
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166,
poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zasadnicze wymagania dotyczàce projektowania
i wytwarzania zabawek;

2) procedur´ oceny zgodnoÊci;

3) minimalne kryteria, jakie powinny byç uwzgl´d-
nione przy notyfikowaniu jednostek;

4) sposób oznakowania zabawek;

5) wzór znaku CE.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o zabaw-
ce, nale˝y przez to rozumieç dowolny wyrób lub mate-
ria∏ zaprojektowany lub przewidziany do u˝ywania
w czasie zabawy przez dzieci w wieku do lat 14.

§ 3. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do:

1) ozdób bo˝onarodzeniowych;

2) precyzyjnych modeli w skali dla doros∏ych kolek-
cjonerów;

3) sprz´tu do zbiorowego u˝ywania na placach gier
i zabaw;

4) sprz´tu sportowego;

5) sprz´tu wodnego przeznaczonego do u˝ytku w g∏´-
bokiej wodzie;

6) lalek ludowych i dekoracyjnych oraz innych po-
dobnych wyrobów przeznaczonych dla doros∏ych
kolekcjonerów;

7) zabawek komercyjnie instalowanych w miejscach
publicznych, w szczególnoÊci w domach handlo-
wych oraz na dworcach;

8) uk∏adanek tematycznych (puzzle) sk∏adajàcych si´
z wi´cej ni˝ 500 elementów, lub bez obrazków,
przeznaczonych dla specjalistów;

9) broni pneumatycznej;

10) sztucznych ogni, w∏àcznie ze sp∏onkami, z wyjàt-
kiem kapiszonów przeznaczonych specjalnie do
stosowania w zabawkach;

11) proc i katapult;

12) zestawu strza∏ek z metalowymi zakoƒczeniami;

13) elektrycznych piekarników, ˝elazek i innych minia-
tur lub modeli urzàdzeƒ bàdê sprz´tu przeznaczo-
nego dla doros∏ych, zasilanych napi´ciem nomi-
nalnym przekraczajàcym 24 V;

14) wyrobów zawierajàcych elementy grzejne, prze-
znaczonych do u˝ywania pod nadzorem osób do-
ros∏ych i do celów edukacyjnych;

15) pojazdów z silnikami spalinowymi;

16) zabawek z silnikami parowymi;

17) rowerów przeznaczonych do uprawiania sportu
lub poruszania si´ po drogach publicznych;

18) zabawek video pod∏àczonych do urzàdzeƒ zasila-
nych pràdem elektrycznym o napi´ciu przekracza-
jàcym 24 V;

19) smoczków;

20) wiernych kopii prawdziwej broni palnej;

21) bi˝uterii dla dzieci.

§ 4. 1. Do obrotu mogà byç wprowadzone zabaw-
ki, które podczas ich u˝ywania zgodnie z ich przezna-
czeniem lub w sposób mo˝liwy do przewidzenia, ma-
jàc na uwadze prawid∏owe zachowanie dzieci, nie b´-
dà stwarza∏y zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa lub zdro-
wia u˝ytkowników lub osób trzecich.

2. Zabawka musi spe∏niaç zasadnicze wymagania
okreÊlone w rozporzàdzeniu, pozostajàc w stanie,
w jakim by∏a wprowadzona do obrotu, bioràc pod
uwag´ przewidywany okres normalnego jej u˝ywa-
nia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 14 listopada 2003 r.

w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla zabawek2)

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà posta-
nowienia dyrektywy Rady Europejskiej 88/378/EEC 
z dnia 3 maja 1988 r. o harmonizacji prawa Paƒstw Cz∏on-
kowskich dotyczàcych bezpieczeƒstwa zabawek, zmienio-
nej dyrektywà Rady Europejskiej 93/68/EEC z dnia 22 lip-
ca 1993 r.



§ 5. 1. Zabawki wykonane zgodnie z w∏aÊciwymi
normami zharmonizowanymi, i umieszczonym na
nich oznakowaniem CE, uznaje si´ za zgodne z wyma-
ganiami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu.

