Załącznik nr 1 do ʺRaportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 rokuʺ
Przykładowe postępowania administracyjne zakończone umorzeniem
Lp.

Nazwa wyrobu

Nr decyzji

Podmiot odpowiedzialny

Stwierdzone nieprawidłowości


1.

oprawa oświetleniowa
przenośna z abażurem i
podstawą w kształcie
rybki w kolorze
niebieskim w żółte pasy
(oznaczonej m.in.
indexem 06413, kod
5900458064133)

DNR‐
2/387/2011

PPUH „ALFA” Sosnowscy
Spółka Jawna
ul. Kopalniana 8
42‐262 Nowa Wieś







2.

girlanda świetlna ‐
lampki dekoracyjne 20
z dodatkowym
gniazdem, typ 20‐LP, kod
EAN 5 904955 343128

DNR‐
2/216/2011

„Bulinex” Sp. z o.o.
ul. Ciołkowskiego 3F, lok. 1
80‐463 Gdańsk


brak transformatorów / przekształ‐ 
tników wytwarzających niskie
bezpieczne
napięcie
(SELV),

nieprzekraczające 24V;
brak odciążki zabezpieczającej
przewód podłączony do zacisków
przed naprężeniem, skręcaniem i
wyrwaniem;
brak deklaracji zgodności;
nieprawidłowe oznakowanie CE.
brak informacji dotyczącej stopnia 
ochrony przed wnikaniem pyłu i
wody,
bądź
ostrzeżenia,
że
girlanda może być stosowana
wewnątrz pomieszczeń;
zastosowanie
nieodpowiedniego
przewodu.

Działania podjęte przez
przedsiębiorcę
Wycofanie
produkcji

wyrobu

z

Wycofanie z rynku około
1200 sztuk wyrobów

Wycofanie z rynku około
1700 sztuk wyrobów

3.

4.

żarówki ANS lighting typ
Special E14 60W (matowa),
kod EAN 5903073341122

mini lampki z czujnikiem
zmierzchowym, modele:
BT‐361 (księżyc), BT‐362
(królik) i BT‐364 (łódka)

DNR‐2/ 23
/2012

DNR‐
2/388/2011



w trakcie przepalania się żarnika 
nastąpiło oderwanie bańki od
trzonka żarówki i pęknięcie
szklanej bańki, co spowodowało
odsłonięcie dostępu do części pod
napięciem
oraz
zagrożenie
stwarzane przez rozpadające się
odłamki szkła.

Wycofanie z rynku około
3500 sztuk wyrobów



nie zastosowano odpowiednich 
środków technicznych zapew‐
niających ochronę dzieci przed
niebezpieczeństwem urazu lub
innej szkody, mogących powstać w
wyniku kontaktu z prądem
elektrycznym ‐ kształt i wygląd
mini lampek sugeruje przez‐
naczenie tych wyrobów dla dzieci
(brak transformatorów / przek‐
ształtników wytwarzających niskie
bezpieczne
napięcie
(SELV),
nieprzekraczające 24V).

Wycofanie z rynku około
1800 sztuk wyrobów

ANS CENTRUM Sp. z o.o.
ul. Kolumba 43/47
02‐288 Warszawa

„BEMKO” Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 206
05‐092 Łomianki

Załącznik nr 2 do ʺRaportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 rokuʺ
Dane dotyczące wyrobów, których dotyczyły wydane przez Prezesa UOKiK decyzje, nakazujące ich wycofanie z obrotu
Lp.

Nazwa wyrobu

Nr decyzji

Podmiot odpowiedzialny

Stwierdzone nieprawidłowości




1.

ładowarka impulsowa do
telefonu komórkowego firmy
BLUE STAR model TFK‐TC‐
1031

DNR‐2/311/11/BB

Partner TELEKOM Sp.j. Jacek
Kwiatkowski. Leszek Kuszka
Goszczyńskiego 8
30‐724 Kraków









2.

ładowarki sieciowe SINO‐
SKY, ACP‐12E, SK/2A
ZC3830340SL

DNR‐2/316/11/KB

POHUA Sp. z o.o.
Grota Roweckiego 89
52‐232 Wrocław




brak podstawowych informacji, których znajomość
i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa
użytkowania sprzętu,
cechowanie zasilania na wyrobie różne od
oznakowania na opakowaniu,
brak instrukcji obsługi,
niespełnianie
wymagań
konstrukcyjnych
stawianych wtyczkom sieciowym,
niezachowanie warunków związanych z odstępami
izolacyjnymi w powietrzu i po powierzchni izolacji,
brak cech obudowy przeciwpożarowej pomimo, iż
materiały w niej zamknięte są palne,
zastosowanie materiału obudowy nieodpornego na
wysoką temperaturę,
niewystarczająca wytrzymałość elektryczna izolacji
zastosowanej w transformatorze.
brak podstawowych informacji, których znajomość
i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa
użytkowania sprzętu,
cechowanie zasilania na wyrobie różne od
oznakowania na opakowaniu,
brak instrukcji obsługi,








3.

4.

oprawa oświetleniowa
z uchwytem mocującym

prostownica do włosów,
TOPsonic Hair Care, HD‐768

DNR‐2/64/11/KS

DNR‐2/64/11/KS

B.H.C. Sp. z o.o.
Krakowska 193B
05‐552 Łazy

B.H.C. Sp. z o.o.
Krakowska 193B
05‐552 Łazy



nieprawidłowe cechowanie – brak napięcia
znamionowego,
symbolu
rodzaju
prądu,
znamionowej mocy żarówki, oznaczenia modelu lub
typu, klasy ochronności i częstotliwości prądu.



brak oznakowania: napięcia znamionowego prądu,
natężenia prądu, mocy, oznaczenia rodzaju prądu,
częstotliwości oraz klasy ochronności,
brak symbolu lub ostrzeżenia „Nie używać tego
sprzętu w pobliżu wody”,
brak instrukcji użytkowania,
brak oznakowania CE na wyrobie.





5.

lampki biurkowe GMC
ref:7838;

DNR‐2/169/11/KS

GUO MAO CHENG Sp. z o.o.
Al. Krakowska 150
05‐552 Wólka Kosowska

niespełnianie
wymagań
konstrukcyjnych
stawianych wtyczkom sieciowym przez część
obudowy uformowaną w kształcie wtyczki
sieciowej,
niezachowanie warunków związanych z odstępami
izolacyjnymi w powietrzu i po powierzchni izolacji,
brak cech obudowy przeciwpożarowej pomimo, iż
materiały w niej zamknięte są palne,
zastosowanie materiału obudowy nieodpornego na
wysoką temperaturę,
niewystarczająca wytrzymałość elektryczna izolacji
zastosowanej w transformatorze.





brak w oznakowaniu wyrobu symbolu oprawy
oświetleniowej II klasy oraz oznaczenia mocy
znamionowej,
brak przepustów wykonanych z materiału



6.

lampa 8ʺ LAMP art. Nr
70620024

7.

lampa present light art. Nr
810176221;

8.

lampki choinkowe 240 Rice
Lights/Multifunction

DNR‐2/314/11/BB

PAUMAR Marcin Warmiński
Wyszyńskiego 26
14‐200 Iława

DNR‐2/314/11/BB

PAUMAR Marcin Warmiński
Wyszyńskiego 26
14‐200 Iława

DNR‐2/134/11/BB

KA‐RAD Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 11
05‐090 Raszyn, Janki

izolacyjnego wewnątrz wlotów rurki metalowej,
przez którą przechodzi okablowanie wewnętrzne,
niewystarczająca
izolacja
okablowania
wewnętrznego.




brak nazwy producenta lub znaku towarowego,
ostre krawędzie otworu przez który przechodzi
przewód przyłączeniowy w obudowie lampy co
stwarza ryzyko uszkodzenia izolacji i porażenia
prądem elektrycznym.





brak tabliczki znamionowej,
brak instrukcji obsługi,
brak oznakowania CE.



brak podstawowych informacji, których znajomość i
przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa
podczas użytkowania,
brak bezpośrednio na girlandach nazwy producenta
lub znaku towarowego,
mniejszy od wymaganej minimalnej wartości
znamionowy przekrój żył przewodów zasilających,
oznakowanie CE niezgodne ze wzorem.







9.

lampki choinkowe 180 Rice
Lights/Multifunction

DNR‐2/134/11/BB

KA‐RAD Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 11
05‐090 Raszyn, Janki






10.

lampki choinkowe Perłowe
Kuleczki (200 żarówek) art.
Nr 9078

DNR‐2/257/11/KK

BVN TRADE Sp. z o.o.
Solidarności 82A lok. 81
01‐003 Wraszawa



brak podstawowych informacji, których znajomość i
przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa
podczas użytkowania,
brak bezpośrednio na girlandach nazwy producenta
lub znaku towarowego,
mniejszy od wymaganej minimalnej wartości
znamionowy przekrój żył przewodów zasilających,
oznakowanie CE niezgodne ze wzorem.
zastosowanie przewodu zasilającego o długości od
wtyczki do pierwszej oprawki mniejszej niż
wymagana minimalna wartość 1,5 m oraz o
znamionowym
przekroju
poprzecznym
żył
mniejszym niż wymagana minimalna wartość 0,5
mm2,
brak
oznaczenia
typu
lub
parametrów
elektrycznych żarówek,
brak nazwy producenta lub znaku towarowego.



