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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1, 

00-950 Warszawa, zwany dalej „UOKiK” lub „Urząd”. 

 

Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany 
dalej „Prezesem UOKiK”, od dnia 27 stycznia 2020 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Marek 
Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, od dnia 12 maja 
2016 r. do dnia 26 stycznia 2020 r. 

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 uwzględnieniem 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 Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Łodzi 

 

 

Stanisław Wlazło, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLO/144/2020 z dnia 3 września 2020 r.  

 (akta kontroli str.1-4) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Prezes UOKiK rzetelnie zidentyfikował ryzyka związane z oddziaływaniem wyrobów 
z tworzyw sztucznych na zdrowie konsumentów i na tej podstawie zaplanował 
działania kontrolne ukierunkowane w szczególności na badania zawartości ftalanów 
w zabawkach z polichlorku winylu (PCW).  
 

Realizując zadania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów przed 
negatywnym wpływem tworzyw sztucznych, Prezes UOKiK prawidłowo prowadził 
postępowania w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych 
z wymaganiami. Rejestr takich wyrobów prowadzony był w sposób zgodny 
z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku3 oraz rozporządzeniem wykonawczym. Również w systemie 
RAPEX4 prawidłowo zamieszczane były informacje o niebezpiecznych produktach 
z tworzyw sztucznych i reakcje na powiadomienia innych państw. Stwierdzone 
jednostkowe przypadki nieprawidłowości obejmowały opóźnienia w dokonaniu wpisu 
dotyczącego zabawki do rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami5 oraz 
w zamieszczeniu w systemie RAPEX informacji o niebezpiecznym wyrobie 
z tworzyw sztucznych6. 
 

Natomiast negatywnie oceniono działalność UOKiK pod kątem czasu badań próbek 
zabawek na zawartość ftalanów, wynoszącego średnio od 25 do 34 dni, 
co umożliwiło sprzedaż w okresie objętym kontrolą części niebezpiecznych 
produktów. Było to niezgodne z celem budowania rynku bezpiecznego dla 
konsumentów, określonym w przyjętej w 2015 r. przez Radę Ministrów „Polityce 
ochrony konkurencji i konsumentów7”.  

W ocenie NIK działania nadzorcze prezesa UOKiK wobec podległych organów 
Inspekcji Handlowej polegające m.in. na spotkaniach z pracownikami wojewódzkich 
inspektoratów, analizowaniu akt kontroli będących podstawą wszczęcia postępowań 
administracyjnych czy szkoleniach inspektorów, nie mogą być utożsamiane 
z realizacją działań kontrolnych oraz audytowych. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła jako rzetelną współpracę UOKiK z Krajową 
Administracją Skarbową w zakresie bezpieczeństwa chemicznego wyrobów 
z tworzyw sztucznych – efektem wspólnej akcji kontrolnej w tym obszarze było m.in. 
wykrycie przekroczonych poziomów ftalanów w trzech spośród jedenastu 
przebadanych próbek zabawek, a także bieżąca wymieniana informacji istotnych 
z punktu widzenia nadzorowanych przez ww. organy zagadnień. 

Jako rzetelne Izba oceniła informowanie konsumentów o niebezpiecznych 
produktach z tworzyw sztucznych poprzez rejestry i raporty zbiorcze, udostępnione 
na portalu Urzędu. 

 

 

 

 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 544 ze zm., dalej „ustawa o systemach oceny zgodności”. 
4 Rapid Alert System for Dangerous Non-Food Consumer Products (Europejski System Szybkiej Wymiany 
Informacji o Produktach Niebezpiecznych). 
5 Spośród wszystkich 15 spraw dotyczących zabawek z tworzywa sztucznego w latach 2017 – 2019. 
6 Na 5 spośród 91 zbadanych spraw. 
7 Dostępnej pod adresem (stan na 28.10.2020 r.): https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11907  

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

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

1. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej9, 
Prezes UOKiK opracował „Kierunki działania Inspekcji Handlowej” oraz okresowe 
plany kontroli. W okresie objętym kontrolą obowiązywały: 
− opracowanie pn. Kierunki działania Inspekcji Handlowej, 
− plany kontroli Inspekcji Handlowej na poszczególne lata okresu 2017 – 2019. 
„Kierunki działania Inspekcji Handlowej” obejmowały główne obszary działań 
Inspekcji Handlowej, w tym m.in. działania kontrolne w trzech obszarach, tj. 
bezpieczeństwo produktów, jakość paliw, legalność i rzetelność obrotu produktami 
i usługami. Prezes UOKiK wyjaśnił, że ze względu na ogólny charakter tego 
dokumentu, przy sporządzaniu kierunków działania uwzględnia się obszary 
działania przedsiębiorców, na które wpływają skargi konsumentów.  
W dokumencie tym zapisano, że przy wyborze tematów do kontroli, będą brane pod 
uwagę przede wszystkim te obszary, w których może być zagrożone 
bezpieczeństwo konsumentów, w szczególności tzw. konsumentów wrażliwych 
(dzieci, seniorzy). Kontrole Inspekcji Handlowej skupiały się na m.in. na wyrobach 
mogących zawierać substancje zakazane i niespełniających wymagań unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego. Inspekcja Handlowa będzie podejmować 
działania w celu niedopuszczenia do obrotu produktów niespełniających wymagań 
oraz wycofania z obrotu produktów niebezpiecznych. W ramach nadzoru nad 
wyrobami podlegającymi unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu objęte były 
kontrolą przede wszystkich produkty, w których przypadki niespełniania wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa konsumentów występują szczególnie często i mają 
bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo. Kontrole skoncentrowano na takich 
obszarach jak zabawki, sprzęt elektryczny i maszyny.  

