
1 

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor 

Inspekcji Handlowej 

z siedzibą w Łodzi 

90-730 Łódź ul. Gdańska 38 
…….……………………………..………………………..    Łódź, dnia 20.01.2015 r. 
 (pieczęć nagłówkowa organu wydającego) 
 
Nr akt: DS.8361.162.2014  
 

Decyzja PU.KB.3.NR.2015 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 40j ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj.: Dz. U. z 2014, poz. 1645) w związku ze 

szczegółowymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w pkt. 1.4.2 , 1.4.3 załącznika 

nr 1 „Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa” do rozporządzenia Ministra Gospodarki  

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

nr 83, poz. 454 ze zm) zwanego dalej rozporządzeniem, oraz z innymi wymaganiami 

określonymi w § 5 ust. 5 w/w rozporządzenia, po przeprowadzeniu postępowania 

administracyjnego 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

zobowiązuje Przedsiębiorstwo Handlowe POLSIRHURT Borys Tadeusz, Borys Jerzy Spółka 

jawna  z siedzibą w Sieradzu, adres : ul. Sarańska 6 M, 98-200 Sieradz, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX 

Wydział  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304093, jako przedsiębiorcę, 

który wprowadził zabawki do obrotu w rozumieniu definicji zawartej w art. 5 pkt. 2 ustawy  

z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1645) do 

uiszczenia opłaty związanej z badaniem laboratoryjnym zabawek : 

- „Grzechotka dla dzieci” Nr 1008-4 o kodzie EAN 5899105218374 niezgodnej  

ze szczegółowymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w pkt. 1.4.2 i 1.4.3 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 ze zm.), 

- „Zabawka dla dzieci” Nr 869-2 o kodzie EAN 5901812780300 niezgodnej ze 

szczegółowymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w pkt. 1.4.2 załącznika nr 1 

„Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa” do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  

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

454 ze zm.) i innymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 5 w/w rozporządzenia, 

w łącznej wysokości 517,00 zł (słownie: pięćset siedemnaście złotych 00/100). 
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UZASADNIENIE 

W dniach od 7 do 16 kwietnia 2014 r. inspektorzy reprezentujący Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Łodzi na podstawie upoważnienia numer 

DS.8361.116.2014 przeprowadzili kontrolę w sklepie z zabawkami w Sieradzu przy ul. Jana 

Pawła II 41 należącym do Przedsiębiorstwa Handlowego Borys Tadeusz, Borys Jerzy, Spółka 

jawna z siedzibą w Sieradzu, ul. Sarańska 6 M, 98-200 Sieradz. 

W trakcie kontroli w celu oceny zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami 

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

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

pobrano do badań laboratoryjnych  2 zabawki tj. „Grzechotkę dla dzieci” Nr 1008-4  

o kodzie EAN 5899105218374 i „Zabawkę dla dzieci” Nr 869-2 o kodzie EAN 

5901812780300, wyprodukowane w Chinach, których importerem w rozumieniu art. 5  

pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj.: Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1645) było Przedsiębiorstwo Handlowe POLSIRHURT Borys Tadeusz, Borys Jerzy 

Spółka jawna  z siedzibą w Sieradzu, ul. Sarańska 6 M, 98-200 Sieradz.  

 

Badania laboratoryjne wyżej wymienionych zabawek zostały przeprowadzone przez 

Specjalistyczne Laboratorium Badania Zabawek Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów z siedzibą w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 46 b, 20-129 Lublin.  

 

W wyniku badań laboratoryjnych zabawki Grzechotka dla dzieci Nr 1008-4 o kodzie 

EAN 5899105218374 składającej się z zestawu 8 grzechotek, przedstawionych 

w sprawozdaniu z badań Nr 103/2014 z dnia 05.05.2014 r., stwierdzono, że przedmiotowa 

zabawka nie spełnia wymagań normy PN-EN 71-1:2011 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1. 

Właściwości mechaniczne i fizyczne. tj.:  

- pkt. 5.1 b z uwagi na pojawienie się w wyniku badań elementów, które mieszczą się 

całkowicie w cylindrze do badania małych części, 

- pkt 5.1 f z uwagi na popękanie w wyniku badania obudowy dwóch grzechotek, co stwarza 

zagrożenie uwolnienia się elementów grzechoczących, mieszczących się całkowicie  

w cylindrze do badania małych części, 

- pkt 5.8 z uwagi na niewłaściwy kształt i rozmiar jednej z grzechotek.  