2. Przyjmuje si´, ˝e zabawki, dla których producent
nie zastosowa∏ norm zharmonizowanych lub zastoso-
wa∏ je cz´Êciowo albo nie ma takich norm, spe∏niajà
zasadnicze wymagania okreÊlone w rozdziale 2, gdy
po wystawieniu certyfikatu zgodnoÊci, zgodnoÊç z za-
twierdzonym modelem zabawki zosta∏a potwierdzona
przez umieszczenie na nich oznakowania CE.

§ 6. 1. Je˝eli do zabawek majà zastosowanie od-
r´bne przepisy, które przewidujà umieszczanie ozna-
kowania CE, oznakowanie mo˝e byç umieszczone,
pod warunkiem ˝e zabawki spe∏niajà równie˝ wyma-
gania okreÊlone w tych przepisach.

2. Je˝eli co najmniej jeden z przepisów, o których
mowa w ust. 1, pozwala producentowi, w okresie
przejÊciowym okreÊlonym w tych przepisach, na wy-
bór innych przepisów, oznakowanie CE powinno
wskazywaç zgodnoÊç tylko z tymi przepisami, które
zastosowa∏ producent. W takim przypadku producent
powinien podaç szczegó∏owe dane o zastosowanych
przepisach w do∏àczonych do zabawek ostrze˝eniach
oraz instrukcjach wymaganych przez te przepisy, albo
na ich opakowaniach.

Rozdzia∏ 2

Zasadnicze wymagania w zakresie projektowania
i wytwarzania zabawek

§ 7. 1. Producent, projektujàc zabawk´, powinien
przewidzieç mo˝liwoÊç wystàpienia urazów i zagro˝eƒ
zdrowia, podczas u˝ywania zabawek, a w szczególno-
Êci zagro˝eƒ:

1) wynikajàcych z projektu, budowy lub sk∏adu za-
bawki;

2) których nie mo˝na ca∏kowicie wyeliminowaç doko-
nujàc zmiany budowy zabawki albo jej sk∏adu bez
zmiany jej funkcji lub pozbawienia jej podstawo-
wych w∏aÊciwoÊci.

2. Stopieƒ zagro˝enia zdrowia i ryzyko zranienia
wyst´pujàce w zwiàzku z u˝ywaniem zabawek musi
byç wspó∏mierny do umiej´tnoÊci dziecka lub jego
opiekunów.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ w szczególnoÊci do za-
bawek, które ze wzgl´du na rozmiary i charakterysty-
k´, sà przeznaczone dla dzieci w wieku do lat 3.

§ 8. 1. Zabawki oraz ich cz´Êci, a tak˝e umocowa-
nia, je˝eli znajdujà si´ na zabawce, muszà mieç nie-
zb´dnà wytrzyma∏oÊç mechanicznà, a tam gdzie jest
to konieczne, stabilnoÊç, aby obcià˝enia, którym b´dà
poddawane podczas ich u˝ywania, nie powodowa∏y

∏amania si´ zabawek oraz ich cz´Êci, a tak˝e zniekszta∏-
cenia, co mog∏oby spowodowaç ryzyko zranienia.

2. Kraw´dzie, cz´Êci wystajàce, przewody i umoco-
wania znajdujàce si´ na zabawkach, muszà byç zapro-
jektowane i wytwarzane w taki sposób, aby ryzyko zra-
nienia, w przypadku kontaktu z nimi, by∏o jak naj-
mniejsze.

3. Wymagania okreÊlone w ust. 2, dotyczàce ryzy-
ka zranienia, stosuje si´ w przypadku wystàpienia te-
go ryzyka podczas ruchu cz´Êci zabawek.

§ 9. 1. Zabawki i ich cz´Êci sk∏adowe oraz wszelkie
od∏àczalne ich cz´Êci, s∏u˝àce do zabawy dla dzieci
w wieku do lat 3, muszà mieç takie wymiary, aby nie
by∏o mo˝liwe ich po∏kni´cie lub wprowadzenie do ja-
kiegokolwiek otworu w ciele dziecka.

2. Zabawki, ich cz´Êci, a tak˝e opakowania, w któ-
rych sà wprowadzone one do obrotu, nie mogà powo-
dowaç ryzyka uduszenia albo ud∏awienia.