W ramach rocznego planowania kontroli Inspekcji Handlowej przeprowadzano 
analizę ryzyka, uwzględniającą kryteria określone w dokumencie pn. „Sposób 
przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w procesie 
planowania kontroli”10. Plany kontroli opracowywane były z uwzględnieniem 
propozycji nadesłanych przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz 
innych organów administracji państwowej i samorządowej, a także organizacji 
konsumenckich. Typowanie tematów do kontroli odbywało się na podstawie analizy 
skarg i informacji otrzymanych od konsumentów, przedsiębiorców, przedstawicieli 
mediów lub innych organów krajowych i zagranicznych, w tym za pośrednictwem 
unijnych systemów RAPEX i ICSMS11. Uwzględniane były również wyniki kontroli 
z lat poprzednich. 
Prezes UOKiK wyjaśnił, że w latach 2017-2019 organizacje konsumenckie nie 
przekazywały opinii i wniosków o włączenie do kontroli zagadnień z zakresu 

                                                      
8 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. 
9 Dz. U. z 2020 r. poz. 1706, zwana dalej „ustawą o Inspekcji Handlowej”. 
10 M.in. poziom i waga wykrytych niezgodności podczas kontroli w latach poprzednich, powszechność 
występowania danego wyrobu, w tym dostępność dla szczególnie wrażliwych grup, wyniki analiz skarg 
i zgłoszeń, wejście w życie nowych regulacji nakładających obowiązki kontrolne na Inspekcję Handlową. 
11 Information and Communication System on Market Surveillance (system informacyjno- komunikacyjny do 
celów nadzoru rynku). 
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tworzyw sztucznych. Wskazał, że każdorazowo przy planowaniu kontroli brane były 
pod uwagę możliwości badawcze laboratoriów UOKiK.  
Odnośnie wyznaczenia wskaźników umożliwiających dokonanie oceny stopnia 
bezpieczeństwa chemicznego produktów z tworzyw sztucznych, Prezes UOKiK 
wyjaśnił, że wyniki badań laboratoryjnych należy odnosić jedynie do produktów 
objętych tymi badaniami. Liczba przeprowadzonych badań wynikająca z możliwości 
badawczych laboratorium UOKiK jest niewielka i obecnie nie umożliwia określenia 
wskaźników. 

W latach 2017 – 2019 nie zasięgano opinii u krajowych konsultantów w zakresie 
alergologii i toksykologii o zdarzeniach wskazujących na możliwość negatywnego 
wpływu tworzyw sztucznych na zdrowie pacjentów. 
Prezes UOKiK wyjaśnił, że działania organów Inspekcji Handlowej w zakresie 
kontroli produktów opierają się przede wszystkim w zakresie wyznaczonym 
przepisami prawa, tj. wymaganiami w zakresie ograniczeń w zawartości 
niebezpiecznych substancji w produktach. Dopuszczalne poziomy stężeń 
granicznych substancji w poszczególnych kategoriach wyrobów dokładnie określają 
przepisy, które są wydawane po przeprowadzeniu analiz przez powołane do tego 
ciała pod kątem szkodliwości takich substancji dla zdrowia i życia konsumentów (np. 
w przypadku zabawek w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 
października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek12 lub w załączniku XVII 
rozporządzenia REACH13). 

 (akta kontroli str.5-355, 2326-2345) 

2. Plany kontroli Inspekcji Handlowej na lata 2017-2019 obejmowały tematy 
z wyodrębnionych czterech obszarów: dyrektywy nowego podejścia, ogólne 
bezpieczeństwo produktów, artykuły rolno-spożywcze, inne artykuły nieżywnościowe 
i usługi. W planach kontroli uwzględniano dokonaną analizę prawdopodobieństwa 
naruszenia prawa w procesie planowania kontroli.  
W ramach pierwszego obszaru wśród tematów kontroli ujęto kontrole zabawek, 
wskazując m.in. liczbę podmiotów do kontroli, produktów objętych badaniem 
i próbek do badań laboratoryjnych. Kontrole uwzględniały badania laboratoryjne 
w kierunku zawartości substancji chemicznych w zabawkach (m.in. ftalany, bisfenol 
A, formaldehyd, aminy). Ponadto w planach kontroli (w ramach obszaru czwartego) 
uwzględnione zostały kontrole wyrobów pod względem zawartości niektórych 
substancji chemicznych, m.in. kadmu i ołowiu w biżuterii i biżuterii sztucznej, niklu 
w biżuterii, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) sprzęcie 
sportowym, artykułach gospodarstwa domowego, paskach do zegarków, opaskach 
na rekę, maskach z polichlorku winylu. 
Szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli określały programy kontroli  
dotyczące poszczególnych tematów kontroli. I tak:  
− w przypadku kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji 

chemicznych, do badań laboratoryjnych w 2017 r. przewidziano pobranie 70 
próbek wyrobów w kierunku badania zawartości kadmu i ołowiu i 44 próbki w 
kierunku chromu, w 2018 r. odpowiednio 76 i 50 próbek oraz 5 próbek w 
kierunku WWA , a w 2019 r. odpowiednio 76, 50 i 20 próbek, 

