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INFORMACJA  

z kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin 

niebezpiecznych, w tym zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy  

szyb samochodowych oraz płynów do chłodnic samochodowych, 

a także prekursorów materiałów wybuchowych 
 

Zgodnie z programem kontroli nr DIH-3.702.23.2018.JG z dnia 5 października 2018 r. Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 

przeprowadził w IV kwartale 2018 r. kontrole prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji  

i mieszanin niebezpiecznych, w tym zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy szyb 

samochodowych oraz płynów do chłodnic samochodowych, a także prekursorów materiałów wybuchowych 

oferowanych w placówkach zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi.  

Łącznie w 6 jednostkach poddano kontroli pod kątem prawidłowości oznakowania 13 partii opakowań 

jednostkowych substancji i mieszanin  niebezpiecznych, sprawdzenie prawidłowości obrotu tymi wyrobami, 

a także przeprowadzenie badań laboratoryjnych zimowych płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych  

w celu oznaczenia zawartości metanolu (1 partii) oraz stopnia krystalizacji płynów do chłodnic 

samochodowych (1 partii) i zimowych płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych (1 partii), a także 

sprawdzenie prawidłowości obrotu prekursorami materiałów wybuchowych.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli zakwestionowano w 4 jednostkach: 

− 5 partii (2 partie płynów do spryskiwaczy, 1 partia koncentratu do spryskiwaczy, 2 partie płynu  

do chłodnic) z uwagi na brak spójności oznakowania produktów z treścią podaną w kartach charakterystyk,  

− 5 partii detergentów ze względu na nieudostępnienie na stronach internetowych producentów arkuszy 

danych składników, co naruszało przepisy załącznika VII D do rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31.03.2004 r. w sprawie detergentów (Dz. U. UE.L. z dnia 

8.4.2004 Nr 104, str. 1). 

Badania laboratoryjne nie wykazały nieprawidłowości. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano: 

− 3 wystąpienia do dystrybutorów z wnioskami o podjęcie działań naprawczych mających na celu 

wyeliminowanie nieprawidłowości, 

− 3 informacje do właściwych miejscowo jednostek Inspekcji Sanitarnej, 

Dystrybutorzy w odpowiedzi poinformowali, że niespójności w oznakowaniu wyrobów wyrobów i w kartach 

charakterystyk zostały wyeliminowane oraz przedstawili dowody podjętych działań naprawczych, 

tzn. w odpowiedziach przysłali wydruki ze stron internetowych z uzupełnionymi arkuszami danych 

składników.  

W 6 placówkach sprawdzono, czy przedsiębiorcy przestrzegają przepisy art. 40a, 41 i art. 42 ustawy z dnia 

13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 

ze zm.).  Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

W toku kontroli stwierdzono, że przedsiębiorcy nie udostępniali przeciętnym użytkownikom, 

nie wprowadzali, nie posiadali ani nie używali prekursorów materiałów wybuchowych, co było zgodne 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 

wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (Dz. Urz. UE L 2013 r., 

poz. 38, s.1).  
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