§ 10. Zabawki przeznaczone do u˝ycia w p∏ytkiej
wodzie, umo˝liwiajàce unoszenie lub utrzymywanie
dziecka na jej powierzchni, muszà byç zaprojektowane
i wykonane w taki sposób, aby przy ich u˝ywaniu
zgodnie z ich przeznaczeniem nie powodowa∏y nie-
bezpieczeƒstwa utraty mo˝liwoÊci unoszenia lub
utrzymywania dziecka na powierzchni wody.

§ 11. Zabawki, do których wn´trza dziecko mo˝e
si´ dostaç, muszà byç przystosowane do ∏atwego wy-
dostania si´ przez nie na zewnàtrz.

§ 12. Zabawki, przy u˝yciu których dziecko mo˝e
si´ przemieszczaç, muszà mieç odpowiedni i skutecz-
ny dla zabawki danego typu system hamowania. Sys-
tem hamowania powinien byç ∏atwy w u˝yciu, mieç
mo˝liwoÊç zrównowa˝enia energii kinetycznej wytwo-
rzonej przez zabawk´ i nie powodowaç niebezpieczeƒ-
stwa wypadni´cia dziecka ani uszkodzenia cia∏a dziec-
ka lub osób trzecich.

§ 13. Zabawki, które s∏u˝à do wystrzeliwania
przedmiotów, muszà byç zaprojektowane w taki spo-
sób, aby ich masa, rodzaj i kszta∏t oraz energia kine-
tyczna jakà mo˝e osiàgnàç przedmiot z nich wystrzeli-
wany nie stwarza∏y, podczas ich u˝ywania, zagro˝enia
uszkodzenia cia∏a dziecka lub osób trzecich.

§ 14. Zabawki, zawierajàce elementy grzejne, mu-
szà byç zaprojektowane i wytwarzane w taki sposób,
aby:

1) maksymalna temperatura powierzchni zabawki nie
powodowa∏a poparzeƒ, podczas ich dotkni´cia;

2) ciecze i gazy znajdujàce si´ w zabawce nie osiàga-
∏y temperatur lub ciÊnieƒ, które mog∏yby powodo-
waç oparzenia lub inne uszkodzenia cia∏a, w przy-
padku ich uwolnienia z innych przyczyn, ni˝ zwià-
zanych z jej normalnym dzia∏aniem.
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§ 15. 1. Zabawki, aby nie stwarza∏y zagro˝enia po-
˝arowego, muszà byç wytwarzane z materia∏ów, któ-
re:

1) majà zwi´kszonà odpornoÊç na zapalenie si´ w ra-
zie bezpoÊredniego zetkni´cia si´ zabawki z p∏o-
mieniem, iskrà lub innym êród∏em ognia, lub

2) w przypadku zapalenia si´ zabawki sprawiajà, ˝e
pali si´ ona powoli, a ogieƒ rozprzestrzenia si´
wolno, lub

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

4) nie sà ∏atwopalne — p∏omieƒ zanika natychmiast
z chwilà zetkni´cia ognia, który go powoduje.

2. Materia∏y, o których mowa w ust. 1, nie mogà
stwarzaç zagro˝enia zapalenia innych materia∏ów u˝y-
tych do produkcji zabawki.

3. W przypadku koniecznoÊci wytworzenia zabaw-
ki z materia∏ów ∏atwopalnych albo z zastosowaniem
substancji niebezpiecznych, musi byç ona wytworzo-
na w taki sposób, aby nie nast´powa∏o samoistne za-
palenie si´ tych materia∏ów lub substancji.

§ 16. 1. Zabawki nie mogà zawieraç elementów
wybuchowych albo elementów lub substancji, które
mogà wybuchnàç podczas ich u˝ywania, z wyjàtkiem
kapiszonów.

2. Zabawki, w szczególnoÊci zabawki i gry che-
miczne, nie mogà zawieraç substancji i preparatów,
które:

1) po zmieszaniu mogà wybuchnàç na skutek:

a) reakcji chemicznej lub po ich rozgrzaniu,

b) zmieszania z substancjami utleniajàcymi;

2) zawierajà sk∏adniki lotne, które sà palne w powie-
trzu i mogà z nimi wytworzyç wybuchowe lub pal-
ne mieszaniny lotne lub opary.

