
Dla ch∏odziarkozamra˝arek, posiadajàcych wi´cej ni˝ dwoje drzwi, lub innego sprz´tu nieopisanego powy˝ej,
maksymalne dopuszczalne zu˝ycie energii elektrycznej (Emax) jest uwarunkowane temperaturà i liczbà gwiazdek
komory, w której temperatura jest najni˝sza, jak ni˝ej podano:
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Temperatura najzimniejszej komory Kategoria Emax (kWh/24 h)

> –6°C 1/2/3 (0,207xVadj+218)/365
≤ –6°C (*) 4 (0,557xVadj+166)/365
≤ –12°C (**) 5 (0,402xVadj+219)/365
≤ –18°C (***) 6 (0,573xVadj+206)/365
≤ –18°C (****) 7 (0,697xVadj+272)/365

2. PROCEDURY BADAWCZE WERYFIKUJÑCE ZGODNOÂå SPRZ¢TU Z WYMAGANIAMI DOTYCZÑCYMI
ZU˚YCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

2.1. Je˝eli zu˝ycie energii elektrycznej przez sprz´t ch∏odniczy poddany weryfikacji jest ni˝sze lub równe
wartoÊci Emax (maksymalne dopuszczalne zu˝ycie energii elektrycznej dla powy˝ej zdefiniowanej kategorii)
powi´kszonej o 15%, sprz´t ten uznany jest za zgodny z wymaganiami dotyczàcymi zu˝ycia energii
elektrycznej.

2.2. Je˝eli zu˝ycie jest wy˝sze od wartoÊci Emax powi´kszonej o 15%, nale˝y zmierzyç zu˝ycie w trzech innych
wyrobach.

2.3. Je˝eli Êrednia arytmetyczna zu˝ycia energii elektrycznej tych trzech wyrobów jest ni˝sza lub równa wartoÊci
Emax, powi´kszonej o 10%, sprz´t zostaje uznany za zgodny z wy˝ej wymienionymi wymaganiami.

2.4. Je˝eli Êrednia arytmetyczna przekracza wartoÊç Emax powi´kszonà o 10%, sprz´t zostaje uznany za
niezgodny z tymi wymaganiami.

Wyra˝enia stosowane w niniejszym za∏àczniku odpowiadajà definicjom normy PN-EN 153.

Za∏àcznik nr 2

ZNAK CE, KTÓRYM OZNACZA SI¢ SPRZ¢T CH¸ODNICZY

W przypadku zmniejszenia lub powi´kszenia oznakowania CE powinny byç zachowane proporcje takie, jakie
wynikajà z zaopatrzonego w podzia∏k´ powy˝szego obrazu graficznego.

Elementy oznakowania „CE” powinny posiadaç wyraênie t´ samà wysokoÊç, która nie mo˝e byç mniejsza 
ni˝ 5 milimetrów.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków dotyczàcych bezpieczeƒstwa zabawek.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeƒstwie produk-

tów (Dz. U. Nr 15, poz. 179) zarzàdza si´, co nast´-
puje:



§ 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do dowol-
nego produktu lub materia∏u zaprojektowanego lub
przeznaczonego do zabawy dla dzieci do lat czternastu,
zwanego dalej „zabawkà”.

§ 2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do za-
bawek okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Producent, wytwarzajàc zabawk´, niezale˝-
nie od spe∏nienia ogólnych wymagaƒ bezpieczeƒstwa
okreÊlonych w odr´bnych przepisach, uwzgl´dnia
równie˝ wiek i rozwój dziecka, dla którego jest ona
przeznaczona, oraz typowe i mo˝liwe do przewidzenia
zachowanie si´ dzieci w tym wieku.

2. Przy ocenie zagro˝enia zwiàzanego z u˝ywaniem
zabawki producent uwzgl´dnia umiej´tnoÊci dziecka,
w szczególnoÊci w odniesieniu do zabawek, które z ra-
cji swojej funkcji, rozmiarów i w∏aÊciwoÊci sà przezna-
czone dla dzieci do lat trzech.

3. Je˝eli u˝ywanie zabawki wià˝e si´ z zagro˝eniem
dla konsumenta lub osób trzecich, którego nie mo˝na
uniknàç, ze wzgl´du na cechy lub sposób dzia∏ania za-
bawki, zagro˝enie powinno byç mo˝liwie najmniejsze,
a producent musi o tym zagro˝eniu wyraênie poinfor-
mowaç konsumenta.

4. Wymagania, o których mowa w ust. 1, uwzgl´d-
nia si´ równie˝ na etapie projektowania zabawki.

5. Wymagania szczegó∏owe dotyczàce wytwarza-
nia zabawek okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Producent do∏àcza do zabawki informacje
o jej przeznaczeniu oraz inne szczegó∏owe informacje
okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

2. Nazw´ lub imi´ i nazwisko, znak firmowy i adres
producenta nale˝y umieÊciç na zabawce albo na opa-
kowaniu w widocznej, ∏atwo czytelnej i trwa∏ej formie.
W przypadku ma∏ych zabawek informacje te nale˝y
umieÊciç na etykiecie lub ulotce wraz z informacjà o ce-
lowoÊci zachowania przez konsumenta takiej etykiety
lub ulotki.

§ 5. Producent umieszcza na zabawce albo na jej
opakowaniu, etykiecie lub do∏àczonej do zabawki ulotce
informacje, ̋ e zabawka spe∏nia wymagania bezpieczeƒ-
stwa okreÊlone w rozporzàdzeniu, w postaci nast´pujà-
cego napisu: „ZgodnoÊç z wymaganiami bezpieczeƒ-
stwa okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Rady Ministrów
z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych wa-
runków dotyczàcych bezpieczeƒstwa zabawek”.

§ 6. 1. Organem sprawujàcym nadzór nad bezpie-
czeƒstwem zabawek jest Prezes Urz´du Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów, zwany dalej „organem nadzoru”.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywa-
ny przez dzia∏ania okreÊlone w art. 12—19 ustawy
z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeƒstwie
produktów, zwane dalej „Êrodkami nadzoru”, i na pod-
stawie informacji uzyskiwanych w ramach krajowego
systemu informowania o produktach niebezpiecznych,
krajowego systemu monitorowania wypadków konsu-
menckich oraz od Inspekcji Handlowej.

§ 7. 1. Producent udost´pnia na ̋ àdanie organu nad-
zoru lub Inspekcji Handlowej nast´pujàce informacje:

1) adresy miejsc produkcji i sk∏adowania zabawek,

2) opis etapów projektu zabawki, produkcji i dystrybu-
cji,

3) szczegó∏owe informacje o projekcie i produkcji,

4) opis Êrodków i metod, na podstawie których wysta-
wiono, zgodnie z odr´bnymi przepisami, deklara-
cj´ zgodnoÊci albo certyfikat zgodnoÊci, w tym wy-
niki testów i dokumentacj´ technicznà.

2. Producent jest obowiàzany przechowywaç infor-
macje, o których mowa w ust. 1, przez okres 10 lat, li-
czàc od dnia wprowadzenia do obrotu partii zabawek
okreÊlonego typu.

3. W przypadku gdy producent jest przedsi´biorcà
zagranicznym i nie ma w Polsce upowa˝nionego
przedstawiciela, obowiàzki, o których mowa w ust. 1
i 2, spoczywajà na osobie wprowadzajàcej zabawk´ na
rynek polski (importerze).

§ 8. Na poczet kosztów zwiàzanych z badaniem za-
bawek w aspekcie wymogów bezpieczeƒstwa, okreÊlo-
nych rozporzàdzeniem — b´dàcym nast´pstwem za-
stosowania wobec producenta Êrodków nadzoru —
producent wp∏aca zaliczk´ na konto laboratorium,
wskazanego przez organ nadzoru, w terminie ustalo-
nym przez ten organ.

§ 9. Przepis § 5 stosuje si´ do dnia uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej,
chyba ̋ e wczeÊniej stosowna umowa mi´dzynarodowa
zezwoli na umieszczanie oznakowania CE na wyrobach
produkowanych przez polskich przedsi´biorców.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. (poz. 1278)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ ZABAWEK, DO KTÓRYCH ROZPORZÑDZENIE NIE MA ZASTOSOWANIA

