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Łódź, dnia  03.06.2019 r. 

PU.832.18.2019 

INFORMACJA 

z kontroli urządzeń grzejnych do ogrzewania pomieszczeń 

 
W I kwartale 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi zgodnie z programem 

własnym PU.042.1.2019 z dnia 04.02.2019 r. przeprowadził 10 kontroli u przedsiębiorców oferujących  

do sprzedaży urządzenia grzejne.  

Celem kontroli była ocena spełniania przez ww. wyroby wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806) 

dotyczących deklaracji zgodności, oznakowania CE, instrukcji, ostrzeżeń i informacji niezbędnych  

dla bezpiecznego użytkowania urządzeń grzejnych,  a także dokumentacji technicznej (jeżeli było to niezbędne 

do potwierdzenia spełniania wymagań), oraz ocena wypełniania przez przedsiębiorców obowiązków 

określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2017 

poz. 1398 ze zm.) w zakresie w jakim dotyczą procedury oceny zgodności  urządzeń grzejnych do ogrzewania 

pomieszczeń.  

Kontrole przeprowadzono łącznie w 10 jednostkach i oceną objęto 21 partii urządzeń grzejnych, w tym : 

− termowentylatory – 14 partii,  

− grzejniki olejowe– 4 partie,  

− grzejnik ceramiczny – 1 partia, 

− grzejnik konwekcyjny – 1partia,  

− grzejnik elektryczny bez wentylatora – 1 partia.  

 

PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

Kontrolami objęto 10 przedsiębiorców, w tym: 

• 7 sklepów wielkopowierzchniowych: 

• 3 placówki sprzedaży detalicznej: 

 

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

Kontrolą objęto następujące zagadnienia: 

1. Oznakowanie CE i tabliczka znamionowa, 

2. Deklaracje zgodności, 

3. Informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie, 

4. Obowiązki podmiotów gospodarczych, 

5. Sprawdzenie dokumentacji technicznej, 

6. Badania organoleptyczne i laboratoryjne. 

  

Celem kontroli była ocena urządzeń grzejnych do ogrzewania pomieszczeń w zakresie umieszczenia 

na tych produktach wymaganych przepisami oznaczeń, dołączania instrukcji obsługi, a także przestrzegania 

przez podmioty gospodarcze obowiązków w zakresie w jakim są związane z tymi urządzeniami  

zgodnie z  ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2017  

poz. 1398 ze zm.).  

W wyniku przeprowadzonych kontroli w ocenianym zakresie nie zakwestionowano żadnego wyrobu. 

Stwierdzono również, że przedsiębiorcy wykonują obowiązki nałożone na nich przepisami ww. ustawy.  

Kontrola urządzeń grzejnych nie obejmowała badań laboratoryjnych, ograniczyła się do oceny tychże 

wyrobów tylko pod kątem prawidłowości oznaczeń. Na podstawie wyników kontroli można sądzić,  

że w zakresie możliwym do ocenienia bez badań laboratoryjnych, dostępne dla konsumenta urządzenia grzejne 

spełniały wymagania obowiązujących przepisów.  
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