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I. Dane identyfikacyjne 
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 7, 31-752 
Kraków, (dalej: WIIH lub Inspektorat) 

 

Joanna Jahn-Machowska1, Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
w Krakowie (dalej: Dyrektor lub Wojewódzki Inspektor) 

(akta kontroli str. 3-4) 

1. Identyfikacja zagrożeń związanych z wpływem tworzyw sztucznych na zdrowie 
konsumentów. 

2. Realizacja zadań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów przed 
negatywnym wpływem tworzyw sztucznych. 

 

Lata 2017-2019 z dopuszczeniem dowodów sporządzonych przed i po tym okresie, 
jeżeli miały one związek z działaniami prowadzonymi w tym okresie 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

Barbara Madejska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 129/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1  Powołana z dniem 11 kwietnia 2018 r. W okresie od 1 marca 2016 r. do 10 kwietnia 2018 r. stanowisko 

Wojewódzkiego Inspektora zajmował Jan Ziobro.   

2  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
NIK pozytywnie ocenia działania Inspektoratu podejmowane w związku z ochroną 
ludzi przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych. 

WIIH rzetelnie typował do kontroli podmioty wprowadzające na rynek produkty 
i wyroby z tworzyw sztucznych, m.in. prowadząc analizy prawdopodobieństwa 
naruszeń prawa przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

Plany kontroli dla Inspektoratu, uwzględniające m.in. kontrole wyrobów z tworzyw 
sztucznych, opracowano na podstawie wytycznych i wskazań przekazywanych 
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK). 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w latach 2017-2019 Inspektorat zrealizował 
więcej kontroli dotyczących bezpieczeństwa chemicznego niż zaplanowano, co 
wynikało m.in. z prowadzenia kontroli skargowych. W trakcie kontroli dokonywano 
zabezpieczenia próbek zabawek oraz przekazywano zabawki do badań 
laboratoryjnych w zakresie zawartych w nich substancji chemicznych. 

WIIH przekazywał ustalenia z kontroli do Prezesa UOKiK po zakończeniu kontroli 
zleconych oraz w przypadku konieczności wszczęcia z urzędu postępowania 
administracyjnego, a także składając sprawozdania z działalności. 

W okresie objętym kontrolą Inspektorat współpracował z organami celnymi na 
szczeblu wojewódzkim w sprawach kontroli produktów i wyrobów z tworzyw 
sztucznych oraz wydawał opinie celne w sprawie spełniania przez wyrób 
określonych wymagań. 

WIIH prawidłowo rozpatrywał skargi wnoszone przez obywateli w sprawie 
bezpieczeństwa chemicznego produktów z tworzyw sztucznych. Ponadto na stronie 
internetowej Inspektoratu opublikowano listę rzeczoznawców, wśród których byli 
specjaliści ds. produktów z tworzyw sztucznych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Identyfikacja zagrożeń związanych z wpływem tworzyw 
sztucznych na zdrowie konsumentów 

1.1.-1.2. W okresie objętym kontrolą WIIH otrzymywał z UOKiK wytyczne dotyczące 
opracowywania kierunków działania oraz sporządzania okresowych planów pracy 
w zakresie działalności kontrolnej i sprawozdawczości. Zgodnie z wytycznymi, przy 
opracowywaniu planów kontroli Inspektoratu, należało uwzględniać m.in. wyniki 
kontroli z lat ubiegłych, skargi konsumentów oraz potrzeby rynków lokalnych. 
W planach kontroli należało ponadto uwzględniać tematy z obszarów wskazanych 
przez UOKiK, w tym: dyrektywy nowego podejścia, ogólne bezpieczeństwo 
produktów oraz artykuły nieżywnościowe i usługi. W planach należało także określić 
m.in. grupę produktów objętych kontrolą oraz liczbę próbek, produktów i partii 
produktów, z których pobierane będą próbki do badań laboratoryjnych. Wymagano 
również uwzględnienia wniosków zgłoszonych przez organy administracji 
samorządowej, w tym propozycji powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, 
informacji zgłaszanych przez konsumentów oraz wniosków organizacji, których 
celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów. Ponadto UOKiK 

                                                      
3  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
4  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OCENA OGÓLNA 
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przekazywał Inspektoratowi przewidywane do realizacji w danym kwartale tematy 
kontroli. 

