Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
przedstawia
informację o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego
przeprowadzonych w II kwartale 2010 r. zgodnie z programem prezesa UOKiK
DNR-73-1(2)/10.
Kontrolą na terenie województwa pomorskiego objęto 2 podmioty, prowadzące
sprzedaż sprzętu elektrycznego tj.:
 P.H. TMX Mariusz Trybański, ul. Mickiewicza 31A/5, 82-200
Malbork z siedzibą w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 2a
 P.U.H. „ROMAN” Roman Brewiński, ul. Subisława 28, 80-354
Gdańsk
Ogółem kontroli poddano 15 partii sprzętu elektrycznego w tym:
−3 partie pralek,
−2 partie zmywarek,
−8 partii przedłużaczy,
−1 partię listew zasilających,
−1 partię wirówek do bielizny.
z czego zakwestionowano 1 partię listew zasilających
Objęte kontrolą wyroby zostały wprowadzone do obrotu przez:
producentów – 13 partii (86,6%)
upoważnionych przedstawicieli -1 partia (6,7%)
importerów – 1 partia (6,7%)
Upoważnieni
przedstawiciele
6,7

Importerzy 6,7

Produce nci
86,6

Na

dzień

sporządzenia informacji czynności kontrolne zakończono wobec wszystkich
objętych kontrolą wyrobów.
I. Kontrola spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z
dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu
elektrycznego /Dz. U. Nr 155, poz. 1089/.
W wyniku podjętych czynności kontrolnych tj.:
 sprawdzenia prawidłowości oznakowania znakiem CE,
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 sprawdzenia, czy na sprzęcie elektrycznym zamieszczono podstawowe
informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie oraz nazwę producenta
lub znak towarowy zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia.
 sprawdzenia, czy na sprzęt elektryczny została wystawiona deklaracja
zgodności
na objęte kontrolą 15 partii zakwestionowano 1 partię.

1)

I tak ustalono:
prawidłowość oznakowania znakiem CE
Na wszystkich objętych kontrolą partiach sprzętu elektrycznego umieszczono widoczne i czytelne oznakowanie znakiem CE, co odpowiadało postanowieniom § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki cyt. pow.
2) sprawdzenie czy na sprzęcie elektrycznym zamieszczono podstawowe
informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie oraz nazwę producenta lub znak towarowy zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia
W ww. zakresie zakwestionowano 1 partię badanego sprzętu elektrycznego tj.:
a)
1 partię listew zasilających Power Cube model SPF3-B-6 oznakowanej znakiem towarowym „GEMBIRD” wprowadzonej do obrotu
przez producenta „GEMBIRD EUROPE” Wittevrouwen 56, 1358CD,
Almeje Haven, Rhr Netherlands z uwagi na niespełnienie wymagań
zasadniczych określonych w § 5 ust. 1 wyż. cyt. rozporządzenia w
związku z pkt. 1.7.12 normy zharmonizowanej PN-EN 60950-1:2007
„Urządzenia techniki informatycznej Bezpieczeństwo Część 1: Wymagania podstawowe”, tj.: brakiem zamieszczenia na sprzęcie informacji
i ostrzeżeń w polskiej wersji językowej. /Ww. informacje-ostrzeżenia
podane były na sprzęcie w j. angielskim./
W związku z powyższym do pierwszego dystrybutora na terenie
Polski ww. listwy zasilającej, tj. „Multioffice” Sp. z o.o., ul. Zawiła
65D, 30-390 Kraków skierowano wniosek o podjęcie, w porozumieniu z producentem, działań naprawczych polegających na usunięciu
stwierdzonej niezgodności w stosunku do wszystkich ww. listew zasilających wprowadzonych na rynek polski.
Dystrybutor w porozumieniu z producentem podjął skuteczne
działania naprawcze. Z uwagi, iż wprowadzającym do obrotu ww.
listwy był podmiot zagraniczny, tj.: GEMBIRD EUROPE
Wittevrouwen, 56, 1358CD, Almeje Haven, Thr Netherlands nie
kierowano zawiadomienia do prokuratury i poprzestano na
podjętych działaniach naprawczych.
3) sprawdzenie, czy na sprzęt elektryczny została wystawiona deklaracja
zgodności
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Czynności kontrolne mające na celu zobowiązanie podmiotów,
odpowiedzialnych za wprowadzenie kontrolowanych wyrobów do obrotu,
do przedłożenia deklaracji zgodności podjęto w odniesieniu do 2 partii
sprzętu, tj.:
- przedłużaczy elektrycznych z uziemieniem, model DG-F04
wprowadzonego do obrotu przez importera „SŁAWEX” Import-Export
Sławomir Potocki, ul. Markowska 6/157, 03-742 Warszawa,
- listew zasilających Power Cube model SPF3-B-6 wprowadzonego do
obrotu przez producenta „GEMBIRD EUROPE” Wittevrouwen 56,
1358CD, Almeje Haven, Rhr Netherlands.
W odpowiedzi na skierowane żądania otrzymano 2 deklaracje zgodności
wystawione przez producentów wyrobów, które spełniały wymagania
określone w § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia
II. Sprawdzenie czy w obrocie znajdują się wyroby mogące stwarzać
zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów wykryte w krajach Unii
Europejskiej należących do systemu „RAPEX” i zamieszczone w
programie kontroli UOKiK nr DNR-73-1(2)/10 z dnia 19.03.2010r.
W ofercie sprzedaży kontrolowanych placówek nie stwierdzono wyrobów
ujętych w w/w powiadomieniu.
III.

Działania WIIH w Gdańsku w związku z zatrzymaniem przez organy
celne w okresie II kwartału 2010r. sprzętu elektrycznego.

W II kwartale 2010r. organy celne zgłosiły 3 wnioski o wydanie opinii w
trybie rozporządzenia Rady Ministrów z 12 lutego 2008r. w sprawie działań
podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją
uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych lub
innych wymagań /Dz. U. Nr 38 poz. 215/ dotyczących zatrzymania:
 1 partii zasilaczy do maszynek do tatuażu importowanych przez „Tattoo-Line” Fryderyk Wawryk, ul. Strzelecka 3 /4, 69-100 Słubice,

1 partii opraw oświetleniowych do użytku zewnętrznego NBT-91 importowanych przez P.P.H. „ELGIS”, Ponikwa 111, 26-930 Garbatka Letnisko,
 1 partii lamp UV 36W importowanych przez “EXFASHION” S.C.
Bogdaniec, ul. Sosnowa 6/1.
Po rozpatrzeniu zgłoszonych wniosków wydano 2 opinie negatywne.
Szczegółowe informacje w przekazanych do UOKiK opiniach:
 KJ-073-UC-21/10 – Zasilacze do maszynek do tatuażu,
 KJ-073-UC-26/10 – Lampa UV 36W.
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PODSUMOWANIE
Ustalenia kontroli wskazują, że dla większości kontrolowanego sprzętu
elektrycznego producenci, zwłaszcza tak znanych firm jak Whirpool, Bosch
Electrolux, Candy, EMOS, BRILUX S.A. stosują się do wymagań
obowiązujących norm i rozporządzeń (dyrektyw), a nieprawidłowości w
oznakowaniu sprzętu ww. firm zostały już praktycznie wyeliminowane.
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