
Łódzki Wojewódzki Inspektor 

Inspekcji Handlowej 

z siedzibą w Łodzi 

90-730 Łódź ul. Gdańska 38 

…………..…………………………… 
(pieczęć nagłówkowa organu wydającego)  

 

Łódź, dnia 27.05.2015 r. 

Nr akt: DSk.8361.230.2014 

 
 

Decyzja nr PU.KB.11.NR.2015  

 
Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267        

z późn. zm.) oraz art. 40j ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności 

(Dz. U. z 2014r., poz. 1645 z późn. zm.), w związku z  § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki      

z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011r. Nr 83, 

poz. 454, z późn. zm.) oraz  pkt 1.4.2 i pkt 1.4.3 załącznika nr 1 „Szczegółowe wymagania 

bezpieczeństwa” do tego rozporządzenia  po przeprowadzeniu postępowania  

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

 

zobowiązuje GAZELO sp. z o. o., ul. Zaciszańska 9/19, 42-226 Częstochowa, jako przedsiębiorcę 

wprowadzającego do obrotu w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie 

oceny zgodności (Dz. U. z 2014r., poz. 1645 z późn. zm.) do uiszczenia opłaty związanej                

z uzasadnionymi kosztami badań laboratoryjnych reprezentatywnej próbki zabawki – lalka Z-2168-

Z2168-582, 18m+ kod kreskowy 5907773947349, nie spełniającej zasadniczych wymagań 

wynikających z § 11  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011r. Nr 83, poz. 454, z późn. zm.) oraz 

szczegółowych wymagań bezpieczeństwa określonych w pkt 1.4.2 i pkt 1.4.3 załącznika nr 1 

„Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa” do tego rozporządzenia, w wysokości 178,00 zł 

(słownie: sto siedemdziesiąt osiem złotych 00/100). 

 

UZASADNIENIE 

 

      W dniach 03.10 - 17.10.2014r. inspektorzy działający z upoważnienia Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Dariusza 

Karalusa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Karalus BLACK HORSE  

w Skierniewicach, ul. Batorego 17/19. 

      W trakcie kontroli, w celu oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami 

wynikającymi z postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r.             

w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011r., Nr 83, poz. 454 z późn. zm.)                   

z oferowanych do sprzedaży zabawek wytypowano 1 partię zabawek - lalkę Z-2168-Z2168-582, 
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18m+ kod kreskowy 5907773947349, z której pobrano reprezentatywne próbki - podstawową        

i kontrolną. Według oznakowania na zabawce importerem, tj. wprowadzającym do obrotu                

w rozumieniu art.  5 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U.       

z 2014r., poz. 1645 z późn. zm.) była GAZELO sp. z o. o., ul. Zaciszańska 9/19, 42-226 

Częstochowa. 

Próbki pobrano z partii zawierającej 22 sztuki o łącznej wartości 198,00zł. Próbkę podstawową 

przekazano do badań w Specjalistycznym Laboratorium Badania Zabawek z siedzibą w Lublinie, 

ul. Kalinowszczyzna 46 B, podległym Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

W wyniku badań laboratoryjnych przedstawionych w sprawozdaniu  z badań nr 326/2014 z dnia 

31.10.2014r., sporządzonym przez Specjalistyczne Laboratorium Badania Zabawek z siedzibą         

w Lublinie, stwierdzono, że badana zabawka  lalka Z-2168-Z2168-582, 18m+, kod kreskowy 

5907773947349 nie spełnia zasadniczych wymagań wynikających z § 11  rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U.             

z 2011r. Nr 83, poz. 454, z późn. zm.) oraz szczegółowych wymagań, określonych w pkt 1.4.2             

i pkt 1.4.3 załącznika nr 1 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa” do tego rozporządzenia.     

Badania laboratoryjne wykazały iż zabawka jest niezgodna z punktem 5.1 b normy PN-EN 

71-1:2011 z uwagi na pojawienie się w wyniku badania elementów mieszczących się  całkowicie        

w cylindrze do badania małych części (oczy i guziki) oraz z punktem 5.2 c z uwagi na ujawnioną 

podczas badania nietrwałość szwów, wskutek czego możliwe stało się swobodne włożenie  

przedniej części pręta o średnicy 12 mm przez otwór w szwie na więcej niż 6 mm i dostępne stało 

się wypełnienie  z materiału włóknistego.  

      Zgodnie z punktem 1.4.2 w/w załącznika nr 1 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa” do  

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zasadniczych wymagań 

dla zabawek (Dz. U. z 2011r. Nr 83, poz. 454, z późn. zm.) zabawki i ich części muszą mieć takie 

wymiary aby nie stwarzać ryzyka uduszenia użytkownika poprzez odcięcie mu dopływu powietrza 

w wyniku wewnętrznego zatkania przez zabawki lub ich części, zaklinowane w ustach, gardle lub 

przy wejściu do dolnych dróg oddechowych. Z kolei punkt 1.4.3 tego załącznika nr 1 stanowi, że 

zabawki i ich części przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy a także wszelkie dające 

się odłączyć elementy tych zabawek muszą posiadać takie wymiary aby uniemożliwić ich 

połknięcie lub przedostanie się do dróg oddechowych. 