Odnośnie do kontroli zabawek, UOKiK przekazywał do WIIH programy kontroli 
bezpieczeństwa tych artykułów na dany okres (kwartał lub rok), podając w nich 
wymaganą do skontrolowania liczbę podmiotów (przedsiębiorców), zabawek oraz 
próbek do pobrania do badań laboratoryjnych. Łącznie w okresie objętym kontrolą 
UOKiK zlecił przeprowadzenie kontroli 59 przedsiębiorców (podmiotów)5, 486 
zabawek6 oraz 98 próbek do badań laboratoryjnych, w tym 35 w zakresie substancji 
chemicznych7. WIIH otrzymał także program kontroli przez wybrane wojewódzkie 
inspektoraty inspekcji handlowej w ramach międzynarodowego projektu 
finansowanego przez Komisję Europejską – Joint Action 2016 on Toys8. 

Zgodnie z przyjętymi w Inspektoracie zasadami i sposobem prowadzenia kontroli 
zarządczej9 (§ 15 pkt 22), planowanie kontroli powinno składać się m.in. 
z wytyczenia podstawowych kierunków działalności kontrolnej, opracowania projektu 
planu kontroli na podstawie wytycznych oraz zatwierdzenia planu przez 
kompetentny organ. Przyjęte zasady kontroli zarządczej obejmowały system celów 
i zarządzania ryzykiem, w tym. m.in. identyfikację oraz analizę ryzyka, 
monitorowanie i ocenę realizacji zadań. 

Opracowane przez WIIH plany kontroli, obejmujące okres jednego kwartału danego 
roku kalendarzowego, uwzględniały wytyczne UOKiK i zawarto w nich kontrole 
zabawek. Plany te zostały zatwierdzone przez Prezesa UOKiK. 

WIIH dokonywał typowania jednostek do kontroli, przy czym uwzględniano skargi 
konsumentów kierowane do WIIH lub do UOKiK. W okresie objętym kontrolą 
Wojewoda Małopolski nie zgłaszał odrębnych potrzeb dotyczących kontroli 
w przedmiotowym zakresie. Organizacje konsumenckie również nie wnosiły 
żadnych sugestii.  

W kwestii negatywnego wpływu tworzyw sztucznych na zdrowie pacjenta Naczelnik 
Wydziału Kontroli Paliw i Nadzoru Rynku w WIIH wyjaśniła, że w kontrolowanym 
okresie nie zasięgano informacji u wojewódzkich alergologów w dziedzinie 
alergologii i toksykologii, a podczas przeprowadzania przez WIIH kontroli 
uwzględniano wytyczne UOKiK oraz programy kontroli. Naczelnik wyjaśniła również, 
że w okresie objętym kontrolą nie było przypadków, w których potrzebna by była 
konsultacja ze specjalistami w dziedzinie alergologii i toksykologii. 

 (akta kontroli str. 14-277, 376-419, 529) 

Jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału Kontroli Paliw i Nadzoru Rynku w WIIH, przy 
typowaniu jednostek do kontroli Inspektorat kieruje się rekomendacjami UOKiK, aby 

                                                      
5  W 2017 r: 28 podmiotów (po 14 w I i III kwartale); w I kwartale 2018 r. 13 podmiotów oraz w 2019 r. 

18 podmiotów (tj. w I kwartale 10 oraz w III kwartale 8 podmiotów). W III kwartale 2018 r. u trzech 
przedsiębiorców prowadzono kontrolę zabawek elektrycznych w ramach programu Joint Action 2016 on 
Toys. 

6  W 2017 r. 230 zabawek (po 115 w I i III kwartale). W I kwartale 2018 r. 109 zabawek oraz w 2019 r. 
147 zabawek (tj. w I kwartale 82 zabawki i w III kwartale 65 zabawek). 

