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W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi zagrożenia 

jakie stwarzają gumki do wyrobu bransoletek oraz innego rodzaju biżuterii i ozdób, Polskie 

Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych wyjaśnia co następuje. 

Jak do tej pory niedopuszczalne stężenie ftalanów (organiczne związki stosowane do 

zmiękczania tworzyw sztucznych) stwierdzono jedynie w nielicznych partiach gumek 

pochodzenia chińskiego. Badania takie przeprowadzono w laboratoriach w Anglii i we 

Włoszech, na określonych partiach zabawek, pochodzących z Chin, których cena zakupu 

wskazywała na ich niską jakość. Wyniki badań wykazały znaczne przekroczenie 

dopuszczalnych norm niebezpiecznych substancji chemicznych. W związku z powyższym 

organy nadzoru zobowiązane były do podjęcia działań prewencyjnych polegających na 

wycofaniu zabawki ze sprzedaży.  

Moda na kolorową biżuterię opanowała świat już kilka miesięcy temu. Szybko dotarła 

również do Polski. W związku z doniesieniami z innych krajów UE, Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów zalecił Wojewódzkim Inspektoratom Inspekcji Handlowej 

przebadanie wybranych, znajdujących się na rynku polskim gumek do wyrobu bransoletek. Z 

informacji jakie udało nam się uzyskać wynika, że do przekroczenia dopuszczalnej ilości 

zawartości ftalanów doszło jedynie w zawieszkach dodawanych do zestawów, natomiast nie 

stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych substancji chemicznych w samych gumkach. Na 

obecnym etapie stwierdzić można, że nieprawidłowości dotyczą jedynie wybranych 

elementów spośród wybranych do badań partii wyrobów. 



Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych przypomina, że 

przed zakupem zabawki należy upewnić się, że znajdują się na niej niezbędne informacje i 

ostrzeżenia. Pierwszą rzeczą na jaką należy zwrócić uwagę to znak CE. Jedynie zabawki które 

zostały poddane odpowiednim badaniom (w tym również na zawartość substancji 

chemicznych), dla których przeprowadzona została procedura oceny zgodności z 

zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa (wspólnymi dla całej Unii 

Europejskiej) mogą zostać wprowadzone do obrotu po uprzednim oznakowaniu ich 

symbolem CE. Znak ten, zastosowany zgodnie z jego przeznaczeniem, stanowi gwarancję 

bezpieczeństwa danej zabawki. Należy w tym miejscu zauważyć, że co do zasady producenci 

oraz importerzy gumek (w tym także z Chin) posiadają odpowiednie certyfikaty oraz 

deklaracje zgodności wystawione przez producenta, stanowiące materialne potwierdzenie 

właściwej jakości wprowadzanych przez nich do obrotu zabawek. Wzór znaku CE został 

ściśle określony i nie może być mylony z żadnym innym symbolem. 

 

 
Na opakowaniu zabawki powinny znajdować się dane producenta oraz importera. 

Producent ma obowiązek umieścić swoje nazwisko, zarejestrowaną nazwę towarową lub 

zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy na zabawce, a jeżeli nie jest to 

możliwe – na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do zabawki. Podobnie sytuacja 

przedstawia się w odniesieniu do importera wprowadzającego produkt na obszar Unii 

Europejskiej. Brak informacji o których mowa powyżej, może świadczyć o tym, że żaden z 

podmiotów wprowadzających zabawkę do sprzedaży nie jest gotowy wziąć na siebie 

odpowiedzialności za jej jakość.  

Unikać należy, w każdym przypadku, zakupu zabawek których cena wskazuje 

jednoznacznie na ich niską jakość. Koszty związane z produkcją zabawek oraz 



przeprowadzeniem rzetelnych badań potwierdzających ich bezpieczeństwo dla dzieci muszą 

mieć wpływ na ich cenę. Zarówno w przypadku gumek jak i innych zabawek, rynki 

europejskie zalewane są tanimi podróbkami firmowych, markowych zabawek, których jakość 

i bezpieczeństwo nierzadko pozostawiają wiele do życzenia.  W celu szybkiego informowania 

konsumentów o potencjalnym ryzyku związanym między innymi z niebezpiecznymi 

zabawkami, utworzony został ogólnoeuropejski system Rapex. Zauważyć należy, że jak do tej 

pory nie umieszczono w nim żadnej notyfikacji dotyczącej przedmiotowych gumek.  