1. Dekoracje choinkowe i Êwiàteczne

2. Precyzyjne modele w skali dla doros∏ych kolekcjo-
nerów

3. Sprz´t do zbiorowego u˝ywania na placach gier
i zabaw

4. Sprz´t sportowy



5. Sprz´t do p∏ywania i nurkowania przeznaczony do
u˝ytku w g∏´bokiej wodzie

6. Lalki ludowe i dekoracyjne oraz inne podobne
produkty przeznaczone dla doros∏ych kolekcjo-
nerów

7. Zabawki komercyjne instalowane w miejscach pu-
blicznych (domy handlowe, dworce itd.), w tym au-
tomaty do gier

8. Uk∏adanki tematyczne (tzw. puzzle) sk∏adajàce si´
z wi´cej ni˝ 500 elementów, lub bez obrazka, prze-
znaczone dla specjalistów

9. Broƒ pneumatyczna

10. Sztuczne ognie, w∏àcznie ze sp∏onkami, z wyjàtkiem
kapiszonów przeznaczonych specjalnie do stoso-
wania w zabawkach

11. Proce i katapulty

12. Zestawy strza∏ek z metalowymi zakoƒczeniami

13. Elektryczne piekarniki, ˝elazka i inne miniatury lub
modele urzàdzeƒ bàdê sprz´tu przeznaczonego dla
doros∏ych, zasilane napi´ciem nominalnym prze-
kraczajàcym 24 V

14. Produkty zawierajàce elementy grzejne, przezna-
czone do u˝ywania pod nadzorem osób doros∏ych
do celów edukacyjnych

15. Pojazdy z silnikami spalinowymi

16. Zabawki z silnikami parowymi

17. Rowery przeznaczone do uprawiania sportu lub po-
ruszania si´ po drogach publicznych

18. Zabawki video pod∏àczane do urzàdzeƒ zasilanych
pràdem elektrycznym o napi´ciu przekraczajàcym
24 V

19. Smoczki

20. Wierne kopie prawdziwej broni palnej

21. Bi˝uteria dla dzieci.
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Za∏àcznik nr 2

SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA DOTYCZÑCE WYTWARZANIA ZABAWEK

I. Wymagania w zakresie w∏aÊciwoÊci 
mechanicznych i fizycznych

1. Zabawki, ich cz´Êci oraz umocowanie muszà
mieç odpowiednià wytrzyma∏oÊç mechanicznà i takà
odpornoÊç na obcià˝enia, aby podczas ich normalnego
u˝ywania nie nastàpi∏o ich odkszta∏cenie lub uszkodze-
nie, które mog∏oby zagroziç ˝yciu lub zdrowiu konsu-
menta.

2. Kraw´dzie, przewody, Êruby, a tak˝e inne podob-
ne cz´Êci zabawki, jak równie˝ te cz´Êci zabawki, które
znajdujà si´ w ruchu podczas jej u˝ywania, muszà byç
zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie
stwarza∏y zagro˝eƒ dla konsumenta, a jeÊli ze wzgl´du
na cechy lub sposób dzia∏ania zabawki zagro˝eƒ nie
mo˝na wyeliminowaç — aby by∏y one jak najmniejsze.

3. Zabawki przeznaczone dla dzieci do lat trzech,
cz´Êci takich zabawek oraz elementy niezb´dne do
u˝ywania zabawki muszà mieç wymiary uniemo˝li-
wiajàce ich po∏kni´cie lub wprowadzenie do jakiego-
kolwiek otworu w ciele.

4. Zabawki, ich cz´Êci i opakowanie, w którym zo-
stajà dostarczone konsumentowi, nie mogà stwarzaç
zagro˝enia uduszenia lub ud∏awienia.

5. Zabawki przeznaczone do u˝ywania w p∏ytkiej
wodzie, umo˝liwiajàce unoszenie lub utrzymanie
dziecka na wodzie, muszà byç zaprojektowane i wyko-
nane w taki sposób, aby nie stwarzaç niebezpieczeƒ-
stwa utraty mo˝liwoÊci unoszenia lub utrzymywania
dziecka na powierzchni wody, przy u˝ywaniu zabawki
zgodnie z jej przeznaczeniem.

6. Zabawki, do których wn´trza dziecko mo˝e si´
dostaç, muszà byç przystosowane do ∏atwego wydo-
stania si´ dziecka na zewnàtrz.

7. Zabawki, przy których u˝yciu dziecko mo˝e si´
przemieszczaç, muszà mieç odpowiedni i skuteczny dla
zabawki danego typu system hamowania; powinien on
byç ∏atwy w u˝yciu i nie powodowaç niebezpieczeƒ-
stwa wypadni´cia dziecka ani uszkodzenia cia∏a dziec-
ka lub osób trzecich.

