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INFORMACJA 

z kontroli wyrobów pod względem zawartości 

niektórych substancji chemicznych 

1. WSTĘP 

 Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

w Warszawie zawartymi w programie DIH-3-702.10.2019.AB z dnia 9 stycznia 2020 r. 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w 2020 r. kontrole wyrobów 

pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych.  

 

2. CEL KONTROLI 

 Celem kontroli było sprawdzenie wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji 

chemicznych, tj.: 

− kadmu i ołowiu w biżuterii, biżuterii sztucznej (metalowej i niemetalowej z elementami 

metalowymi i niemetalowymi) oraz półfabrykatach do wyrobu biżuterii, 

− chromu VI w wyrobach skórzanych lub zawierających części skórzane wchodzące w kontakt 

ze skórą, 

− wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) m.in. w sprzęcie 

sportowym, artykułach gospodarstwa domowego, narzędziach do użytku domowego, paskach 

do zegarków, opaskach na rękę, maskach wykonanych z gumy i polichlorku winylu, 

− toluenu – w klejach. 

 

3. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

Do kontroli, po przeprowadzeniu analizy prawdopodobieństwa naruszeń przepisów prawa 

wytypowano 11 jednostek handlu detalicznego. 

Ogółem w 11 placówkach pod względem zawartości niektórych niebezpiecznych substancji 

oceniono  11 partii wyrobów, w tym: 

− wyroby skórzane – 3 partie – na zawartość chromu, 

− biżuterię  – 4 partie - na zawartość kadmu i ołowiu, 

− biżuterię sztuczną – 3 partie na zawartość kadmu i ołowiu 

− klej szybkoschnący – 1 partia na zawartość toluenu. 
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Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych w przypadku 1 partii biżuterii sztucznej– 

kolczyków stwierdzono zawartość kadmu w ozdobach metalowych przekraczającą ilość 166000 

mg/kg, przy wartości zgodnej z wymaganiami nie przekraczającej 100 mg/kg. 

 

4. PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

4.1. Badanie wyrobów w zakresie zawartości niedozwolonych do stosowania 

substancji niebezpiecznych lub dozwolonych z ograniczeniami – pobieranie 

prób do badań laboratoryjnych. 

 

 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 z dnia 30.12.2006 Nr 396 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 dozwolonych 

z ograniczeniami. 

 

Badaniom laboratoryjnym poddano 11 próbek reprezentujących 11 partii, w tym: 

− 7 próbek - na zawartość kadmu i ołowiu (4 łańcuszki, 1 bransoletka, 2 naszyjniki), 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. 

 

− 3 próbki: na zawartość chromu VI (2 pary obuwia, 1 bransoletka skórzana) 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  próbkę: - na zawartość toluenu (klej szybkoschnący) określoną w pozycji nr 48 załącznika 

XVII rozporządzenia REACH, w której wskazane są warunki ograniczenia toluenu, który nie 

może być wprowadzany do obrotu, jeśli zawiera się w stężeniu równym lub większym niż 
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0,1 % masowo, w przypadku gdy jest on stosowany w klejach lub farbach w dozownikach 

aerozolowych, przeznaczonych do powszechnej sprzedaży. 

 

 Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi nie pobierali 

próbek wyrobów do badań laboratoryjnych w zakresie zawartości wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych (WWA). 

 

 Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych w przypadku 1 partii kolczyków 

pobranych u przedsiębiorcy stwierdzono, iż zawartość kadmu w ozdobach metalowych 

przekraczała ilość 166000 mg/kg, przy wartości zgodnej z wymaganiami nie przekraczającej 100 

mg/kg. W zbadanej próbce nie wykryto ołowiu. 

 

Pozostałe 10 partii wyrobów pobranych do badań laboratoryjnych były zgodne z warunkami 

dotyczącymi zakazu bądź ograniczeń stosowania substancji niebezpiecznych. 

 

WYKORZYSTANIE USTALEŃ 

 

W związku z ustaleniami kontroli: 

1. Skierowano pismo pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy. 

2. Wydano decyzję na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 5 ust. 2 i art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.). 

3. Wysłano pismo informujące do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

 


