
Wydział  Kontroli  Artykułów  Przemysłowych  i  Usług  Wojewódzkiego

Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach w I i III kwartale 2015 r. przeprowadził

kontrole  prawidłowości  obrotu  akumulatorami  samochodowymi  i  bateriami  w  8

podmiotach  gospodarczych na  terenie  województwa  świętokrzyskiego  tj.:  w  1

hurtowni,  5  podmiotach  prowadzących  sprzedaż  detaliczną  oraz  2  placówkach

wielkopowierzchniowych. 

Celem  kontroli  było  sprawdzenie  w  jakim  stopniu  skontrolowani

przedsiębiorcy  wywiązują  się  z  obowiązków  wynikających  z  ustawy  z  dnia

24 kwietnia 2009 r.  o bateriach i akumulatorach  (Dz. U. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.),

zwana dalej ustawą o bateriach i akumulatorach.

USTALENIA KONTROLI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Kontrolą objęto 8 - miu przedsiębiorców, nieprawidłowości stwierdzono u 5 - ciu

przedsiębiorców które polegały na:

– u  2  -  óch  przedsiębiorców  w  toku  kontroli  stwierdzono,  że  w  punktach

sprzedaży  w  widocznym  miejscu  nie  zamieścili  informacji  o  warunkach

i trybie  zwrotu  zużytych  akumulatorów  oraz  możliwości  zwrotu  pobranej

opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży.

– u 1  -  go  przedsiębiorcy stwierdzono brak informacji  o punktach  zbierania

zużytych  akumulatorów,  zorganizowanych  przez  wprowadzającego

akumulatory, którego akumulatory sprzedaje.

– u  1  -  go  przedsiębiorcy  stwierdzono  nieprawidłowości  w  oznakowaniu

sprzętu elektronicznego.

– u  4  -  ch  przedsiębiorców  stwierdzono  nieprawidłowości  w  zapisach  kart

gwarancyjnych.

Ponadto:

– u 1 - go przedsiębiorcy stwierdzono nieprawidłowe wywieszki cenowe.



Kontrolą objęto 33 partie wyrobów o wartości 14 329 zł, w tym:

 11 partii baterii przenośnych o wartości -1 921 zł,

 17 partii akumulatorów samochodowych o wartości -12 108 zł,

 5 partii sprzętu elektronicznego o wartości – 300 zł.

Z tego zakwestionowano: 

• 2  partie  sprzętu  na  baterie  o  wartości  40  zł,  z  uwagi  na  brak,  informacji

o sposobie  bezpiecznego  usunięcia  baterii  z  tego  sprzętu  i  rodzaju

zamontowanych baterii;

• 1  partia  sprzętu  o  wartości  20  zł  nie  posiadała  symbolu  selektywnego

zbierania.

1. PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNACZENIA  OFEROWANYCH  DO  SPRZEDAŻY

BATERII I AKUMULATORÓW.

a) Skontrolowane baterie i akumulatory, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o bateriach

i  akumulatorach,  oznakowane  były  w  sposób  widoczny,  czytelny  i trwały

symbolem selektywnego zbierania, którego wzór określony jest w załączniku

nr 3 do ustawy.

b) Do wszystkich skontrolowanych akumulatorów samochodowych kwasowo-

ołowiowych,  zgodnie  z  art.  31  ust.  3  ustawy  o  bateriach  i  akumulatorach,

dołączono  informację  o  warunkach  i  trybie  zwrotu  akumulatorów

oraz zorganizowanych punktach zbierania.

2.  PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA  OFEROWANYCH  DO  SPRZEDAŻY

PRZENOŚNYCH  BATERII  I  AKUMULATORÓW  ORAZ  BATERII

I AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU

PO 31 MAJA 2012 R.
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Zgodnie  z  art.9  ust.4  ustawy  o  bateriach  i  akumulatorach wprowadzone  do

obrotu  baterie  przenośne  i  akumulatory  przenośne  oraz  baterie  samochodowe

i  akumulatory  samochodowe  wprowadzone  do  obrotu  po  31  maja  2012  r.  były

zaopatrzone w informacje o ich pojemności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.  PRAWIDŁOWOŚĆ ZAPROJEKTOWANIA I OZNAKOWANIA SPRZĘTU.

Objęte  kontrolą  5  partii  sprzętu  elektronicznego  o  wartości  300  zł

(2 partie  wag  do  użytku domowego,  1  partie  młynka,  2  partię  zegarów)  zostały

zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwe usunięcie z niego zużytych baterii,

zgodnie  z  wymaganiami  art.  11  ust.  1  ustawy o bateriach  i  akumulatorach.

