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Informacja 

z kontroli sprzętu elektrycznego typu wentylatory, klimatyzatory 
 

 

Zgodnie z wytycznymi Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, 

zawartymi w programie nr PU.042.5.2019  z dnia 27 czerwca 2019 r. na III kwartał 2019 r., kontroli 

w zakresie spełniania wymagań przepisów oraz w zakresie niezgodności formalnych poddano 

sprzęt elektryczny w postaci wentylatorów i klimatyzatorów  w 10 placówkach handlowych. 

Celem kontroli była ocena, czy wprowadzone do obrotu wentylatory i klimatyzatory spełniają 

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

sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806) oraz ocena spełniania przez przedsiębiorców 

obowiązków określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności 

i nadzoru rynku (Dz.U. 2019 poz. 544). 

Kontrole przeprowadzono na terenie miasta Łodzi i województwa łącznie w 10 placówkach 

handlowych u 9 przedsiębiorców (1 importer, 8 dystrybutorów)podczas których sprawdzono 22 

partie sprzętu elektrycznego w postaci wentylatorów biurkowych, stojących, kolumnowych. 

W 1 placówce w odniesieniu do 2 wyrobów stwierdzono niezgodności formalne. 

Oznakowanie CE. W toku kontroli w 10 placówkach sprawdzono 22 partie 

wentylatorów 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.) oznakowania CE potwierdzającego 

zgodność sprzętu z zasadniczymi wymaganiami. 

We wszystkich 22 ocenionych partiach wyrobów znak CE był zgodny z wzorem 

określonym w załączniku II do 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 339/93 i naniesiony był na wyrobach w sposób 

widoczny, czytelny i trwały. 

Deklaracja zgodności. Z uwagi na fakt, iż tylko jedna kontrola była przeprowadzona 

u importera sprzętu, obowiązki dotyczące deklaracji zgodności sprawdzono w 1 placówce 

Oceną objęto 2 wentylatory, sprawdzając w odniesieniu do nich wypełnienie przez importera 

obowiązków określonych w art. 16 pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544) , t.j.: przechowanie deklaracji zgodności 

do wprowadzanych do obrotu wentylatorów.  

 W toku kontroli stwierdzono, że do 2 ocenianych wentylatorów kontrolowany 

przedsiębiorca przechowywał deklaracje zgodności, okazane deklaracje zgodności były 

sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 

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

Nieprawidłowości nie stwierdzono.  

 Identyfikowalność wyrobu. W toku kontroli sprawdzono spełnienie przez importera  

i dystrybutorów obowiązków określonych w art. 16 pkt 2, 5, 6 oraz art. 17 pkt 2, 3 ustawy  

z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2019 poz. 544) 
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w związku z § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie 

wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806). 

W 1 kontrolowanej placówce w stosunku do 2 wyrobów stwierdzono brak 

umieszczenia adresu pocztowego wskazującego pojedynczy punkt, w którym można 

skontaktować się z producentem lub importerem, co było niezgodne z 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 2019 r. poz. 544) oraz z § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 

2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806).  W związku  

z powyższym kontrolowany przedsiębiorca wycofał z obrotu handlowego zakwestionowane 

wyroby do czasu uzupełnienia ich oznakowania przez dostawcę. 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie art. 75 ust.3 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544) 

wezwał ww. dystrybutora do usunięcia niezgodności formalnej w zakwestionowanych 

wyrobach oraz przedstawienie dowodów podjętych działań. Inspektorat otrzymał odpowiedź 

od przedsiębiorcy o podjęciu dobrowolnych działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości. W pozostałych  20 partiach ocenianych wyrobów nieprawidłowości  

w powyższym zakresie nie stwierdzono. 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Zgodnie z programem kontroli  

w 10 kontrolowanych placówkach oceniono 22 wyroby 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 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo 

użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne. 

W wyniku kontroli w powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Na wszystkich 22 ocenianych wyrobach znajdowały się informacje warunkujące bezpieczne 

korzystanie z wyrobu. Do każdego wyrobu dołączone były instrukcje montażu i obsługi 

w języku polskim, zawierające niezbędne ostrzeżenia, a każdy produkt posiadał naniesione 

dane znamionowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 