                                                      
12 Dz. U. z 2019 r. poz. 1816, dalej „rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek”. 
13 Rozporządzenie (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/WE; Dz.U. W.E. Nr 396 z 30.12.2006, s. 1, 
ze zm. 
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− w przypadku kontroli bezpieczeństwa zabawek, do badań laboratoryjnych 
laboratorium UOKiK w Łodzi należało typować przede wszystkim zabawki, 
wobec których istnieje podejrzenie, że mogą nie spełniać wymagań 
wynikających z zastosowanych materiałów, albo które występują w unijnych 
systemach wymiany informacji (RAPEX i ICSMS). Należało poszukiwać 
zabawek wykonanych w całości z polichlorku winylu (PCW) lub posiadających 
elementy z PCW. W 2017 r. w kierunku badania zawartości ftalanów 
zaplanowano pobranie 200 próbek, a w latach 2018 – 2019 po 160 próbek. Do 
badań pod kątem występowania ftalanów należało typować: lalki, kucyki, 
jednorożce, piszczki, zabawki mocowane na przyssawki; bisfenolu A: zabawki 
przeznaczone dla dzieci do lat 3 lub do wkładania przez dzieci do ust, wykonane 
w całości z PCW, albo poliwęglanu lub posiadające wykonane z nich elementy; 
benzenu: zabawki rozciągliwe, mazaki, plasteliny; WWA: zabawki wykonane w 
całości lub zawierające elementy wykonane z gumy i tworzyw sztucznych.  

(akta kontroli str.26-84, 356-865) 

3. Współpraca UOKiK i Inspekcji Handlowej ze służbami celnymi prowadzona była 
z uwzględnieniem postanowień rozdziału III sekcji 3 – „Kontrola produktów 
przywożonych do Wspólnoty” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE 
nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie 
akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów 
do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/9314 (dalej „rozporządzenie 
765/2008/WE”). W okresie objętym kontrolą obowiązywało porozumienie 
o współpracy zawarte w dniu 19 października 2004 r. pomiędzy Ministrem 
Finansów, Prezesem UOKiK i Głównym Inspektorem Inspekcji Handlowej15. 
Współpraca z KAS polegała m.in. na: współdziałaniu w zakresie występowania 
przez organy celne z wnioskiem o wydanie opinii w przypadku, gdy okoliczności 
wskazywały, że produkt nie spełniał ogólnych lub szczegółowych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa lub zasadniczych wymagań, udostępnianiu organom 
celnym informacji dotyczących systemu kontroli zgodności wyrobów z zasadniczymi 
wymaganiami, współdziałaniu przy tworzeniu projektów aktów prawnych z zakresu 
nadzoru rynku i dotyczących przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty 
Europejskiej, wzajemnej pomocy przy organizowaniu szkoleń. 
W przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 27 ust. 3 ww. 
rozporządzenia organy celne zwracały się do organu nadzoru rynku o wydanie 
stosownej opinii dotyczącej potwierdzenia wymienionych w tym rozporządzeniu 
okoliczności. W latach 2017-2019 organy Inspekcji Handlowej wydały na wniosek 
organów celnych łącznie 5.828 opinii (1905 w 2017 r., 2178 w 2018 r. i 1.745 
w 2019 r), w tym 3.280 opinii negatywnych (odpowiednio 903, 1.202 i 1.184), co 
skutkowało niedopuszczeniem wyrobu do obrotu. Opinie dotyczyły wszystkich 
wyrobów będących w kompetencjach Inspekcji Handlowej. W okresie objętym 
kontrolą UOKiK przekazał do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informację 
o importerach zabawek, w stosunku do których w ocenie Urzędu, KAS powinna 
podjąć stosowne działania. Przedstawiciele UOKiK brali też udział w tworzeniu i/lub 
uaktualnianiu list kontrolnych oraz szkoleniu pracowników KAS.  

W 2017 r. przeprowadzona została przez państwa Grupy Wyszehradzkiej wspólna 
akcja kontrolna dotycząca bezpieczeństwa zabawek. Oprócz KAS w akcji 
uczestniczyły wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz UOKiK. 
Laboratorium UOKiK w Łodzi przebadało w ramach tego przedsięwzięcia 10 próbek 
podstawowych i jedną kontrolną. Przekroczenie dozwolonego poziomu ftalanów 

                                                      
14 Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008 r., str. 30; ze zm 
15 Porozumienie obowiązuje nadal - Prezes UOKiK nie zawierał nowego porozumienia. 
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(DEHP) wykryto w dwóch próbkach, potwierdził się też negatywny wynik próbki 
kontrolnej (także wykryto ftalan DEHP). Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji 
Handlowej wydały łącznie 58 opinii na temat spełniania wymagań przez zabawki, 
w tym 49 negatywnych (co stanowiło 84%), z czego 25 dotyczyło przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu ftalanów, a 24 stwierdzenia występowania wyłącznie 
niezgodności formalnych.   

Z informacji uzyskanej od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wynikało, że 
współpraca z UOKiK polegała m.in. na: 
− udziale przedstawiciela UOKiK w opracowywaniu wytycznych w ramach grupy 

roboczej Dyrekcji Generalnej ds. Ceł i Podatków, 
− opracowaniu i/lub zaktualizowaniu przez UOKiK nowych list kontrolnych dla 

towarów będących w zakresie właściwości Inspekcji Handlowej (np. dla 
wyrobów pirotecznicznych, lampek choinkowych), 

− występowaniu do organów nadzoru rynku o wydanie opinii w zakresie spełniania 
wymagań i określenia  przez te organy możliwości działań naprawczych. 