W przypadku 2 zegarów brak  było dołączonej  instrukcji  zawierających informacji

o sposobie bezpiecznego usunięcia baterii ze sprzętu oraz rodzaju zamontowanych

baterii  –  co  jest  niezgodne  z  art.  11  ust.  2  i  3  ustawy  o  bateriach  i  akumulatorach.

Ponadto jeden zegar nie były oznaczony symbolem selektywnego zbierania. 

4.  PRAWIDŁOWOŚĆ I LEGALNOŚĆ WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI.

4.1. Legalność prowadzonej działalności.

Działalność  gospodarcza  w  skontrolowanych  firmach  prowadzona  jest

zgodnie z określonymi we  wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej  oraz  we  wpisie  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego.

Zakres i miejsce faktycznie prowadzonej działalności były zgodne z danymi

zgłoszonymi do rejestrów.

 

4.2.  Prawidłowość wykonywania działalności.

a) Sprzedawca detaliczny
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Objęci kontrolą sprzedawcy detaliczni baterii i akumulatorów o powierzchni

sprzedaży  przekraczającej  25  m2  stosownie  do  art.  48  ustawy  o  bateriach

i akumulatorach  przyjmują  selektywnie  zebrane  zużyte  baterie  przenośne  od

użytkownika  końcowego  przez  udostępnienie  pojemnika  na  zużyte  baterie

przenośne, bez żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie - przekazują zebrane zużyte

baterie, zbierającemu zużyte baterie 

Skontrolowani  sprzedawcy  detaliczni  oferujący  akumulatory  samochodowe

kwasowo-ołowiowe,  stosownie  do  postanowień  art.  53  ust.  1  ustawy  o  bateriach

i akumulatorach,  przyjmują zużyte  baterie  i  akumulatory  samochodowe ołowiowo-

kwasowe od użytkownika końcowego.

W 2 - ch przypadkach  w widocznych miejscach punktów sprzedaży brak było

umieszczonych  informacji  o  warunkach  i  trybie  zwrotu  zużytych  baterii

i akumulatorów,  możliwości  zwrotu  pobranej  opłaty  depozytowej  w  punkcie

sprzedaży .W 1 - ym przypadku brak było informacji o punktach zbierania zużytych

akumulatorów,  zorganizowanych  przez  wprowadzającego  akumulatory,  którego

sprzedaje  co  jest  niezgodnie  z  wymaganiami  art.  53  ustawy  o  bateriach

i akumulatorach. W  związku  z  powyższym  skierowano  przeciwko  dwóm

przedsiębiorcom wniosków o ukaranie do Sądu. Kontrolowani złożyli oświadczenia

o dobrowolnym poddaniu się karze grzywny w wysokości 150 zł każdy. W jednym

przypadku poprzestano na zastosowaniu pouczenia na podstawie  art. 41 KW. 

Jak oświadczyli właściciele  sklepów,  dotychczasowi  nabywcy przy zakupie

nowych  akumulatorów  i  baterii  samochodowych  oddawali  zużyte  akumulatory

i baterie.

b) Sprzedawca hurtowy.

 Skontrolowany  sprzedawca  hurtowy,  stosownie  do  wymagań  określonych

w art. 49 ustawy o bateriach i akumulatorach, jest gotowy do przyjęcia zużytych baterii
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i  akumulatorów  przenośnych  od  użytkownika  końcowego  oraz  od  sprzedawcy

detalicznego, któremu przekazał baterie i akumulatory, bez żądania zapłaty za ich

przyjęcie.  W  praktyce  użytkownicy  końcowi  oraz  sprzedawcy  detaliczni  nie

przekazują  zużytych  baterii  i  akumulatorów  do  skontrolowanej  hurtowni.

W przypadku przekazania zużytych baterii i akumulatorów, przedsiębiorca posiada

wiedzę w zakresie zbierania tych produktów.

c)  Przedsiębiorca  świadczący  usługi  w  zakresie  wymiany  zużytych  baterii

i zużytych akumulatorów. 

W  roku  2015  nie  prowadzono  czynności  kontrolnych  u  przedsiębiorców

świadczących usługi w zakresie wymiany zużytych baterii.

4.3. PRAWIDŁOWOŚĆ UDZIELANIA GWARANCJI.

W przypadku wytypowanych do kontroli baterii przenośnych producenci nie

dołączają kart gwarancyjnych. 

Do skontrolowanych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych

producenci/importerzy dołączali karty gwarancyjne sporządzone w języku polskim. 

Udzielenie  kupującemu  gwarancji  następuje  bez  odrębnej  opłaty.