§ 17. 1. Zabawki muszà byç zaprojektowane i wy-
tworzone w taki sposób, aby podczas normalnego ich
u˝ywania nie stwarza∏y zagro˝enia dla organizmu
dziecka w przypadku ich po∏kni´cia, dostania si´ w in-
ny sposób do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka,
bàdê kontaktu ze skórà, Êluzówkà lub oczami.

2. Zabawki nie mogà zawieraç niebezpiecznych
substancji i preparatów chemicznych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substan-
cjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84,
z póên. zm.3)) oraz rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 2 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjà i oznakowa-
niem    (Dz. U. Nr 199, poz. 1948) w iloÊciach, które mo-

gà byç szkodliwe dla bezpieczeƒstwa i zdrowia cz∏o-
wieka.

3. Dopuszcza si´ zastosowanie w zabawce sub-
stancji i preparatów chemicznych w ograniczonej ilo-
Êci, je˝eli jest to niezb´dne do jej funkcjonowania ze
wzgl´du na jej w∏aÊciwoÊci lub przeznaczenie i nie zo-
stanie przekroczony maksymalny poziom st´˝eƒ tych
substancji i preparatów okreÊlony w odr´bnych prze-
pisach.

4. W celu ochrony zdrowia dziecka, dawka dzienna
metali ci´˝kich, które, w zwiàzku z u˝ywaniem zaba-
wek, mogà przedostaç si´ do organizmu dziecka, nie
mo˝e przekroczyç nast´pujàcych wartoÊci:

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;

7) rt´ç — 0,5 µg;

8) selen — 5,0 µg.

§ 18. 1. Zabawki elektryczne oraz ich cz´Êci nie mo-
gà byç zasilane pràdem o napi´ciu nominalnym prze-
kraczajàcym 24 V.

2. Cz´Êci zabawek, które sà pod∏àczone do êród∏a
pràdu elektrycznego lub mogà byç w kontakcie z tym
êród∏em mogàcym powodowaç pora˝enie elektrycz-
ne, wraz z przewodami i ich po∏àczeniami s∏u˝àcymi
do jego przep∏ywu, muszà byç odizolowane i chronio-
ne mechanicznie w taki sposób, aby zapobiec ryzyku
pora˝enia.

3. Zabawki elektryczne muszà byç zaprojektowane
i wytworzone w taki sposób, aby maksymalne tempe-
ratury osiàgane przez wszystkie bezpoÊrednio dost´p-
ne powierzchnie nie spowodowa∏y poparzenia przy
ich dotkni´ciu.

§ 19. Zabawki muszà byç zaprojektowane i wytwo-
rzone w taki sposób, aby w celu unikni´cia infekcji, za-
chorowaƒ i zatrucia, spe∏nia∏y wymagania dotyczàce
higieny i czystoÊci.

§ 20. Zabawki nie mogà zawieraç pierwiastków ra-
dioaktywnych lub substancji, w postaci lub iloÊciach
szkodliwych dla zdrowia.

§ 21. 1. W przypadku gdy wymagajà tego wzgl´dy
bezpieczeƒstwa, producent, niezale˝nie od informacji
okreÊlonych w rozdziale 5, do∏àcza do zabawki sfor-
mu∏owanà w j´zyku polskim instrukcj´ jej u˝ywania,
zwanà dalej „instrukcjà”.

2. Producent do∏àcza instrukcj´ do: zje˝d˝alni, huÊ-
tawek, trapezów, pierÊcieni, kó∏, lin oraz innych po-
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187
oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1852.



dobnych zabawek, w szczególnoÊci przeznaczonych
do zawieszania.

3. Instrukcja powinna wskazywaç prawid∏owy spo-
sób monta˝u zabawki oraz te cz´Êci zabawki, które
mogà stwarzaç zagro˝enie, w przypadku wadliwego
jej monta˝u. Instrukcja powinna tak˝e zawieraç zalece-
nia dotyczàce przeprowadzania okresowych kontroli
i konserwacji podstawowych cz´Êci zabawki wraz
z ostrze˝eniem o nast´pstwach nieprzestrzegania tego
wymogu.

§ 22. Producent umieszcza na zabawce lub jej opa-
kowaniu albo na etykiecie lub na do∏àczonej do za-
bawki ulotce wyraênà i widocznà informacj´ o ko-
niecznoÊci nadzoru osoby doros∏ej podczas u˝ywania
zabawki, je˝eli zabawka mo˝e byç u˝ywana wy∏àcznie
pod jej nadzorem.

