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Informacja o wynikach kontroli kosmetyków w zakresie znakowania i prawidłowości obrotu

I. STRESZCZENIE
Kontrole
prawidłowości
znakowania
i
obrotu
kosmetykami
przeprowadziły wszystkie wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej
w 133 placówkach. Sprawdzeniem objęto 1358 partii wyrobów.
Kontrolami objęto między innymi kosmetyki do pielęgnacji ciała, włosów
a także wody toaletowe, środki do makijażu i demakijażu.
Ze względu na nieprawidłowe oznakowanie zakwestionowano ogółem
7% partii badanych.
Stwierdzone odstępstwa od wymagań prawnych w zakresie oznakowania
miały marginalne znaczenie dla konsumenta.
Nie stwierdzono kosmetyków przeterminowanych ani takich, które
w swoim składzie zawierałyby substancje niedozwolone do stosowania.
Istotne nieprawidłowości stwierdzono w przestrzeganiu przepisów dot.
obowiązku uwidaczniania cen produktów, za które odpowiadają właściciele
placówek handlowych, bowiem aż w 42% kontrolowanych placówkach
stwierdzono brak wywieszek cenowych oraz informacji o cenach cen
jednostkowych.

II ZASIĘG TERYTORIALNY I ROZMIAR RZECZOWY KONTROLI
Podobnie jak co roku, Inspekcja Handlowa wypełniając obowiązki
określone w ustawie z 30 marca 2001 roku o kosmetykach (DzU, nr 42, poz.
473 ze zm.), w I kwartale 2008 roku przeprowadziła kontrolę kosmetyków.
Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości oznakowania kosmetyków
i obrotu tymi wyrobami.
Kontrolę realizowało szesnaście wojewódzkich inspektoratów IH, które
łącznie objęły nią 133 jednostki, w tym:


93 placówki detaliczne,



26 hurtowni,



4 sklepy wielkopowierzchniowe,



9 producentów/importerów.

Różnego rodzaju nieprawidłowości, głównie w zakresie sposobu
uwidaczniania cen, stwierdzono w 61 placówkach, co stanowiło 46% ogółu
skontrolowanych.
Sprawdzeniem objęto 1358 partii różnego rodzaju kosmetyków o łącznej
wartości 1138 tys. zł, z czego ze względu na ujawnione nieprawidłowości
zakwestionowano 11% partii badanych o wartości 64 tys. zł (6% wartości
partii badanych).
Kontrolą objęto między innymi:
 kremy, emulsje, żele do pielęgnacji ciała,
 kremy, żele, odżywki, maseczki, mleczka, toniki do twarzy,
 mydła, żele, balsamy, płyny do kąpieli,
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wszelakie środki do pielęgnacji włosów,
środki przeznaczone do golenia,
wody toaletowe, dezodoranty,
środki do pielęgnacji stóp, paznokci.

III. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI
1. Ustalenia kontroli w zakresie oznakowania kosmetyków
Kontrolę tego zagadnienia przeprowadzono z uwzględnieniem wymagań
określonych w następujących aktach prawnych:
 ustawie z 30 marca 2001 roku o kosmetykach (DzU nr 42, poz. 473 ze
zm.);
 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 czerwca 2002 roku w sprawie
ustalenia listy substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach,
listy substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie
w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, listy
barwników, substancji konserwujących i promieniochronnych dozwolonych
do stosowania w kosmetykach oraz znaku graficznego wskazującego na
umieszczenie dodatkowych informacji (DzU nr 105, poz. 934 ze zm.),
 ustawie z 7 października 1999 r. o języku polskim (DzU nr 90, poz. 999 ze
zm.);
 ustawie z 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (DzU, nr 128, poz.
1409 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów
paczkowanych (DzU nr 193, poz. 1615);
 rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 roku
o szczegółowych wymaganiach, jakim powinny odpowiadać wyroby
aerozolowe (DzU nr 263, poz. 2199).
Poniższy wykres przedstawia udział poszczególnych grup rodzajowych
kosmetyków zbadanych w zakresie oznakowania.
Kosmetyki objęte kontrolą-liczba partii
51

