Warszawa, 7 maja 2018 r.

DNR-703-1( 10 )/18(MK)
INFORMACJA
o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego - oprawy oświetleniowe (w tym lampki choinkowe,
girlandy, węże świetlne LED)
Termin: IV kwartał 2017 roku
Kontrolujący w ramach planu:
 wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej na terenie całego kraju.
Cel kontroli: sprawdzenie, czy wprowadzone do obrotu oprawy oświetleniowe, w tym girlandy
i węże świetlne spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 8
czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego1 oraz czy dopełnione są obowiązki
podmiotów gospodarczych określone w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodności i nadzoru rynku2, w zakresie sprzętu elektrycznego.
Zakres podmiotowy kontroli: kontrolami objęto 104 przedsiębiorców, w tym:
 45 placówek detalicznych wielkopowierzchniowych
 35 placówek detalicznych,
 24 sprzedawców hurtowych3.
Zakres przedmiotowy kontroli: skontrolowano 245 rodzajów wyrobów.
Wykres 1. Pochodzenie skontrolowanych wyrobów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

5.

Wyniki kontroli: łącznie zakwestionowano 81 modeli wyrobów (33,1 proc. skontrolowanych),
z uwagi na:
 brak lub niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu (24,9 proc.
skontrolowanych),
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nieprawidłową konstrukcję (18,8 proc. skontrolowanych),
brak nazwy producenta lub importera, zarejestrowanej nazwy handlowej lub
zarejestrowanego znaku towarowego i adresu (17,1 proc. skontrolowanych),
brak lub nieprawidłowo sporządzoną deklarację zgodności (15,5 proc. skontrolowanych),
brak numeru typu, partii lub serii lub innej informacji umożliwiającej jego identyfikację (6,9
proc. skontrolowanych),
brak lub nieprawidłowe oznakowanie CE (4,9 proc. skontrolowanych).

Kontrola zamieszczenia informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu
wykazała brak takich informacji w 19 przypadkach, zaś niepełne informacje wykryto aż w 42
przypadkach (np. brak informacji dotyczących wymiany żarówek). Natomiast kontrola
prawidłowości oznakowania CE, potwierdzającego domniemanie zgodności z wymaganiami
wykazała naniesienie znaku CE niezgodnego ze wzorem w 7 przypadkach, natomiast brak
oznakowania stwierdzono w 5 przypadkach. Kontrola deklaracji zgodności wykazała
nieprawidłowe jej sporządzenie w 9 przypadkach, zaś brak deklaracji w 29. Kontrola rozwiązań
konstrukcyjnych (w tym poprzez badania laboratoryjne - 13 wyrobów) w zakresie zgodności
z wymaganiami w 46 przypadkach wykazała występowanie niezgodności, przykładowo takich jak:
 zbyt mały znamionowy przekrój żył przewodów zasilających,
 nieodpowiednia długość przewodu między wtyczką a pierwszą diodą,
 zastosowanie nieodpowiedniego sterownika,
 brak odciążek i odgiętek przewodów,
 nieodpowiednia izolacja,
 brak zabezpieczenia gniazda służącego do połączenia z kolejnym kompletem, przed
wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody zgodnego z klasyfikacją oprawy i liczbą IP
umieszczoną na oprawie,
 niewłaściwa ochrona przed wnikaniem pyłów i wilgoci.
Powyższe nieprawidłowości w pewnych okolicznościach mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem
lub pożaru.
Działania Inspekcji Handlowej: W 27 przypadkach umożliwiono przedsiębiorcom podjęcie
działań dobrowolnych, mających na celu usunięcie niezgodności z formalnymi wymaganiami
(szczegółowe informacje dostępne są w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej).
Wobec kontrolowanych wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali 10 decyzji czasowo
zakazujących udostępniania wyrobu4, w związku ze stwierdzeniem, że wyrób nie spełnia wymagań
lub stwarza zagrożenie.
Wnioski: Analiza wyników przedmiotowej kontroli pozwala stwierdzić, że odsetek niezgodności
w tym segmencie rynku utrzymuje się na podobnym poziomie. Porównując z kontrolą opraw
oświetleniowych, przeprowadzoną w IV kwartale 2016 roku, należy stwierdzić, że odsetek łącznie
stwierdzonych nieprawidłowości nieznacznie się zmniejszył. Podczas poprzedniej kontroli
zakwestionowano łącznie 34,6 proc. objętych sprawdzeniem wyrobów (spadek o 1,3 p.p.). W 2016
r. w zakresie braku lub niepełnych informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu,
niezgodności stwierdzono w przypadku 20,4 proc. skontrolowanych (wzrost o 4,5 p.p.).
Niezgodności związane z deklaracjami zgodności wykryto w przypadku 7,4 proc. wyrobów (wzrost
o 8,1 p.p.). Odsetek wyrobów niezgodnych z wymaganiami, z uwagi na przyjęte rozwiązania
konstrukcyjne, stwierdzono w 22,2 proc. skontrolowanych, co oznacza spadek o 3,4 p.p. Natomiast
w zakresie oznakowania CE niezgodności stwierdzono w przypadku 4 proc. wyrobów (wzrost o 0,9
p.p.). Brak nazwy typu, numeru partii lub serii lub innej informacji umożliwiającej identyfikację,
na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz.
542, ze zm.)
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nazwiska lub nazwy producenta, zarejestrowanej nazwy towarowej lub zarejestrowanego znaku
towarowego oraz adresu kontaktowego stwierdzono w 25,3 proc. przypadków (spadek o 1,2 p.p.).
Utrzymywanie się stałego poziomu odsetka stwierdzanych nieprawidłowości w tej grupie wyrobów
wydaje się uzasadniać prowadzenie regularnych działań kontrolnych.
PORADY DLA KONSUMENTÓW
W wielu przypadkach, nie dysponując specjalistyczną wiedzą techniczną i przyrządami
pomiarowymi, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy zastosowane w interesującym nas sprzęcie
rozwiązania zapewniają użytkownikowi bezpieczeństwo. Przede wszystkim kierując się rozsądkiem
należy uważnie obejrzeć urządzenie przed zakupem, gdyż niektóre wady można dostrzec „gołym
okiem”. Dokładne oględziny umożliwią, jeśli nie stwierdzenie, czy oceniany przez nas wyrób jest
na pewno bezpieczny (precyzyjna ocena możliwa jest często jedynie w laboratorium), to co
najmniej zorientowanie się co do stosunku producenta do obowiązujących przepisów.
W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na to czy na wyrobie znajduje się znak CE o poniższych
kształtach:

Znak ten pozwala domniemywać zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania
z zasadniczymi wymaganiami. Brak znaku na urządzeniach elektrycznych oznacza brak
przeprowadzenia przez producenta właściwej procedury oceny zgodności wyrobu z tzw. normami
zharmonizowanymi.
Sprzęt elektryczny powinien być oznakowany danymi, które umożliwiają identyfikację
przedsiębiorcy odpowiedzialnego za wprowadzenie produktu na polski rynek – jego nazwą
i adresem. Na wyrobie powinny się też znaleźć oznaczenia umożliwiające dokładną i jednoznaczną
jego identyfikację: głównie nazwa produktu, model lub określenie typu oraz podstawowe
informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania
tego sprzętu, takie jak napięcie zasilania, klasa ochronności. W przypadku braku możliwości
zamieszczenia informacji na sprzęcie elektrycznym, powinny one być podane w instrukcji obsługi,
świadectwie gwarancyjnym lub w dokumentacji dołączonej do sprzętu.
Kolejnym ważnym elementem wymagającym sprawdzenia jest materiał, z którego wykonano
urządzenie. Sprawdźmy, czy na obudowie nie ma pęknięć, wgnieceń czy innych uszkodzeń, czy
obudowa nie jest luźna, czy starannie ją zamontowano. Istotne jest mocowanie przewodów,
przełączników itp. – nie powinny być one luźne lub źle dopasowane.
Ponadto na lampkach choinkowych powinny znaleźć się następujące informacje i ostrzeżenia:
 „Nie należy wymieniać lub wkładać żarówek, gdy girlanda świetlna jest zasilana”,
 „Girland w opakowaniu nie należy przyłączać do zasilania” (informacja powinna być
podana na opakowaniu),
Zwykłe girlandy świetlne powinny być dodatkowo zaopatrzone w informację o następującej treści:
„WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH”. Girlandy, w których zapewnienie
określonego stopnia ochrony przed wnikaniem pyłu i wody polega na zastosowaniu uszczelek,
powinny być dodatkowo zaopatrzone w informację o treści: „OSTRZEŻENIE – TA GIRLANDA
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NIE MOŻE BYĆ UŻYWANA, JEŻELI WSZYSTKIE USZCZELKI NIE SĄ NA SWOIM
MIEJSCU”. Wyrób nieprzeznaczony do łączenia z innymi, powinien być zaopatrzony w napis
ostrzegawczy: „GIRLANDY NIE ŁĄCZYĆ ELEKTRYCZNIE Z INNYMI GIRLANDAMI
ŚWIETLNYMI”.
Do lampek z nieznormalizowanymi żarówkami powinna być dołączona informacja wskazująca, że
wymieniane żarówki powinny być tego samego typu, co oryginalnie dostarczone lub typu
określonego przez producenta, natomiast girlandy z niewymienialnymi żarówkami powinny być
zaopatrzone w informację, że żarówki są niewymienialne (informacje te powinny być podane na
opakowaniu).
Przystępując do oceny solidności wykonania w pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na przewody
– nie powinny być one zbyt cienkie, przyjmuje się, że ich minimalna średnica powinna wynosić 0,5
mm2.
W girlandach świetlnych przeznaczonych do użytkowania na zewnątrz pomieszczeń, po wyjęciu
żarówki, uszczelki zapewniające zachowanie stopnia ochrony przed wnikaniem pyłu i wody
powinny pozostawać na miejscu, a także powinny ściśle przylegać do włożonej żarówki. Zwróćmy
też uwagę, czy bańka żarówki nie obraca się względem trzonka (trzonek nie powinien obracać się
względem oprawki).

Sporządził:
Wydział Monitorowania Systemu Nadzoru Rynku
27.04.2018 r.
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