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Informacja z kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych

I.

WSTĘP
Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony
interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Zgodnie z art. 3 ust. 1
pkt 1c ustawy o Inspekcji Handlowej1 do zadań Inspekcji Handlowej należy m.in. kontrola
substancji chemicznych przeznaczonych dla konsumentów, w zakresie określonym w przepisach
art. 29 pkt 3b, art. 26 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach2 oraz art. 67 i załącznika
XVII rozporządzenia 1907/2006)3.
Zgodnie z Planem kontroli Inspekcji Handlowej w roku 2017 przeprowadzono kontrolę
wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych.
Głównym celem podjętych działań było sprawdzenie wyrobów pod względem
zawartości niektórych substancji chemicznych:
 kadmu i ołowiu w biżuterii, biżuterii sztucznej (metalowej i niemetalowej) i akcesoriach
do włosów,




niklu w biżuterii,
chromu VI w wyrobach skórzanych wchodzących w kontakt ze skórą.

Kontrolę przeprowadzono w hurtowniach i sklepach detalicznych oferujących do sprzedaży
wyroby skórzane, biżuterię, biżuterię sztuczną (z elementami metalowymi i niemetalowymi),
zegarki na rękę, broszki, spinki do mankietów, wyroby noszone na nadgarstku, akcesoria do
włosów.
Do kontroli typowano placówki poprzez dobór przypadkowy spośród będących
w posiadaniu wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej danych o przedsiębiorcach,
a także mając na uwadze placówki, w których ujawniono w toku poprzednich kontroli
nieprawidłowości oraz na działanie, których wpłynęły do WIIH skargi konsumentów.

II.

USTALENIA KONTROLI
Łącznie kontrolą objęto 118 przedsiębiorców, w tym w:
 105 sklepów detalicznych,
 13 hurtowni.
Nieprawidłowości stwierdzono u 20 przedsiębiorców, w tym w:
 19 sklepach detalicznych,
 1 hurtowni.

1.

Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych pobierane był różnorodne produkty w celu przeprowadzenia
pomiarów zawartości niklu, kadmu i jego związków a także ołowiu i chromu VI. Wybierano

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 122),.
3 Rozporządzenie 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. U. UE Lz dnia 30.12.2006 Nr 396 s. 1).
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w szczególności wyroby, które podczas użytkowania mają długotrwały i bezpośredni kontakt ze
skórą człowieka.
Ogólnie do badań laboratoryjnych pobrano 112 produktów, z których 16 zakwestionowano.




III.

68 biżuterii, biżuterii sztucznej i akcesoriów włosów na zawartość kadmu i ołowiu,
(zakwestionowano 7 w zakresie kadmu i 11 w zakresie ołowiu),
36 wyrobów skórzanych na zawartość chromu VI, (zakwestionowano 1).
8 biżuterii na zawartość niklu, (nie kwestionowano).

PODSUMOWANIE

Podczas badań laboratoryjnych zakwestionowano ogólnie 13 proc. produktów.
Przeprowadzone kontrole stały się podstawą wydania 10 decyzji, wystosowano 13 wystąpień
pokontrolnych do dostawców (producentów), 10 spraw zostało przekazanych do Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, 1 sprawę przekazano, zgodnie z właściwością do innego WIIH.
Przeprowadzone kontrole wykazały, że w dalszym ciągu dostępne są na rynku produkty
zawierające szkodliwe zabronione na podstawie rozporządzenia REACH substancje chemiczne,
które nie mogą być stosowane w wyrobach z uwagi na bezpośredni i przedłużony kontakt
z ludzką skórą. Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim ołowiu i kadmu w biżuterii.
Biorąc pod uwagę fakt, iż są to bardzo szkodliwe substancje i mają negatywne skutki na zdrowie
człowieka zasadne jest kontynuowanie kontroli w kolejnych okresach.
Jako pozytywny aspekt należy podnieść, iż przeprowadzone kontrole umożliwiają
wyeliminowanie z obrotu handlowego wyrobów zawierających wyższą niż dozwolona
zawartość substancji chemicznych. Czynności Inspekcji Handlowej zwiększają także wiedzę
kontrolowanych przedsiębiorców w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Opracowano:
w Departamencie Inspekcji Handlowej
UOKiK
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