93

65

22

110
242

103
68
261
111
kosmetyki do pielęgnacji ciała
kosmetyki do makijażu
kosmetyki do hig. jamy ustnej
kosmetyki po i do golenia

63

159
kosmetyki do twarzy
kosmetyki do hig. Intymnej
kosmetyki do kąpieli
kosmetyki do paznokci

środki do pielęgnacji włosów
kosmetyki do stóp
wody i perfumy
inne
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a) oznakowanie informacjami wymaganymi art. 6 ustawy
o kosmetykach
Artykuł 6 ustawy o kosmetykach określa szczegółowo, jakie informacje
powinny znajdować się na opakowaniu jednostkowym kosmetyku i w jaki
sposób powinny być one podane. Między innymi wymagane jest podanie
nazwy kosmetyku, wykazu składników, terminu trwałości, funkcji
kosmetyku, jeżeli nie wynika ona jednoznacznie z jego prezentacji.
W powyższym zakresie zbadano 1348 partii kosmetyków o łącznej
wartości 1135 tys. zł, z czego ze względu na ujawnione różnego rodzaju
nieprawidłowości zakwestionowano ogółem 7% partii badanych.
Do mało istotnych z punktu widzenia konsumenta nieprawidłowości,
zaliczyć należy:
 brak pełnego adresu producenta oraz nie wskazanie poprzez podkreślenie
adresu, pod którym przechowywane są informacje o kosmetyku,
 brak lub użycie zwrotu poprzedzającego termin trwałości niezgodnego
z treścią zamieszczoną w przepisach prawa,
 podanie nazw składników niezgodnie z nazewnictwem INCI (np. Oleum
vegetal zamiast Olus Oil, Beeswax zamiast Cera alba) albo podanie
niepełnych nazw składników.
ـ
ـ
ـ
ـ

Ponadto nieprawidłowości w oznakowaniu polegały na:
braku wykazu składników,
braku nazwy produktu,
braku informacji o terminie trwałości,
nazwy i adresu producenta.

a ich skala była nieznaczna.
Oznaczenia zamieszczone na kwestionowanych wyrobach zawierały
znak graficzny wskazujący na umieszczenie informacji o kosmetyku na
dołączonej do niego ulotce, nalepce, taśmie lub kartce. Pomimo takiej
deklaracji, w czasie kontroli w kilkunastu przypadkach do kosmetyku nie
dołączało informacji, ani też kontrolowany nie dysponował dodatkowymi
ulotkami. Faktycznie ulotki te znajdowały się u dystrybutorów bądź
przedstawicieli handlowych i nie były dostarczane do sklepów łącznie
z produktem.
Pozostałe kosmetyki oznakowane były zgodnie z wymaganiami art. 6
ustawy o kosmetykach, w sposób widoczny i czytelny, uniemożliwiający
łatwe usunięcie oznakowania i zawierały wszystkie wymagane elementy.
Kosmetyki, których minimalny okres trwałości, wynosił więcej niż 30
miesięcy, zgodnie z ww. ustawą o kosmetykach, na opakowaniach
jednostkowych miały uwidoczniony na etykiecie znak graficzny informujący,
po jakim czasie od otwarcia opakowania kosmetyk może być stosowany bez
stwarzania zagrożenia dla zdrowia użytkownika.
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Zdarzało się, iż producenci oznaczali kosmetyki ww. znakiem graficznym oraz
jednocześnie umieszczali na opakowaniu dodatkowo termin trwałości
z podaniem odpowiednio miesiąca i roku lub dnia, miesiąca i roku, do
którego kosmetyk zachowuje w pełni swoje właściwości, który poprzedzony
został określeniem „najlepiej zużyć przed końcem”. Umieszczenie tych dwóch
oznaczeń na opakowaniu kosmetyku może wprowadzać konsumenta w błąd,
co do istotnych informacji o wyrobie. Szczególnie dotyczy przypadków, kiedy
kosmetyk zostanie zakupiony pod koniec okresu wyznaczonego przez
dodatkowo naniesiony termin ważności (miesiąc i rok lub dzień, miesiąc
i rok) przy jednoczesnym oznakowaniu znakiem graficznym z cyfrą np. 12 M.
Ten sposób oznakowania może sugerować konsumentom, że kosmetyk przez
12 miesięcy od podanej daty może być nadal stosowany bez stwarzania
zagrożenia zdrowia użytkownika. Jednakże nie ma zakazu umieszczania tych
dwóch informacji na opakowaniu jednostkowym kosmetyku. W związku
z powyższym do przedsiębiorców zostały skierowane pisma zwracające
uwagę, na fakt, że umieszczenie dwóch oznaczeń na opakowaniu
jednostkowym kosmetyku może wprowadzać konsumenta w błąd, co do
istotnych informacji o wyrobie.

