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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 25.10.2019 r. 

PU.832.31.2019 
I NFO RM AC J A  

z kontroli produktów biobójczych i wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych 

oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych 

 

Ocenie pod względem prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania poddano łącznie 

w 12 jednostkach 33 partie produktów, w tym 19 partii produktów biobójczych oraz 14 partii wyrobów 

poddanych działaniu produktów biobójczych. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli zakwestionowano 5 partii wyrobów, w tym 4 partie produktów 

biobójczych oraz 1 partię wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych.  

W 7 placówkach sprawdzono prawidłowość oznakowania 19 partii produktów biobójczych. W wyniku 

przeprowadzonych kontroli zakwestionowano w 2 placówkach 3 partie produktów, ze względu 

na nieprawidłowości w zakresie oznakowania, tj.:  

− brak tożsamości substancji czynnej i jej stężenia podanego w jednostce metrycznej, co było niezgodne  

z art.33 ust. 3 pkt 2 ustawy o produktach biobójczych (art. 69  ust. 2 pkt a  rozporządzenia UE                         

nr 582/2012) w przypadku 1 partii wyrobu, 

− brak pełnej nazwy oraz numeru telefonu podmiotu odpowiedzialnego, co było niezgodne z  art. 33 ust. 3 

pkt 4 ustawy o produktach biobójczych (art. 69 ust. 2 pkt d rozporządzenia  582/2012) w przypadku 

1 partii, 

− brak na etykiecie produktu zwrotów umieszczonych w karcie charakterystyki, wskazujących środki 

ostrożności: „W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę”, 

„Chronić przed dziećmi” oraz „Przed użyciem przeczytać etykietę”. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami: 

− skierowano wystąpienia do 3 podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie do obrotu 

zakwestionowanych produktów biobójczych, z wnioskami o podjęcie działań naprawczych 

mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości, 

− skierowano 3 informacje do właściwych miejscowo jednostek Inspekcji Sanitarnej 

− zastosowano 1 środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia o obowiązku 

przestrzegania obligatoryjnych przepisów prawnych na podstawie art. 41 ustawy z dnia 20 maja 

1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2019 poz. 821 ze zm.) za popełnienie wykroczenia z art. 46 ust. 

1 pkt 2 w związku z art. 33 ust. 3 ustawy o produktach biobójczych. 

Inspektorat w odpowiedzi na wystąpienia otrzymał informacje od 3 przedsiębiorców o dokonaniu przez 

nich poprawy oznakowania zakwestionowanych wyrobów. 

W oznakowaniu pozostałych partii (16) wyrobów nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Spośród 19 partii produktów biobójczych objętych kontrolą 11 partii zostało zaklasyfikowanych przez 

producentów jako stwarzające zagrożenie, dlatego prawidłowość wprowadzenia do obrotu i oznakowania 

tych produktów oceniono dodatkowo w oparciu o przepisy 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 nr 1907/2006 

(Dz. U. UE L z 31.12.2008 r. Nr 353, str. 1). Nie stwierdzono nieprawidłowości. Poddane ocenie wyroby 

były sklasyfikowane, pakowane i oznakowane zgodnie z rozporządzeniem CLP. 

Porównano także oznakowanie opakowań kontrolowanych wyrobów z otrzymanymi kartami 

charakterystyki stwierdzając, iż podane na 10 partiach kontrolowanych wyrobów zwroty H – wskazujące 

rodzaj zagrożenia oraz zwroty P – wskazujące środki ostrożności były spójne z identyfikacją zagrożeń 

i elementami oznakowania podanymi w kartach charakterystyki. W przypadku 1 partii stwierdzono, 

że w karcie charakterystyki produktu podane były zwroty wskazujące środki ostrożności, których nie 

umieszczono na etykiecie produktu. 

             W 5 placówkach objęto kontrolą 14 partii wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych,                           

w oznakowaniu których umieszczono wyraźną informację o poddaniu ich działaniu produktu biobójczego. 

Prawidłowość oznakowania ww. wyrobów sprawdzono pod kątem spełniania wymagań rozporządzenia 
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528/2012, stwierdzając przy 1 partii wyrobu nieprawidłowość polegającą na niepodaniu na uwidocznionej 

informacji nazw wszystkich substancji czynnych zawartych w produkcie, co było niezgodne z art. 58 ust. 3 

pkt c ww. rozporządzenia 528/2012.  

Przedsiębiorca zobowiązał się zwracać uwagę na prawidłowość oznakowania wyrobów.  

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano wystąpienie do 1 podmiotu 

odpowiedzialnego za wprowadzenie do obrotu zakwestionowanego wyrobu, z wnioskiem o podjęcie 

działań naprawczych mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości oraz skierowano 1 informację 

do właściwej miejscowo jednostki Inspekcji Sanitarnej. Przedsiębiorca poinformował WIIH o dołączaniu 

do wyrobów właściwych etykiet. 

W kontrolowanych placówkach (12) sprawdzono sposób realizacji powyższego obowiązku, ustalając 

według oświadczeń przedsiębiorców, że w 10 placówkach przedsiębiorcy pobierali opłaty recyklingowe 

od nabywających torby na zakupy z tworzywa sztucznego, natomiast w 2 placówkach nie były używane 

torby z tworzywa sztucznego do pakowania zakupów dokonywanych przez klientów. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości w tym zakresie 

             W 7 placówkach w stosunku do 20 partii produktów biobójczych sprawdzono przestrzeganie 

okresów trwałości – przydatności do użycia. Stwierdzono 1 partię wyrobów biobójczych, po upływie daty 

ważności. W związku z powyższym kontrolowany przedsiębiorca wycofał z obrotu przedmiotową partię 

produktu. W pozostałych placówkach nie stwierdzono żadnego przypadku oferowania produktów 

po upływie terminu przydatności do użycia, określonego przez producenta na opakowaniu. 

 

 

 

 

 