− przeprowadzaniu przez UOKiK szkoleń dla pracowników KAS, 
− udziale UOKiK w badaniach laboratoryjnych wytypowanych do kontroli 

w ramach akcji kontrolnej z państwami Grupy Wyszehradzkiej. 
(akta kontroli str.85, 868-876, 2326-2345, 2355-2360) 

4. W latach 2017 – 2019 w strukturze UOKiK funkcjonowało 8 laboratoriów16. 
Badaniem zawartości substancji w produktach z tworzyw sztucznych zajmowały się 
dwa laboratoria: 
− Laboratorium w Łodzi w zakresie oznaczania zawartości: 

− estrów kwasu ftalowego17 w wyrobach z miękkiego polichlorku winylu, 
− kadmu, benzenu, fenolu jako monomeru i jako konserwantu, formamidu 

w wyrobach z tworzyw sztucznych,  
− wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 

w zabawkach i innych wyrobach z tworzyw sztucznych, 
− stężenia bisfenolu A w roztworze wodnym i migracji bisfenolu A 

w zabawkach, 
− organicznych związków niebezpiecznych ulatniających się z próbki oraz 

ekstrahowanych z próbki m.in. wodą, sztucznym potem i śliną lub 
rozpuszczalnikami organicznymi w nieżywnościowych wyrobach 
konsumenckich,  

− środków opóźniających palenie w zabawkach wykonanych z pianki 
poliuretanowej, przeznaczonych dla dzieci do lat 3 lub do wkładania do 
ust, 

− fumaranu dimetylu w wyrobach skóropodobnych, 
− Laboratorium w Lublinie w zakresie oznaczania stężenia pierwiastków 

w roztworze wodnym i migracji pierwiastków18 w materiałach i powłokach 
polimerowych, piankowych i podobnych19. 

W okresie objętym kontrolą Laboratorium w Łodzi rozszerzyło zakres akredytacji 
o oznaczanie zawartości ftalanu diizobutylu w wyrobach z miękkiego polichlorku 
winylu20 oraz zaktualizowało procedurę badawczą PB Nr 13/AI dotyczącą 

                                                      
16 Laboratorium w: Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie. 
17 Ftalanu bis(2-etyloheksylu), ftalanu dibutylu, ftalanu benzylu butylu, ftalanu diizononylu, ftalanu di-izodecylu, 
ftalanu di-n-oktylu, ftalanu dizobutylu. 
18 Glinu, baru, boru, kadmu, kobaltu, miedzi, ołowiu, niklu, selenu, strontu i cynku. 
19 Zabawki i ich części - materiały zeskrobane kategoria III. 
20 Wg procedury badawczej PB Nr 1/AI wydanie 9 z dnia 3 lutego 2017 r. dotyczącej oznaczania zawartości 
esterów kwasu ftalowego w wyrobach z miękkiego polichlorku winylu. 
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oznaczania zawartości benzenu w wyrobach z tworzyw sztucznych21, procedurę 
badawczą PB Nr 18/AI dotyczącą oznaczania zawartości fenolu jako monomeru 
i jako konserwantu22, procedurę PB Nr 19/AI dotyczącą zawartości formamidu 
w wyrobach z polimeru piankowego23. Laboratorium w Lublinie rozszerzyło zakres 
akredytacji o metodę oznaczania: stężenia pierwiastków w roztworze wodnym 
z kwasem solnym i migracji pierwiastków (kadmu, kobaltu, niklu, ołowiu), stężenia 
pierwiastków w roztworze wodnym i migracji pierwiastków (glinu, baru, boru, kadmu, 
kobaltu, miedzi, ołowiu, niklu, selenu, strontu, cynku) w powłokach i materiałach 
polimerowych piankowych i podobnych24. 
W latach 2017 – 2019 Laboratorium w Łodzi wdrożyło następujące metody 
badawcze: oznaczania zawartości fumaranu dimetylu w wyrobach skóropodobnych 
(w 2017 r.), WWA w zabawkach i innych wyrobach z tworzyw sztucznych 
(w 2018 r.), środków opóźniających palenie w zabawkach wykonanych z pianki 
poliuretanowej przeznaczonych dla dzieci do lat 3 lub do wkładania do ust 
(w 2019 r.). 

(akta kontroli str.985-1049, 2351-2354) 

W okresie objętym kontrolą, w czterech laboratoriach zewnętrznych 
(niewchodzących w skład UOKiK), badane były próbki kontrolne zabawek oraz 
zabawki pobierane w wyniku kontroli interwencyjnych, w przypadku braku 
możliwości zbadania danego parametru przez laboratorium UOKiK. Zakres badań 
próbki kontrolnej w laboratoriach zewnętrznych był tożsamy z przeprowadzonym na 
próbce podstawowej w laboratorium UOKiK. Natomiast w przypadku próbek 
pobieranych w wyniku skargi, zakres określano na podstawie skargi i konsultacji 
z laboratorium. Wszystkie laboratoria posiadały akredytację. W laboratoriach tych, 
nie badano próbek innych produktów z tworzyw sztucznych.  

 (akta kontroli str.2326-2333) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Czas oczekiwania na wyniki badań stężenia ftalanów w pobranych próbkach 
zabawek wynosił w latach 2017 – 2019 średnio od 25 do 34 dni25 od daty ich 
dostarczenia do Laboratorium UOKiK w Łodzi. W przypadku części zabawek 
znajdujących się w obrocie, w których wykryto ftalany w niedozwolonych stężeniach, 
w tym czasie dochodziło do sprzedaży zabawek stwarzających zagrożenie dla 
dzieci: w WIIH w Łodzi (analiza na próbie 10 rodzajów przebadanych zabawek 
w latach 2017 - 2019) ustalono, że ze 107 zabawek sprzedano 62. 
W ocenie NIK, dopuszczenie do sytuacji, w której do dzieci trafiły niebezpieczne 
produkty, było niezgodne z przedłożoną przez UOKiK i przyjętą przez Radę 
Ministrów w 2015 r. „Polityką ochrony konkurencji i konsumentów”, w której jednym 
z zadań jest przeciwdziałanie naruszeniom praw konsumentów, natomiast celem 
jest budowa rynku bezpiecznego dla konsumentów poprzez promowanie 
pożądanych postaw wśród przedsiębiorców oraz ukierunkowane działania władcze 
(kary, narzędzia prawne, decyzje, kontrole). 
Naczelnik Laboratorium w Łodzi wyjaśniła, że najkrótszy czas badań, przy założeniu 
pełnej dostępności do aparatury, zasobów ludzkich oraz braku opóźnień 

                                                      
21 Wydanie 4 z dnia 16 stycznia 2018 r. 
22 Wydanie 2 z dnia 16 stycznia 2018 r.  
23 Wydanie 2 z 16 stycznia 2018 r. 
24 Zabawki i ich części- materiały zeskrobane kategoria III. 
25 W 2017 r. – 26, w 2018 – 34, a w 2019 – 25 dni. 

