
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwiet-
nia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489
i z 2001 r. Nr 63, poz. 636) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do do-
wolnego produktu lub materia∏u zaprojektowanego
lub przeznaczonego do zabawy dla dzieci do lat czter-
nastu, zwanego dalej „zabawkà”, dla którego odr´bne
przepisy ustalajà wymagania zasadnicze.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) producencie — nale˝y przez to rozumieç równie˝ je-
go przedstawiciela oraz importera,

2) normie zharmonizowanej — nale˝y przez to rozu-
mieç Polskà Norm´ wdra˝ajàcà norm´ europejskà
przyj´tà przez europejskie organizacje normaliza-
cyjne i opublikowanà w Dzienniku Urz´dowym
Wspólnot Europejskich.

§ 2. ZgodnoÊç zabawki wprowadzanej do obrotu
z wymaganiami zasadniczymi potwierdza:

1) deklaracja zgodnoÊci wystawiona przez producen-
ta albo 

2) certyfikat zgodnoÊci wystawiony przez notyfikowa-
nà jednostk´ certyfikujàcà — w przypadku zabaw-
ki, która nie spe∏nia norm zharmonizowanych lub
spe∏nia te normy cz´Êciowo, albo co do której nie
istniejà normy zharmonizowane.

§ 3. 1. Deklaracj´ zgodnoÊci wystawia producent
przed wprowadzeniem zabawki do obrotu.

2. Podstawà wystawienia deklaracji zgodnoÊci sà
pozytywne wyniki oceny zgodnoÊci zabawki z odpo-
wiednimi normami zharmonizowanymi oraz z wyma-
ganiami zasadniczymi ustalonymi w odr´bnych prze-
pisach.

3. Deklaracja zgodnoÊci zawiera:

1) numer nadany przez producenta,

2) nazw´ i adres zak∏adu produkujàcego zabawk´,

3) identyfikacj´ zabawki zawierajàcà: symbol SWW
lub kod PKWiU, nazw´, nazw´ handlowà, typ, ga-
tunek oraz przeznaczenie i informacj´ o zakresie
stosowania,

4) identyfikacj´ normy zharmonizowanej, z którà po-
twierdza si´ zgodnoÊç: numer, tytu∏ i rok jej ustano-
wienia,

5) identyfikacj´ partii zabawek, której dotyczy deklara-
cja,

6) oÊwiadczenie producenta, ˝e zabawka spe∏nia wy-
magania normy zharmonizowanej,

7) miejsce i dat´ wystawienia deklaracji zgodnoÊci,

8) imi´, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowa˝-
nionej do wystawienia deklaracji zgodnoÊci.

4. W deklaracji zgodnoÊci dotyczàcej okreÊlonej
partii zabawek producent oÊwiadcza równie˝, ˝e za-
bawki nale˝àce do tej partii sà takie same jak zbadany
typ zabawki, w odniesieniu do którego wydano dekla-
racj´ zgodnoÊci.

§ 4. Przyjmuje si´, ˝e zabawka, na którà wystawio-
no deklaracj´ zgodnoÊci, spe∏nia zasadnicze wymaga-
nia bezpieczeƒstwa.

§ 5. 1. Certyfikat zgodnoÊci wystawia notyfikowana
jednostka certyfikujàca na podstawie przeprowadzo-
nego badania typu zabawki (WE).

2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza
si´ na wniosek producenta.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) oznaczenie producenta ubiegajàcego si´ o wydanie
certyfikatu zgodnoÊci, jego siedzib´ i adres oraz
numer w rejestrze w∏aÊciwym dla tego producen-
ta,

2) dane identyfikujàce zabawk´: opis zabawki, miejsce
produkcji, dane dotyczàce produkcji i projektu,

3) oznaczenie wytwórcy zabawki, jego siedzib´ i ad-
res, 

4) zakres certyfikacji,

5) wykaz za∏àczników,

6) dat´ i miejsce sporzàdzenia wniosku,

7) podpis producenta.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, do∏àcza
si´:

1) dokumenty umo˝liwiajàce dok∏adnà identyfikacj´
zabawki,

2) inne dokumenty wymagane w odr´bnych przepi-
sach lub normach stanowiàcych podstaw´ do cer-
tyfikacji tej zabawki,

3) egzemplarz zabawki lub informacj´ o miejscu jego
udost´pnienia, w celu przeprowadzenia ogl´dzin.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 paêdziernika 2001 r.

w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodnoÊci oraz sposobu znakowania zabawek.



§ 6. 1. Notyfikowana jednostka certyfikujàca, w ter-
minie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mo-
wa w § 5 ust. 2, dokonuje jego oceny pod wzgl´dem
formalnym. Wniosek spe∏niajàcy wymogi formalne,
o których mowa w § 5 ust. 3 i 4, podlega rejestracji
w notyfikowanej jednostce certyfikujàcej z datà jego
wp∏ywu.

