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Informacja 

z kontroli sprzętu elektrycznego 

oprawy oświetleniowe (w tym lampki choinkowe, girlandy, węże 

świetlne LED) 
 

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, 

zawartymi w programie DNR-702-18(1)/17/MK z 15 września 2017 r. na IV kwartał 2017 r., 

kontroli poddano sprzęt elektryczny w postaci opraw oświetleniowych i girland świetlnych 

w 8 podmiotach gospodarczych. 

CEL KONTROLI 

Celem kontroli była ocena, czy wprowadzone do obrotu oprawy świetlne i girlandy 

świetlne spełniają wymagania obowiązujących przepisów. 

PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

Kontrole przeprowadzono u 8 przedsiębiorców na terenie miasta Łodzi i województwa  

(5 sprzedawców hurtowych i 3 detalistów). 

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

Ogółem w 8 placówkach sprawdzono 19 partii opraw oświetleniowych i girland świetlnych 

stwierdzając nieprawidłowości w 2 placówkach w odniesieniu do 5 towarów. 

Zakwestionowano: 

 3 partie girland świetlnych pod względem budowy i oznakowania, 

 2 partie opraw oświetleniowych z nieprawidłowo wystawioną deklarację zgodności. 

USTALENIA KONTROLI 

Kontrolą objęto następujące zagadnienia: 

1. Obowiązki dotyczące oznakowania CE. 

2. Obowiązki dotyczące deklaracji zgodności. 

3. Obowiązki dotyczące identyfikowalności wyrobu. 

4. Obowiązki dołączania informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. 

5. Rozwiązania konstrukcyjne. 
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1. Obowiązki dotyczące oznakowania CE. 

W toku kontroli w 8 placówkach sprawdzono 19 partii opraw oświetleniowych i girland 

świetlnych, pod kątem prawidłowości umieszczenia na wyrobach, zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu 

elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) - zwanego dalej rozporządzeniem MR, 

oznakowania CE potwierdzającego zgodność sprzętu z zasadniczymi wymaganiami. 

 W odniesieniu do 3 partii lamek choinkowych: ZX-L100B, RS-704M, RS-705W 

skontrolowanych u 1 przedsiębiorcy, stwierdzono, że znak CE naniesiony na wyroby był 

niezgodny z wzorem określonym w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady WE Nr 765/2008, ponieważ wysokość liter w znaku była mniejsza niż 5mm, co naruszało pkt 3 

załącznika  II do ww. rozporządzenia. 

W pozostałych 16 partiach opraw oświetleniowych i girland świetlnych znak CE  

był prawidłowy. 

 

2. Obowiązki dotyczące deklaracji zgodności 

 W toku kontroli u 6 (spośród 8) przedsiębiorców wystąpiono o przedstawienie 

deklaracji zgodności dla 15 (z 19) partii opraw oświetleniowych, girland świetlnych. 

Uzyskano dokumenty dla 12 wyrobów. 

 W wyniku ich analiz u 1 przedsiębiorcy, zakwestionowano deklaracje zgodności 

sporządzone dla 2 wyrobów (opraw oświetleniowych Optique i Plus). 

Stwierdzono, iż w deklaracjach zgodności dla opraw oświetleniowych wystawionych przez 

producenta przywołana była nieaktualna dyrektywa i rozporządzenie, tj.: Dyrektywa 

2006/95/WE wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21.08.2007 r w sprawie 

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089) zamiast 

dyrektywy 2014/35/UE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 02.06.2016 r. 

w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806). 

Deklaracje zgodności przedstawione u 4 pozostałych przedsiębiorców dla 10 partii 

opraw oświetleniowych, girland, sporządzone były prawidłowo, zgodnie z § 12 

rozporządzenia MR, tj. wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia. 

 Skierowano wystąpienie do producenta wyrobów, który sporządził nieprawidłowe 

deklaracje zgodności z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych i usunięcie 

stwierdzonych niezgodności. 