Stwierdzona 
nieprawidłowość 



 

9 

w przesyłaniu dokumentacji przez organy Inspekcji Handlowej wyniósłby od 5 
(próbka jednoelementowa) do 7 dni (próbka pięcioelementowa)26.  
Prezes UOKiK wyjaśnił, że czas badań był adekwatny do przedmiotu badań. 
Badania w Laboratorium w Łodzi były wykonywane zgodnie z normą PN-EN 
ISO/IEC 17025, która nie wskazywała czasu (średniego albo najdłuższego) 
wykonania badania. Wskazał również, że w obecnie istniejącym systemie nadzoru 
rynku obowiązuje zasada „domniemania zgodności” - w przypadku gdy zabawka jest 
prawidłowo oznakowana znakiem CE i sporządzono dla niej prawidłową 
dokumentację potwierdzającą spełnianie wymagań (m.in. deklarację zgodności), 
organ domniemuje, iż spełnia ona wymagania. Podstawowym obowiązkiem 
producenta i importera było bowiem wprowadzanie do obrotu tylko zabawek 
spełniających wymagania (art. 13 pkt 1 i art. 16 pkt 1 ustawy o systemach oceny 
zgodności). 

(akta kontroli str.2347-2350, 2361-2365) 

W ocenie NIK, skrócenie czasu badań próbek mogłoby zapobiec przypadkom 
sprzedaży części niebezpiecznych zabawek. 

 

Prezes UOKiK rzetelnie zidentyfikował produkty, w których przypadki niespełniania 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa konsumentów występowały szczególnie 
często i miały bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo, koncentrując 
zaplanowane kontrole Inspekcji Handlowej na zabawkach z miękkiego PCW. 
 

NIK jednak negatywnie ocenia działalność UOKiK pod kątem czasu badań próbek 
zabawek przez Laboratorium w Łodzi na zawartość ftalanów, wynoszącym średnio 
od 25 do 34 dni, co umożliwiło w tym okresie sprzedaż części niebezpiecznych 
produktów. Było to niezgodne z celem określonym w „Polityce ochrony ochrony 
konkurencji i konsumentów”, tj. budową rynku bezpiecznego dla konsumentów.  

UOKIK rzetelnie współpracował z Krajową Administracją Skarbową w zakresie 
bezpieczeństwa chemicznego wyrobów z tworzyw sztucznych: organy 
przeprowadziły m.in. wspólną akcję kontrolną w 2017 r. w obszarze bezpieczeństwa 
zabawek, w rezultacie  której m.in. w próbkach trzech zabawek wykryto 
przekroczony poziom ftalanów; na bieżąco wymieniały się również informacjami 
istotnymi w prowadzonej przez nie działalności. 

 

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

1. W latach 2017-2019 Prezes UOKiK wszczął na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy 
o systemach oceny zgodności łącznie 125 postępowań administracyjnych 
(odpowiednio 45, 41 i 39 ) w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów z tworzyw 
sztucznych niezgodnych z wymaganiami ze względu na zagrożenie chemiczne. 
Podstawą wszczęcia były zawiadomienia organów Inspekcji Handlowej. 
W analogicznym okresie Prezes UOKiK wydał w trybie art. 84 ust. 1 powołanej 
ustawy 115 decyzji o umorzeniu wszczętego postępowania27 (odpowiednio 44, 36 
i 33) oraz 9 decyzji (odpowiednio 1, 5, 3) w trybie art. 84 ust. 2 ww. ustawy, 

                                                      
26 Bez uwzględnienia ze zlecającym zakresu badań i czasu potrzebnego do przygotowania próbki. 
27 Między innymi z uwagi na fakt, że wyrób został wycofany z obrotu. 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 
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faktycznego 
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nakazujących m.in. wycofanie z obrotu wyrobów niespełniających wymagań, 
nadając im rygor natychmiastowej wykonalności28. 

(akta kontroli str.1069-1082) 

Analiza 10 postępowań wykazała, że prowadzono je zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie o systemach oceny zgodności. W przypadku pięciu 
postępowań sprawa zakończyła się wydaniem przez Prezesa UOKiK decyzji 
o umorzeniu postępowania, gdyż spełnione zostały przesłanki określone w art. 84 
ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności, natomiast w kolejnych pięciu 
wydaniem decyzji, w których nakazano stronie postępowania wycofanie wyrobu 
z obrotu, jego zniszczenie oraz powiadomienie konsumentów o stwierdzonych 
niezgodnościach. 
W 6 sprawach postępowanie zakończono w terminie określonym w art. 76 ust. 2 
ustawy o systemach oceny zgodności, natomiast w 4 przedłużono czas trwania 
postępowania. Przedłużenie tego czasu, uzasadnione było m.in. koniecznością 
uzupełnienia dowodów w sprawie o ustalenia kontroli zleconej organowi Inspekcji 
Handlowej, przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, umożliwienia 
stronie postępowania skorzystania z prawa do wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów i materiałów w sprawie. O każdym przypadku niezakończenia 
postępowania w terminie, UOKiK zawiadamiał stronę, podając przyczyny jego 
przedłużenia i wskazując nowy termin zakończenia.  

