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Informacja  

z kontroli niezgodności formalnych  

sprzętu elektrycznego - artykuły gospodarstwa domowego  

 

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie  

na II kwartał 2019 r. zawartymi w programie DNR-3.702.3.2019.IJ.KB z marca 2019 r.,  

kontroli w zakresie występowania niezgodności formalnych poddano sprzęt elektryczny – artykuły 

gospodarstwa domowego. Ogółem w 5 placówkach sprawdzono 12 partii elektrycznego sprzętu 

gospodarstwa domowego (marki: Amica, Eldom, Bosch, MPM, Zelmer, Electrolux) tj.: 

− chłodziarko-zamrażarki - 2 partie, 

− kuchenki mikrofalowe - 2 partie, 

− odkurzacze – 2 partie, 

− żelazka – 2 partie, 

− mikser ręczny – 1 partia,  

− blender – 1 partia ,  

− rozdrabniacz – 1 partia,  

− toster – 1 partia. 

 

Celem kontroli było sprawdzenie czy wypełniane są przez podmioty gospodarcze 

obowiązki w zakresie dołączania lub zapewniania, że dołączono do sprzętu elektrycznego 

instrukcje i informacje w języku polskim, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, 

sporządzone w sposób jasny, zrozumiały i czytelny oraz czy artykuły gospodarstwa domowego 

spełniają wymagania formalne. 

Kontrolą objęto jednostki, które w łańcuchu dostaw wyrobów spełniały role dystrybutorów. 

Trzech wytypowanych przedsiębiorców realizowało zarówno sprzedaż stacjonarną jak i na odległość 

za pośrednictwem sklepów internetowych. 

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono, że kontrolowane podmioty 

spełniły obowiązki dystrybutora wynikające z art. 17 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.  

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

oferowali do sprzedaży produkty z naniesionym na wyrobach w sposób widoczny, czytelny  

i trwały. Elementy znaku posiadały zachowane proporcje, tę samą wysokość, która nie była 

mniejsza niż 5 mm, Kontrolowane wyroby opatrzone były nazwą i znakiem towarowym 

producenta wraz z adresem kontaktowym, a także numerem typu i partii umożliwiającym ich 

identyfikację Na ocenianych partiach sprzętu elektrycznego (12) znajdowały się informacje 

warunkujące bezpieczne korzystanie z wyrobu tj. dane techniczne, instrukcja obsługi, 

informacje o zagrożeniach. Do każdego wyrobu dołączone były instrukcje obsługi w języku 

polskim zawierające niezbędne ostrzeżenia, a każdy wyrób posiadał naniesione informacje 

dotyczące danych znamionowych: napięcie znamionowe w woltach, częstotliwość napięcia, 

maksymalna moc znamionowa, klasa ochronności II.    
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