7  W 2017 r. 48 próbek, w tym 23 próbki na badania chemiczne (z tego 22 próbki w I kwartale, a badania 
chemiczne przeprowadzono w odniesieniu do siedmiu próbek) oraz 26 próbek w III kwartale (z tego 16 
badania chemiczne). W I kwartale 2018 r. - 17 próbek, w tym 4 badania chemiczne. W 2019 r. - 33 próbki, 
w tym 8 próbki na badania chemiczne (z tego 17 próbek w I kwartale, w tym dwa badania chemiczne oraz 
16 próbek w III kwartale, z tego sześć badań chemicznych). W III kwartale 2018 r. pobrano również sześć 
próbek do badania w ramach programu Joint Action 2016 on Toys (innych zabawek nie badano). 

8  W III kwartale 2018 r. prowadzono kontrolę pięciu zabawek elektrycznych w ramach programu Joint Action 
2016 on Toys. 

9  Określonymi zarządzeniem nr 7/2010 Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 10 grudnia 
2010 r. w sprawie określenia zasad i sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w WIIH w Krakowie oraz 
zasad jej koordynacji; wraz ze zmianą zarządzeniem nr 8a/2015 Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji 
Handlowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
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w pierwszej kolejności kontrole przeprowadzać w miarę możliwości biorąc pod 
uwagę uwarunkowania rynku lokalnego oraz wyniki poprzednich kontroli, u jak 
największego ogniwa w łańcuchu dostaw, co powinno ułatwić dostęp do 
dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie procedury oceny zgodności, a także 
w przypadku stwierdzenia niezgodności, przyspieszy proces poprawy lub wycofania 
produktu z rynku. Jeśli jest to niemożliwe, do kontroli można typować dystrybutorów 
prowadzących sprzedaż hurtową lub detaliczną (w programach kontroli wskazywane 
są konkretne zabawki). Inspektorat bazuje na wiedzy wynikającej z prowadzonych 
kontroli, a także rozeznań. Przed rozpoczęciem kontroli prowadzona jest analiza 
prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności 
gospodarczej. Ponadto Naczelnik wyjaśniła, że kontrole przeprowadzane były na 
podstawie wytycznych oraz programów z UOKiK. 

(akta kontroli str. 278, 418) 

1.3.  Programy kontroli UOKiK10 zawierały m.in. podmiotowy i przedmiotowy zakres 
kontroli oraz wykaz podstawowych aktów prawnych. Programy zawierały również: 
klasyfikację zabawek do poszczególnych kategorii; informacje umożliwiające 
identyfikację zabawek oraz identyfikujące producenta lub importera; wymagania 
dotyczące instrukcji, w tym o bezpieczeństwie użytkowania; oględziny zabawek oraz 
badania laboratoryjne. W programach tych, przekazanych przez Prezesa UOKiK na 
dany kwartał roku, wskazywano tematy kontroli (m.in. dyrektywa nowego podejścia 
i ogólne bezpieczeństwo produktów), określano liczbę placówek i wyrobów 
przewidzianych do objęcia kontrolami. 

Opracowane przez WIIH plany kontroli (przekazywane do UOKiK) uwzględniały 
kontrole wyrobów z tworzyw sztucznych, zgodnie z programami i wytycznymi 
UOKiK. Plany te zawierały m.in. informacje dotyczące zakresów (tematów) kontroli, 
liczby podmiotów, liczby wyrobów podlegających kontroli, liczbę próbek do badań 
laboratoryjnych, termin kontroli, wykaz komórek organizacyjnych, które będą 
prowadziły kontrole oraz termin przekazania informacji. 

W Inspektoracie obowiązywały programy kontroli rzetelności obsługi klientów oraz 
prawidłowości funkcjonowania placówek usługowych oraz rzetelności obsługi 
klientów oraz prawidłowości funkcjonowania sklepów, hurtowni artykułów 
przemysłowych oraz innych placówek handlowych oferujących do sprzedaży takie 
artykuły, zawierające podstawy prawne kontroli, podmiotowy i przedmiotowy zakres 
kontroli, metody i środki kontroli oraz wykaz podstawowych przepisów. Programy 
zatwierdzał Inspektor Wojewódzki. 