(akta kontroli str.1050-1068, 1083-1500) 

Postępowania te wszczynane były w okresie od 4 dni do 4 miesięcy i 6 dni od daty 
wpływu do UOKiK zawiadomień będących podstawą ich wszczęcia. 
Prezes UOKiK przyczyny wszczęcia postępowań, w których od daty otrzymania 
zawiadomień upłynął najdłuższy okres (powyżej 2 miesięcy) uzasadnił w jednym 
przypadku m.in. koniecznością przeprowadzenia dodatkowych rozważań 
i konsultacji, w tym z Departamentem Prawnym Urzędu w celu ustalenia, do którego 
podmiotu występującego w łańcuchu dostaw tego samego produktu powinno zostać 
wszczęte postępowanie, w kolejnym koniecznoscią ustalenia zasadności wszczęcia 
postępowania, w związku z brakiem jednoznacznych stwierdzeń organu nadzoru 
rynku oraz laboratorium przeprowadzającego badanie co do zasadności 
kwestionowania wyrobu, a w jednym brakami kadrowymi w Departamencie Nadzoru 
Rynku.  

(akta kontroli str.1050-1068, 1083-1500, 2370-2381) 

2. W okresie objętym kontrolą Prezes UOKiK dokonał odpowiednio 142, 61 i 131 
wpisów wyrobów do rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub 
stwarzających zagrożenie (dalej „rejestr”), z tego odpowiednio 3, 1 i 11 wpisów  
dotyczyło zabawek z tworzyw sztucznych, ze względu na stwarzane zagrożenie 
chemiczne.  
Analiza wpisów dotyczących zabawek wykazała, że rejestr zawierał dane 
wymagane przez art. 61 ust. 2 ustawy o systemach oceny zgodności.  
Wpisów do rejestru w 9 przypadkach dokonano w okresie od 8 do 36 dni, a w 6 
przypadkach w okresie od 2 miesięcy i 12 dni do 4 miesięcy i 22 dni od daty, kiedy 
decyzja wydana przez Prezesa UOKiK będąca podstawą wpisu stała się ostateczna. 
Prezes UOKiK przyczyny opóźnień w dokonaniu wpisów po okresie 
przekraczającym 2 miesięce, uzasadnił w odniesieniu do 5 wyrobów29 zmianą 
przepisów i czasowym brakiem podstawy prawnej do dokonywania wpisów 

                                                      
28 Na dzień 20 października 2020 r. jedno postępowanie było w toku. 
29 Pozycja wpisu nr 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019 i 6/2019. 
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w rejestrze30, a w jednym31 brakami kadrowymi, dużym obciążeniem pracą oraz 
czasową nieobecnością osoby obsługującej rejestr. 

W ocenie Prezesa UOKiK, zasoby kadrowe w Departamencie Nadzoru Rynku 
w porównaniu z zakresem powierzonych zadań są niewystarczające, szczególnie 
w świetle liczby spływających z wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej akt 
kontroli do wszczęcia postępowań i dynamice zmian legislacyjnych, zarówno 
unijnych, jak i krajowych. Prezes wskazał, że w okresie od stycznia 2017 r. do 
grudnia 2019 r. z Departamentu odeszło 13 pracowników. 

(akta kontroli str.1501-1760, 2069, 2370-2381) 

3. W latach 2017-2019 Prezes UOKiK przekazał za pomocą systemu RAPEX 
łącznie 394 notyfikacji (odpowiednio 122, 139 i 133) dotyczących wyrobów 
stwarzających poważne zagrożenie dla konsumentów i użytkowników wykrytych na 
terenie Polski, z tego 91 notyfikacji (odpowiednio 22, 48 i 21) dotyczyło produktów 
uwalniających szkodliwe substancje chemiczne z tworzyw sztucznych. 
W analogicznym okresie wprowadzono do systemu 27 reakcji, tj. informacji 
o działaniach podjętych przez polskie organy kontroli wobec wyrobów uwalniających 
takie substancje z tworzyw sztucznych zgłoszonych do systemu RAPEX przez inne 
państwa członkowskie (odpowiednio 9, 11 i 7). 

Analiza 5 zgłoszeń32 zamieszczonych w systemie RAPEX przez Polskę  wykazała, 
że wprowadzono je do systemu w okresie od jednego do 23 dni, od daty doręczenia 
stronie decyzji w sprawie umorzenia wszczętego postępowania (3 zgłoszenia33) oraz 
w ciągu 7 i 14 dni, od daty gdy decyzja Prezesa UOKiK nakazująca wycofanie 
z obrotu wyrobu niezgodnego z wymaganiami stała się ostateczna (2 zgłoszenia34). 
Badanie 5 zgłoszeń wprowadzonych do systemu RAPEX przez inne kraje 
członkowskie wykazało, że we wszystkich przypadkach UOKiK podjął stosowne 
działania i zlecił wojewódzkim inspektorom Inspekcji Handlowej przeprowadzenie 
kontroli u przedsiębiorców. Reakcję na zgłoszenia zamieszczono w systemie 
RAPEX po uzyskaniu od organów Inspekcji Handlowej informacji o wynikach 
przeprowadzonych kontroli.   