W związku z powyższym zabawka „Grzechotka dla dzieci” Nr 1008-4 o kodzie 

EAN 5899105218374 jest niezgodna ze szczegółowymi wymaganiami bezpieczeństwa 

określonymi w pkt. 1.4.2 oraz 1.4.3 załącznika nr 1 „Szczegółowe Wymagania 
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Bezpieczeństwa” do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011r, nr 83, poz. 454 ze zm.) z uwagi na 

pojawienie się w wyniku badań elementów, które mieszczą się całkowicie w cylindrze do 

badania małych części, co umożliwia ich połknięcie i stwarza ryzyko uduszenia oraz z uwagi 

na niewłaściwy kształt i rozmiar, co stwarza ryzyko zaklinowania w ustach dziecka  

i uduszenia. 

Jak wynika z informacji uzyskanej od jednostki przeprowadzającej analizy - 

Specjalistycznego Laboratorium Badania Zabawek Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów z siedzibą w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 46 b, 20-129 Lublin, przekazanej 

pismem z dnia 05.05.2014 r. koszt badania próbki zabawki Grzechotka dla dzieci Nr 1008-4 

o kodzie EAN 5899105218374  wynosił 308,44 zł (słownie: trzysta osiem złotych 44/100). 

 

W wyniku badań laboratoryjnych zabawki „Zabawka dla dzieci” Nr 869-2 o kodzie 

EAN 5901812780300, przedstawionych w sprawozdaniu z badań Nr 104/2014 z dnia 

06.05.2014 r., stwierdzono, że przedmiotowa zabawka nie spełnia wymagań: 

- pkt 5.8 normy PN-EN 71-1:2011 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1. Właściwości 

mechaniczne i fizyczne” z uwagi na niewłaściwy kształt i rozmiar, 

- pkt 7.1.1. normy PN-EN 62115:2013 „Zabawki elektryczne. Bezpieczeństwo użytkowania”          

z uwagi na brak oznakowania napięcia nominalnego baterii, 

- pkt 7.4 normy PN-EN 62115:2013 z uwagi na brak w instrukcji informacji „Akumulatory 

należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki”, „Zacisków zasilania nie należy zwierać”.  

W związku z powyższym zabawka jest niezgodna ze szczegółowymi wymaganiami 

bezpieczeństwa określonymi w pkt. 1.4.2 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 ze zm.) z uwagi na 

niewłaściwy kształt i rozmiar, co stwarza ryzyko zaklinowania grzechotki w ustach dziecka  

i uduszenia oraz z innymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 5 w/w rozporządzenia  

z uwagi na brak w instrukcji dla zabawek bateryjnych z wymiennymi bateriami wymaganych 

informacji „Akumulatory należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki”, „Zacisków zasilania 

nie należy zwierać”.  

 

Jak wynika z informacji uzyskanej od jednostki przeprowadzającej analizy - 

Specjalistycznego Laboratorium Badania Zabawek Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów z siedzibą w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 46 b, 20-129 Lublin przekazanej 
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pismem z dnia 08.05.2014 r. koszt badania próbki zabawki „Zabawka dla dzieci” Nr 869-2 

o kodzie EAN 5901812780300 wynosił 208,93 zł (słownie: dwieście osiem złotych 93/100). 

 

Łączny koszt przeprowadzonych badań zabawki „Grzechotka dla dzieci” Nr 1008-4  

i zabawki „Zabawki dla dzieci” Nr 869-2 wyniósł 517,37 zł (słownie złotych: pięćset 

siedemnaście 37/100).  

Po uwzględnieniu zaokrąglenia wynikającego z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r.  Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) koszt badań stanowi 

kwotę 517,00 zł (słownie: pięćset siedemnaście złotych 00/100).  

 

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

zgodności (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1645) opłatę związaną z badaniami laboratoryjnymi - 

zabawki „Grzechotka dla dzieci Nr 1008-4 o kodzie EAN 5899105218374, która jak 

wykazano jest niezgodna z pkt. 1.4.2 oraz 1.4.3 załącznika nr 1 „Szczegółowe Wymagania 

Bezpieczeństwa” do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie 

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

zabawki„Zabawka dla dzieci” Nr 869-2 o kodzie EAN 5901812780300, która jak wykazano 

jest  niezgodna ze szczegółowymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w pkt. 1.4.2 

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 ze zm.) oraz z innymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 5 w/w 

rozporządzenia ponosi osoba, która wyrób wprowadziła do obrotu lub oddała go do 

użytku.  

 Osobą, która wyrób wprowadziła do obrotu w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1465) jest importer 

tj. Przedsiębiorstwo Handlowe POLSIRHURT Borys Tadeusz, Borys Jerzy Spółka 

jawna  z siedzibą w Sieradzu, ul. Sarańska 6 M, 98-200 Sieradz. 

