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Nr akt kontroli: DP.8361.66.2021  

 

 

 

Decyzja  nr  DP.KB.4.2021 

 

 

              Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej „kpa” oraz art. 74 ust. 1 i 3              

ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku  (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 514 ze zm.)  zwanej dalej „uosozinr” po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego  

 

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

 
obciąża 

 

przedsiębiorcę 

 

„N…” Sp. z o. o. z siedzibą w B…, ul. Cz…, B 

 

 

kwotą stanowiącą równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbki zabawki Klocki  

magnetyczne Silver, nr art. 192668 o kodzie EAN 5902963406033, importowanej przez „N…” 

Sp. z o.o. z siedzibą w B…, ul. Cz…, B…, niezgodnej z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 20.10.2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (DZ. U. z 2019r., poz. 

1816 ze zm.), oraz w pkt 1.4.2 załącznika nr 1  „Wymagania dla zabawek” 1.Wymagania w zakresie 

właściwości fizycznych i mechanicznych do tego rozporządzenia w wysokości 2029,50 zł (słownie: 

dwa tysiące dwadzieścia dziewięć  złotych i pięćdziesiąt groszy). 

 

 

UZAS ADNIENIE  

 
 

    W toku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie upoważnienia  

do przeprowadzenia kontroli nr DP.8361.28.2021 z dnia 01.02.2021 r., w „N…” Sp. z o. o.                  

z siedzibą w B…, ul. Cz…, B, stwierdzono w ofercie handlowej zabawkę Klocki magnetyczne 

Silver, nr art. 192668, o kodzie EAN 5902963406033, zwanej dalej „zabawka Klocki magnetyczne 

Silver”, której kontrolowany podmiot był importerem. Przedmiotową zabawkę pobrano do badań 

laboratoryjnych zabezpieczając również próbkę kontrolną. 
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Badania laboratoryjne przeprowadzone w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG 

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska, ul. Pszczyńska nr 37, 44-101 Gliwice 

wykazały, że zabawka Klocki magnetyczne Silver, nie była zgodna z wymaganiami normy 

PN-EN 71-1+A1:2018-08 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne 

pkt. 4.23.2 lit a), gdyż każdy z badanych patyczków magnetycznych posiadał wyższy  

od dopuszczalnego wskaźnik strumienia magnetycznego, tj. przy uwzględnieniu  niepewności 

pomiaru (±0,14 do 0,17) wynosił odpowiednio: 1,60 T² mm²; 1,44 T² mm²; 1,48 T² mm²;  

1,54 T² mm²; 1,60 T² mm²; 1,48 T² mm²; 1,51 T² mm²; 1,49 T² mm²; 1,43 T² mm²; 1,55 T² mm²,  

przy dopuszczalnym - 0,5 T² mm², a patyczki mieściły się całkowicie w cylindrze do pomiaru 

małych elementów. Tym samym ww. zabawka nie odpowiadała wymaganiom określonym                     

w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.10.2016r. w sprawie wymagań 

dla zabawek (DZ. U. z 2019r., poz. 1816 ze zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem MRiF”, oraz w 

pkt 1.4.2 załącznika nr 1  „Wymagania dla zabawek” 1. Wymagania  w zakresie właściwości 

fizycznych i mechanicznych do tego rozporządzenia. 

 

            Podczas kontroli ponownej w dniu 22.03.2021 r. na podstawie upoważnienia 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej nr DP.8361.66.2021 z dnia 22.03.2021 r.                                

w „N…” Sp. z o.o. z siedzibą w B… przekazano kontrolowanemu przedsiębiorcy sprawozdanie z 

badań Nr 137/DLS/2021 z dnia 03.03.2021 r. wraz z pouczeniem o prawie złożenia wniosku o 

zbadanie próbki kontrolnej na stwierdzone niezgodności.  Z uprawnienie tego spółka nie 

skorzystała. 

 

             W związku z powyższym w dniu 13.10.2021 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji 

Handlowej wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia opłaty za 

badanie laboratoryjne przedmiotowej zabawki.   

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w dniu 05.11.2021 r. na podstawie 

faktury VAT nr 00267/DP/2021 z dnia 03.03.2021 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji 

Handlowej wydał postanowienie o ustaleniu opłaty związanej z poniesionymi kosztami badań 

laboratoryjnych zabawki Klocki  magnetyczne Silver wprowadzonej do obrotu przez importera 

„N…” Sp. z o.o. z siedzibą  w B… na kwotę w wysokości 2029,50 zł (słownie: dwa tysiące 

dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy).  

 

Zważywszy na powyższe i uwzględniając, że stwierdzono w wyniku badań laboratoryjnych, 

iż zabawka Klocki magnetyczne Silver nie spełniała wymagań normy PN-EN 71-1+A1:2018-08 

Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne pkt. 4.23.2 lit a), a tym 

samym nie odpowiadała wymaganiom określonym  w § 5 ust. 1 rozporządzenia MRiF, Łódzki 

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał za zasadne wszczęcie postępowania                             

w przedmiocie zobowiązania podmiotu gospodarczego „N…” Sp. z o. o. z siedzibą                             

w B…, który wprowadził do obrotu zabawkę – Klocki  magnetyczne Silver do uiszczenia kwoty 

stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań przedmiotowej zabawki.  

