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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 19.07.2019 r. 

 

PU.832.25.2019 

INFORMACJA 

z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów 

 

 Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie 

zawartymi w programie nr DIH-3.702.3.2019.AB z dnia  1 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Inspektorat 

Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w II kwartale 2019 r. kontrole prawidłowości 

oznakowania i obrotu detergentami używanymi w gospodarstwach domowych, 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.) w 8 placówkach zlokalizowanych na terenie Łodzi i województwa łódzkiego 

obejmując oceną 22 partie wyrobów. 

Nieprawidłowości w zakresie oznakowania stwierdzono u 3 przedsiębiorców dla 5 wyrobów 

(1 partia - brak informacji o dozowaniu produktu, odpowiedniej dla standardowego wsadu pralki, dla 

wody o klasach twardości: miękka, średnia oraz twarda z odniesieniem do prania jedno  

lub dwukąpielowego, co stanowiło naruszenie przepisów art. 11 ust. 4, w związku z częścią B 

załącznika VII rozporządzenia 648/2004, 4 partie - nie udostępniono na stronach internetowych 

arkuszy danych składników detergentów, co stanowiło naruszenie przepisów zawartych w części D 

załącznika do rozporządzenia 648/2004, 1 partia (nie sklasyfikowany jako niebezpieczny) ze względu 

na nie umieszczenie na etykiecie opakowania jednostkowego treści zwrotów wskazujących środki 

ostrożności podane w karcie charakterystyki detergentu. 

Ponadto w 1 przypadku po zakończeniu kontroli ustalono, że producent 1 ocenionej partii 

detergentów nie był zgłoszony w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach 

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

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 

Handlowej w Łodzi skierował 3 wystąpienia do producentów oraz dystrybutorów 

zakwestionowanych wyrobów z wnioskiem o poprawę niewłaściwych informacji w oznakowaniu 

oraz na stronach internetowych przedsiębiorców. 2 producenci  w odpowiedzi poinformowali, że na 

swoich stronach internetowych udostępnili arkusze danych składników wyrobów i poprawili 

oznakowanie. Inspektorat oczekuje na odpowiedzi od 1 przedsiębiorcy. O stwierdzonych 

nieprawidłowościach w oznakowaniu produktów zostały poinformowane 3 właściwe terenowo,  

ze względu na siedziby przedsiębiorców, Inspektoraty Inspekcji Sanitarnej.   

Spośród 22 partii detergentów objętych kontrolą 8 partii zostało sklasyfikowanych 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. 

W 1 placówce kontrolą objęto 1 partię kapsułek, nie stwierdzając nieprawidłowości.  

We wszystkich 8 kontrolowanych placówkach, zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 

o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542),  

były umieszczone w miejscach widocznych dla klientów informacje o : 
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• dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów 

opakowaniowych, 

• właściwym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, 

• znaczeniu 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 przypadku 1 partii detergentów  stwierdzono, że jego producent nie był wpisany do rejestru 

podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), 

działającym pod adresem internetowym www.bdo.mos.gov.pl. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 

Handlowej w Łodzi skierował wystąpienie do spółki z prośbą o przesłanie do Inspektoratu 

dokumentów potwierdzających wpis do rejestru BDO lub potwierdzonego za zgodność z oryginałem 

wniosku o dokonanie wpisu do powyższego rejestru. Do czasu zakończenia kontroli Inspektorat nie 

otrzymał odpowiedzi od przedsiębiorcy. Po zakończeniu kontroli do WIIH w Łodzi wpłynęła 

odpowiedź z informacją o złożeniu wniosku do Marszała Województwa Mazowieckiego o wpis  

do ww. rejestru (z datą świadczącą o złożeniu wniosku po otrzymaniu wystąpienia z WIIH w Łodzi). 

W związku z powyższym do przedsiębiorcy, u którego była przeprowadzona kontrola, zostało 

wysłane pismo z informacją o złożeniu przez dostawcę produktu ocenianego podczas kontroli 

wniosku o wpis do bazy BDO. 

           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 8 placówkach sprawdzono sposób realizacji powyższego obowiązku, 

ustalając, że w 1 hurtowni nie były używane torby z tworzywa sztucznego do pakowania zakupów 

dokonywanych przez klientów, natomiast w 7 placówkach sprzedaży detalicznej klienci mogli 

dokonywać zakupu toreb z tworzywa sztucznego.  

W 2 z 7 jednostkach detalicznych były dostępne wyłącznie torby z tworzywa sztucznego 

wielokrotnego użytku o grubości > 50 µm nie podlegające opłacie recyklingowej, natomiast 

5 przedsiębiorców detalicznych pobierało od klientów opłaty recyklingowe, które odprowadzali  

do budżetu państwa. 

Na opakowaniach detergentów producent nie ma obowiązku podawania terminu trwałości. 

Jednakże, w oznakowaniu kontrolowanych 19 z 22  wyrobów producenci na opakowaniach 

jednostkowych zadeklarowali daty przydatności do użycia. Nie stwierdzono oferowania do sprzedaży 

produktów z przekroczonym terminem trwałości. 