Dnia 15.12.2014 r. pismem znak DS.8361.162.2014 wszczęto postępowanie 

administracyjne, przedłużone pismem z dnia 09.01.2015 r. znak DS.8361.162.2014r.,  

w przedmiocie zobowiązania do uiszczenia opłaty związanej z badaniami laboratoryjnymi 

próbki wyrobu w postaci zabawki „Grzechotka dla dzieci” Nr 1008-4 o kodzie EAN 

5899105218374 oraz zabawki „Zabawka dla dzieci” Nr 869-2 o kodzie EAN 

5901812780300. Jednocześnie zawiadomiono stronę Przedsiębiorstwo Handlowe 

POLSIRHURT Borys Tadeusz, Borys Jerzy Spółkę jawną z siedzibą w Sieradzu,                  

ul. Sarańska 6 M, 98-200 Sieradz, o przysługującym jej prawie do zapoznania się z aktami 
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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). Strona z tego 

uprawnienia nie skorzystała. 

       W związku z wykazaniem, że badane zabawki tj. „Grzechotka dla dzieci          

Nr 1008-4 o kodzie EAN 5899105218374, jest niezgodna z pkt. 1.4.2 oraz 1.4.3 załącznika 

nr 1 „Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa” do rozporządzenia Ministra Gospodarki        

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

z 2011r, nr  poz. 454) oraz „Zabawka dla dzieci” Nr 869-2 o kodzie EAN 5901812780300 

jest  niezgodna ze szczegółowymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w pkt. 1.4.2 

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) oraz z innymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 5 w/w 

rozporządzenia, Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił jak        

w sentencji zobowiązać Przedsiębiorstwo Handlowe POLSIRHURT Borys Tadeusz, 

Borys Jerzy Spółkę jawną z siedzibą w Sieradzu, ul. Sarańska 6 M, 98-200 Sieradz 

prowadzącą działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu 

Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do 

uiszczenia opłaty związanej z badaniem laboratoryjnym próbki zabawki „Grzechotka 

dla dzieci” Nr 1008-4 o kodzie EAN 5899105218374 i próbki zabawki „Zabawka dla 

dzieci” Nr 869-2 o kodzie EAN 5901812780300 w wysokości 517,00 zł (słownie: pięćset 

siedemnaście złotych 00/100).  

 

Pouczenie 

1. Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) od niniejszej decyzji 

przysługuje stronie odwołanie, które zgodnie z art. 129 §1 i 2 kpa (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267           

ze zm.) w związku z art. 5 ust. 2 ustawy  o Inspekcji Handlowej (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 148ze 

zm.) wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 00-950 Warszawa, Plac 

Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji 

Handlowej z siedzibą w Łodzi 90-730 Łódź, ul. Gdańska 38, w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia. 

2. Na podstawie art. 40j ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny   zgodności        

(tj: Dz. U. z 2014 r., poz. 1465) w związku z art. 2 § 2 i art. 47§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

Ordynacja  podatkowa  (tj.: Dz. U.  z 2012 r.,  poz. 749 ze zm.) oraz art. 130 Kpa (tj.: Dz. U. z 2013 

r., poz. 267 ze zm.) przedsiębiorca - Przedsiębiorstwo Handlowe POLSIRHURT Borys Tadeusz, 

Borys Jerzy Spółka jawna z siedzibą w Sieradzu,   ul. Sarańska 6 M, 98-200 Sieradz, obowiązany 

jest uiścić należność pieniężną w wysokości 517,00 zł (słownie: pięćset siedemnaście złotych 
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00/100) ustaloną niniejszą decyzją na rachunek Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji 

Handlowej w Łodzi, 90-730 Łódź, ul. Gdańska 38, Nr 91101013710007652231000000 w NBP 

O/Okręgowy w Łodzi lub w kasie Inspektoratu (pok.11) w  godzinach 7
30  

-
  

9
30

 i 13
30   

- 14
30  

(poniedziałek, środa, czwartek)
   
i w godzinach 8

00
 – 10

00  
i od 14

30
 - 15

30 
(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 2002 r.  

o systemie oceny  zgodności  (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1465ze 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 (tj.: Dz. U.   

z 2012 r., poz. 749 ze zm.). 

 

 \ 

ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI 

INSPEKTOR 

INSPEKCJI HANDLOWEJ 

w Łodzi 

Marek Jacek Michalak 

                      ……………………………..……………… 

 

Zarządzenie: 

Na podstawie art. 109 § 1 Kpa decyzję doręczyć: 

P.H POLSIRHURT  Spółka  jawna, ul. Sarańska 6 M Sieradz  

Otrzymują 

1. P.H POLSIRHURT  Spółka  jawna, ul. Sarańska 6 M Sieradz   

2. a/a  