b) przestrzeganie określonego w ustawie o kosmetykach
zakazu wprowadzania do obrotu kosmetyków, które
zawierają w swoim składzie substancje niedozwolone
W toku kontroli oznakowania kosmetyków, poprzez weryfikację wykazu
składników zamieszczonego na opakowaniu jednostkowym kosmetyku
sprawdzano, czy nie zawierają one substancji niedozwolonych określonych
w nw. rozporządzeniu.
Sprawdzając
przestrzeganie
przez
przedsiębiorców
przepisów
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2002 r., w sprawie
ustalenia listy substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, listy
substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie
w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, listy
barwników, substancji konserwujących i promieniochronnych dozwolonych do
stosowania w kosmetykach oraz znaku graficznego wskazującego na
umieszczenie dodatkowych informacji (DzU nr 105, poz. 934), badaniem
objęto kosmetyki z 1324 partii o łącznej wartości ok. 1133 tys. zł, z czego
ze względu na ujawnione nieprawidłowości zakwestionowano 1 partię.
Kwestionowana partia lakieru do paznokci zawierała w wykazie
składników w swoim składzie barwnik CI 77019, który nie występuje
w wykazie barwników dozwolonych do stosowania w kosmetykach.
W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że ww. barwnik jest dopuszczony
do stosowania w kosmetykach (gdyż stanowią go minerały z grupy mika),
natomiast nie jest umieszczony na liście barwników i w związku z tym
zostanie usunięty z wykazu składników.
Ponadto, sprawdzając skład danego kosmetyku inspektorzy nie
posiadali informacji, w jakiej ilości dana substancja występuje w produkcie.
W związku z powyższym w przypadku ujawnienia w zamieszczonym na
opakowaniu jednostkowym wykazie składników substancji, którą można
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stosować w kosmetykach w ograniczonej ilości, kierowane
przedsiębiorców zapytania o ich ilościową zawartość. Dotyczyło to:

były

do



substancji, które wymieniono w wykazie substancji konserwujących
dozwolonych do stosowania w kosmetykach w określonym stężeniu
procentowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia; były
to:
- DMDM HYDANTOIN,
- 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3 DIOL,
- Methylisothiazolinone (max dopuszczalne stężenie 0,01%),
- Benzyl alcohol (max dopuszczalne stężenie w gotowym kosmetyku
w % substancji może wynosić 1,0%),
- „Imiazolidinyl urea” (z adnotacją że każdy kosmetyk zawierający
formaldehyd albo substancję wymienioną w niniejszym załączniku,
uwalniającą formaldehyd musi mieć na etykiecie umieszczone
ostrzeżenie „zawiera formaldehyd”, jeśli stężenie formaldehydu
w gotowym produkcie przekracza 0,05%)



substancji
„PABA”,
która
występuje
w
wykazie
substancji
promieniochronnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach
z podaniem ich ilości, zakresu i warunków stosowania, stanowiącym
Załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia, z adnotacją iż maksymalne
dopuszczalne stężenie w gotowym kosmetyku w % substancji
promieniochronnej może wynosić 5%.