2. W przypadku gdy wniosek nie spe∏nia wymogów
formalnych, o których mowa w § 5 ust. 3 i 4, notyfiko-
wana jednostka certyfikujàca niezw∏ocznie wzywa pro-
ducenta do uzupe∏nienia wniosku w terminie nie d∏u˝-
szym ni˝ 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Wnio-
sek taki podlega rejestracji z datà wp∏ywu uzupe∏nione-
go wniosku do notyfikowanej jednostki certyfikujàcej.
Nieuzupe∏nienie wniosku powoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia.

§ 7. 1. W terminie 30 dni od dnia zarejestrowania
wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 2, notyfikowana
jednostka certyfikujàca bada, czy dany typ zabawki
spe∏nia wymagania zasadnicze, i wystawia albo odma-
wia wystawienia certyfikatu zgodnoÊci.

2. W uzasadnionych przypadkach notyfikowana
jednostka certyfikujàca mo˝e przed∏u˝yç termin, o któ-
rym mowa w ust. 1, powiadamiajàc niezw∏ocznie pro-
ducenta.

3. Notyfikowana jednostka certyfikujàca:

1) bada dokumenty przedstawione przez producenta,

2) sprawdza, czy zabawka nie stanowi zagro˝enia dla
bezpieczeƒstwa lub zdrowia,

3) przeprowadza odpowiednie badania i testy, stosu-
jàc w mo˝liwym stopniu normy zharmonizowane,

4) mo˝e za˝àdaç dodatkowych egzemplarzy zabawki.

§ 8. 1. Notyfikowana jednostka certyfikujàca wysta-
wia certyfikat zgodnoÊci, je˝eli model zabawki spe∏nia
wymagania zasadnicze, i informuje o tym producenta.

2. Certyfikat zgodnoÊci zawiera wnioski z badania,
opis zastosowanych metod badania oraz opisy i rysun-
ki zatwierdzonej zabawki.

3. O odmowie wystawienia certyfikatu zgodnoÊci
notyfikowana jednostka certyfikujàca powiadamia:

1) producenta oraz Prezesa Urz´du Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów,

2) Komisj´ Europejskà.

4. Odmowa wystawienia certyfikatu zgodnoÊci wy-
maga przedstawienia uzasadnienia.

§ 9. Komisja Europejska, inne upowa˝nione organy
Unii Europejskiej i paƒstwa cz∏onkowskie mogà uzy-
skaç, za poÊrednictwem Prezesa Urz´du Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów, kopi´ certyfikatu zgodnoÊci
oraz, na uzasadniony wniosek, kopi´ projektu i sche-
matu produkcyjnego zabawki oraz sprawozdania
z przeprowadzonych badaƒ i testów.

§ 10. 1. Przed wprowadzeniem zabawki do obrotu
producent umieszcza na zabawce oznakowanie CE, po-
twierdzajàc tym samym spe∏nienie wymagaƒ zasadni-
czych.

2. Je˝eli dana zabawka podlega tak˝e wymaga-
niom zasadniczym okreÊlonym w odr´bnych przepi-
sach, które przewidujà stosowanie oznakowania CE,
przyjmuje si´, ˝e umieszczenie na zabawce oznakowa-
nia CE potwierdza spe∏nienie wszystkich przedmioto-
wych wymagaƒ.

3. Przyjmuje si´, ˝e umieszczenie oznakowania CE
oznacza zgodnoÊç badania zabawki z trybem okreÊlo-
nym w rozporzàdzeniu.

4. Wzór oznakowania CE okreÊla za∏àcznik do roz-
porzàdzenia.

§ 11. Do dnia udzielenia pierwszej notyfikacji jed-
nostce w∏aÊciwej do oceny zgodnoÊci zabawek, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2002 r., certyfika-
cji zgodnoÊci mogà dokonywaç akredytowane jednost-
ki certyfikujàce.

§ 12. 1. Przepisy rozporzàdzenia dotyczàce oznako-
wania CE i pos∏ugiwania si´ tym oznakowaniem stosu-
je si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, chyba ˝e wczeÊniej
stosowna umowa mi´dzynarodowa zezwoli na
umieszczanie oznakowania CE na zabawkach produko-
wanych przez polskich przedsi´biorców.

2. Przepis ust. 1 nie uchybia mo˝liwoÊci umieszcza-
nia na zabawkach i pos∏ugiwania si´ oznakowaniem
CE na podstawie prawa paƒstw obcych.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem § 8 ust. 3 pkt 2 oraz § 9,
które wchodzà w ˝ycie z dniem przystàpienia Rzeczy-
pospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 19 paêdziernika 2001 r. 
(poz. 1617)

WZÓR OZNAKOWANIA CE
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1. Je˝eli oznakowanie CE zostanie zmniejszone lub zwi´kszone, muszà zostaç zachowane proporcje podane
w za∏àczniku.

2. Poszczególne sk∏adniki oznakowania CE zasadniczo muszà posiadaç te same wymiary pionowe, które nie mo-
gà wynosiç mniej ni˝ 5 mm.