(akta kontroli str. 28-217, 522-526)  

1.4. Jak poinformował11 Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego 
w Krakowie12 (dalej: UCS), poprzez kontrolę zgłoszeń celnych przewozowych 
w Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw Celnych w Krakowie 
współpracowano z WIIH w zakresie planowania i realizacji kontroli bezpieczeństwa 
chemicznego produktów i wyrobów z tworzyw sztucznych13. Kontrola ta 
wykonywana była poprzez weryfikację zgłoszeń celnych, w tym rewizję celną 
towarów oraz badanie dokumentów załączonych do zgłoszenia celnego. Kontrole 

                                                      
10  DNR-702-516(1)/17/ED/LT z dnia 21 grudnia 2016 r.; DNR-702-12(1)/17/ED z dnia 7 czerwca 2017 r.; DNR-

702-1(1)/18/ED z dnia 2 stycznia 2018 r. i DNR-3.702.17.2018.AM z dnia 31 grudnia 2018 r. 

11  Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy o NIK. 

12  Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Krakowie a Małopolskim Wojewódzkim 
Inspektorem Inspekcji Handlowej w sprawie współdziałania Izby Administracji Skarbowej oraz WIIH na 
terenie województwa małopolskiego zostało zawarte 16 listopada 2017 r. Wcześniej obowiązywało 
porozumienie zawarte 11 kwietnia 2011 r.  pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej w Krakowie a WIIH. 

13  W ramach Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących kontroli przewozu w zakresie bezpieczeństwa 
i zgodności produktów. 
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prowadzono w trybie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 765/2008 
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru 
rynku odnoszącego się do warunków wprowadzenia produktów do obrotu 
i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/9314. Naczelnik poinformował, że 
w 2017 r. przeprowadzono akcję kontrolą, zorganizowaną przez Ministerstwo 
Finansów – Departament Ceł w ramach państw Grupy Wyszehradzkiej, która 
dotyczyła kontroli ftalanów i zgodności z wybranymi wymaganiami 
harmonizacyjnymi importowanych zabawek wykonanych z miękkiego plastiku. 
W ramach kontroli do WIIH skierowanych zostało łącznie 31 zgłoszeń celnych15, 
spośród których: w 11 przypadkach stwierdzono nieprawidłowość w opinii16, 
w 6 przypadkach skierowano próbki towaru do laboratorium służby Celno-
Skarbowej17 pod kątem ftalanów oraz w 14 przypadkach uzyskano opinię 
prawidłową dla towaru. Naczelnik poinformował ponadto, że kontrole zgłoszeń 
celnych wykonywane były zgodnie z funkcjonującą w KAS systemową i własną 
analizą ryzyka, a także bieżącą analizą ryzyka występowania możliwych zagrożeń. 
Poinformował również, że przy dokonywaniu przedmiotowych analiz nie wystąpiły 
okoliczności wymagające współpracy z WIIH. Naczelnik UCS poinformował, że 
wymiana informacji pomiędzy obu organami, odnośnie do bezpieczeństwa 
chemicznego wyrobów z tworzyw sztucznych, mających być wprowadzonych na 
rynek krajowy, przebiegała bez zakłóceń. 

(akta kontroli str. 5-13) 

Naczelnik Wydziału Kontroli Paliw i Nadzoru Rynku w WIIH wyjaśniła, że opinie 
celne były wydawane w 2017 r. i dotyczyły spełniania przez wyrób zasadniczych, 
szczegółowych lub innych wymagań. Opinie zawierały dane o wyrobie, 
o producencie, eksporterze, importerze, upoważnionym przedstawicielu lub 
dystrybutorze, a także wymagania oraz opinię o spełnianiu bądź niespełnianiu 
wymagań. 

 (akta kontroli str. 377, 530-531) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

WIIH prawidłowo opracowywał plany kontroli, uwzględniając wytyczne i zalecenia 
UOKiK, a także rzetelnie typował do kontroli podmioty wprowadzające na rynek 
produkty i wyroby z tworzyw sztucznych, m.in. prowadząc analizy 
prawdopodobieństwa naruszeń prawa przez podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą. 