Stwierdzano również, że na opakowaniu kosmetyków wymieniono
w składzie substancję o nazwie PETROLATUM (wazelina), która została
wymieniona w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, tj. wykazu substancji
niedozwolonych do stosowania w kosmetykach-za wyjątkiem sytuacji, gdy
znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja,
z której pochodzi nie jest rakotwórcza. Z informacji przesłanych przez
producentów substancja ta to „wazelina biała farmaceutyczna” nie
zaklasyfikowana do substancji niebezpiecznych w myśl obowiązujących
przepisów. W piankach do włosów stwierdzono butan, który jest też
substancją niedozwoloną, jeżeli zawiera ≥ 0,1% wagowych butadienu. Od
przedsiębiorców uzyskano informację, że zastosowany w kosmetykach butan
nie zawierał butadienu.
Kosmetyki przeznaczone do stosowania w profesjonalnych salonach
fryzjerskich (9 partii) posiadały napis „wyłącznie do użytku profesjonalnego”
i dodatkowo inne konieczne ostrzeżenia w związku z zastosowanymi
w składzie substancjami.

c)

oznakowanie kosmetyków
produktów aerozolowych

oferowanych

w

postaci
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Wśród kosmetyków objętych kontrolą (dezodoranty) sprawdzono
oznakowanie wymagane rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20
grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać wyroby aerozolowe oraz określone w załącznikach do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie
oznakowania
opakowań
substancji
niebezpiecznych
i
preparatów
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 oraz z 2004r. Nr 260, poz. 2595).
Wyroby takie (pianka do golenia dla pań, dezodoranty do stóp itp.) posiadały
w oznakowaniu wymagany symbol – odwrócony epsilon, znak ostrzegawczy,
zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia i napis ostrzegawczy. Stwierdzono, że
treść napisów ostrzegawczych dot. wymogów bezpieczeństwa, nie były
sformułowana w sposób dosłowny tak, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe.
ـ

ـ

Kontrolowane wyroby posiadały oznaczenie o treści:
„Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed działaniem słońca i przed
temperaturą powyżej 50°C. Nie dziurawić, nie wrzucać do ognia, także
po zużyciu. Chronić przed dziećmi. Znak graficzny ostrzegawczy (czarny
płomień na pomarańczowym tle), skrajnie łatwopalny F+ oraz symbolodwrócony epsilon”,
„Pojemnik pod ciśnieniem. Nie dziurawić i nie palić pojemnika nawet po
jego opróżnieniu. Chronić przed działaniem słońca i przed temperaturą
powyżej 50°C. Nie rozpylać nad płomieniem i żarzącymi się
przedmiotami. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Trzymać z dala od źródeł zapłonu. Nie palić papierosów podczas
używania Nie wdychać. Chronić przed dziećmi. Znak graficzny
ostrzegawczy (czarny płomień na pomarańczowym tle), skrajnie
łatwopalny F+ oraz symbol – odwrócony epsilon.”

Przedsiębiorcy w odpowiedzi na wystąpienie poinformowali, że napisy
ostrzegawcze zostaną ujednolicone zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005r. oraz że podjęto działania w celu
wycofania nieprawidłowo oznaczonych produktów.
Do przedsiębiorców wprowadzających nieprawidłowo oznakowane
kosmetyki zostały skierowane wystąpienia pokontrolne wskazujące na
stwierdzone nieprawidłowości i obligujące do ich usunięcia.

d) oznakowanie kosmetyków informacjami w języku
polskim oraz wymaganymi przepisami o towarach
paczkowanych
W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o języku polskim
zakwestionowano 18 partii kosmetyków z uwagi sporządzone wyłącznie
w języku obcym opisy w tym ich nazewnictwo oraz ostrzeżenia.
Określone przez producentów, importerów lub dystrybutorów ilości
nominalne produktów wyrażone były w prawidłowych jednostkach miary lub
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objętości, a rodzaj użytych opakowań jednostkowych nie wprowadzał
nabywców w błąd co do ilości rzeczywistej.