8. Je˝eli zabawka s∏u˝y do wystrzeliwania przed-
miotów, ich masa, rodzaj i kszta∏t oraz osiàgana przez
nie pr´dkoÊç nie mogà stwarzaç podczas u˝ywania za-
bawki zagro˝enia uszkodzenia cia∏a dziecka lub osób
trzecich.

9. Zabawki zawierajàce elementy grzejne muszà
byç tak zaprojektowane i zbudowane, aby nie stwarza-
∏y zagro˝enia:

— doznania przez dziecko lub jego opiekuna oparzeƒ
przy dotykaniu maksymalnie rozgrzanej zabawki,

— osiàgni´cia przez ciecze, gazy i pary, znajdujàce si´
w zabawce, temperatury ani ciÊnienia, które mo-
g∏yby powodowaç oparzenie lub inne uszkodzenie
cia∏a, gdyby zosta∏y uwolnione z zabawki z innych
przyczyn ni˝ zwiàzane z jej normalnym dzia∏aniem.

II. Wymagania w zakresie palnoÊci

1. Zabawki nie mogà stwarzaç zagro˝enia po˝aro-
wego.



2. W celu przeciwdzia∏ania zagro˝eniu po˝arowe-
mu zabawki muszà byç wykonane z materia∏ów, które:

— majà zwi´kszonà odpornoÊç na zapalenie si´ w ra-
zie bezpoÊredniego zetkni´cia zabawki z p∏omie-
niem, iskrà lub innym êród∏em ognia,

— w wypadku zapalenia si´ zabawki sprawiajà, ˝e pa-
li si´ ona powoli, a ogieƒ rozprzestrzenia si´ wol-
no,

— niezale˝nie od ich sk∏adu chemicznego sà tak prze-
tworzone, by opóêniç proces spalania,

— nie sà ∏atwo palne,

— nie stwarzajà zagro˝enia zapalenia innych materia-
∏ów u˝ytych do produkcji zabawki.

3. W przypadku koniecznoÊci wykonania zabawki
z materia∏ów ∏atwo palnych lub przy zastosowaniu in-
nych substancji niebezpiecznych musi ona byç wyko-
nana w taki sposób, aby nie nastàpi∏o samoistne zapa-
lenie si´ tych materia∏ów lub substancji.

4. Zabawki nie mogà zawieraç substancji wybucho-
wych ani materia∏ów, które gro˝à wybuchem w czasie

u˝ywania zabawki, z wyjàtkiem kapiszonów przezna-
czonych do stosowania w zabawkach.

5. Zabawki, w szczególnoÊci zabawki chemiczne,
nie mogà zawieraç substancji ani preparatów, które
mogà wybuchnàç:

— na skutek reakcji chemicznej lub podgrzania,

— w nast´pstwie ich po∏àczenia z substancjami utle-
niajàcymi,

— ze wzgl´du na zawarte w nich sk∏adniki lotne, któ-
re sà palne w powietrzu i mogà z nim wytworzyç
mieszaniny palne lub wybuchowe.

III. Wymagania w zakresie w∏aÊciwoÊci chemicznych

1. Zabawki muszà byç zaprojektowane i wykonane
w taki sposób, aby podczas normalnego u˝ywania nie
stwarza∏y zagro˝enia dla organizmu dziecka w razie ich
po∏kni´cia, dostania si´ w inny sposób do otworu
w ciele bàdê kontaktu ze skórà, Êluzówkà lub oczami.

2. Dawka dzienna metali ci´˝kich, które mogà prze-
dostaç si´ do organizmu dziecka w wyniku u˝ywania
zabawki, nie mo˝e przekroczyç nast´pujàcych wielko-
Êci:
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Lp. Nazwa metalu ci´˝kiego WielkoÊç dawki

1 antymon 0,2 µg

2 arsen 0,1 µg

3 bar 25,0 µg

4 kadm 0,6 µg

5 chrom 0,3 µg

6 o∏ów 0,7 µg

3. Zabawki nie mogà zawieraç niebezpiecznych
substancji i preparatów chemicznych w iloÊciach, któ-
re mogà byç szkodliwe dla zdrowia dzieci. Dopuszcza
si´ zastosowanie w zabawce substancji i preparatów
chemicznych w ograniczonej iloÊci, je˝eli jest to nie-
zb´dne do funkcjonowania zabawki ze wzgl´du na jej
w∏aÊciwoÊci lub przeznaczenie i nie zostanie przekro-
czony maksymalny poziom st´˝eƒ tych sk∏adników,
okreÊlony w przepisach odr´bnych.