11.

lampki choinkowe Perłowe
Kuleczki (100 żarówek) art.
Nr 9073

DNR‐2/257/11/KK

BVN TRADE Sp. z o.o.
Solidarności 82A lok. 81
01‐003 Wraszawa




lampki choinkowe Sople (160
12.
żarówek) art. Nr 9173

DNR‐2/257/11/KK

BVN TRADE Sp. z o.o.
Solidarności 82A lok. 81
01‐003 Warszawa




13.

lampki choinkowe Sople (96
żarówek) art. Nr 9165

DNR‐2/257/11/KK

BVN TRADE Sp. z o.o.
Solidarności 82A lok. 81
01‐003 Wraszawa


zastosowanie przewodu zasilającego o długości od
wtyczki do pierwszej oprawki mniejszej niż
wymagana minimalna wartość 1,5 m oraz
o znamionowym przekroju poprzecznym żył
mniejszym niż wymagana minimalna wartość 0,5
mm2,
brak
oznaczenia
typu
lub
parametrów
elektrycznych żarówek,
brak nazwy producenta lub znaku towarowego.
zastosowanie przewodu zasilającego o długości od
wtyczki do pierwszej oprawki mniejszej niż
wymagana minimalna wartość 1,5 m oraz
o znamionowym przekroju poprzecznym żył
mniejszym niż wymagana minimalna wartość 0,5
mm2,
brak
oznaczenia
typu
lub
parametrów
elektrycznych żarówek,
brak nazwy producenta lub znaku towarowego.
zastosowanie przewodu zasilającego o długości od
wtyczki do pierwszej oprawki mniejszej niż
wymagana minimalna wartość 1,5 m oraz
o znamionowym przekroju poprzecznym żył
mniejszym niż wymagana minimalna wartość 0,5
mm2,
brak
oznaczenia
typu
lub
parametrów



14.

lampki choinkowe ‐ małe
kulki (100 żarówek) art. nr
780SQR

15.

lampki choinkwe siatka 9320
żarówek) do łączenia art. Nr
793

16.

lampki choinkowe (100
żarówek) art. Nr 723

17.

lampki choinkowe (200
żarówek) art. Nr 724

DNR‐2/257/11/KK

BVN TRADE Sp. z o.o.
Solidarności 82A lok. 81
01‐003 Warszawa

DNR‐2/273/11/BB

P.P.H.U. KATE
Główna 45
32‐329 Bolesław

DNR‐2/205/11/KK

P.P.H.U. KATE Katarzyna
Szygulska
Główna 46
32‐329 Bolesław

DNR‐2/205/11/KK

P.P.H.U. KATE Katarzyna
Szygulska
Główna 46

elektrycznych żarówek,
brak nazwy producenta lub znaku towarowego.



zastosowanie przewodu zasilającego o długości od
wtyczki do pierwszej oprawki mniejszej niż
wymagana minimalna wartość 1,5 m oraz
o znamionowym przekroju poprzecznym żył
mniejszym niż wymagana minimalna wartość 0,5
mm2.



zastosowanie
przewodów
zasilających
o znamionowym przekroju poprzecznym żył
mniejszym niż wymagana minimalna wartość 0,5
mm2



zastosowanie przewodu zasilającego o długości od
wtyczki do pierwszej oprawki mniejszej niż
wymagana minimalna wartość 1,5 m oraz
o znamionowym przekroju poprzecznym żył
mniejszym niż wymagana minimalna wartość 0,5
mm2.



zastosowanie przewodu zasilającego o długości od
wtyczki do pierwszej oprawki mniejszej niż
wymagana minimalna wartość 1,5 m oraz

32‐329 Bolesław

o znamionowym przekroju poprzecznym żył
mniejszym niż wymagana minimalna wartość 0,5
mm2.


