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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 30 listopada 2018 r. 

PU.832.39.2018 
INFORMACJA 

 
z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów 

 

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie zawartymi  

w programie nr DIH-702-15(1)/18/JG z dnia  29 czerwca 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 

Handlowej w Łodzi przeprowadził w III kwartale 2018 r. kontrole w zakresie prawidłowości oznakowania 

opakowań jednostkowych detergentów używanych w gospodarstwach domowych a także sprawdzenie 

prawidłowości obrotu tymi wyrobami w 9 placówkach (7 hurtowni, 1 sklep wielkopowierzchniowy,  

1 jednostka handlu detalicznego), zlokalizowanych na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. 
 

Ogółem skontrolowano 21 partii detergentów. 

Nieprawidłowości stwierdzono u 5 przedsiębiorców (4 hurtownie, 1 sklep wielkopowierzchniowy)  

w 8 partiach detergentów, w tym: 

 w 8 partiach wyrobów w zakresie oznakowania (3 partie proszków do prania, 3 partie płynów do prania, 

1 partię płynów do mycia, 1 partię kapsułek do prania), 

 w 1 partii wyrobów (płyn do prania tkanin) z powodu niezgodnych z deklaracją w oznakowaniu wyrobu 

wyników badań laboratoryjnych, tj. nie stwierdzenia obecności rozjaśniaczy optycznych w detergencie. 

 
USTALENIA KONTROLI 

Prawidłowość oznakowania opakowań jednostkowych detergentów sprawdzono głównie w oparciu  

o przepisy: 

  rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.  

w sprawie detergentów (Dz. U. UE.L. z dnia 8.4.2004 Nr 104, str.1), zwanego dalej rozporządzeniem  

nr 648/2004,  

 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) 

nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego 

załączników III i VII (Dz. U.UE.L. z dnia 21.6.2006 Nr 168, str. 5), 

 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010),   

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

 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 931), 

 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r. poz. 143 

z późn. zm.), 

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 

67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. UE L nr 353, 

str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem CLP. 

 
Ogółem u  9 przedsiębiorców oceniono prawidłowość oznakowania 21 partii detergentów proszki do prania, 

płyny do prania, płukania tkanin, mycia naczyń, mycia różnych powierzchni, kapsułki  

do prania). 

 

Zakwestionowano w 5 placówkach  8 partii detergentów:  

 6 partii ze względu na nieprawidłowości w zakresie oznakowania wynikające z nieprzestrzegania 

przepisów rozporządzenia  nr 648/2004, 

 3 partie ze względu na nieprawidłowości w zakresie oznakowania wynikające z zaklasyfikowania ich jako 

niebezpieczne mieszaniny, 

Spośród 21 partii detergentów objętych kontrolą 16 zostało zaklasyfikowanych przez producentów jako 

stwarzające zagrożenie, dlatego prawidłowość wprowadzenia do obrotu i oznakowania tych produktów 

oceniono dodatkowo w oparciu o przepisy rozporządzenia CLP, nie stwierdzając nieprawidłowości. 

Poddane ocenie wyroby były sklasyfikowane, pakowane i oznakowane zgodnie z ww. rozporządzeniem. 
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            W 3 placówkach kontrolą objęto 3 partie kapsułek do prania, nie stwierdzając nieprawidłowości. 

Oznakowanie płynnych detergentów przeznaczonych do prania znajdujących się w opakowaniach 

rozpuszczalnych do jednorazowego użytku podlegało dodatkowo przepisom określonym  w załączniku II  

pkt 3.3. rozporządzenia CLP. Opakowania zewnętrze kapsułek do prania stanowiące oddzielny pojemnik 

były nieprzejrzyste, w widocznym miejscu i w formacie przyciągającym uwagę, widniał na nim zwrot 

określający środki ostrożności „Chronić przed dziećmi”. Sposób zamknięcia uniemożliwiał otwarcie 

opakowań przez dzieci. 

