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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 14 września 2012 r. 

 

o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii  
przez produkty wykorzystujące energię 

 
(druk nr 182) 

 
 
USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. O INSPEKCJI HANDLOWEJ (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 

poz. 1219, z późn. zm.) 

 
Art. 3. 

1. Do zadań Inspekcji należy: 
1) kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i 
usług; 

1a) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi 
lub innymi wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych z wyłączeniem 
produktów podlegających nadzorowi innych właściwych organów; 

1b) kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.) w zakresie 
spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa; 

1c) kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin, wyrobów i detergentów 
przeznaczonych dla konsumentów, w zakresie określonym w przepisach o 
substancjach chemicznych i ich mieszaninach; 

<1d) kontrola produktów wykorzystujących energię wprowadzanych do obrotu lub 
oddawanych do użytku w zakresie wymienionym w następujących aktach 
delegowanych: 

a) rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 
2010 r. uzupełniającym dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do 
naczyń dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 1), 

b) rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 
września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej 
dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 314 
z 30.11.2010, str. 17), 

c) rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 
2010 r. uzupełniającym dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i 
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Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla 
gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 47), 

d) rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 
r. uzupełniającym dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów 
(Dz. Urz. UE L 178 z 06.07.2011, str. 1);> 

2) kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do 
wprowadzenia do takiego obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2, w tym w zakresie 
oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług; 

2a) kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych 
przepisów art. 41 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 
1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666); 

2b) kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych 
przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 
54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 
Nr 79, poz. 666); 

2c) kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców, których działalność polega na 
sprzedaży odbiorników cyfrowych, przepisów art. 6 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 
czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 
903); 

3) podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów; 
4) organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich; 
5) prowadzenie poradnictwa konsumenckiego; 
6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie obejmuje kontroli jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków 
spożywczych określonych w przepisach odrębnych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (Dz. U. Nr 171, 

poz. 1800, z późn. zm.) 

Art. 199. 
1. Prezes UKE jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów, decyzji oraz 

postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki częstotliwościami lub spełniania 
wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. 

1a. Prezes UKE, jako organ wyspecjalizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, jest uprawniony do kontroli znajdujących 
się w obrocie lub oddanych do użytku wyrobów, o których mowa w: 
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1) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu 
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i 
elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie 
czuwania i wyłączenia (Dz. Urz. UE L 339 z 18.12.2008, str. 45); 

2) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu 
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (Dz. Urz. UE L 
36 z 05.02.2009, str. 8); 

3) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 278/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu 
do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez 
zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas 
pracy (Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 3); 

4) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 642/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu 
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów (Dz. Urz. UE L 191 z 
23.07.2009, str. 42). 

<1b. Prezes UKE, jako organ kontrolujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 
września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez 
produkty wykorzystujące energię (Dz. U. poz. …), jest uprawniony do kontroli 
wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku produktów 
wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym 
Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności 
energetycznej dla telewizorów (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 64); > 

2. Prezes UKE jest uprawniony do kontroli znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku 
aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych. 

2a. Kontrolę i postępowanie pokontrolne Prezes UKE wszczyna z urzędu. 
3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji 

służbowej pracownika UKE, kierując się koniecznością określenia zakresu danych 
zamieszczonych w legitymacji oraz okresu jej ważności. 

 
Art. 200. 

1. Pracownikom UKE przysługuje, po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, prawo: 

1) dostępu do materiałów, dokumentów oraz innych danych niezbędnych do 
przeprowadzenia kontroli, a także sporządzania ich kopii; 

2) wstępu do wszystkich obiektów i nieruchomości oraz pomieszczeń kontrolowanej 
jednostki; 

3) prowadzenia oględzin kontrolowanych sieci telekomunikacyjnych i aparatury; 
4) zabezpieczenia przed dalszym używaniem lub przyjęcia do depozytu urządzeń 

radiowych używanych bez wymaganego pozwolenia lub obsługiwanych przez 
nieuprawnioną osobę; 
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5) czasowego zajęcia aparatury w trybie, o którym mowa w art. 204, w celu 
przeprowadzenia badań prowadzących do ustalenia przyczyn zakłóceń; 

6) nieodpłatnego pobierania próbek wprowadzonej do obrotu lub oddanej do użytku 
aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, 
w celu przeprowadzenia badań w zakresie spełniania przez tę aparaturę zasadniczych 
wymagań oraz zatrzymania próbek do czasu prawomocnego zakończenia 
postępowania; 

6a) nieodpłatnego pobierania próbek wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku 
wyrobów, o których mowa w art. 199 ust. 1a, oraz zatrzymania próbek do czasu 
prawomocnego zakończenia postępowania; 

<6b) nieodpłatnego pobierania próbek wprowadzanych do obrotu lub oddawanych 
do użytku produktów, o których mowa w art. 199 ust. 1b, oraz zatrzymania 
próbek do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;> 

7) wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych, badań sieci telekomunikacyjnych, 
urządzeń telekomunikacyjnych oraz innej aparatury, a także kontroli jakości 
świadczonych usług telekomunikacyjnych. 

