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INFORMACJA 

z kontroli produktów biobójczych 

oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych. 
 

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

w programie nr DIH-702-16(1)/18/JG z dnia 29 czerwca 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

w Łodzi przeprowadził w III kwartale 2018 r. kontrole produktów biobójczych oferowanych w placówkach 

hurtowych i detalicznych zlokalizowanych na terenie Łodzi. Do kontroli wytypowano placówki, po analizie, 

spośród danych o przedsiębiorcach będących w posiadaniu Inspektoratu. 

 

Kontrole przeprowadzono w 6 placówkach sprzedaży detalicznej. 

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia: 

1. Prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania wyrobów. 

2. Przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o odpadach opakowaniowych produktów. 

3. Przestrzeganie okresów trwałości – przydatności do użycia. 

 

Ocenie pod względem prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania poddano łącznie w 6 jednostkach 

14 partii produktów biobójczych. 

W zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania produktów biobójczych ocenianych podczas 

przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Ustalen ia  kontrol i  

4.1 Prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania wyrobów 

W 6 placówkach sprawdzono prawidłowość oznakowania 14 partii produktów biobójczych w oparciu  

o następujące przepisy: 

 ustawę z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 122 z późn. zm.), dalej 

zwaną ustawą o produktach biobójczych, 

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

z późn. zm.), dalej zwaną ustawą o substancjach chemicznych, 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie 

udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L z 2012 r., nr 167, s.1), 

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

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 

67/548/EWG i 1999/45/WE nr 1907/2006 (Dz. U. UE L z 2008 r., nr 353, str. 1) dalej zwanym 

rozporządzeniem CLP. 

Na podstawie załącznika V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia  

22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L z 2012 r. 

nr 167, s.1) stwierdzono, że spośród  14 partii badanych wyrobów 5 partii należało do kategorii 1 – środków 

dezynfekujących (do mycia i dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń sanitarnych oraz do dezynfekcji akwariów), 

 a 9 partii do kategorii 3 – produktów przeznaczonych do zwalczania szkodników (preparaty przeciwko 

owadom i gryzoniom). 

Na opakowaniach jednostkowych wszystkich 14 partii kontrolowanych produktów biobójczych producenci 

i dystrybutorzy podawali w języku polskim informacje wymagane przepisami art. 33 ust. 3 ustawy o produktach 

biobójczych, takie jak:  

 nazwa produktu biobójczego, 

 firma wraz z adresem siedziby oraz numer telefonu podmiotu odpowiedzialnego, 

 tożsamość wszystkich substancji czynnych i ich stężenia podane w jednostkach metrycznych, 

 numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym, 

 postać użytkowa produktu biobójczego, 

 zakres stosowania produktu biobójczego, 
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 zalecenia dotyczące stosowania, dawki lub 

  ilości wyrażone w jednostkach metrycznych, 

 okres od zastosowania produktu do uzyskania efektu biobójczego, 

 zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami produktu biobójczego i jego opakowaniem, 

 numer serii i datę ważności. 

 

Na żadnym z 14 poddanych ocenie produktów biobójczych nie stwierdzono na oznakowaniu informacji 

mogących wprowadzać w błąd lub przekonujących o wyjątkowej skuteczności – typu „produkt biobójczy  

o niskim ryzyku”, „nietoksyczny”, „nieszkodliwy”, ani określeń o podobnym znaczeniu (art. 33 ust 2 ustawy 

o produktach biobójczych). Wszystkie oceniane w toku kontroli 14 partii produktów biobójczych posiadało 

opakowania wykluczające możliwość pomyłkowego zastosowania do innych celów, np. do spożycia przez 

ludzi, lub jako pokarm dla zwierząt, co spełniało wymagania przepisu art. 32  ustawy o produktach 

biobójczych. 

Wszystkie oceniane w toku przeprowadzonych kontroli wyroby zostały zaklasyfikowane, oznakowane 

i opakowane zgodnie z rozporządzeniem CLP. 

W toku czynności kontrolnych przeprowadzonych w 6 placówkach prowadzących handel detaliczny 

inspektorzy sprawdzili, czy oznakowania na opakowaniach wszystkich 14 partii badanych produktów 

biobójczych były zgodne z klasyfikacją tych produktów, zawartą w kartach charakterystyki, dostarczonych 

przez producentów. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. 

4.2 Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych  

Żaden z produktów, spośród wszystkich ocenianych 14 partii, nie był wyrobem poddanym działaniu 

produktów biobójczych w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych 

(Dz. U. UE. L z 2012 r., nr 167, s.1).  

4.3 Przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o odpadach opakowaniowych 

 produktów. 

W 6 placówkach sprawdzono, czy przedsiębiorcy sprzedający produkty w opakowaniach przestrzegali 

obowiązku, nałożonego przepisami art. 41 i 42  ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.), przekazywania 

użytkownikom tych produktów informacji o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym 

recyklingu odpadów opakowaniowych, właściwym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi oraz 

znaczeniu oznaczeń stosowanych na opakowaniach – co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu 

sprzedaży.  

We wszystkich 6 kontrolowanych placówkach takie informacje były uwidocznione dla klientów. 

Dla wszystkich 14 kontrolowanych partii wyrobów sprawdzono, czy wprowadzający te produkty 

do obrotu zostali zarejestrowani w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach 

i gospodarujących odpadami. W toku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień w tym zakresie. 

W związku z obowiązkiem nałożonym na przedsiębiorców przepisami wprowadzonymi ustawą z dnia 

12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 2056), pobierania opłaty recyklingowej za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego 

do pakowania produktów oferowanych w jednostce handlowej, w trakcie prowadzonych kontroli inspektorzy 

informowali przedsiębiorców o ich obowiązkach w tym zakresie oraz o grożących sankcjach, 

za nieprzestrzeganie tego obowiązku.  

4.4 Przestrzeganie okresów trwałości – przydatności do użycia 

W 6 placówkach w stosunku do 14 partii produktów biobójczych sprawdzono przestrzeganie okresów 

trwałości – przydatności do użycia. Nie stwierdzono żadnego przypadku oferowania produktów po upływie 

terminu przydatności do użycia, określonego przez producenta na opakowaniu. 

Wykorzystanie  usta leń  kontrol i  

Dla poddanych ocenie 14 partii produktów biobójczych u 6 kontrolowanych przedsiębiorców, 

prowadzących sprzedaż detaliczną tych środków, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

oznakowania oferowanych do sprzedaży artykułów. 