IV. Wymagania w zakresie w∏aÊciwoÊci elektrycznych

1. Zabawki elektryczne oraz ich cz´Êci nie mogà byç
zasilane pràdem elektrycznym o napi´ciu przekraczajà-
cym 24 V, z zastrze˝eniem pkt 2.

2. Zabawka, do której uruchomienia jest konieczne
zasilanie pràdem elektrycznym o napi´ciu przekracza-
jàcym 24 V, jej cz´Êci, kable i inne przewody s∏u˝àce do
pod∏àczenia zabawki do êród∏a zasilania nie mogà byç
dost´pne dla dziecka i powinny byç zabezpieczone

w taki sposób, aby uniknàç niebezpieczeƒstwa pora˝e-
nia.

3. Zabawki elektryczne muszà byç zaprojektowane
i skonstruowane w taki sposób, aby zagwarantowaç,
˝e maksymalne temperatury osiàgane przez wszystkie
bezpoÊrednio dost´pne powierzchnie nie mogà spo-
wodowaç poparzenia dziecka przy dotkni´ciu tych po-
wierzchni.

V. Wymagania w zakresie higieny

Zabawki muszà byç tak zaprojektowane i wyprodu-
kowane, aby spe∏nia∏y wymagania w zakresie higieny
i czystoÊci w celu unikni´cia ryzyka infekcji, zachoro-
wania i zatrucia.

VI. Wymagania w zakresie radioaktywnoÊci

W zabawkach nie stosuje si´ materia∏ów o w∏aÊci-
woÊciach promieniotwórczych.

7 rt´ç 0,5 µg

8 selen 5,0 µg
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Za∏àcznik nr 3

SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA DOTYCZÑCE INFORMACJI, INSTRUKCJI I OSTRZE˚E¡ ORAZ OPAKOWANIA
ZABAWEK

1. Producent do∏àcza do zabawki informacj´ o prze-
znaczeniu, która jest umieszczana na zabawce, ety-
kiecie, ulotce lub opakowaniu.

2. Je˝eli zabawka nie jest przeznaczona, ze wzgl´du na
bezpieczeƒstwo, dla dzieci do lat trzech — produ-
cent umieszcza na zabawce lub opakowaniu albo
na etykiecie, lub do∏àczonej do zabawki ulotce, wy-
raêne i widoczne ostrze˝enie o treÊci: „Nieodpo-
wiednie dla dzieci w wieku poni˝ej 36 miesi´cy”
lub „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poni˝ej 3
lat”. ¸àcznie z ostrze˝eniem zamieszcza si´ krótkà
informacj´ o szczególnych ryzykach zwiàzanych
z takim ograniczeniem.

3. Zamiast ostrze˝enia „Nieodpowiednie dla dzieci
w wieku poni˝ej 3 lat” jest mo˝liwe alternatywne
zamieszczenie ostrze˝eƒ w formie znaku graficzne-
go okreÊlonego w Polskiej Normie.

4. Producent do∏àcza do zabawki sformu∏owanà w j´-
zyku polskim instrukcj´ jej u˝ywania, je˝eli wyma-
ga tego wzglàd na ochron´ ˝ycia lub zdrowia, nie-
zale˝nie od umieszczenia ostrze˝eƒ i informacji
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

5.1. Producent jest zobowiàzany do∏àczyç instrukcj´
u˝ycia do: zje˝d˝alni, huÊtawek, trapezów, pier-
Êcieni, kó∏, lin i innych podobnych zabawek,
w szczególnoÊci przeznaczonych do zawieszenia.

5.2. Instrukcja musi wskazywaç prawid∏owy sposób
monta˝u zabawki oraz oznaczaç jej cz´Êci, które
mogà stwarzaç zagro˝enie w razie wadliwego
monta˝u. Instrukcja musi równie˝ zalecaç prze-
prowadzenie okresowych kontroli i konserwacji
podstawowych cz´Êci zabawki i ostrzegaç o mo˝-
liwych nast´pstwach niewykonania tych zaleceƒ.