(akta kontroli str.1501-1505, 1761-1983) 

 

4. W latach 2017 – 2019 do UOKiK wpłynęło łącznie 60 skarg w sprawie zabawek, 
z których 9 dotyczyło bezpieczeństwa chemicznego. W jednej sprawie 
przeprowadzona przez UOKiK analiza przedmiotu i okoliczności skargi wykazała 
brak zasadności podejmowania działań m.in. z uwagii na fakt, że skarga została 
zgłoszona anonimowo, zgłoszeniu nie towarzyszyły żadne informacje i dowody 
potwierdzające wystąpienie niepożądanych reakcji zdrowotnych, do UOKiK i innych 
organów Inspekcji Handlowej nie wpłynęły tożsame zawiadomienia od 
konsumentów, sposób dystrybucji zabawki nie pozwalał na pobranie jej do badań, 
ze względu na krótki okres obowiązywania promocji. W pozostałych sprawach 
podjęto czynności wyjaśniające lub zlecono organom Inspekcji Handlowej 
przeprowadzenie kontroli u przedsiębiorcy odpowiedzialnego za wprowadzenie 

                                                      
30 Z dniem 20 października 2018 r. straciło moc rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2016 r. 
w sprawie rejestru wyrobów niegodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie (Dz. U. poz. 1374), 
natomiast nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2019 r. . w sprawie rejestru wyrobów 
niegodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie (Dz. U. poz. 105) weszło w życie 25 stycznia 2019 r. 
31 Wpis nr 44/2018. 
32 Dobór losowy. 
33 Zgłoszenia o numerach: MS/6138/17, MS/2715/18 i MS/1450/18. 
34 MS/2284/19 i MS/1016/19. 
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wyrobu do obrotu. W dwóch przypadkach w pobranych próbkach stwierdzono 
przekroczoną zawartość substancji chemicznych, natomiast w pozostałych zarzuty 
podnoszone w skargach nie potwierdziły się. W jednym z tych przypadków 
informację na temat podmiotów prowadzących sprzedaż zabawek przekazano 
dodatkowo celem wykorzystania służbowego do Krajowej Administracji Skarbowej35.  

 (akta kontroli str.2061-2321) 

5. W latach 2017 – 2019 Prezes UOKiK nie planował i nie przeprowadzał 
w podległych wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej audytów i kontroli 
pod kątem realizacji przez nie zadań w zakresie bezpieczeństwa wyrobów 
z tworzyw sztucznych.  
Prezes UOKiK wyjaśnił, że narzędziami nadzoru nad realizacją zadań przez 
wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej (WIIH) były m.in. regularne 
spotkania z wszystkimi wojewódzkimi inspektoratami IH, które odbywały się 
średnio, co kwartał w danym roku. Ponadto wskazał, że nadzór prawidłowości 
prowadzenia kontroli przez inspektorów IH był m.in. realizowany na bieżąco 
podczas analizowania akt kontroli wpływających do wszczęcia postępowań 
administracyjnych. Wątpliwości i problemy proceduralne były również omawiane 
podczas narad z naczelnikami wydziałów realizujących zadania nadzoru rynku 
w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz na bieżąco podczas 
koordynowania kontroli przez pracowników Departamentu Nadzoru Rynku (DNR), 
którzy opracowali program kontroli w danym obszarze tematycznym (zapytania 
telefoniczne lub mailowe). Częścią nadzoru, szczególnie w obszarze kontroli 
właściwości chemicznych, były także prowadzone szkolenia dla inspektorów przez 
pracowników laboratoriów oraz DNR. Podczas szkoleń przygotowujących 
inspektorów do realizacji danego tematu, inspektorzy otrzymywali wskazówki jak 
najskuteczniej typować próby do badań.  

(akta kontroli str.2326-2333, 2370-2387) 

6. UOKiK nie prowadził odrębnych statystyk dla wyrobów z tworzyw sztucznych lub 
zagrożeń chemicznych. W przypadku zabawek, Prezes UOKiK każdorazowo 
nakazywał stronie postępowania administracyjnego powiadamianie konsumentów 
o stwierdzonym zagrożeniu. Decyzje takie wprowadzane były do rejestru wyrobów 
niezgodnych lub stwarzających zagrożenie, publikowanego na stronie internetowej 
UOKiK36. Wszystkie decyzje Prezesa UOKiK dostępne były pod adresem: 
https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf37.  
Decyzje umorzeniowe, spełniające przesłanki do wprowadzenia do unijnego 
systemu RAPEX, po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, udostępniane były 
w części publicznej tego systemu pod adresem 
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?ev
ent=main.listNotifications&lng=pl38.  
W przypadku dobrowolnych powiadomień przedsiębiorców były one umieszczane 
na stronie internetowej UOKiK w sekcji „Niebezpieczne produkty – powiadomienia 
przedsiębiorców o produktach niebezpiecznych”39. 

                                                      
35 Brak było możliwości przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorców zgodnie z przepisami ustawy o systemach 
oceny zgodności, gdyż nie figurowali oni w rejestrach podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub 
zawiesili działalność. 

 
36http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/Rejestr.ashx?Typ=WyrobNiezgodnyZZasadniczymiWymaganiami&
DataWpisuOd=&DataWpisuDo=&NumerIdentyfikacyjny=&NazwaProduktu=&KodWyrobu=&Sort=&x=35&y=8  
37 Stan na dzień 23.10.2020 r. 
38 J.w. 
39 https://www.uokik.gov.pl/powiadomienia.php  
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Wszystkie dziewięć decyzji nakazujących stronie postępowania wycofanie z obrotu 
zabawki/zabawek niezgodnych z wymaganiami zamieszczono w rejestrze wyrobów 
niezgodnych z wymaganiami, udostępnionym na stronie internetowej UOKiK. 
W okresie objętym kontrolą, przedsiębiorcy zgłosili do UOKiK jedno 
powiadomienie40, dotyczące zagrożenia chemicznego stwierdzonego w zabawce 
(ftalany), które zostało zamieszczone na stronie internetowej UOKiK. 
Ponadto na stronach internetowych Urzędu publikowane były w formie zbiorczych 
raportów i komunikatów (sekcja „Aktualności”) wyniki kontroli Inspekcji Handlowej, 
w tym dotyczące bezpieczeństwa chemicznego produktów z tworzyw sztucznych, 
m.in. zabawek41.  