2. Realizacja zadań dotyczących zapewnienia 
bezpieczeństwa konsumentów przed negatywnym 
wpływem tworzyw sztucznych 

2.1. W badanym okresie WIIH skontrolował łącznie 67 przedsiębiorców, a liczba ta 
była wyższa od planowanej o 8 podmiotów. Skontrolowano 520 zabawek (o 34 
zabawki więcej niż planowano). Pobrano 98 próbek do badań laboratoryjnych 
(w tym 35 do badań chemicznych), podczas gdy planowano pobranie 95 próbek 
(w tym 31 – badania chemiczne). 

                                                      
14  Dz. Urz. UE L Nr 218 z 13 sierpnia 2008 r., str. 30. 

15  W 2017 r. 21 zgłoszeń; w 2018 r. dwa zgłoszenia oraz w 2019 r. osiem zgłoszeń. 

16  W tych przypadkach istniała możliwość podjęcia czynności naprawczych przez importera. 

17  Badania wykazały przekroczenie normy ftalanów w czterech przypadkach (towar zniszczono) oraz w dwóch 
przypadkach spełnianie przez towar wymaganych norm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Większa liczba zrealizowanych kontroli wynikała z faktu, iż w I kwartale 2018 r. 
Inspektorat zrealizował dodatkowo cztery kontrole. Jedną podjęto z własnej 
inicjatywy, a kolejne trzy to kontrole skargowe. Większa liczba przeprowadzonych 
kontroli skutkowała większą liczbą skontrolowanych zabawek oraz próbek 
pobranych do badań laboratoryjnych. 

 (akta kontroli str. 14-277, 376-392, 415-417) 

2.2. W okresie objętym kontrolą pobrano łącznie 39 próbek zabawek do badań 
zawartości związków chemicznych18.  

Kontrola NIK wykazała, że najkrótszy czas oczekiwania na badania wynosił dziewięć 
dni19, a najdłuższy 48 dni20. W pobranych próbkach wskazywano zakres badania, tj. 
na stwierdzenie obecności ftalanów, formaldehydu, formamidu, migracji bisfenolu A, 
zawartości konserwantów (CMI, MI, BIT) oraz środków opóźniających palenie 
(TCEP/TCPP/TDCP), a także obecności organicznych związków niebezpiecznych. 

Odnośnie do terminów wykonywania badań Naczelnik Wydziału Kontroli Paliw 
i Nadzoru Rynku wyjaśniła, że terminy badań laboratoryjnych nie są zależne od 
Inspektoratu. Długie terminy realizacji badania mogą wynikać np. z:  dużego 
obciążenia laboratorium zleceniami, skomplikowanego badania itp. W sprawie 
WN.8361.175.2018 próbka została wysłana do badań następnego dnia po pobraniu 
tj. 5.04.2018 r., dostarczenie nastąpiło 10.04.2018 r., protokół przyjęcia do badań 
został podpisany przez przedstawiciela laboratorium 17.04.2018, natomiast badania 
rozpoczęto 7.05.2018 r. i trwały do 19.05.2020 r. co wynika z sprawozdania z dnia 
22.05.2018 r. Nie mogę więc wyjaśnić terminu 48 dni realizacji badania, mogę 
jedynie stwierdzić, że nie był on spowodowany przyczynami leżącymi po stronie 
Inspektoratu. 

Laboratorium w Łodzi zakwestionowało jedną zabawkę (w III kwartale 2017 r.), 
w której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości ftalanu bis(2-
etyloheksylu – DEHP). W pozostałych zbadanych próbkach zabawek nie 
stwierdzono nieprawidłowości, tj. zabawki nie zawierały materiałów chemicznych 
w ilościach przekraczających normy. 

W okresie objętym kontrolą Inspektorat nie korzystał z laboratoriów komercyjnych, 
ponieważ jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału Kontroli Paliw i Nadzoru Rynku, 
potrzeba zawarcia umowy z laboratoriami zewnętrznymi wynika najczęściej z dwóch 
powodów: niemożliwości wykonania badania przez laboratorium UOKiK (np. brak 
akredytacji) lub konieczności przebadania próbki kontrolnej, a w okresie objętym 
kontrolą żaden z tych powodów nie zaistniał. 