§ 23. 1. Producent zabawki,  która stanowi miniatu-
r´ lub model urzàdzenia bàdê sprz´tu przeznaczonego
dla doros∏ych, umieszcza na opakowaniu zabawki
ostrze˝enie, ˝e zabawka ta mo˝e byç u˝ywana wy∏àcz-
nie pod nadzorem osoby doros∏ej.

2. W przypadku zabawek wymienionych w ust. 1,
producent do∏àcza do nich instrukcje ich u˝ywania,
w której umieszcza ostrze˝enia o potrzebie zachowa-
nia Êrodków ostro˝noÊci wraz z pouczeniem o nast´p-
stwach ich niezachowania, a tak˝e informacj´ o ko-
niecznoÊci przechowywania zabawek w miejscu nie-
dost´pnym dla dzieci w wieku do lat 3.

§ 24. Producent zabawki, której niezb´dnym sk∏ad-
nikiem sà substancje lub materia∏y stwarzajàce nie-
bezpieczeƒstwo dla ˝ycia lub zdrowia, do∏àcza do za-
bawki:

1) instrukcj´ jej u˝ywania zawierajàcà ostrze˝enia
o niebezpieczeƒstwie oraz informacje o stosowa-
niu Êrodków ostro˝noÊci niezb´dnych do unikni´-
cia niebezpieczeƒstwa;

2) informacje dotyczàce udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku spowodowanego u˝ywaniem za-
bawki oraz przechowywania jej w miejscu niedo-
st´pnym dla dzieci.

§ 25. Niezale˝nie od wymagaƒ okreÊlonych w § 23
i 24, producent zabawek z dziedziny chemii, w szcze-
gólnoÊci zestawów chemicznych, zestawów do wyko-
nywania odcisków plastycznych, miniaturowych pra-
cowni ceramicznych, zabawek do pokrywania przed-
miotów emalià oraz zestawów fotograficznych, musi
na opakowaniu zabawki umieÊciç informacj´, ˝e 
jest ona przeznaczona wy∏àcznie dla dzieci w wieku
powy˝ej okreÊlonej liczby lat oraz ostrze˝enie, ˝e mo-
˝e byç u˝ywana wy∏àcznie pod nadzorem osoby doro-
s∏ej.

§ 26. Producent ∏y˝ew i deskorolek oraz sprz´tu
podobnego, wprowadzonego do obrotu jako zabawki,
powinien do∏àczyç do nich instrukcj´ ich u˝ywania,
w której zawarte b´dà informacje o koniecznoÊci za-
chowania ostro˝noÊci, posiadaniu specjalnych umie-

j´tnoÊci, a tak˝e koniecznoÊci stosowania sprz´tu
ochronnego takiego jak: kask, r´kawice oraz ochrania-
cze na kolana i ∏okcie.

§ 27. Producent zabawek przeznaczonych do u˝y-
wania w p∏ytkiej wodzie oraz pod nadzorem osoby do-
ros∏ej, do∏àcza do zabawki ostrze˝enia, ˝e mogà byç
one u˝ywane jedynie na g∏´bokoÊci bezpiecznej dla
dziecka i w obecnoÊci osoby doros∏ej.

Rozdzia∏ 3

Procedura oceny zgodnoÊci

§ 28. 1. Badanie typu WE jest procedurà poprzez
którà jednostka, która uzyska∏a notyfikacj´, zwana da-
lej „jednostkà notyfikowanà”, sprawdza i poÊwiadcza,
˝e zatwierdzony model zabawki spe∏nia zasadnicze
wymagania dotyczàce tej zabawki.

2. Producent lub jego upowa˝niony przedstawi-
ciel, zwany dalej „wnioskodawcà”, sk∏ada w jednej
jednostce notyfikowanej, wniosek o przeprowadzenie
badania typu WE.

