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PU.832.12.2018 

INFORMACJA 

z wyników kontroli prawidłowości obrotu akumulatorkami 

(wtórnymi ogniwami baterii nadających się do powtórnego 

naładowania) oraz powerbankami.  

 

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie 

zawartymi w programie DIH-702-26(1)/17/MB z 25 września 2017 roku Wojewódzki Inspektorat 

Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w IV kwartale 2017 r. na terenie miasta Łodzi kontrolę 

prawidłowości obrotu akumulatorkami (wtórnymi ogniwami baterii nadających się do powtórnego 

naładowania).  

 

PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

Kontrola została poprzedzona szczegółowym rozeznaniem rynku, w wyniku którego 

wytypowano do kontroli wyspecjalizowaną hurtownię. 

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

Zgodnie z założeniami programu kontroli ocenie poddano 1 partię baterii przenośnych 

wtórnych (ładowalnych) w postaci akumulatorków PANASONIC typ AA (HR6), 1,2V/1,2V Ni-

MH Battery BK-3HCDE/4BE kod EAN: 5410853052579. 

 

Zakresem kontroli objęto: 

1. Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia oferowanych do sprzedaży akumulatorków, 

2. Sprawdzenie prawidłowości i legalności wykonywania działalności. 

3. Prawidłowość udzielania gwarancji, 

4. Badania laboratoryjne.  

Zgodnie z założeniami programu kontroli u kontrolowanego przedsiębiorcy z 1 partii baterii 

przenośnych wtórnych (ładowalnych) pobrano próbki do badań laboratoryjnych, obejmujących 

sprawdzenie pojemności w odniesieniu do deklaracji producenta na wyrobie. W wyniku 

przeprowadzonych badań stwierdzono, że faktyczna pojemność badanych akumulatorków była 

zgodna z deklaracją producenta.  

W pozostałym zakresie oceny działalności przedsiębiorcy w ramach kontroli, nieprawidłowości 

również nie stwierdzono. 
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4.1. Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia oferowanych do sprzedaży  

baterii i akumulatorów. 

Zgodnie z założeniami programu kontroli, sprawdzenia prawidłowości oznaczenia dokonano 

u 1 sprzedawcy hurtowego dla 1 partii baterii przenośnych wtórnych (ładowalnych).  

a) Oznakowanie symbolem selektywnego zbierania. 

Oceniana partia akumulatorów przenośnych była, w sposób widoczny, czytelny i trwały, 

zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 1803 ze zm.) – zwaną dalej ustawą o bateriach i akumulatorach -  oznakowana 

symbolem selektywnego zbierania, którego wzór został określony w załączniku nr 3  

do ww. ustawy. 

b) Informacje o pojemności akumulatorków. 

Poddana ocenie partia baterii przenośnych wtórnych (ładowalnych), była zaopatrzona 

w informację o ich pojemności, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1103/2010 z dnia 

29 listopada 2010 r. ustalającym, na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania baterii i akumulatorów przenośnych 

wtórnych (ładowalnych) oraz samochodowych informacjami o ich pojemności (Dz.U. WE L. 

313 z 30.11.2010, str.3-7).    

 

4 .2 .  Sprawdzenie prawidłowości i  legalności wykonywania działalności. 

 

4.2.1.  Legalność prowadzonej działalności. 

W toku przeprowadzonej  kontroli sprawdzono legalność i prawidłowość prowadzonej przez 

przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Stwierdzono, że zakres prowadzonej działalności był 

zgodny z zakresem określonymi we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEiDG).  

4.2.2.   Prawidłowość wykonywania działalności. 

b) Sprzedawca hurtowy. 

W toku czynności kontrolnych przeprowadzonych w 1 placówce, prowadzącej sprzedaż 

hurtową, stwierdzono na podstawie złożonego w toku kontroli oświadczenia kontrolowanego, że 

zgodnie z art. 49 ustawy o bateriach i akumulatorach przedsiębiorca: 

 przyjmował zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne od użytkownika 

końcowego oraz  sprzedawcy detalicznego, któremu przekazał baterie przenośne 

lub akumulatory przenośne, bez żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie, 

 przyjęte zużyte baterie i zużyte akumulatory nie zostały jeszcze przekazane 

zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory z uwagi na zbyt małą ich ilość. 

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.  

 



 

- 3 - 

 

  
  

4.3. Sprawdzenie prawidłowości udzielania gwarancji. 

Ustalono, że dla ocenianej partii akumulatorków przenośnych producent nie udzielał gwarancji 

w rozumieniu przepisów art. 577¹ § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz.121 z późn. zm.).  

 

4.4. Badania laboratoryjne. 

Zgodnie z założeniami programu kontroli pobrano do badań laboratoryjnych próbki z 1 partii 

akumulatorków przenośnych. Przeprowadzone w  Laboratorium Badań Chemicznych Źródeł  

Prądu  Centralnym Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu badania rzeczywistej 

pojemności tych akumulatorków wykazały, że deklarowana przez producenta na wyrobie 

pojemność 2500 mAh, była zgodna z rzeczywistą.  

 

 