Ponadto inspektorzy działający z upoważnienia Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora  

Inspekcji Handlowej stwierdzili, iż umieszczony na opakowaniu zabawki  znak CE jest różny  od 

wzoru określonego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 

ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków 

wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (D. Urz. UE 

L 218 z 13.08.2008, str.30) 
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Jak wynika z informacji uzyskanej od jednostki przeprowadzającej badania, koszt 

badania przedmiotowej zabawki w podległym Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów    

Specjalistycznym Laboratorium Badania Zabawek z siedzibą w Lublinie stanowił kwotę 177,75 zł 

(słownie: sto siedemdziesiąt siedem złotych 75/100). Wysokość należności pieniężnej została 

ustalona z uwzględnieniem przepisu art. 40 j ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 

oceny zgodności (Dz. U. z 2014r., poz. 1645 z późn. zm.) oraz załącznika  nr 2 do zarządzenia  

Nr 8/2011 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27.05.2011r w sprawie 

sposobu naliczania kosztów badań przeprowadzonych przez laboratorium. Po uwzględnieniu 

zaokrąglenia wynikającego z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 613) koszt badań stanowił kwotę 178,00zł (słownie: sto siedemdziesiąt 

osiem złotych 00/100). 

     Zgodnie z przepisem art. 40j ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny 

zgodności (Dz. U. z 2014r., poz. 1645 z późn. zm.) w przypadku stwierdzenia, że wyrób nie spełnia 

zasadniczych wymagań, przedsiębiorca, który wyrób wprowadził do obrotu lub oddał  do użytku,      

w rozumieniu art. 5 pkt 2 i pkt 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. 

U. z 2014r., poz. 1645 z późn. zm.) ponosi opłaty związane z przeprowadzonymi badaniami.  

      Dnia 29.04.2015 r. wszczęte zostało z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie 

ustalenia opłaty związanej z uzasadnionymi kosztami badań laboratoryjnych zabawki lalka Z-2168-

Z2168-582, 18m+, kod kreskowy 5907773947349. Jednocześnie zawiadomiono importera 

GAZELO sp. z o. o., ul. Zaciszańska 9/19, 42-226 Częstochowa, o przysługującym prawie do 

zapoznania się z aktami sprawy oraz składania wyjaśnień i wniosków dowodowych  

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania przedmiotowego pisma  (art. 10 § 1 i art.73 

§ 1 kpa.). Przedsiębiorca z tego uprawnienia nie skorzystał. 

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji zobowiązać przedsiębiorcę 

wprowadzającego zabawkę do obrotu w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.     

o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014r., poz. 1645 z późn. zm.),   tj. GAZELO sp. z o.o.,         

ul. Zaciszańska 9/19, 42-226 Częstochowa do uiszczenia opłaty związanej z uzasadnionymi 

kosztami badań laboratoryjnych reprezentatywnej próbki zabawki – lalka Z-2168-Z2168-582, 

18m+, kod kreskowy 5907773947349 nie spełniającej zasadniczych wymagań wynikających z §11 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zasadniczych wymagań 

dla zabawek (Dz. U. z 2011r. Nr 83, poz. 454, z późn. zm.) oraz szczegółowych wymagań 

bezpieczeństwa określonych w pkt 1.4.2 i pkt 1.4.3 załącznika nr 1 „Szczegółowe wymagania 

bezpieczeństwa” do tego rozporządzenia, w wysokości 178,00zł (słownie: sto siedemdziesiąt 

osiem złotych 00/100). 
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Pouczenie 

 

1. Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2013r., poz. 267z późn. zm.) od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie, które na 

podstawie  art. 129 § 1 i 2 kpa w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 148.z późn. zm.) wnoszone jest do Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 00 – 950 Warszawa, Plac Powstańców 

Warszawy 1, za pośrednictwem Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,  

90 – 730 Łódź, ul. Gdańska 38, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

2. Na podstawie art. 40j ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności       

(Dz. U. z 2014r., poz. 1645 z późn. zm.) w związku z art. 2 § 2 i art. 47 § 1 ustawy z dnia         

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz art. 130 Kpa, 

GAZELO sp. z o.o., ul. Zaciszańska 9/19, 42-226 Częstochowa  obowiązane jest uiścić 

należność pieniężną w wysokości 178,00zł ustaloną niniejszą decyzją na rachunek 

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi, ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź, 

nr 91101013710007652231000000  NBP O/Okręgowy w Łodzi lub w kasie tego 

Inspektoratu (pok. 11) w godzinach 7 ³º - 9 ³º i 13 ³º - 14 ³º (poniedziałek, środa, czwartek, 

piątek) i w godzinach 8 ºº- 10 ºº i 14 
3
º-15 

3
º (wtorek), w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

niniejszej decyzji, bądź w przypadku wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji. 

3. Do opłaty pieniężnej ustalonej niniejszą decyzją nie uiszczoną w terminie stosuje się przepisy    

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - art. 40j ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. 

o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014r., poz. 1645 z późn. zm.). 

4. Należność ustalona niniejszą decyzją nie zapłacona w terminie staje się zaległością 

podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

((t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613). 

 

ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR 

INSPEKCJI HANDLOWEJ 

w Łodzi 

Marek Jacek Michalak 

........................................................................ 

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) 

Zarządzenie : 
Na podstawie art. 109 § 1 kpa decyzję doręczyć: 

GAZELO sp. z o.o. 

 ul. Zaciszańska 9/19 

 42-226 Częstochowa   

Otrzymują:  
1. GAZELO sp. z o.o. 

 ul. Zaciszańska 9/19. 

 42-226 Częstochowa   

2. a/a 