6. Je˝eli zabawka jest przeznaczona do u˝ywania
przez dzieci pod nadzorem osoby doros∏ej, produ-
cent umieszcza na zabawce lub opakowaniu albo
na etykiecie, lub do∏àczonej do zabawki ulotce wy-
raênà i widocznà informacj´ o koniecznoÊci nadzo-
ru osoby doros∏ej podczas u˝ywania zabawki.

7.1. Producent zabawki, która stanowi miniatur´ lub
model urzàdzenia bàdê sprz´tu przeznaczonego
dla doros∏ych, musi na opakowaniu zabawki
umieÊciç ostrze˝enie, ˝e mo˝e ona byç u˝ywana
wy∏àcznie pod nadzorem osoby doros∏ej.

7.2. Producent jest zobowiàzany tak˝e do∏àczyç in-
strukcj´ u˝ycia zabawki oraz zamieÊciç w niej
ostrze˝enia o potrzebie zachowania Êrodków
ostro˝noÊci i uprzedziç o nast´pstwach ich nieza-
chowania, a tak˝e poinformowaç o koniecznoÊci

przechowywania zabawki w miejscu niedost´p-
nym dla ma∏ych dzieci.

8.1. Producent zabawki, której niezb´dnym sk∏adni-
kiem sà substancje lub materia∏y stwarzajàce nie-
bezpieczeƒstwo dla ˝ycia lub zdrowia, jest zobo-
wiàzany do∏àczyç do zabawki instrukcj´ u˝ywania
zawierajàcà ostrze˝enie o tym niebezpieczeƒ-
stwie oraz informacj´ dotyczàcà Êrodków ostro˝-
noÊci niezb´dnych do unikni´cia niebezpieczeƒ-
stwa.

8.2. Producent musi tak˝e do∏àczyç do zabawki infor-
macje na temat pierwszej pomocy w razie wypad-
ku spowodowanego u˝yciem zabawki oraz infor-
macje o koniecznoÊci przechowywania zabawki
w miejscu niedost´pnym dla ma∏ych dzieci.

9. Niezale˝nie od obowiàzków okreÊlonych w pkt 8.1
i 8.2, producent zabawek z dziedziny chemii
(w szczególnoÊci zestawów chemicznych, zesta-
wów do wykonywania odcisków plastycznych, mi-
niaturowych pracowni ceramicznych, zabawek do
pokrywania przedmiotów emalià, zestawów foto-
graficznych) musi na opakowaniu zabawki umie-
Êciç informacj´, ˝e jest ona przeznaczona wy∏àcz-
nie dla dzieci w wieku powy˝ej okreÊlonej liczby lat,
oraz ostrze˝enie, ̋ e mo˝e ona byç u˝ywana wy∏àcz-
nie pod nadzorem osoby doros∏ej.

10. Producent ∏y˝ew, ∏y˝worolek, wrotek i deskorolek,
rowerów dziecinnych i innych podobnych produk-
tów powinien do∏àczyç do zabawki instrukcj´ u˝y-
wania przypominajàcà o koniecznoÊci zachowania
ostro˝noÊci oraz podkreÊlajàcà, ˝e u˝ywanie za-
bawki wymaga specjalnych umiej´tnoÊci. Produ-
cent musi tak˝e zaleciç stosowanie odpowiedniego
sprz´tu ochronnego, np. kasku, r´kawic, ochrania-
czy na kolana i ∏okcie.

11. Producent zabawki przeznaczonej do u˝ywania
w p∏ytkiej wodzie oraz pod nadzorem osoby doro-
s∏ej musi do∏àczyç do zabawki ostrze˝enie, ˝e mo-
˝e ona byç u˝ywana jedynie na g∏´bokoÊci bez-
piecznej dla dziecka oraz pod nadzorem osoby do-
ros∏ej.

12. Opakowania zabawek przeznaczonych dla dzieci,
które nie ukoƒczy∏y trzech lat, nie mogà posiadaç
elementów niebezpiecznych dla dziecka, w szcze-
gólnoÊci dajàcych si´ od∏àczyç elementów metalo-
wych.

13. Wykonane z tworzyw sztucznych torby, których roz-
miar umo˝liwia dziecku za∏o˝enie ich na g∏ow´,
muszà zawieraç ostrze˝enie o zakazie udost´pnia-
nia takich opakowaƒ dzieciom do zabawy.


