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Łódź, dnia 29 lipca 2020 r. 

PU.832.22.2020 

 

INFORMACJA 

z kontroli produktów biobójczych i wyrobów poddanych działaniu 

produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych 

i detalicznych 

 

Zgodnie z programem kontroli nr DIH-3.702.1.2020.IJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

w Łodzi przeprowadził w II kwartale 2020 r. w 6 placówkach kontrole 15 partii produktów 

biobójczych oraz wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych. 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości opakowań oraz oznakowania opakowań 

jednostkowych produktów biobójczych, wyrobów poddanych działaniu produktów 

biobójczych, a także sprawdzenie prawidłowości obrotu tymi wyrobami w sprzedaży 

hurtowej i detalicznej. 

W wyniku kontroli z 15 partii zakwestionowano 1 partię produktów biobójczych z uwagi  

na upływ daty ważności, w związku z tym dla tego produktu nie oceniono dalszego zakresu  

tj. prawidłowości oznakowania wyrobu. 

Wszystkie badane w toku kontroli produkty biobójcze posiadały oryginalne, szczelne 

opakowania jednostkowe, wykluczające możliwość omyłkowego ich zastosowania do innych 

celów, w szczególności spożycia przez ludzi.  

W wyniku przeprowadzonych w 6 jednostkach kontroli prawidłowości oznakowania  

14 partii wyrobów biobójczych nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Spośród 14 partii produktów biobójczych objętych oceną 11 partii zostało zaklasyfikowane 

przez producentów jako stwarzające zagrożenie, dlatego prawidłowość wprowadzenia 

do obrotu i oznakowania tych produktów oceniono dodatkowo w oparciu o przepisy 

rozporządzenia CLP.  

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Poddane ocenie wyroby były sklasyfikowane, pakowane 

i oznakowane zgodnie z rozporządzeniem CLP. 

W trakcie kontroli nie badano oznakowania wyrobów poddanych działaniu produktów 

biobójczych, ponieważ w kontrolowanych placówkach nie oferowano klientom tego typu 

asortymentu.  

W 6 placówkach sprawdzono spełnianie przez przedsiębiorców sprzedających produkty 

w opakowaniach obowiązku nałożonego przepisami ustawy o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi, tj. uwidocznienia informacji  o dostępnych systemach zwrotu, 

zbierania i odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych oraz o właściwym 
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postępowaniu z odpadami opakowaniowymi oraz znaczeniu oznaczeń stosowanych  

na opakowaniach. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie - w miejscach sprzedaży 

wyrobów uwidocznione były informacje o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, 

w tym recyklingu odpadów opakowaniowych oraz o właściwym postępowaniu z odpadami 

opakowaniowymi oraz 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 

produkty biobójcze. Stwierdzono, że wszystkie pomioty wprowadzające były zarejestrowane 

w bazie. 

W toku kontroli sprawdzono również sposób realizacji przez przedsiębiorców obowiązku 

określonego w art. 40a. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 

tj. czy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której 

są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów 

oferowanych w tej jednostce, pobierał opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy 

z tworzywa sztucznego.  

Na podstawie oświadczeń przedsiębiorców ustalono, że w 2 placówkach przedsiębiorcy 

pobierali opłaty recyklingowe od nabywających torby na zakupy z tworzywa sztucznego, 

natomiast w 4 placówkach nie były używane torby z tworzywa sztucznego do pakowania 

zakupów dokonywanych przez klientów. 

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. 

W 6 placówkach w stosunku do 15 partii produktów biobójczych sprawdzono przestrzeganie 

okresów trwałości – daty ważności. Stwierdzono 1 partię produktu do odstraszania zwierząt 

po upływie daty ważności. W trakcie czynności zażądano usunięcia nieprawidłowości 

w związku z powyższym  przedsiębiorca wycofał z obrotu w/w preparat biobójczy 

po upływie daty ważności. 

W pozostałych placówkach nie stwierdzono żadnego przypadku oferowania produktów 

po upływie daty ważności do użycia, określonego przez producenta na opakowaniu. 