 (akta kontroli str.1507-1760, 2326-2346) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 W przypadku jednej zabawki - lalki42, wpisu do rejestru wyrobów niezgodnych 1.
z wymaganiami dokonano po upływie dwóch miesięcy i 12 dni od daty, kiedy 
decyzja Prezesa UOKiK nakazująca wycofanie z obrotu wyrobu stała się 
ostateczna43. Z treści § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 
2019 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub 
stwarzających zagrożenie44, jednoznacznie wynika, że Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów dokonuje wpisu do rejestru niezwłocznie po dniu, 
w którym wydana przez niego decyzja, stanowiąca podstawę dokonania wpisu, 
stała się ostateczna. 
Najwyższa Izba Kontroli przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia Prezesa UOKiK, 
że przyczyną opóźnienia w dokonaniu wpisu do rejestru były braki kadrowe 
w Wydziale Monitorowania Systemu Nadzoru Rynku. Jednak zamieszczanie 
wpisu w rejestrze, który jest publicznie dostępny w relatywnie długim terminie 
powoduje, że informacja w nim zawarta traci charakter zapobiegawczy oraz 
ostrzegający. 

(akta kontroli str.1278-1304, 1522-1524, 1558-1560, 1597-1620, 1731-1735, 2370-2381) 

 Zamieszczenie przez UOKiK w systemie RAPEX zgłoszenia dotyczącego 2.
wyrobu stwarzającego zagrożenie dla konsumentów i użytkowników nastąpiło 
z nieuzasadnionym opóźnieniem. Zgłoszenie MS/2284/19 zamieszczono 
w dniu 30 kwietnia 2019 r., tj. x po upływie 14 dni od daty, kiedy decyzja 
nakazująca wycofanie wyrobu z obrotu  stała się ostateczna45. Natomiast 
zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/417 z dnia 8 listopada 
2018 r. ustanawiającą wytyczne dotyczące zarządzania unijnym systemem 
szybkiej informacji "RAPEX" utworzonym na mocy art. 12 dyrektywy 
2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz 
funkcjonującym w jego ramach systemem zgłoszeń46 – część III dodatku 4 
„Terminy dla państw członkowskich” do ww. wytycznych – wysłanie „zgłoszenia 
na podstawie art. 12” lub na podstawie art. 22 rozporządzenia (WE) nr 
765/2008 powinno nastąpić w ciągu 10 dni od przyjęcia "środków 
przymusowych" lub podjęcia decyzji o ich przyjęciu.  

                                                      
40 W 2017 r. 
41 https://www.uokik.gov.pl/raporty_z_kontroli_inspekcji_handlowej.php oraz 
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16048 
42 Nr wpisu 44/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. 
43 Decyzja nr DNR-2/155/2018 z dnia 24 maja 2018 r.  
44 Dz. U. z 2019 r. poz. 105. 
45 Decyzja nr DNR-2/55/2019 z dnia 26 marca 2019 r.  
46 Dz. U. UE L 73 z 15.03.2019, str. 121. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Prezes UOKiK wyjaśnił, że powyższe zgłoszenie wprowadzono do systemu 
RAPEX niezwłocznie po tym, gdy Wydział Monitorowania Systemu Nadzoru 
Rynku otrzymał informację o wydaniu decyzji nakładającej obowiązki na stronę 
postępowania (w okresie 4 dni). 

Najwyższa Izba Kontroli nie kwestionuje powyższych wyjaśnień, zauważa 
jednak, że informacja o wydaniu decyzji nakazującej stronie postępowania 
wycofanie z obrotu wyrobu, przekazana została do komórki odpowiedzialnej za 
dokonanie wpisu w dniu 26 kwietnia 2019 r., tj. 10 dni po tym jak decyzja stała 
się ostateczna.  

(akta kontroli str.1749-1750, 1648-1660, 1761-1762, 1847-1868, 2370-2381) 

Prezes UOKiK prawidłowo prowadził postępowania w sprawie wprowadzonych do 
obrotu wyrobów z tworzyw sztucznych niezgodnych z wymaganiami. Rejestr takich 
wyrobów prowadzony był w sposób zgodny z przepisami ustawy o systemach oceny 
zgodności. Prawidłowo zamieszczano informacje o niebezpiecznych produktach 
z tworzyw sztucznych w systemie RAPEX i reakcje na powiadomienia innych 
państw. Izba stwierdziła jednostkowe przypadki opóźnień w dokonaniu wpisu 
dotyczącego zabawki do rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami oraz 
zamieszczeniu w systemie RAPEX informacji o niebezpiecznym wyrobie z tworzyw 
sztucznych.  
 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, spotkań z pracownikami wojewódzkich 
inspektoratów, analizowania akt kontroli wpływających w celu wszczęcia 
postępowań administracyjnych czy szkolenia inspektorów, nie można utożsamiać 
z realizacją zadań audytowych i kontrolnych.  
 

NIK oceniła jako rzetelne informowanie konsumentów o niebezpiecznych 
produktach z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem rejestrów i raportów zbiorczych, 
upublicznionych na stronie internetowej Urzędu. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 

1. Podjęcie działań organizacyjnych i technicznych w celu skrócenia czasu badań 
zabawek na zawartość ftalanów w Laboratorium UOKiK w Łodzi. 
 

2. Wyeliminowanie przypadków opóźnień w dokonywaniu wpisów w rejestrze 
wyrobów niezgodnych z wymaganiami i w systemie RAPEX. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCENA CZĄSTKOWA 

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa,       listopada 2020 r. 
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