[1a. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5-7, dotyczą urządzeń w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej.] 

<1a. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 5, 6, 6a i 7, dotyczą urządzeń w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności 
elektromagnetycznej.> 

2. Kierownik kontrolowanej jednostki, osoba upoważniona lub inny pracownik 
kontrolowanej jednostki, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), 
jak również kontrolowana osoba fizyczna jest obowiązana udzielać pracownikom UKE, o 
których mowa w ust. 1, wszelkich potrzebnych informacji oraz zapewnić im: 

1) warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli; 
2) dostęp do materiałów, dokumentów, danych urządzeń, aparatury i sieci, o których 

mowa w ust. 1; 
3) wstęp do obiektów, nieruchomości i pomieszczeń, o których mowa w ust. 1; 
4) nieodpłatne udostępnienie podlegających kontroli sieci telekomunikacyjnych, 

urządzeń telekomunikacyjnych oraz innej aparatury, w celu przeprowadzenia badań. 
3. Do kontrolowanych osób fizycznych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 pkt 1 i 2. 
4. Do pobierania i badania próbek aparatury w zakresie spełniania przez nią zasadniczych 

wymagań oraz do pobierania i badania próbek wyrobów, o których mowa w art. 199 ust. 
1a, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27-31 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322). 

<4a. Do pobierania i badania próbek produktów, o których mowa w art. 199 ust. 1b, 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 27–31 ustawy, o której mowa w ust. 4, oraz 
akty delegowane w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 199 ust. 
1b.> 

5. Prezes UKE może prowadzić kontrolę we współpracy z innymi państwowymi organami 
kontrolnymi. 
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5a. W czynnościach kontrolnych mogą brać udział osoby posiadające wiedzę specjalistyczną, 
niebędące pracownikami UKE, po doręczeniu upoważnienia Prezesa UKE do 
wykonywania czynności kontrolnych. 

6. Czynności kontrolne mogą być prowadzone w sposób zdalny. Wyniki pomiarów 
wykonywanych zdalnie powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację urządzeń 
kontrolnych. 

7. Z kontroli sporządza się protokół podpisany przez pracownika przeprowadzającego 
kontrolę. 

8. Protokół, o którym mowa w ust. 7, podpisuje także kierownik kontrolowanej jednostki lub 
osoba przez niego upoważniona albo kontrolowana osoba fizyczna. 

9. Do czynności kontrolnych oraz badań, o których mowa w ust. 1-5, stosuje się przepisy o 
ochronie informacji niejawnych oraz o tajemnicy telekomunikacyjnej, a także o ochronie 
danych osobowych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (Dz. U. Nr 

94, poz. 551 oraz z 2012 r. poz. 951) 

 
USTAWA 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o efektywności energetycznej1) 

 
_____________ 
1) [Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 

2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej 
dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64). Niniejsza ustawa 
zmienia ustawy: ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawę z dnia 10 
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, ustawę z 
dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w 
związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i 
energii elektrycznej oraz ustawę z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach 
strategicznych.] 
<Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia: 

1) dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 
2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 
114 z 27.04.2006, str. 64); 

2) art. 3 ust. 1 lit. c oraz art. 9 dyrektywy 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz 
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standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów 
przez produkty związane z energią (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 1).> 

 
Art. 11. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw transportu oraz 
minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej: 

1) organizują kampanię promującą stosowanie środków poprawy efektywności 
energetycznej, w tym wprowadzanie innowacyjnych technologii; 

2) prowadzą działania informacyjno-edukacyjne oraz szkoleniowe o dostępnych 
środkach poprawy efektywności energetycznej. 

<1a. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi działania informacyjno-
edukacyjne o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię w rozumieniu 
ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania 
o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. poz. ...).> 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki: 
1) monitoruje stosowanie środków poprawy efektywności energetycznej; 
2) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki: 

a) informacje o instrumentach służących finansowaniu środków poprawy 
efektywności energetycznej oraz sposobie ich pozyskiwania, 

b) wytyczne dotyczące sposobu uwzględniania kryterium efektywności 
energetycznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

 