(akta kontroli str. 218-232; 233-277; 415-417; 418-419; 504-519; 520-521) 

2.3-2.4. W latach 2017-2019 tylko jedna, przeprowadzona przez Inspektorat, 
kontrola wykazała nieprawidłowość21. W trakcie kontroli przedsiębiorcy w lipcu 
i sierpniu 2017 r. pobrano do badań laboratoryjnych próbkę zabawki (lalka) 
wyprodukowanej w Chinach i wprowadzonej do obrotu. Równocześnie pobrano 
i zabezpieczono próbkę kontrolną tej zabawki i pouczono osobę upoważnioną do 
reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorcy, że próbka do czasu zwolnienia 
przez Wojewódzkiego Inspektora nie może zostać wprowadzona do sprzedaży. Po 
otrzymaniu 4 września 2017 r. sprawozdania z badań laboratoryjnych22, 

                                                      
18  W tym 32 partie produktów - kontrole tematyczne wg programów UOKiK, 3 partie - kontrole zlecone przez 

UOKiK i 4 partie – kontrole wynikające ze skarg konsumentów. 

19  Sprawa ZT.8361.210.2017. 

20  WN.8361.175.2018.  

21  Sprawa ZT.8361.178.2017 w związku ze sprawą ZT.8361.228.2017. 

22  Nr 507/AI/268/2017 z 31 sierpnia 2017 r.  
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stwierdzono, że zabawka nie jest zgodna z wymaganiami załącznika XVII do 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE23 z uwagi na stwierdzenie w głowie lalki zawartości ftalanu 
bis(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości (10,0±1,6%) (przy wymaganiach – nie więcej niż 
0,1%). W związku z negatywnymi wynikami badań laboratoryjnych wszczęto 
7 września 2017 r. ponowną kontrolę, w trakcie której przekazano przedmiotowe 
sprawozdanie osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego 
przedsiębiorcy. Stwierdzono wówczas, że próbka kontrolna zabawki została 
usunięta spod zabezpieczenia. Z uwagi na powyższe, Wojewódzki Inspektor uznał 
za zasadne wszczęcie postępowania administracyjnego, którego celem było 
wydanie decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania z art. 96 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. 
o systemach zgodności i nadzoru rynku24 zostało przekazane do kontrolowanego 
podmiotu pismem z 2 października 2017 r. W piśmie poinformowano kontrolowany 
podmiot, że zgodnie z art. 96 pkt 2 ww. ustawy kontrolowany, który usuwa próbkę 
kontrolą spod zabezpieczenia podlega karze pieniężnej w wysokości do 30 tys.zł. 

Jednocześnie WIIH przekazał 25 września 2017 r. dokumentację sprawy do UOKiK 
w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego, zakończonego wydaniem 
przez Prezesa UOKiK decyzji administracyjnej nakazującej podmiotowi uiszczenie 
kosztów badań laboratoryjnych w wysokości 426,86 zł. 

Wojewódzki Inspektor, oceniając stopień i okoliczności naruszenia przepisów 
ustawy na poziomie średnim, a także liczbę wyrobów niezgodnych z wymaganiami 
na poziomie niskim (3 sztuki) oraz uprzednie naruszenie przepisów ustawy na 
poziomie niskim25, wydał decyzję nr 149/2017 z 30 października 2017 r. na 
podstawie art. 96 pkt 2 ustawy o systemach zgodności, w której nałożył na podmiot 
karę pieniężną w wysokości 700 zł z tytułu usunięcia spod zabezpieczenia próbki 
kontrolnej zabawki. 

Podmiot dokonał 8 listopada 2017 r. wpłaty kary. Ponadto poinformował Inspektorat 
o utylizacji w dniu 27 listopada 2017 r. przedmiotowych zabawek. 

Prezes UOKiK wydał decyzję DNR-2/49/2018 z dnia 16 lutego 2018 r., w której 
umorzył wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie wprowadzenia do obrotu 
zabawki. W związku z wycofaniem wyrobu z obrotu i jego zniszczeniem oraz 
powiadomieniem użytkowników o stwierdzonych niezgodnościach, odstąpił od 
nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu zabawki 
niezgodnej z wymaganiami oraz ustalił wysokość opłaty za badania laboratoryjne 
i zobowiązał podmiot do poniesienia tejże opłaty. 

