
 Wydział  Kontroli  Artykułów  Przemysłowych  i  Usług  Wojewódzkiego
Inspektoratu  Inspekcji  Handlowej  w  Kielcach  w  I  i  II  kwartale     2016  r.
przeprowadził  kontrole  prawidłowości  obrotu  akumulatorami  samochodowymi  i
bateriami  w  7 podmiotach  gospodarczych na  terenie  województwa
świętokrzyskiego, tj.: w 1 hurtowni, u 1 importera w 4 podmiotach prowadzących
sprzedaż detaliczną oraz w 1 placówce wielkopowierzchniowej. 

Celem kontroli było sprawdzenie w jakim stopniu przedsiębiorcy wywiązują
się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.  o bateriach i
akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687 z póź. zm.), zwanej dalej ustawą o bateriach i
akumulatorach.

USTALENIA KONTROLI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Kontrolą objęto 7 - miu przedsiębiorców, nieprawidłowości stwierdzono u 2 -óch
przedsiębiorców, tj.:

– jeden przedsiębiorca oferował do sprzedaży 1 partię akumulatorów 
oznaczonych znakiem CE,

– u  jednego  przedsiębiorcy  stwierdzono,  że  wprowadzający  akumulatory
rozruchowe  ,  na  fakturach  VAT  nie  zamieszcza  numeru  rejestrowego
wprowadzającego,  co  jest  niezgodne z obowiązkiem wynikającym z art.  30
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Kontrolą objęto 22 partie wyrobów o wartości 45 473 zł, w tym:
 9 partii baterii przenośnych o wartości – 1 810 zł,
 9 partii akumulatorów samochodowych o wartości – 42 570 zł,
 4 partii sprzętu elektronicznego o wartości – 1 093 zł,

z tego zakwestionowano: 
• 1 partię  akumulatorów  samochodowych o  wartości  –  26 809 zł,  z  powodu

oznaczenia znakiem CE . 

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.

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  4  partie  sprzętu  elektronicznego  o  wartości  1093  zł
(2 partie  latarek, 2 partie zegarów) zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający
łatwe  usunięcie  z  niego  zużytych  baterii,  zgodnie  z  wymaganiami  art.  11  ust.  1
ustawy o bateriach i akumulatorach i miały dołączone instrukcje zawierające informacji
o sposobie bezpiecznego usunięcia baterii ze sprzętu oraz rodzaju zamontowanych
baterii – zgodne z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o bateriach i akumulatorach.  

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

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 
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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  kontrolowanych  punktach  sprzedaży  w  widocznych  miejscach  zgodnie
z  wymaganiami  art.  53  ustawy  o  bateriach  i akumulatorach były  umieszczone
informacje o : 

-     warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii i akumulatorów,- możliwości zwrotu
pobranej opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży,

-  punktach  zbierania  zużytych  akumulatorów,  zorganizowanych  przez
wprowadzającego akumulatory, którego baterie i akumulatory sprzedaje. 

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
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. 

Objęty  kontrolą  przedsiębiorca  prowadzący  zakład  świadczący  usługi  w
zakresie wymiany zużytych baterii, stosownie do postanowień art. 50 ustawy z dnia
24  kwietnia  2009  r.  o  bateriach  i  akumulatorach,  przyjmują  selektywnie  zebrane
zużyte baterie od użytkownika końcowego, bez możliwości żądania zapłaty za ich
przyjęcie.  Wyroby  te  następnie  przekazywane  są  zbierającym  zużyte  baterie
i akumulatory.

4.3 PRAWIDŁOWOŚĆ UDZIELANIA GWARANCJI.
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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 i wydaje ją kupującemu wraz z towarem. Wszystkie karty zawierały
nazwę i  adres  producenta/importera  będącego gwarantem,  obowiązki  gwaranta  i
uprawnienia kupującego. 

4.4 INNE USTALENIA KONTROLI.                                                                                  

a)  Sprawdzając  dokumenty  związane  z  obrotem  baterii  i  akumulatorów,
stwierdzono, u jednego przedsiębiorcy, że wprowadzający akumulatory rozruchowe
na fakturach VAT nie zamieszcza numeru rejestrowego wprowadzającego, co jest nie
zgodne z obowiązkiem wynikającym z art. 30 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.  o
bateriach i akumulatorach.   Wystąpiono z pismem do wymienionej firmy wnosząc o
usunięcie  stwierdzonej  nieprawidłowości.  W  odpowiedzi  firma  przekazała
informację, że zamieszczone oznakowanie na akumulatorach jest błędne gdyż nie są
oni wprowadzającymi do obrotu. Akumulatory zakupują od krajowych dostawców.
Firma  ta  zobowiązała  się  do  usunięcia  wprowadzającego  w  błąd  oznakowania
„ Wprowadzający na rynek POLSKI”. 

4.5 BADANIA LABORATORYJNE.

W toku kontroli przeprowadzonych w I i II kwartale 2016 r. tut. Inspektorat
pobrał i skierował do badań laboratoryjnych 3 próbki baterii o wartości - 458 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,  że  partia  akumulatorów rozruchowych  posiadała
zamieszczone na wyrobie oznakowanie CE . 
  Baterie  i  akumulatory  nie  podlegają  rozporządzeniom  powołanym  na
podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U.
z  2004r.  Nr  204,  poz.  2087  ze  zm.),  w  związku  z  czym  brak  jest  podstaw  do
zamieszczania  oznakowania CE.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji
Handlowej,  kontrolowanemu postawiono żądanie,  celem niezwłocznego usunięcia
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stwierdzonej  nieprawidłowości,  poprzez  usunięcia  znaku  CE  z  przedmiotowych
akumulatorów. Żądanie zostało wykonane w trakcie trwania kontroli.

Przeciwko wprowadzającemu skierowano zawiadomienie  do Prokuratury o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 47 b Ustawy cytowanej powyżej .
                                                                                                                                                         
PODSUMOWANIE

Ustalenia z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

- skierowania jednego zawiadomienia do Prokuratury. 
- skierowania do 1 przedsiębiorcy wystąpienia pokontrolnego,                                        
- postawienia 2 żądań porządkowo - organizacyjnych. 
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