 

 O fakcie tym Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił importera 

zabawki – „N…” Sp. z o.o. z siedzibą w B… pismem z dnia 24.11.2021 r., informując 

jednocześnie, iż na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kpa stronie postępowania administracyjnego  
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przysługuje prawo do zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych 

dowodów i materiałów. Przedsiębiorca „N…” Sp. o. o. z siedzibą w B… z prawa tego nie 

skorzystał. Przedmiotowe pismo z dnia 24.11.2021 r. zostało odebrane przez stronę w dniu 

30.11.2021 r. 

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, co następuje. 

 

  Zgodnie z art. 72 ust. 1  uosozinr w celu stwierdzenia, czy wyrób spełnia wymagania lub 

stwarza zagrożenie, organ nadzoru rynku może poddać go badaniom lub zlecić ich 

przeprowadzenie. 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 28 uosozinr  przez wymagania należy rozumieć wymagania, o których 

mowa w bezpośrednio stosowanym unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym lub w przepisach 

krajowych wdrażających unijne prawodawstwo harmonizacyjne. Dla zabawek wymagania 

określono w wydanym na podstawie art. 5 uosozinr - rozporządzeniu MRiF, które wdraża 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa zabawek (Dz.Urz. UE L. Nr 170, str. 1 ze zm.). 

 Zgodnie z art. 74 ust. 1 uosozinr w przypadku stwierdzenia w wyniku badań, że wyrób nie 

spełnia wymagań lub stwarza zagrożenie, opłaty związane z badaniami wyrobu ponosi podmiot 

gospodarczy, który wprowadził wyrób do obrotu lub oddał go do użytku. 

             Zgodnie z art. 74 ust 3 uosozinr  opłaty ustala się na podstawie uzasadnionych kosztów 

poniesionych w związku z badaniami wyrobu. Przepis art. 74 ust. 4  uosozinr określa, że opłaty 

stanowią dochód budżetu państwa.  

  Przepis art. 4 pkt 9 uosozinr stanowi, że przez importera należy rozumieć osobę fizyczną 

lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą miejsce 

zamieszkania albo siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, która wprowadza do obrotu wyroby pochodzące z państw trzecich.  

Zgodnie z art. 4 pkt 26 uosozinr przez wprowadzenie do obrotu należy rozumieć udostępnienie 

wyrobu na rynku po raz pierwszy. 

 

  Przedsiębiorca „N…” Sp. z o. o. z siedzibą w B… w rozumieniu powyższych przepisów 

uosozinr jest importerem, który wprowadził  do obrotu zabawkę  Klocki  magnetyczne Silver, co 

potwierdza zebrany w toku kontroli materiał dowodowy, tj.: dokumenty świadczące o zakupie przez 

spółkę przedmiotowej zabawki  z Chin  od Hemei Sourcing CO. LTD Room 303, No.36  Qiao 

YueLi, Siming District, Xiamen City, Fujian, China – faktura nr INV1982 z dnia 18 czerwca 2020 

r. potwierdzająca zakup 528 sztuk zabawki. 

                 W niniejszej sprawie, wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Instytucie 

Techniki Górniczej KOMAG Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska w Gliwicach 

jednoznacznie wskazują, że zabawka Klocki  magnetyczne Silver nie spełniała wymagań 

określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia MRiF” oraz w pkt 1.4.2 załącznika nr 1  „Wymagania dla 

zabawek” 1. Wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych do tego 
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rozporządzenia, z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika strumienia magnetycznego 

dla każdego z badanych patyczków mieszczących się całkowicie w cylindrze do pomiaru małych 

elementów. Koszty powyższych badań poniósł Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. 

 

  Mając powyższe na uwadze Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

postanowił jak w sentencji zobowiązać przedsiębiorcę „N…” Sp. z o. o. z siedzibą w B… do 

uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych 

próbki  zabawki Klocki  magnetyczne Silver w wysokości 2029,50 zł (słownie złotych: dwa 

tysiące dwadzieścia dziewięć złotych  i pięćdziesiąt groszy). 

 

  W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

1.  Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów w Warszawie (00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1) składane na piśmie za 

pośrednictwem Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej  

(90-730 Łódź, ul. Gdańska 38), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 5 ust 2 ustawy  

o Inspekcji Handlowej oraz art. 127 § 1 i 2 art. 129 § 1 i 2 kpa). 

2. Na podstawie art. 127a §1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się 

prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 

odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  

i prawomocna (art. 127 a § 2 kpa). 

3. Na podstawie art. 63 ust. 3 uosozinr  w związku z art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia    1997 r. 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540)  „N…” Sp. z o. o. z siedzibą w B… zobowiązana jest 

uiścić kwotę 2029,50 zł (słownie złotych: dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych   i pięćdziesiąt 

groszy)  na rachunek Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi, ul. Gdańska 38, 

90-730 Łódź, nr 91 1010 1371 0007 6522 3100 0000 w NBP O/Okręgowy w Łodzi  w terminie 14 dni 

od dnia w którym, decyzja określająca wysokość należności pieniężnej stała się ostateczna. 

 

                                                                     Łódzki Wojewódzki Inspektor  

                                                                        Inspekcji Handlowej  

                                                                                 w Łodzi  

                                                                           Krzysztof Stasiak 

                                                             ……………………………………..                                                                                            
                                                                      (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) 

Otrzymują: 

1. „N…” Sp. z o. o.  

B…, ul. Cz… 

B… 

2. a/a. 

 