18.

lamki choinkowe (100
żarówek) art. Nt 992W;

DNR‐2/205/11/KK

P.P.H.U. KATE Katarzyna
Szygulska
Główna 46
32‐329 Bolesław





19.

lampki choinkowe 30L
gwiazda z 8 funkcjami art.
NO 1017

DNR‐2/288/11/AW

H.A.Y. Sp. z o.o.
Nadrzeczna 7c/T‐3
05‐552 Wólka Kosowska



zastosowanie przewodu zasilającego o długości od
wtyczki do pierwszej oprawki mniejszej niż
wymagana minimalna wartość 1,5 m oraz
o znamionowym przekroju poprzecznym żył
mniejszym niż wymagana minimalna wartość 0,5
mm2,
brak
oznaczenia
typu
lub
parametrów
elektrycznych żarówek oraz brak ostrzeżenia
o treści: „Należy upewnić się, że we wszystkich
oprawkach umieszczone są żarówki”.
zastosowanie przewodu przyłączeniowego luźno
wysuwającego się z obudowy sterownika
i ocierającego się o ostre krawędzie otworów
w obudowie,
brak na etykiecie zamocowanej na przewodzie
w pobliżu wtyczki symbolu klasy ochronności.





20.

suszarka do włosów MING
HUI MH‐88589

DNR‐2/64/11/KS

B.H.C. Sp. z o.o.
Krakowska 193B
05‐552 Łazy









21.

prostownica do włosów
JUNYUE YQ368

DNR‐2/161/11/KS

B.H.C. Sp. z o.o.
Al.. Krakowska 193D
05‐552 Wólka Kosowska






odchyłka mocy pobranej przez to urządzenie
w wysokości 25%, podczas gdy dopuszcza się
odchyłkę nie większą niż 10%,
brak
zabezpieczenia
przed
przekroczeniem
dopuszczalnych temperatur (podczas badania
laboratoryjnego obudowa suszarki zaczęła się palić,
brak zabezpieczenia elementów grzejnych,
spirala grzałki dostępna dla dotyku,
luźne przewody grzejne,
brak w oznakowaniu wyrobu: mocy znamionowej
lub
prądu
znamionowego,
nieprawidłowo
wskazane napięcie znamionowe,
brak instrukcji obsługi.
brak danych dot. napięcia znamionowego, natężenia
prądu,
mocy,
oznaczenia
rodzaju
prądu,
częstotliwości, klasy ochronności,
wyrobów
nie
oznaczono
symbolem
ani
ostrzeżeniem „Nie używać tego sprzętu w pobliżu
wody”,
brak instrukcji użytkowania,
brak oznakowania CE.



22.

suszarka do włosów
SURLKO 2500, RCY‐26

DNR‐2/161/11/KS

B.H.C. Sp. z o.o.
Al.. Krakowska 193D
05‐552 Wólka Kosowska








23.

lokówka LADY RAISA ST‐
9000

DNR‐2/161/11/KS

B.H.C. Sp. z o.o.
Al.. Krakowska 193D
05‐552 Wólka Kosowska








brak danych dot. napięcia znamionowego, natężenia
prądu,
mocy,
oznaczenia
rodzaju
prądu,
częstotliwości, klasy ochronności,
wyrobów
nie
oznaczono
symbolem
ani
ostrzeżeniem „Nie używać tego sprzętu w pobliżu
wody”,
brak instrukcji użytkowania w języku polskim,
brak oznakowania CE.
brak nazwy wytwórcy, symbolu klasy ochronności,
oznaczenia typu/modelu lokówki,
brak na urządzeniu ostrzeżenia „Nie używać tego
sprzętu w pobliżu wody”,
błędnie podano napięcie znamionowe,
podano dwie wartości mocy znamionowych przy
jednym napięciu znamionowym,
nie zastosowano odciążki,
za mały przekrój żyły przewodu zasilającego,
istnieje możliwość dotknięcia do metalowej części
lokówki nie posiadającej zabezpieczenia właściwą
izolacją,
brak oznakowania CE.

czajnik elektryczny
24. CLATRONIC WK 2933, 1,0L,
art. No. 281952

25.

103 rodzaje urządzeń AGD
i opraw oświetleniowych

DNR‐2/309/11/KB

DNR‐2/378/11/BB

CTC CLATRONIC Sp. z o.o.
Opolska 1a Karczów
49‐120 Dąbrowa




nieprawidłowa instrukcja obsługi,
nieprawidłowa konstrukcja obudowy – możliwość
oparzeń.



niezapewnienie bezpiecznego oraz prawidłowego
przyłączenia do sieci (wyroby wyposażone we
wtyczki konstrukcji angielskiej nieprzystosowane
do gniazd wtyczkowych stosowanych na obszarze
Polski, dołączane do wyrobów adaptery nie
stanowią
elementów
konstrukcyjnych
przewidzianych przez producenta),
brak instrukcji w języku polskim.

Grzegorz Szałkiewicz
PORTAL
ul. Żymierskiego 9/3
64‐915 Jastrowie


