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Informacja 

z kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych. 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi  zgodnie z założeniem planu pracy zawartym 

w programie DIH-702-3(1)/18/JG z 3 stycznia 2018 r., przeprowadził w 2018 r. kontrole wyrobów pod 

względem zawartości niektórych substancji chemicznych u przedsiębiorców na terenie Łodzi i województwa 

łódzkiego. 

Celem kontroli było sprawdzenie wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych, tj.: 

− kadmu w biżuterii, biżuterii sztucznej (metalowej) i akcesoriach do włosów, oraz w wyrobach z tworzyw 

sztucznych, 

− ołowiu w biżuterii, biżuterii sztucznej  i akcesoriach do włosów (wyrobach metalowych i niemetalowych), 

− chromu VI w wyrobach skórzanych wchodzących w kontakt ze skórą, 

− wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w oponach do motorowerów i motocykli. 

 

Ogółem ocenie poddano 10 partii wyrobów. 

 

Po analizie rynku do kontroli wytypowano 11 jednostek w tym 2 hurtownie i 9 placówek detalicznych.: 

U jednego przedsiębiorcy nie pobrano do badań laboratoryjnych próbek na zawartość wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych ponieważ przedsiębiorca ten prowadził sprzedaż opon należących do innego 

przedsiębiorcy. 

Badania przeprowadzono w zakresie wymagań określonych w art. 67 rozporządzenia 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 

i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L 396 z dnia 30.12.2006 s. 1) 

zwanego dalej rozporządzeniem REACH – załącznik XVII – w zakresie kompetencji Inspekcji Handlowej,  

tj. zbadano, czy wyroby oferowane konsumentom nie zawierały substancji chemicznych niedozwolonych  

do stosowania lub czy nie zostały przekroczone zawartości dozwolone z ograniczeniami. 

Badaniom laboratoryjnym poddano 10 próbek reprezentujących 10 partii, w tym: 

− 5 próbek na zawartość kadmu i ołowiu (spinki do włosów, naszyjnik, 2 partie kolczyki, bransoletkę,) 

dla których sprawdzono, czy spełnione były warunki ograniczenia dla kadmu określone w pozycji nr 23 

pkt 10 załącznika XVII do  rozporządzenia REACH,  z którego wynika, że kadm nie może być stosowany 

ani wprowadzany do obrotu, jeżeli jego stężenie jest równe 0,01 % masy metalu lub wyższe m.in.  

w koralikach metalowych i innych metalowych elementach służących do wyrobu biżuterii, metalowych 

częściach biżuterii i sztucznej biżuterii oraz w akcesoriach do włosów oraz dla  których sprawdzono,  

czy spełnione były warunki ograniczenia ołowiu określone w pozycji 63 załącznika XVII rozporządzenia 

REACH, tj. zakaz  wprowadzania do obrotu i stosowania w jakiejkolwiek części biżuterii, jeżeli 

zawartość ołowiu (wyrażona jako metal) w takiej części jest równa lub większa niż 0,05% wagowo, 

− 4 próbki na zawartość chromu VI  (portfel, etui na klucze, paski do zegarków) w przypadku których 

sprawdzono, czy spełnione były warunki ograniczenia dla chromu VI określone w poz. 47 pkt 5 i 6 

załącznika XVII  rozporządzenia REACH, tj.  zakaz wprowadzania do obrotu wyrobów skórzanych  

i wyrobów zawierających części skórzane,  wchodzących w kontakt ze skórą, jeśli zawierają chrom VI  

w stężeniu równym lub większym niż 3 mg/kg (0,0003 % masowo) całkowitej masy suchej skóry. , 

− 1  próbka na zawartość węglowodorów aromatycznych (WWA)  określonych w pozycji nr 50 pkt 1 i 2 

załącznika XVII  rozporządzenia REACH, tj. .  zakaz wprowadzania do obrotu opon lub do produkcji 

opon lub części opon olejów-zmiękczaczy,  zawierają więcej  wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych (WWA ) niż 1 mg/kg (0,0001 % masowo) Bap, lub więcej niż 10 mg/kg (0,001 % 

masowo) sumy wszystkich wymienionych WWA. 
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W wyniku badań laboratoryjnych nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Wszystkie (10) partii wyrobów pobranych do badań laboratoryjnych były zgodne z warunkami dotyczącymi 

zakazu bądź ograniczeń stosowania substancji niebezpiecznych. 

 

Celem kontroli było sprawdzenie wytypowanych wyrobów pod względem zawartości niektórych 

substancji chemicznych w odniesieniu do których, za względu na ich dużą szkodliwość  przepisami 

rozporządzenia 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. U. UE L z dnia 

30.12.2006 Nr 396 s. 1) nałożono zakaz bądź ograniczenia ich stosowania m.in. w biżuterii, biżuterii 

sztucznej, akcesoriach do włosów, wyrobach skórzanych oraz oponach  

 Badania próbek wyrobów 10 partii przeprowadzone w zakresie zakazu bądź ograniczeń stosowania 

substancji niebezpiecznych tj wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), kadmu, chromu 

VI oraz ołowiu nie wykazały naruszenia ograniczeń i nakazów określonych w ww. rozporządzeniu. 

 Cel kontroli zatem został zrealizowany w zakresie możliwym do ustalenia. Wyniki przeprowadzonych 

kontroli wskazują na zasadność kontynuowania tego tematu kontroli w następnym roku w celach 

prewencyjnych. 


