
1 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 16.07.2020 r. 

 
PU.832.21.2020 

 

INFORMACJA 

z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami 

 
W II kwartale 2020 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził kontrole                                 

w 10 placówkach. Kontrolą objęto 34 partie produktów kosmetycznych, w tym: 28 partii kosmetyków 

kolorowych (cienie do powiek), 2 partie produktów do pielęgnacji włosów (szampony), 4 partie produktów do 

pielęgnacji twarzy (kremy, serum), nie stwierdzając nieprawidłowości. 
Oceniając prawidłowość oznakowania produktów kosmetycznych stwierdzono, że ich opakowania zawierają 

wymagane informacje w języku polskim, naniesione w sposób nieusuwalny, łatwy do odczytania i widoczny. 

Na opakowaniach zewnętrznych i pojemnikach 3 partii cieni do powiek nie podano nominalnej zawartości                         

w momencie pakowania, wyrażonej w jednostkach masy. W celu weryfikacji prawidłowości oznakowania                         

w zakresie wynikającym z artykułu 19 ust. 1 pkt b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady                                  

Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych  (Dz. Urz. UE L z dnia 22 

grudnia 2009 r., Nr 342, str. 59 ze zm.) do producenta produktów skierowano pismo z prośbą o przesłanie do 

Inspektoratu w Łodzi informacji odnośnie ich nominalnej zawartości w momencie pakowania wyrażonej                                 

w jednostkach masy. Producent w odpowiedzi poinformował, że zawartość nominalna przedmiotowych 

produktów kosmetycznych wynosi poniżej 5 g, więc według artykułu 19 ust. 1 pkt b) ww. rozporządzenia 

podanie ww. parametru na opakowaniach wyrobów nie jest wymagane. 

Żadna z ocenianych partii kosmetyków, dla których były określone terminy trwałości nie była przeterminowana.  

Na opakowaniach kosmetyków, dla których minimalny okres przydatności wynosił więcej niż 30 miesięcy były 

umieszczone znaki graficzne w postaci otwartego słoiczka z oznaczeniem ilości miesięcy, w czasie których po 

otwarciu pojemnika produkt jest bezpieczny i może być stosowany bez szkody dla konsumenta. 

W kontrolowanych jednostkach nie oferowano produktów kosmetycznych przelewanych z opakowań 

zbiorczych na życzenie klienta. 

Oznakowania 34 partii kontrolowanych produktów kosmetycznych zawierało 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 do  informowania konsumentów                                             

o właściwościach danych produktów. 

Stwierdzono, że na opakowaniach zewnętrznych oraz pojemnikach 3 partii cieni do powiek                                     

uwidocznione były informacje „hypoalergiczne”. Oświadczenie „hypoalergiczne” może być zastosowane                    

w przypadkach,  gdy produkt kosmetyczny został opracowany z myślą o zminimalizowaniu jego potencjału 

alergennego. Do producenta skierowano pismo z prośbą o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających                  

ww. informację o hipoalergiczności produktów. Producent w odpowiedzi poinformował, że produkty nie 

zawierają znanych alergenów oraz ich prekursorów. Dodał, iż na podstawie wyników przeprowadzonych testów 

dermatologicznych stwierdzono, że produkty nie posiadają żadnych cech, które świadczyłyby o szkodliwym               

tj. alergicznym lub toksyczno-drażniącym wpływie na skórę ludzką i spełniają wymagania stawiane produktom 

kosmetycznym o zadeklarowanych właściwościach. 

Ogółem w 10 jednostkach w oparciu o wykazy składników zawartych na opakowaniach 34 partii produktów 

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

ww. rozporządzenie. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono. 

Nie stwierdzono także naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r.                         

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. nr 122 poz. 1010). 

 

 

mailto:sekretariat@wiih.lodz.pl


2 

 

 

 

 

 

 


