
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r.

Poz. 934

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 27 czerwca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek2)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, 
z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek 
(Dz. U. Nr 83, poz. 454 oraz z 2012 r. poz. 1186) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Producent oraz importer umieszczają nazwisko lub nazwę, zarejestrowaną nazwę towarową lub zarejestrowany 
znak towarowy i adres kontaktowy producenta oraz importera na zabawce, a jeżeli nie jest to możliwe – na opakowaniu 
lub w dokumencie dołączonym do zabawki. Podany adres kontaktowy musi wskazywać jedno miejsce, w którym można 
skontaktować się z producentem.”;

2) w załączniku nr 1:

a) pkt 1.8 otrzymuje brzmienie:

„1.8.  Niedopuszczalne jest trwałe połączenie zabawki z wyrobem żywnościowym w ten sposób, że bezpośredni 
dostęp do zabawki uzyskuje się po spożyciu wyrobu żywnościowego. Części zabawek połączone bezpo-
średnio z wyrobem żywnościowym w inny sposób powinny spełnić wymagania określone w pkt 1.4.”,

b) pkt 3.2.1–3.2.3 otrzymują brzmienie:

„3.2.1.  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. poz. 1018 oraz z 2014 r. poz. 6);

3.2.2.  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substan-
cji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. poz. 445 oraz 
z 2014 r. poz. 145);

3.2.3.  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecz-
nych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwar-
cie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. poz. 688 oraz z 2013 r. 
poz. 1225);”,

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa  
Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, 
poz. 1478).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 681/2013 z dnia 17 lipca 2013 r. zmieniającego część III 
załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Dz. Urz. UE L 195 
z 18.07.2013, str. 16).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. 
poz. 1529, z 2013 r. poz. 898 oraz z 2014 r. poz. 822.
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c) pkt 3.8 otrzymuje brzmienie:

„3.8.  Zabawki kosmetyczne, w szczególności kosmetyki dla lalek, muszą spełniać wymagania dotyczące składu 
i oznakowania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 
30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, 
z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem o kosmetykach”.”,

d) pkt 3.10.2 otrzymuje brzmienie:

„3.10.2.  jeżeli ma to zastosowanie, wyroby wytworzone zgodnie z instrukcją przez dziecko spełniają wymagania 
określone w rozporządzeniu o kosmetykach;”,

e) w pkt 3.11 w tabeli wiersz 4 otrzymuje brzmienie:

Bar 1 500 375 18 750

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz




