA  JJEESSTT
SSAALLAA  II  ZZWWRRÓÓCCIIÆÆ  UUWWAAGGÊÊ,,  CCZZYY::

� elementy konstrukcyjne sali zabaw s¹ stabilne 

oraz ca³kowicie obudowane, wszelkie rury s¹ szczelnie

zabezpieczone otulin¹ piankow¹ i mocno spiête opaskami

plastikowymi, 

� podesty nie s¹ uszkodzone oraz trwale przytwierdzone 

do konstrukcji,
� siatki zabezpieczaj¹ce s¹ odpowiednio naci¹gniête 

i dobrze naprê¿one,
� dostêpne urz¹dzenia w salach zabaw nie s¹ uszkodzone,

nie wystêpuj¹ szczeliny, ostre krawêdzie oraz otwory

takiej wielkoœci, w których istnieje mo¿liwoœæ

zakleszczenia g³owy, szyi, nóg, r¹k i palców dziecka 

przy przechodzeniu do przodu i do ty³u, 
� basen z pi³kami jest ca³kowicie obudowany i ma

odpowiedni¹ g³êbokoœæ – dno powinno byæ wy³o¿one

piankowym materacem, a warstwa pi³eczek na tyle niska

aby dzieci nie mia³y mo¿liwoœci ca³kowitego zanurzenia.

Ponadto miêkkie plastikowe pi³eczki w basenie powinny

byæ  nieuszkodzone, czyste i wolne od przykrych zapachów,
� kontakty i kable s¹ zabezpieczone przed dostêpem dzieci, 
� sala jest zabezpieczona przed samowolnym wyjœciem

dziecka.

SZUKAJ BEZPIECZNYCH SAL ZABAW

NIE JESTEŒ SAM
Skorzystaj z pomocy
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU
INSPEKCJI HANDLOWEJ

Al. Marcinkowskiego 3 
60-967 Poznañ
www.poznan.wiih.gov.pl

Tel. 61   850 73 55
61 850 73 49
61 850 73 37  

DDoowwiieeddzz  ssiiêê  wwiiêêcceejj  nnaa::  wwwwww..ppllaacceezzaabbaaww..uuookkiikk..ggoovv..ppll