3. Ustalenia kontrolne w zakresie prawidłowości obrotu
kosmetykami
a) Pod
względem
przestrzegania
deklarowanych
na
opakowaniach
jednostkowych terminów trwałości sprawdzeniem objęto 1338 partii
kosmetyków, z czego zakwestionowano 1% partii zbadanych. Wyroby
zostały wycofane z obrotu przez kontrolowanych przedsiębiorców. Terminy
ważności były przekroczone o 1 do 7 miesięcy. W stosunku do 2 partii
wydano w trybie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej decyzję zarządzająca wycofanie z obrotu kwestionowanych partii
kosmetyków.
b) W oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97,
poz. 1050 ze zm.), w placówkach prowadzących sprzedaż detaliczną
sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen kosmetyków w miejscach ich
sprzedaży.
Powyższe
zagadnienie
badano
w
99
placówkach,
nieprawidłowości stwierdzono w 42 placówkach, co stanowi 42 % objętych
kontrolą.
Stwierdzone nieprawidłowości polegały na braku wywieszek cenowych
lub informacji o jednostkach miar i cenach jednostkowych. W trakcie
kontroli przedsiębiorcy podjęli działania zmierzające do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości.
Ponadto w jednym przypadku porównano ceny kosmetyków (8 partii)
z cenami promocyjnymi wskazanymi w gazetce reklamowej. W toku
powyższych czynności ustalono, że ceny niektórych produktów obowiązujące
przed promocją w sklepie i wykazane w gazetce jako ceny obowiązujące przed
promocją różniły się miedzy sobą. W przypadku 4 rodzajów kosmetyków ceny
wykazane w Gazetce promocyjnej jako obowiązujące przed promocją były
wyższe od cen obowiązujących w tym czasie w sklepie, a w przypadku
pozostałych 4 ceny produktów były niższe. Przedsiębiorca tłumaczył ten stan
rzeczy faktem zakupu tych samych produktów za pośrednictwem innych
źródeł.

4. Inne ustalenia kontroli
Wszyscy objęci kontrolą przedsiębiorcy prowadzili działalność
gospodarczą w oparciu o aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej lub aktualne wpisy do Krajowego Rejestru
Sądowego.
Tylko w dwóch przypadkach stwierdzono, że zakres wykonywanej
działalności był niezgodny z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.
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Inspektorzy w toku kontroli żądali uzupełnienia aktualnych danych we
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

IV. WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI I ICH OCENA
W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli,
w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej podjęto następujące
działania:

ukarano 31 przedsiębiorców mandatami karnymi na kwotę 5,21
tys. zł,

zastosowano wobec 6 osób pouczenia na zasadzie art. 41 KW,

skierowano 2 wnioski do Sądu Rejonowego,

wydano 15 żądań w celu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli
nieprawidłowości,

skierowano do producentów i dystrybutorów kwestionowanych
kosmetyków 84 wystąpień pokontrolnych – w celu wyeliminowania
stwierdzonych
nieprawidłowości
w
oznakowaniu
kosmetyków
wprowadzonych przez nich do obrotu.
Podobnie jak w roku ubiegłym ustalenia przeprowadzonych kontroli
wskazują na brak istotnych nieprawidłowości w oznakowaniu kosmetyków.
O powyższym świadczy fakt, iż spośród 1348 partii kosmetyków objętych
badaniem, z uwagi na niewłaściwe oznakowanie (art. 6 ustawy
o kosmetykach) zakwestionowano jedynie 101 partii wyrobów, co stanowiło
7 % ogółu zbadanych. W 2007 roku z uwagi na niewłaściwe oznakowanie
zakwestionowano 3% ogółu zbadanych partii. Jednak należy zaznaczyć, że
kontrola w 2007 roku objęła znacznie mniej produktów (270 patii), co
stanowi 20% partii objętych kontrola w tym roku.
Jednakże stwierdzone niedociągnięcia w zakresie oznakowania miały
marginalne znaczenie dla konsumenta.
Istotne nieprawidłowości stwierdzono w przestrzeganiu przepisów
dot. obowiązku uwidaczniania cen produktów, za które odpowiadają
właściciele placówek handlowych, bowiem aż w 42 % kontrolowanych
placówkach stwierdzono brak wywieszek cenowych oraz cen jednostkowych.
Wynika to głównie z niedostatecznej znajomości przez przedsiębiorców
obowiązujących przepisów prawa, zaniedbania oraz z nieświadomości
skutków, jakie mogą nieść ujawnione nieprawidłowości. Jest to zjawisko
niepokojące gdyż wskaźnik nieprawidłowości w tym zakresie podobnie jak
w poprzednim roku (43%) jest nadal wysoki.
Realizując ustawowy obowiązek w zakresie kontroli prawidłowości
oznakowania i obrotu kosmetykami, Inspekcja Handlowa, ponownie nadal
przeprowadzi kontrole kosmetyków w tym zakresie.
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