Ponadto Prezes UOKiK pismem z 16 lutego 2018 r. wniósł do Wojewódzkiego 
Inspektora o zwolnienie próbki kontrolnej kwestionowanej zabawki i zobowiązał go 
do wycofania zabawki z obrotu. Wojewódzki Inspektor poinformował podmiot 
pismem z 28 lutego 2018 r. o tym, że produkt nie może być przedmiotem obrotu. 

Naczelnik Wydziału Kontroli Paliw i Nadzoru Rynku, wyjaśniła że to Prezes UOKiK 
nakazuje przedsiębiorcy wprowadzającemu wyrób na rynek działania mające na 

                                                      
23  Dz. Urz. UE L Nr 396 z dnia 30 grudnia 2006 r., str. 1, ze zm. 

24  Dz. U. z 2019 r. poz. 544, ze zm. Dalej: ustawa o systemach zgodności. 

25  Ponieważ w ciągu 24 miesięcy Wojewódzki Inspektor nie nakładał na stronę kar pieniężnych z tytułu 
naruszenia przepisów ustawy. 
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celu usunięcie zagrożenia np. wycofanie wyrobu z obrotu, poinformowanie 
konsumentów o niebezpiecznym produkcie za pomocą ogłoszenia w prasie. Jedynie 
w przypadku niezgodności formalnych (nie są to zagrożenia chemiczne) możliwe 
jest kierowanie wniosku o ich wyeliminowanie z ustawy o systemach oceny 
i nadzoru rynku. W takiej sytuacji wyznaczany jest termin na usunięcie 
niezgodności, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie udokumentuje ich usunięcia, 
również akta przekazywane są do postępowania Prezesa UOKiK. 

  (akta kontroli str. 377, 420-503, 504-519, 527-528, 529) 

Inspektor Wojewódzki nie wydawał w okresie objętym kontrolą decyzji w zakresie 
zagrożenia chemicznego. 

  (akta kontroli str. 376-394) 

2.5. WIIH przekazywał ustalenia z kontroli wyrobów z tworzyw sztucznych do UOKiK 
w celu wszczęcia postępowania administracyjnego przez Prezesa UOKiK w trybie 
art. 59 ust. 3 pkt 1 ustawy o systemach oceny zgodności, a także informacje 
z kontroli w sprawozdaniach kwartalnych i rocznych. 

Ponadto w przypadku kontroli zleconych udzielono informacji o poczynionych 
ustaleniach26. Sprawa dotyczyła wydzielania przez zabawkę nieprzyjemnego 
zapachu. W trakcie kontroli u przedsiębiorcy pobrano próbkę i przekazano do 
badania na zawartość formamidu, które wykazało przekroczenie granicznej wartości 
dla substancji chemicznej. W sprawozdaniu z badania nie dokonano oceny 
zgodności z wymaganiami Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  
2009/48/WE z  dnia  18  czerwca  2009  r. w  sprawie  bezpieczeństwa  zabawek27 
z uwagi na wymóg przeprowadzenia w takim przypadku emisji formamidu z zabawki 
i ocenienia otrzymanego wyniku badania względem dopuszczalnego limitu emisji 
wynoszącego 20 g/m³. Laboratorium UOKiK w Łodzi nie dysponowało stosowną 
metodą badawczą. Po zapoznaniu się z wynikami badań przedsiębiorca zdecydował 
się nie badać próbki kontrolnej zabawki, a pozostałe w magazynie siedem sztuk 
wycofał ze sprzedaży i komisyjnie zniszczył. 

 (akta kontroli str. 376-394, 527-529) 

2.6. W okresie objętym kontrolą do WIIH wpłynęło łącznie 1 110 skarg28 (informacje 
konsumentów o nieprawidłowościach), z tego 4 skargi dotyczyły zakresu niniejszej 
kontroli NIK. Oprócz tego UOKiK przekazał Inspektoratowi trzy sprawy29 w celu ich 
rozpoznania poprzez kontrolę. 

Skargi dotyczyły: zbadania pod kątem zawartości ftalanu/formamidu w macie 
treningowej znajdującej się w przedszkolu; przeprowadzenia badań laboratoryjnych 
otrzymanej przez dziecko maski z powodu odpychającego zapachu; zbadania 
zabawki (gluto-masy) oraz śmierdzących puzzli piankowych (klient sugerował 
obecność rakotwórczych substancji typu formamid, acetofenon oraz 2-fenylo-2-
propanol). 

