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Łódź, dnia 22 października 2018 

PU.832.33.2018 
INFORMACJA 

z kontroli prawidłowości oznakowania kosmetyków ze szczególnym uwzględnieniem  

wyrobów przeznaczonych do stosowania przed i po opalaniu 
 

Zgodnie z programem Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Łodzi                                

nr PU.042.7.2018 z dnia 11.07.2018 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej  

w Łodzi w III kwartale 2018 r. przeprowadził kontrole prawidłowości oznakowania  kosmetyków                                            

ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów przeznaczonych do stosowania przed i po opalaniu  

w 12 jednostkach handlu detalicznego. Do kontroli wytypowano placówki po przeprowadzeniu analizy 

prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie  

z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.). 

  

Kontrolą w 12 jednostkach objęto 64 partie kosmetyków w tym:   

a) 37 rodzajów wyrobów przeznaczonych do opalania (emulsje, mleczka, kremy, mgiełki, aktywatory, 

masła, przyspieszacze opalania, olejki, balsamy), w tym 9 rodzajów wyrobów przeznaczonych 

do opalania dla dzieci, 

b) 7 rodzajów wyrobów przeznaczonych do stosowania po opalaniu (mleczka, balsamy, mgiełki), 

c) 20 rodzajów innych produktów kosmetycznych (żele pod prysznic, mleczka, mydła, kremy, szampony, 

masła, toniki, olejki, samoopalacze, balsamy).  

Wszystkie poddane ocenie kosmetyki były wprowadzone do obrotu po 11 lipca 2013 r.                                    

tj. od momentu 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. 

Oznakowanie kosmetyków sprawdzono w oparciu o następujące przepisy: 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące 

produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L Nr 342, str.59), zwane dalej rozporządzeniem 1223/2009, 

 ustawę z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. z 2013 r. poz. 475), 

 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).   

 

W oznakowaniu 64 partii ocenianych kosmetyków nieprawidłowości nie stwierdzono. Zawierało ono 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. 

Wszystkie oceniane partie kosmetyków (64) posiadały aktualne terminy trwałości.  

Sprawdzono ponadto w oparciu o informacje o składzie zawarte na opakowaniach  64  partii produktów 

kosmetycznych, czy oceniane wyroby zawierały substancje, których warunki stosowania określa 

rozporządzenie Nr 1223/2009, nie stwierdzając nieprawidłowości. 

           W kontrolowanych placówkach posiłkując się zaleceniami Komisji UE z dnia 22 września 2006 r.                     

w sprawie skuteczności produktów ochrony przeciwsłonecznej i odnoszących się do nich oświadczeń  

(Dz. Urz. UE L Nr 265, str. 39) oceniono 37 partii produktów przeznaczonych do opalania,                             

nie stwierdzając nieprawidłowości. Nie stwierdzono również 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). 
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