Spółka udzieliła pisemnej odpowiedzi oraz przesłała do Inspektoratu poprawione deklaracje 

zgodności z aktualnymi aktami prawnymi. 
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W odniesieniu do 3 partii lampek choinkowych ZX-L100B, RS-704M, RS-705W 

skontrolowanych u 1 dystrybutora, do dnia sporządzenia informacji nie udało się uzyskać 

deklaracji zgodności pomimo skierowania pism do dostawców lampek. 

Jeden przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi a drugi przedsiębiorca oświadczył,  

że girlandy świetlne nigdy nie były przez niego importowane i wprowadzane do obrotu, 

pomimo umieszczenia jego nazwy i adresu na opakowaniach ocenianych girland świetlnych. 

 

3. Obowiązki dotyczące identyfikowalności wyrobu 

W toku kontroli u 8 przedsiębiorców pod względem spełniania przez producenta 

i importera wymagań określonych w art. 13 pkt 8, art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398) zwanej 

dalej ustawą SOZiNR w związku z § 11 ust. 5 rozporządzenia MR, sprawdzono 19 partii 

opraw oświetleniowych i girland świetlnych. 

W przypadku 2 partii lampek choinkowych RS-704M, RS-705W, stwierdzono  

brak oznaczenia nazwą producenta lub importera, zarejestrowanego znaku towarowego, 

adresu do kontaktu z producentem lub importerem, co było niezgodne z § 11 pkt 5 

rozporządzenia MR.  

W pozostałych 17 partiach opraw oświetleniowych i girland świetlnych 

nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono. 

 

4. Obowiązki dołączania informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania 

Zgodnie z programem kontroli w 8 kontrolowanych placówkach oceniono 19 partii 

opraw oświetleniowych i girland świetlnych pod względem zamieszczania na sprzęcie 

podstawowych informacji warunkujących bezpieczne użytkowanie (dane techniczne, 

instrukcja obsługi, informacje o zagrożeniach). 

Sprawdzenia oznakowania wyrobów dokonano posiłkując się normą zharmonizowaną 

PN-EN 60598-2-20:2010 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy 

świetlne. 

W wyniku kontroli w powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Na ocenianych partiach sprzętu elektrycznego (19) znajdowały się informacje warunkujące 

bezpieczne korzystanie z wyrobu. Do każdego wyrobu dołączone były instrukcje obsługi 

w języku polskim zawierające niezbędne ostrzeżenia, a każda girlanda była cechowana 

naklejką przymocowaną do przewodu zawierającą dane znamionowe. 
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5. Rozwiązania konstrukcyjne 

 W toku kontroli w 8 kontrolowanych placówkach oceniono 19 partii opraw 

oświetleniowych i girland świetlnych pod względem budowy i konstrukcji. 

 Zakwestionowano u 1 przedsiębiorcy, 3 partie girland świetlnych ZX-L100B,  

RS-704M, RS-705W, z uwagi na zaniżoną długość przewodów między wtyczką a pierwszą 

oprawką, która w przypadku każdej ocenionej organoleptycznie sztuki wyrobów z 3 partii 

wynosiła mniej niż 150 cm, tj. od 69 cm do 92 cm. Było to niezgodne z pkt. 20.11.3 normy 

PN-EN 60598-2-20 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne oraz 

§ 6 rozporządzenia MR i mogło stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa podczas użytkowania. 

W przypadku pozostałych 16 partii opraw oświetleniowych i girland świetlnych brak 

było podejrzeń, że wyroby mogą nie spełniać zasadniczych wymagań wynikających 

z projektu, budowy lub przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. 

 

W związku z kwestionowaniem w wyniku kontroli 3 partii lampek choinkowych 

modele ZX-L100B, RS-704M, RS-705W, w zakresie konstrukcji i oznakowania, 

tj. niespełniających wymagań §4, §6 §7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MR, 

w odniesieniu do których do dnia sporządzenia informacji nie ustalono przedsiębiorcy 

wprowadzającego do obrotu, na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy SOZiNR  kontrolowanemu 

wydano decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności, zakazującą udostępniania 

wyrobów w okresie 3 miesięcy oraz na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy SOZiNR skierowano 

2 wnioski do Prezesa UOKiK celem wszczęcia postępowania administracyjnego 

w odniesieniu do wyrobów niespełniających wymagań. 

 

 