3. Wniosek o przeprowadzenie badania typu 
WE powinien zawieraç:

1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzib´ i adres;

2) opis zabawki;

3) informacje o miejscu wyprodukowania zabawki;

4) dane dotyczàce projektu i wykonania zabawki;

5) dokumenty umo˝liwiajàce dok∏adnà identyfikacj´
zabawki;

6) wykaz norm zharmonizowanych, zastosowanych
w ca∏oÊci lub cz´Êciowo;

7) opis czynnoÊci podj´tych w celu zapewnienia, ˝e
zabawka pozostanie zgodna z zasadniczymi wy-
maganiami.

4. Do wniosku o przeprowadzenie badania typu
WE nale˝y do∏àczyç model zabawki, który b´dzie pro-
dukowany.

§ 29. 1. Jednostka notyfikowana przeprowadza ba-
danie typu WE w nast´pujàcy sposób:

1) sprawdza czy:

a) dokumenty przedstawione przez wnioskodawc´
sà w∏aÊciwe,

b) zabawka nie stanowi zagro˝enia dla dziecka lub
osób trzecich;

2) przeprowadza odpowiednie badania i testy, stosu-
jàc w jak najwi´kszym stopniu normy zharmonizo-
wane, w celu sprawdzenia, czy model zabawki
spe∏nia zasadnicze wymagania.
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2. Je˝eli model zabawki spe∏nia zasadnicze wyma-
gania okreÊlone w rozporzàdzeniu, jednostka notyfiko-
wana wystawia certyfikat zgodnoÊci i powiadamia
o tym wnioskodawc´.

3. Certyfikat zgodnoÊci zawiera wnioski z badania,
opis zastosowanych metod badania oraz opisy i ry-
sunki zatwierdzonej zabawki.

§ 30. 1. Jednostka notyfikowana przekazuje, na
wniosek innej jednostki notyfikowanej i organu spra-
wujàcego nadzór nad wyrobami wprowadzonymi do
obrotu, kopi´ certyfikatu zgodnoÊci oraz, na  ich wnio-
sek, kopi´ projektu i schematu produkcyjnego zabaw-
ki, a tak˝e sprawozdania z przeprowadzonych badaƒ
i testów.

2. W przypadku gdy jednostka notyfikowana od-
mówi wystawienia certyfikatu zgodnoÊci poinformuje
o tym niezw∏ocznie wnioskodawc´.

3. Jednostka notyfikowana, która odmówi∏a wy-
stawienia certyfikatu zgodnoÊci, informuje o odmowie
jego wydania ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki, Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów oraz Komisj´ Europejskà.

Rozdzia∏ 4

Minimalne kryteria, jakie powinny byç uwzgl´dnione
przy notyfikowaniu jednostek

§ 31. Pracownicy jednostki notyfikowanej odpo-
wiedzialni za przeprowadzenie oceny zgodnoÊci po-
winni odbyç przeszkolenie w tym zakresie, a tak˝e po-
siadaç:

1) wiedz´ niezb´dnà do przeprowadzania badaƒ oraz
odpowiednie doÊwiadczenie w ich przeprowadza-
niu;

2) umiej´tnoÊç sporzàdzania certyfikatów zgodnoÊci,
protoko∏ów i sprawozdaƒ wymaganych w celu
uwierzytelnienia przeprowadzonych badaƒ.

Rozdzia∏ 5

Sposób oznakowania zabawek

§ 32. 1. Na zabawce albo jej opakowaniu umiesz-
cza si´ w sposób widoczny, czytelny i trwa∏y oznako-
wanie CE oraz informacj´ zawierajàcà: nazw´ i adres
producenta lub imi´ i nazwisko jego upowa˝nionego
przedstawiciela albo importera na terytorium Wspól-
noty Europejskiej, zwanà dalej „informacjà”.

2. Dane zawarte w informacji mogà byç podane
w formie skrótu, pod warunkiem ˝e skrót umo˝liwi
identyfikacj´ producenta, jego upowa˝nionego przed-
stawiciela oraz importera.

3. W przypadku ma∏ych zabawek i zabawek sk∏ada-
jàcych si´ z ma∏ych cz´Êci, informacje mogà byç
umieszczone na ich opakowaniu oraz etykiecie albo
ulotce do∏àczonej do zabawki.

4. W przypadku okreÊlonym w ust. 3, producent
powinien poinformowaç nabywców zabawek o celo-
woÊci zachowania opakowaƒ, etykiet oraz ulotek na
których zamieszczone sà informacje.

