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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT                 tel (42) 636-03-57 

ul. Gdańska 38 90-730 Łódź  fax (42) 636-85-50 

NIP 727-11-49-261 Regon  000136886 e-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl 

 

Łódź, dnia  24.01.2018 r. 

PU.832.6.2018 

 

INFORMACJA 

z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami. 

 
1. WSTĘP 

 

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie 

zawartymi w programie nr DIH-702-29(1)/17/JG z dnia 28 września 2017 r. Wojewódzki Inspektorat 

Inspekcji Handlowej w Łodzi w IV kwartale 2017 r. przeprowadził kontrole kosmetyków pod kątem 

prawidłowości ich oznakowania i obrotu. 

 

2. CEL KONTROLI 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości oznakowania różnego rodzaju kosmetyków oraz 

prawidłowości obrotu tymi wyrobami, deklaracji i znajdujących się na opakowaniach oświadczeń 

marketingowych dotyczących działania kosmetyków.  

 

3. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

W IV kwartale 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził kontrole 

w 7 placówkach. Jednostki do kontroli wytypowano po analizie rynku. 

Kontrolą objęto: 

 1 producenta, 

 2 hurtownie, 

 4  jednostki handlu detalicznego. 

 

4. PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

Kontrolą w 7 jednostkach objęto 27 partii kosmetyków w tym:   

 5 rodzajów szamponów, 

 1 rodzaj płynów do kąpieli, 

 3 rodzaje żeli do kąpieli, 

 1 rodzaj toników, 

 2 rodzaje odżywek do włosów, 

 5 rodzajów kremów, 

 5 rodzajów kosmetyków do demakijażu (4 płyny micelarne, 1 tonik oczyszczający) 

 5 rodzajów innych kosmetyków (3 płyny do higieny intymnej, 1 lotion do głowy  

dla mężczyzn, 1 peeling do rąk). 
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Wszystkie poddane ocenie kosmetyki były wprowadzone do obrotu po 11 lipca 2013 r. tj. w trakcie 

obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 

2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L Nr 342, str.59). 

Kontrole nie wykazały nieprawidłowości. 

 

4.1  Prawidłowość oznakowania kosmetyków. 

Kontrolą w 7 jednostkach objęto 27 partii kosmetyków.  

Oznakowanie kosmetyków sprawdzono w oparciu o następujące przepisy: 

 art. 19 i 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1223/2009 z dnia  

30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L Nr 342, str.59), 

 rozporządzenie Komisji (UE) Nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określające kryteria 

dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi 

(Dz. Urz. UE Nr 190, str.31),   

 art. 7 ust.1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r.,poz. 1161), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. z 2009r. Nr 122, poz. 1010). 

 

W oznakowaniu 27 partii ocenianych kosmetyków nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Wszystkie oceniane partie kosmetyków (27) posiadały aktualne terminy trwałości.  

Na opakowaniach kosmetyków, dla których minimalny okres przydatności wynosił więcej  

niż 30 miesięcy były umieszczone znaki graficzne w postaci otwartego słoiczka z oznaczeniem ilości 

miesięcy, w czasie których po otwarciu pojemnika produkt jest bezpieczny i może być stosowany bez 

szkody dla konsumenta. 

W kontrolowanych placówkach nie oferowano kosmetyków luzem. 

Oznakowanie ocenianych 27 partii kosmetyków zawierało jasne i precyzyjne informacje  

co do działania produktów oraz nie sugerowało działania biobójczego czy leczniczego.  

Nie stwierdzono nieprawidłowych lub naruszających interes konsumentów deklaracji 

marketingowych. Zamieszczone na opakowaniach jednostkowych kosmetyków informacje służyły 

przede wszystkim do informowania konsumentów o właściwościach danych produktów. 

 

4.2.  Przestrzeganie prawidłowości obrotu w zakresie ograniczeń i zakazu stosowania  

        niektórych substancji.  

Ogółem w 7 jednostkach handlowych skontrolowano 27 partii kosmetyków pod kątem zawartości 

substancji, których warunki stosowania określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE  

L Nr 342, str.59).   

Ustalono, że wykazy składników ocenianych kosmetyków: 

 nie zawierały substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, wymienionych  

w załączniku nr II do w/w rozporządzenia,  
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 nie zawierały substancji, które byłyby stosowane niezgodnie z ograniczeniami, wymienionymi 

w załączniku nr III do w/w rozporządzenia,  

 nie zawierały barwników innych niż wymienione w załączniku nr  IV do w/w rozporządzenia,  

 nie zawierały substancji konserwujących innych niż dozwolone do stosowania wymienione 

 w załączniku nr V do w/w rozporządzenia, 

 nie zawierały substancji promieniochronnych innych niż dozwolone do stosowania, 

wymienione w załączniku nr VI do w/w rozporządzenia. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

4.3. Produkty ochrony przeciwsłonecznej.  

W kontrolowanych placówkach nie badano produktów ochrony przeciwsłonecznej.                  

W związku z powyższym nie sprawdzano produktów w zakresie spełniania zaleceń Komisji UE  

z dnia 22 września 2006r. w sprawie skuteczności produktów ochrony przeciwsłonecznej  

i odnoszących się do nich oświadczeń (Dz. Urz. UE L Nr 265, str. 39). 

 

 

 

4.4. Wymagania w zakresie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych      

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1161).  

Kontrolą w powyższym zakresie objęto w 7 jednostkach 27 partii kosmetyków. Nie stwierdzono 

naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. z 2009 r. Nr 122, 

poz. 1010). 

Według oznakowania badanych kosmetyków producentami i paczkującymi były te same podmioty.  

Na opakowaniu każdego kosmetyku podana była jego ilość nominalna wyrażona w mililitrach 

lub w gramach. 

 

5. Badania laboratoryjne. 

W trakcie kontroli pobrano do badań laboratoryjnych w Laboratorium Kontrolno – Analitycznym 

w Katowicach 5 próbek produktów kosmetycznych na zgodność masy netto/ objętości, w tym 3 partie 

na zgodność pH z deklaracją producenta znajdującą się na oznakowaniu wyrobów. 

Wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że badane próbki kosmetyków po zastosowaniu 

niepewności wyników były zgodne z deklaracjami w zakresie zarówno objętości, jak i wartości pH. 

 

 