Skontrolowany  przedsiębiorca  przy  sprzedaży  akumulatorów  wypełnia  kartę

danymi wyrobu, podbija i wydaje ją kupującemu wraz z towarem. Wszystkie karty

zawierały  nazwę  i  adres  producenta/importera  będącego  gwarantem,  obowiązki

gwaranta i uprawnienia kupującego. Analizując zapisy zawarte w kartach gwarancji

stwierdzono  niezgodności w  zapisach  kart  gwarancyjnych  dołączonych  do

akumulatorów w części dotyczącej opłaty depozytowej umieścili zapisy w/g art. 23

ustawy  z  dnia  11  czerwca  2001  roku  o  obowiązkach  przedsiębiorców  w  zakresie

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej  (Dz. U. Nr

63 poz.639),  tj.  o treści:  „pobrać opłatę depozytową w wysokości 30 zł za sztukę i
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potwierdzić jej pobranie na fakturze VAT lub paragonie fiskalnym, gdy kupujący nie

dostarczy  zużytego  akumulatora  kwasowo-ołowiowego  w  momencie  zakupu

nowego”.  Artykuł  23  w/w  ustawy  został  uchylony.  Obecnie  opłaty  depozytowe

reguluje art. 54 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z

2015 r., poz.687), zgodnie z art. 54 pkt 4 „potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty

depozytowej  następuje  na  dokumencie  potwierdzającym  pobranie  opłaty

depozytowej oraz dokumencie potwierdzającym zwrot opłaty depozytowej.” Wzór

dokumentów  potwierdzającego  pobranie  opłaty  depozytowej  i  dokumentu

potwierdzającego  zwrot  opłaty  depozytowej  zawarty  jest  w  Rozporządzeniu

Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 878). O zaistniałych

zmianach  w  przepisach  prawa  dotyczących  opłaty  depozytowej  poinformowano

kontrolowanych,  którzy  zobowiązali  się  do  pozyskania  druków  do  pobierania  i

zwrotu opłat depozytowych za zużyte akumulatory i stosowania ich. 

W 2 - ch przypadkach w kartach gwarancyjnych dołączonych do sprzętu na

baterie stwierdzono brak zapisu, że „gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny

nie wyłącza,  nie  ogranicza ani  nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających

z niezgodności towaru z umową”. Jest to niezgodne z art. 577¹ § 2 Kodeksu cywilnego .

Pozostałe karty gwarancyjne zawierały wymagane informacje.

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w kartach  gwarancyjnych

wystąpiono do producentów i importerów, z wnioskami o dostosowanie zapisów

kart  gwarancyjnych  do  obowiązujących  przepisów  prawa.  W  odpowiedzi

producenci  i  importerzy  przesłali  wzory  aktualnie  stosowanych  karty

gwarancyjnych, w których uzupełnili brakujące informacje. 

4.4. INNE USTALENIA KONTROLI.                                                                                
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a)  Sprawdzając  dokumenty  związane  z  obrotem  baterii  i  akumulatorów,

stwierdzono, że  wprowadzający uwidaczniają  numer rejestrowy wprowadzającego

na tych dokumentach, zgodne z art. 30 ustawy o bateriach i akumulatorach.

4.5 BADANIA LABORATORYJNE.

W toku kontroli przeprowadzonych w I i III kwartale 2015 r. tut. Inspektorat

pobrał i skierował do badań laboratoryjnych 3 próbki baterii o wartości - 545 zł pod

kątem zawartości kadmu, ołowiu oraz rtęci. 

Z  otrzymanych sprawozdań z  badań przesłanych  przez  w/w  laboratorium

wynika,  iż  próbki  przebadanych   baterii  są   zgodne  z  wymaganiami  ustawy

o bateriach i akumulatorach, pod kątem zawartości kadmu, ołowiu i rtęci. 

Ponadto   stwierdzono,  u  1-go  przedsiębiorcy  naruszenie  wymogów art.  4

ust.1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r  o informowaniu  o cenach towarów i usług  (Dz. U.

z 2014 r., poz. 915) oraz z § 3. 1 i  § 8.1 , § 8.2 rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia  10  czerwca 2002 r.  w sprawie szczegółowych  zasad  uwidaczniania  cen towarów

i usług  oraz  sposobu  oznaczania  ceną  towarów przeznaczonych  do  sprzedaży (tj.  Dz.  U.

z 2015  r,  poz.  568).  W  związku  z  powyższym  wszczęto  postępowanie

administracyjne, w wyniku czego wydano decyzję administracyjną nakładającą na

przedsiębiorcę karę pieniężną w kwocie 200 zł.

PODSUMOWANIE

Ustalenia z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do skierowania dwóch

wniosków do Sądu o ukaranie. W jednym przypadku poprzestano na zastosowaniu

pouczenia  na  podstawie  art.  41  KW.  Wystosowano  5  wystąpień  pokontrolnych

Postawiono 3 żądania porządkowo-organizacyjne. W jednym przypadku wszczęto

postępowanie administracyjne z ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług -

nałożono karę pieniężną w kwocie - 200 zł.
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