W 8 placówkach pobrano do badań laboratoryjnych w zakresie sprawdzenia zgodności masy 

netto/pojemności z deklaracją producenta oraz obecności rozjaśniaczy optycznych 11 partii detergentów  

tj.: 6 partii proszków do prania, 2 partie płynów do prania oraz 3 partie płynów do płukania tkanin. 

             W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że 10 badanych próbek było zgodnych                          

z deklaracją producenta  w zakresie napełnienia oraz obecności rozjaśniaczy optycznych.  

Natomiast w 1 próbce nie stwierdzono obecności rozjaśniaczy optycznych pomimo zadeklarowania ich  

w składzie produktu na jego oznakowaniu. Wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie 

administracyjne w celu wydania decyzji o obciążeniu kosztami badań laboratoryjnych wyrobu. 

W zakresie zgodności masy netto/ pojemności z deklaracjami producentów nieprawidłowości  

nie stwierdzono. 

 

We wszystkich 9 kontrolowanych placówkach, zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 

o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 150  

ze zm.), były umieszczone w miejscach widocznych dla klientów informacje w zakresie: 

 dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych, 

 właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, 

 znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach. 

 

         Sprawdzono także, czy w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach 

i gospodarujących odpadami działającym pod adresem internetowym www.bdo.mos.gov.pl umieszczone 

były podmioty wprowadzające do obrotu kontrolowane detergenty. W ww. rejestrze inspektorzy nie 

stwierdzili wpisów dwóch podmiotów. W związku z powyższym Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 

Handlowej w Łodzi skierował wystąpienia do ww. spółek z prośbą o przesłanie do Inspektoratu 

dokumentów potwierdzających wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty  

w opakowaniach i gospodarujących odpadami lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem wniosków  

o dokonanie wpisu do powyższego rejestru. W odpowiedzi na pismo Inspektoratu jedna spółka 

poinformowała,  że przedmiotowy wniosek został złożony wcześniej u Marszałka Województwa. Spółka 

druga oświadczyła zaś, że jest dystrybutorem przedmiotowego proszku, natomiast producentem jest inna 

firma (podmiot wpisany do ww. rejestru).  

           Zgodnie z art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.) przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu 

detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego (grubość 

materiału poniżej 50 mikrometrów) ma obowiązek pobrać opłatę recyklingową od nabywającego 

przedmiotowe torby. W związku z powyższym w 9 placówkach sprawdzono sposób realizacji powyższego 

obowiązku, ustalając według oświadczeń przedsiębiorców, że w 7 hurtowniach nie są używane torby  

z tworzywa sztucznego do pakowania zakupów dokonywanych przez klientów, natomiast w 2 placówkach 

sprzedaży detalicznej klienci mogą dokonywać zakupu przedmiotowych toreb. 

            Na opakowaniach detergentów producent nie ma obowiązku podawania terminu trwałości. Jednakże, 

w oznakowaniu kontrolowanych wyrobów (21) producenci na opakowaniach jednostkowych zadeklarowali 

daty przydatności do użycia. Nie stwierdzono oferowania do sprzedaży produktów z przekroczonym 

terminem trwałości. 

Wykorzystanie  materiałów z  kontrol i  

W związku z ustaleniami kontroli:   

 skierowano 5 wystąpień pokontrolnych do producentów, bądź dystrybutorów zakwestionowanych                   

w toku kontroli detergentów z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, uzupełnienie 

brakujących informacji na stronie internetowej producenta oraz informujące o obowiązujących w tym 

zakresie przepisach, 

 zostanie skierowane 1 wystąpienie pokontrolne do producenta zakwestionowanego w toku kontroli 

detergentu z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz informujące  

o obowiązujących w tym zakresie przepisach, 

 o stwierdzonych nieprawidłowościach w 8 partiach wyrobów zostaną poinformowane właściwe 

miejscowo jednostki Inspekcji Sanitarnej (6). 