We wszystkich wymienionych wyżej sprawach zostały wszczęte czynności 
kontrolne. W dwóch przypadkach zlecono badania laboratoryjne kwestionowanych 
przedmiotów i uzyskano wyniki prawidłowe. W jednym przypadku w związku 
z niestwierdzeniem obecności zabawki w ofercie sklepu, a także na stanie 
kontrolowanego sklepu oraz faktem, iż zabawka została zakupiona przez importera 
mającego siedzibę w Szczecinie, WIIH w Krakowie przekazał informację do 

                                                      
26  Sprawa WN.8361.175.2018 w zw. z WN.83.278.2018. 

27  Dz. Urz. UE L Nr 170 z 30 czerwca 2009 r., str. 1, ze zm. 

28  Z tego w Krakowie – 947; w Nowym Sączu – 40 oraz 123 w Tarnowie. 

29  Zlecenie kontroli przez UOKiK: WN.8361.435.2018; WN.8361.432.2018 oraz WN.8361.432.2018 – pismo 
UOKiK do Ministerstwa Finansów. 
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Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej 
w Szczecinie zgodnie z właściwością. W czwartym przypadku nie zlecono badań 
laboratoryjnych, ponieważ badanie takie przeprowadził WIIH we Wrocławiu, 
Delegatura w Legnicy. W wyniku tych badań stwierdzono stan prawidłowy. 

W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły do WIIH w przedmiocie kontroli petycje lub 
wnioski. 

(akta kontroli str. 290, 291-375, 376-394, 504-519) 

2.7. Jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału Kontroli Paliw i Nadzoru Rynku, Inspektorat 
nie posiadał zaleceń zwierzchnich organów kontrolnych odnośnie do 
bezpieczeństwa chemicznego, a kontrole przeprowadzane były na podstawie 
wytycznych oraz programów UOKiK. 

(akta kontroli str. 376-394, 418-419, 529) 

2.8. Ogólnodostępna lista rzeczoznawców30 z zakresu obuwia, skóry i tworzyw 
sztucznych zawierała 23 nazwiska, z czego – jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału do 
Spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich – dwie osoby to 
rzeczoznawcy do spraw tworzyw sztucznych. 

(akta kontroli str. 379-392) 

2.9. W okresie objętym kontrolą organizacje pozarządowe nie wnosiły do WIIH 
żadnych sugestii. Jak oświadczyła Naczelnik Wydziału Kontroli Paliw i Nadzoru 
Rynku, Inspektorat nie współpracował w kontrolowanym zakresie z żadną 
organizacją pozarządową, ani z wojewódzkim rzecznikiem konsumentów. Wyjaśniła 
również, że współpraca z tym ostatnim polega na przekazywaniu przez nich skarg 
konsumentów, które są w zakresie działania Inspekcji Handlowej. 

(akta kontroli str. 377, 418) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W latach 2017-2019 Inspektorat zrealizował więcej kontroli pod kątem 
bezpieczeństwa chemicznego niż zaplanowano, co wynikało m.in. z prowadzenia 
kontroli skargowych. W okresie objętym kontrolą Inspektorat współpracował 
z organami celnymi na szczeblu wojewódzkim w sprawach kontroli produktów 
i wyrobów z tworzyw sztucznych oraz wydawał opinie celne w sprawie spełniania 
przez wyrób określonych wymagań. WIIH prawidłowo rozpatrywał skargi wnoszone 
przez obywateli w sprawie bezpieczeństwa chemicznego produktów z tworzyw 
sztucznych. Ponadto na stronie internetowej Inspektoratu opublikowano listę 
rzeczoznawców, wśród których byli specjaliści ds. produktów z tworzyw sztucznych. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 

                                                      
30  Zamieszczona na stronie internetowej WIIH. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

W związku z niesformułowaniem wniosków, NIK nie oczekuje odpowiedzi na 
niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

Kraków,               listopada 2020 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Barbara Madejska 
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