5. Wzór znaku CE okreÊla za∏àcznik do rozporzà-
dzenia.

§ 33. 1. Producent do∏àcza do zabawki, oprócz in-
formacji tak˝e inne informacje o jej przeznaczeniu oraz
umieszcza na zabawce lub jej opakowaniu albo na ety-
kiecie lub ulotce do∏àczonej do zabawki wyraêne i wi-
doczne ostrze˝enia o treÊci:

1) „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poni˝ej 3 lat”
— w przypadku gdy zabawka, ze wzgl´du na bez-
pieczeƒstwo, nie jest przeznaczona dla dzieci
w wieku poni˝ej 3 lat;

2) „Uwaga, do u˝ytku wy∏àcznie pod bezpoÊrednim
nadzorem osoby doros∏ej” — w przypadku zaba-
wek okreÊlonych w § 23 ust. 1;

3) „Uwaga, koniecznoÊç stosowania sprz´tu ochron-
nego” — w przypadku zabawek okreÊlonych
w § 26;

4) „Uwaga, do u˝ywania jedynie w wodzie na g∏´bo-
koÊci bezpiecznej dla dziecka oraz pod nadzorem”
— w przypadku zabawek okeÊlonych w § 27;

5) „Uwaga: wy∏àcznie dla dzieci w wieku ponad ... lat.
Do stosowania pod nadzorem osoby doros∏ej”,
przy czym o wieku decyduje producent.

2. Wraz z ostrze˝eniami wymienionymi w ust. 1 za-
mieszcza si´ krótkà informacj´ o szczególnym ryzyku
zwiàzanym z takim ograniczeniem.

Rozdzia∏ 6

Przepisy dostosowujàce i koƒcowe

§ 34. Przepisy dotyczàce oznakowania CE i proce-
dur oceny zgodnoÊci stosuje si´ od dnia uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej.

§ 35. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 18 czerwca
2003 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania
oceny zgodnoÊci zabawek (Dz. U. Nr 115, poz. 1086).

§ 36. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 14 listopada 2003 r. (poz. 2045)

WZÓR ZNAKU CE

Znak CE sk∏ada si´ z liter o poni˝szych kszta∏tach:
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W przypadku pomniejszenie lub powi´kszenia znaku CE nale˝y zachowaç proporcje podane na powy˝szym
rysunku.

Elementy znaku CE powinny mieç t´ samà wysokoÊç, która nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 5 mm.

2046

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 listopada 2003 r.

w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urz´du Transportu Kolejowego 

Na podstawie art. 13 ust. 8 pkt 1 ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203,
poz. 1966) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb wykonywania
kontroli przez Prezesa Urz´du Transportu Kolejowego
w ramach wykonywanego nadzoru, o którym mowa
w art. 10 ust. 3, art. 13 ust. 1 i 2 i art. 52 ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

§ 2. Kontrol´ przeprowadza Prezes Urz´du Trans-
portu Kolejowego lub pracownicy Urz´du Transportu
Kolejowego na podstawie legitymacji s∏u˝bowej oraz
imiennego upowa˝nienia wydanego przez Prezesa
Urz´du Transportu Kolejowego.

§ 3. 1. W dniu przystàpienia do kontroli, kontrolu-
jàcy zawiadamia kierownika jednostki kontrolowanej
o przedmiocie kontroli, okazujàc legitymacj´ s∏u˝bo-
wà i upowa˝nienie, o którym mowa w § 2.

2. Kontrola powinna byç prowadzona w sposób
niepowodujàcy zak∏óceƒ dzia∏alnoÊci jednostki kon-
trolowanej.

3. Kontrol´ wojskowych bocznic kolejowych i woj-
skowych pojazdów szynowych przeprowadza si´
w uzgodnieniu z w∏aÊciwym terenowym organem
wykonawczym Ministra Obrony Narodowej, po
przedstawieniu przez osoby kontrolujàce dokumen-
tów uprawniajàcych do dost´pu do informacji nie-
jawnych, wymaganych na podstawie odr´bnych
przepisów.

§ 4. Post´powanie kontrolne przeprowadza si´
w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w miejscach
i czasie wykonywania jej zadaƒ. 

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).


