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INFORMACJA 
 

z wyników kontroli prawidłowości obrotu  

akumulatorami samochodowymi i bateriami. 

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie 

zawartymi w programie DIH-702-1(1)/18/MB ze stycznia 2018 roku Wojewódzki Inspektorat 

Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził kontrole w I i IV kwartale 2018 r. na terenie miasta 

Łodzi i województwa łódzkiego.  

Łącznie kontrolami objęto 10 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną lub hurtową 

baterii i akumulatorów przenośnych lub akumulatorów rozruchowych kwasowo-ołowiowych 

do pojazdów samochodowych oraz sprzedawców detalicznych oferujących sprzęt elektryczny 

lub elektroniczny w całości albo w części zasilany bateriami lub akumulatorami lub przystosowany 

do tego rodzaju zasilania  

Kontrolami objęto baterie i akumulatory przenośne oraz akumulatory kwasowo-ołowiowe 

do pojazdów samochodowych. Ogółem w 10 placówkach poddano ocenie 36 partii wyrobów, 

w tym 25 partii baterii i akumulatorów przenośnych w 8 placówkach, 6 partii akumulatorów 

samochodowych w 2 placówkach oraz 5 partii sprzętu zasilanego bateriami lub akumulatorami 

w 3 placówkach. Ponadto w 3 placówkach pobrano 3 partie baterii do badań laboratoryjnych  

w zakresie zawartości przeprowadzenia badań w zakresie zawartości: kadmu, ołowiu, rtęci. 

Zakresem kontroli objęto: 

• Prawidłowość oznaczenia oferowanych do sprzedaży baterii i akumulatorów, 

• Prawidłowość zaprojektowania i oznakowania sprzętu, 

• Prawidłowość wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obowiązków dotyczących 

selektywnego zbierania i przekazywania do utylizacji zużytych baterii i akumulatorów, 

• Prawidłowość udzielania gwarancji, 

• Inne ustalenia kontroli: 

a) zamieszczanie numerów rejestrowych wprowadzającego na fakturach VAT, 

b) przekazanie informacji do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Urzędu 

Marszałkowskiego, 

• Badania laboratoryjne w zakresie zawartości: kadmu, ołowiu i rtęci. 

Kontrole przeprowadzono w oparciu o przepisy: 

− ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1803 ze zm.), zwanej dalej ustawą o bateriach i akumulatorach,  

− rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wzoru dokumentu 

potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty 

depozytowej (Dz.U. Nr 130, poz. 878) 

W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.  
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