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Informacja 

z kontroli etykiet energetycznych – oprawy oświetleniowe 
 

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie 

na IV kwartał 2019 r., zawartymi w programie DNR-3.702.14.2019/19(ML) z 27 września 2019 

r., kontroli w zakresie wykonywania obowiązków związanych z informowaniem o zużyciu energii 

przez produkty wykorzystujące energię – oprawy oświetleniowe w 8 podmiotach gospodarczych. 

Celem kontroli było sprawdzenie czy dostawcy i sprzedawcy opraw oświetleniowych 

prawidłowo wykonują obowiązki związane z informowaniem o zużyciu energii przez produkty 

wykorzystujące energię, w tym szczególnie w zakresie stosowania etykiet energetycznych. 

Kontrolą objęto przedsiębiorców, którzy pełnili rolę dostawcy lub sprzedawcy w rozumieniu 

definicji zawartych w art. 2 pkt 13 i pkt 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego  

i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE L 198/1 z 28.07.2017 r ). Ogółem  

w 8 placówkach sprawdzono 30 partii opraw oświetleniowych. Pięciu wytypowanych 

przedsiębiorców realizowało zarówno sprzedaż stacjonarną, jak i na odległość za pośrednictwem 

sklepu internetowego: 

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że podmioty spełniły obowiązki 

dostawcy oraz sprzedawcy wynikające z art. 3 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania 

energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE (Dz.Urz. UE L 198/1 z 28.07.2017 r.), 

zwanego dalej rozporządzeniem 2017/1369. Przedsiębiorcy oferowali do sprzedaży produkty 

zaopatrzone w etykiety energetyczne, wyraźnie widoczne i identyfikowalne jako etykiety 

towarzyszące modelowi bez konieczności odczytywania marki i numeru modelu na etykiecie. 

Etykiety były przymocowane do produktów eksponowanych na wystawach np. sznureczkiem 

lub nadrukowane na pudełkach tekturowych, w których były sprzedawane. Ponadto 

przedsiębiorcy oferujący swoje wyroby w sprzedaży na odległość przez internet eksponowali 

etykiety w widoczny sposób, np. w postaci zdjęcia lub pliku pdf, który należało kliknąć. 
 

Z uwagi na niestwierdzenie nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonych kontroli 

spełniania przez dostawców i sprzedawców wypełniania obowiązków w zakresie 

etykietowania energetycznego, nie podejmowano działań pokontrolnych. 
 

Przeprowadzone kontrole mające na celu sprawdzenie wykonania przez dostawców  

i sprzedawców opraw oświetleniowych obowiązków związanych z informowaniem o zużyciu 

energii nie wykazały nieprawidłowości. Pozytywny wynik kontroli wskazuje,  

że przedsiębiorcy mają świadomość obowiązującego systemu oznaczania urządzeń 

elektrycznych etykietami efektywności energetycznej. Cel kontroli został zrealizowany –  

w toku przeprowadzonych kontroli nie ujawniono nieprawidłowości, co oznacza,  

że potencjalni klienci mieli dostęp do wymaganych informacji i umożliwiało dokonanie 

świadomego wyboru przy zakupie oświetlenia. 
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