
Łódzki Wojewódzki Inspektor 

Inspekcji Handlowej 

z siedzibą w Łodzi 

90-730 Łódź ul. Gdańska 38 
…………………………..……                     Łódź, dnia             28.01.2015 r. 
 (pieczęć nagłówkowa organu wydającego) 
 
Nr akt: DS.8361.189.2014  
 

Decyzja PU.KB.4.NR.2015 

 

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

administracyjnego (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 r., poz. 1645.)                      

w związku z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 8 ust. 1 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.) oraz pkt. 3.1.1 i pkt 3.1.2 Załącznika Nr 1 do w/w 

rozporządzenia po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego  

                               Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  

                                                
zobowiązuje „ARP INVESTMENTS” Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, ul. Drawska 

29A/81, 02-202 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla 

Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000343807 jako przedsiębiorcę, który wprowadził zabawkę 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 zabawki (lalka) produkt numer SMC 369177       

o kodzie EAN 6991203691772, niezgodnej z zasadniczymi wymaganiami określonymi      

w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla zabawek  (Dz. U. z 2011 r., Nr 83, poz. 454 ze zm.) oraz pkt. 3.1.1 

i pkt. 3.1.2 Załącznika Nr 1 do w/w rozporządzenia w wysokości 432 zł (słownie złotych: 

czterysta trzydzieści dwa 00/100). 

UZASADNIENIE 

W dniach od 23 kwietnia do 5 maja 2014 r. inspektorzy reprezentujący Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Łodzi na podstawie upoważnienia numer 

DS.8361.130.2014 przeprowadzili kontrolę w sklepie z zabawkami należącym do Katarzyny 

Stopczyńskiej wykonującej działalność pod firmą DIWA Katarzyna Stopczyńska  



w Konstantynowie Łódzkim, adres: ul. Lutomierska 33, 95-050 Konstantynów Łódzki, 

prowadzącej działalność w Sieradzu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 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 zabawkę (lalka) produkt numer SMC 369177            

o kodzie EAN 6991203691772, wyprodukowaną w Chinach, której importerem                  

w rozumieniu art. 5 pkt. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

(tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1645.) była spółka „ARP INVESTMENTS” Sp. z o. o z siedzibą 

w Warszawie,  ul. Drawska 29A/81, 02-202 Warszawa. 

W wyniku badań laboratoryjnych próbki produktu w postaci zabawki (lalka) produkt 

numer SMC 369177 o kodzie EAN 6991203691772, przeprowadzonych w Specjalistycznym 

Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej - Wydział Analizy 

Instrumentalnej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Łodzi,                  

ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, przedstawionych w sprawozdaniu z badań                                 

nr 334/AI/191/2014 z dnia 24.06.2014 r. stwierdzono, że zabawka (lalka) produkt numer 

SMC 369177 o kodzie EAN 6991203691772, jest niezgodna z zasadniczymi wymaganiami 

określonymi w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r.            

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

pkt. 3.1.1 i pkt. 3.1.2 Załącznika Nr 1 do w/w rozporządzenia, z uwagi na obecność w głowie 

przedmiotowej zabawki ftalanu di (2-etyloheksylu) (DEPH) w ilości (26,0 ± 4,2)%, (limit 

wynosi 0,1 % w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów w zabawkach) 

wpływającego szkodliwie na funkcje rozrodcze i płodność. 

Jak wynika z informacji uzyskanej od jednostki przeprowadzającej analizy - 

Specjalistycznego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej - 

Wydział Analizy Instrumentalnej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi,   

ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, przekazanej pismem z dnia 24.06.2014 r. koszt badania 

próbki zabawki (lalka) produkt numer SMC 369177 o kodzie EAN 6991203691772,  wynosił 

432,29 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści dwa 29/100).  

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 badania stanowi 

kwotę 432,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa  złote 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 

wyrobu - zabawka (lalka) produkt numer SMC 369177 o kodzie EAN 6991203691772,  



która jak wykazano jest niezgodna z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 8 ust. 1 

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

wymagań dla zabawek  (Dz. U. z 2011 r.,  Nr 83,  poz. 454 ze zm.) oraz pkt. 3.1.1 i pkt 3.1.2 

Załącznika Nr 1 do 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 2 ustawy z dnia 

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

tj. „ARP INVESTMENTS” Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie,  ul. Drawska 29A/81,      

02-202 Warszawa. 

Dnia 31.12.2014 r. pismem znak DS.8361.189.2014 z dnia 31.12.2014 r. wszczęto  

z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie zobowiązania do uiszczenia opłaty 

związanej z badaniami zabawki (lalka) produkt numer SMC 369177 o kodzie EAN 

69912036917726. Jednocześnie zawiadomiono stronę „ARP INVESTMENTS” Sp. z o. o.       

z siedzibą w Warszawie, ul. Drawska 29A/81, 02-202 Warszawa, o przysługującym jej 

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). Strona z tego uprawnienia nie skorzystała. 

       W związku z wykazaniem, że badana zabawka (lalka) produkt numer SMC 369177     

o kodzie EAN 69912036917726 jest niezgodna z zasadniczymi wymaganiami określonymi 

w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie 

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

3.1.1 i pkt. 3.1.2 Załącznika Nr 1 do w/w rozporządzenia Łódzki Wojewódzki Inspektor 

Inspekcji Handlowej postanowił jak w sentencji zobowiązać „ARP INVESTMENTS” 

Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Drawska 29A/81, 02-202 Warszawa,  

prowadzącą działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu 

Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, do uiszczenia opłaty związanej z badaniem 

laboratoryjnym próbki zabawki (lalka) produkt numer SMC 369177 o kodzie EAN 

69912036917726 w wysokości 432,00 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści dwa 

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 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy          

o Inspekcji Handlowej (tj.: Dz. U. z  2014 r., poz. 148 ze 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. 1645.) 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 - „ARP INVESTMENTS” Sp. z o. o 

z siedzibą    w Warszawie, ul. Drawska 29A/81, 02-202 Warszawa, obowiązany jest 

uiścić należność pieniężną w wysokości 432,00 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści 

dwa 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 należności pieniężnych nie uiszczonych 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. 1645). 

4. Należność 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: „ARP INVESTMENTS” Sp. z o. o, ul. Drawska 29A/81,                

02-202 Warszawa 

 

Otrzymują 

1. „ARP INVESTMENTS” Sp. z o. o , ul. Drawska 29A/81, 02-202 Warszawa. 
2. a/a  


