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Informacja 

z kontroli etykiet energetycznych - odkurzacze w III kwartale 2017 r. 

 

 

 Zgodnie z programem DNR-702-14(1)/17/MD z 20 czerwca 2017 roku Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 

Handlowej w Łodzi przeprowadził w III kwartale 2017 r. na terenie Łodzi kontrole prawidłowości 

oznaczania odkurzaczy etykietami energetycznymi oraz udostępniania kart produktu. 

W związku przeprowadzoną analizą rynku, ustalono, że w województwie łódzkim nie ma 

producenta odkurzaczy i nie było możliwości sprawdzenia najwyższego ogniwa w łańcuchu 

dostaw. W związku z tym czynności kontrolne podjęto w 4 placówkach wielkopowierzchniowych 

prowadzących handel detaliczny. 

 

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

Celem kontroli było sprawdzenie wykonania przez dostawców i dystrybutorów odkurzaczy 

obowiązków związanych z informowaniem o zużyciu energii określonych w ustawie z dnia 

14.09.2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię przez 

produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń 

biurowych (Dz.U. z 2016 r., poz.1790), zwanej dalej ustawą o informowaniu o zużyciu energii. 

Z uwagi na fakt, że kontrolą należało objąć tylko odkurzacze wprowadzone do obrotu po 

01.09.2014 r. ze względu na rozpoczęcie obowiązywania wymagań w zakresie etykietowania 

energetycznego dla tego rodzaju produktów, inspektorzy ustalali datę wprowadzenia do obrotu 

wytypowanych do oceny odkurzaczy.  

Ponadto przekazywano dane identyfikujące wyroby do koordynatora w UOKiK, celem uniknięcia 

wielokrotnego sprawdzania tych samych wyrobów przez wojewódzkie inspektoraty IH.  

W rezultacie podjętych czynności przeprowadzono ocenę 7 partii odkurzaczy uniwersalnych, tj.  

do podłóg twardych oraz dywanów, zasilanych napięciem sieciowym, nie stwierdzając 

nieprawidłowości. 
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USTELENIA KONTROLI 

 

 W toku kontroli sprawdzono czy dystrybutorzy umieszczają w miejscach widocznych  

na produktach etykiety efektywności energetycznej oraz udostępniają użytkownikom końcowym 

karty produktu, zgodnie z przepisami ustawy o informowaniu o zużyciu energii i według wzorów 

określonych w załącznikach do rozporządzenia delegowanego Komisji UE Nr 665/2013 z dnia  

3 maja 2013 r. uzupełniającego dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady  

w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy (Dz.Urz. UE L/192/1 z 13.07.2013 r.), 

zwanego dalej rozporządzeniem 665/2013. 

W toku kontroli dokonano oceny 7 odkurzaczy oferowanych w punktach sprzedaży  

i wprowadzonych do obrotu w okresie obowiązywania wymagań w zakresie etykietowania 

energetycznego (od 01.09.2014 r.). 

Stwierdzono, że wszystkie wytypowane do oceny odkurzacze oferowane w punktach sprzedaży 

posiadały etykiety dostarczone przez dostawców, umieszczone z przodu urządzeń w taki sposób, 

że były widoczne i identyfikowalne jako etykiety towarzyszące modelom bez konieczności 

odczytywania marki i numeru modelu na etykiecie. Każdy klient miał możliwość zapoznania się 

parametrami urządzeń i dokonania świadomego zakupu. Etykiety energetyczne odkurzaczy były 

przyklejone lub zawieszone na sprzęcie prezentując informacje i piktogramy w sposób wyraźnie 

widoczny i czytelny.  Każda etykieta była zgodna w zakresie formy, treści i kolorów ze wzorem 

określonym w załączniku II do rozporządzenia nr 665/2013 i zawierała:  

 nazwę dostawcy, identyfikator modelu, 

 klasę efektywności energetycznej, 

 średnie roczne zużycie energii, 

 klasę reemisji kurzu, 

 klasę skuteczności odkurzania (podłóg i dywanów), 

 poziom mocy akustycznej. 

 

Podczas 4 kontroli stwierdzono, że do wszystkich 7 odkurzaczy sporządzone były karty produktu 

zgodne ze wzorem określonym w załączniku III do rozporządzenia nr 665/2013. Karty zawierały 

informacje techniczne dotyczące produktu wykorzystującego energię, sporządzone w języku 

polskim. Określone w karcie roczne zużycie energii podane było w kWh/rok, zaokrąglone do 

jednego miejsca po przecinku, wraz z następującym opisem: „Orientacyjne roczne zużycie energii 

(kWh rocznie) przy założeniu, że odkurzacza używa się 50 razy w ciągu roku. Rzeczywiste roczne 

zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.”  
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Wykorzystanie ustaleń z kontroli 

 

Z uwagi na niestwierdzenie nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonych kontroli spełniania 

przez dostawców i dystrybutorów wypełniania obowiązków w zakresie etykietowania 

energetycznego, nie podejmowano działań pokontrolnych. 

Wnioski 

 Przeprowadzone kontrole mające na celu sprawdzenie wykonania przez dostawców  

i dystrybutorów odkurzaczy obowiązków związanych z informowaniem o zużyciu energii  

nie wykazały nieprawidłowości. Pozytywny wynik kontroli wskazuje na to, że przedsiębiorcy 

mają świadomość obowiązującego systemu oznaczania urządzeń elektrycznych etykietami 

efektywności energetycznej. Cel kontroli został zrealizowany – w toku przeprowadzonych kontroli  

nie ujawniono nieprawidłowości, co oznacza, że potencjalni klienci mieli dostęp do wymaganych 

informacji, co pozwalało im na dokonanie świadomego wyboru przy zakupie odkurzaczy.  

Z uwagi na fakt systematycznego poszerzania asortymentu objętego obowiązkiem załączania 

etykiet energetycznych do sprzętu elektrycznego,  wydaje się zasadnym kontynuowanie 

przedmiotowych kontroli. 

 

 

 

 

 

 

 

 


