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INFORMACJA
Z KONTROLI
PRAWIDŁOWOŚCI
OZNAKOWANIA
DETERGENTÓW
I. WSTĘP
Rynek oferuje konsumentom coraz bogatszą gamę
wyrobów chemii gospodarczej, które nie zawsze spełniają
oczekiwania użytkowników. Dlatego też Inspekcja Handlowa
przeprowadza stałe kontrole oznakowania różnego rodzaju
środków czyszczących, myjących i piorących używanych
w gospodarstwach domowych. Ostatnią z nich, w trzecim
kwartale 2017 r. przeprowadzono skupiając się na spełnianiu
obowiązujących
wymogów
prawnych
znakowania
detergentów oraz sprawdzając laboratoryjnie prawidłowość
deklaracji masy netto wskazanych produktów.

Kontrolowano m.in.: płyny i proszki do prania, płyny do
płukania i zmiękczania tkanin, mleczka, żele i płyny do
mycia naczyń, mleczka do czyszczenia, produkty do mycia,
czyszczenia i pielęgnacji szyb, płyny i środki czyszczące do
toalet, wybielacze i odplamiacze na bazie aktywnego chloru
i inne.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły
nieprawidłowego oznakowania opakowań detergentów –
101 partii, w tym:
•

nieujawnienia nazwy handlowej lub znaku
towarowego i pełnego adresu oraz numeru telefonu
osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie produktu
do obrotu – 8 partii;

•

braku adresu, adresu e-mailowego, o ile jest dostępny
oraz numeru telefonu, pod którym jest dostępny
arkusz danych składników – 5 partii.

•

Ponadto w zakresie oznakowania wynikającego z
załączników VIIA i VII B zakwestionowano z powodu
braków oznakowaniu:

•

dotyczącym informacji o zawartości (załącznik VIIA)
– 9 partii,

•

dotyczącym informacji o dozowaniu (załącznik VIIB)
– 2 partie;

II. USTALENIA KONTROLI
Łącznie kontrolą objęto 63 placówek, w tym: 32 hurtownie,
27 sklepów detalicznych, 4 sklepy wielkopowierzchniowe.
Łącznie nieprawidłowości stwierdzono w 19 placówkach
(30,1 proc.), w tym: 9 sklepach detalicznych, 7 hurtowni , 3
sklepach wielkopowierzchniowych.

1. Oznakowanie
opakowań
wyrobów chemii gospodarczej

jednostkowych

Ocenie
prawidłowości
oznakowania
opakowań
jednostkowych kontrolowanych wyrobów poddano 209
partii, kwestionując 33 partie, co stanowiło 15,8 proc.
zbadanych partii.
1

Niektóre partie kwestionowane były z kilku powodów

1

Zbadano również 78 partii produktów sklasyfikowanych
jako niebezpieczne, zaś z powodu nieprawidłowego
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ich oznakowania wynikającego z takiej
zakwestionowano 14 z nich, tj. 18 proc.

klasyfikacji

W zakresie wymogów stosowania na oznakowaniu języka
polskiego zbadano 186 partie detergentów, kwestionując 13
z nich, tj. 7 proc.
Kontroli poddano również 24 partie pod kątem wyposażenia
opakowania w zamknięcie utrudniające otwarcie przez
dzieci oraz 15 partii w zakresie wyposażenia opakowania
w wyczuwalne ostrzeżenie o niebezpieczeństwie nie
kwestionując żadnego z nich.

2.

Kapsułki do prania i zmywarek

Ze względu na to, iż udział płynnych detergentów do
prania, w rozpuszczalnych opakowaniach jednorazowych
do jednorazowego użycia na rynku unijnym stale rośnie,
a także fakt, że krajowe ośrodki toksykologiczne państw
członkowskich notują znaczną liczbę zgłoszeń poważnych
incydentów zatruć i uszkodzeń oczu, których ofiarami były
głównie dzieci, spowodowanych właśnie tym rodzajem
opakowania produktu, wojewódzkie inspektoraty zbadały
oznakowanie detergentów w opakowaniach rozpuszczalnych.
Zbadano 14 partii kapsułek i tabletek do prania kwestionując
6 z nich oraz 6 partii kapsułek i tabletek do zmywarek
kwestionując 2 z nich. W tym przypadku nieprawidłowości
dotyczyły m.in. nieprawidłowego oznakowania w zakresie
informacji o dozowaniu, braku haseł ostrzegawczych lub
nieprawidłowym ich umiejscawianiu, a także braku języka
polskiego. Ponadto sprawdzano wymóg zamieszczania na
tego typu produktach zwrotu P102 Chronić przed dziećmi w
zakresie tym zakwestionowano 1 partie tabletek/ kapsułek
do zmywarek i 4 partie tabletek/ kapsułek do prania.

3.

Badania laboratoryjne

Podczas kontroli inspektorzy Inspekcji Handlowej pobierali
do badań laboratoryjnych różnego rodzaju produkty w celu
sprawdzenia zgodności masy netto produktu z deklaracją
producenta. Do badań pobrano 80 wyrobów. W tym:
•

mleczka i płyny czyszczące – 14 partii,

•

płyny do mycia różnych powierzchni – 12 partii,

•

płyny do płukania tkanin – 8 partii,

•

proszki do prania – 20 partii,

•

płyny i koncentraty do mycia naczyń – 9 partii,

•

płyny do prania – 6 partii,

•

wybielacze – 2 partie,

•

płyny i środki czyszczące do WC – 3 partie,

•

środki do czyszczenia kamienia i rdzy – 2 partie,

•

proszki czyszczące – 2 partie
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•

połączenie proszku do prania i żelu – 1 partia,

•

płyn do czyszczenia zmywarek – 1 partia.

Wyniki
przeprowadzonych
nieprawidłowości.

badań

nie

wykazały

4. Przestrzegania
obowiązku
informowania
konsumentów o odpadach opakowaniowych
Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy prowadzący jednostki
handlu detalicznego lub hurtowego, którzy sprzedają
produkty w opakowaniach są obowiązani przekazywać
użytkownikom tych produktów informacje o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych w zakresie:
1) dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku,
w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,
2) właściwego
opakowaniowymi,

postępowania

z

odpadami

3) znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach
- co najmniej przez wywieszenie odpowiedniej informacji
w miejscu sprzedaży.
Inspektorzy przeprowadzili w tym zakresie kontrole u
60 przedsiębiorców, z czego u 3 z nich stwierdzono brak
powyższych informacji. Zgodnie z obowiązującym prawem
wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nałożył kary
pieniężne w formie decyzji administracyjnej.

5.

Przestrzegania trwałości

Na opakowaniach wyrobów chemii gospodarczej producent
nie ma obowiązku podawania terminu trwałości, dlatego
zagadnienie to sprawdzano jedynie w przypadku, gdy
producent dokonał takiej deklaracji.
Spośród sprawdzanych produktów w ww. zakresie (191
partii) zakwestionowano 1 partię przeterminowaną.
Przedsiębiorca dobrowolnie wycofał produkt z obrotu.

6.

Legalność prowadzenia działalności

Legalność
prowadzenia
działalności
gospodarczej
sprawdzano u 38 przedsiębiorców. Nieprawidłowości w tym
zakresie stwierdzono u 1 z nich. Przedsiębiorca nie zgłosił
działalności w zakresie sprzedaży detalicznej towarów
(w sklepie stacjonarnym) oraz za pośrednictwem sklepu
internetowego. Niezgłoszenie zmian danych objętych
wpisem do CEIDG narusza wymagania art. 30 ust. 1 ustawy z
dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej
i stanowi wykroczenie z art. 601§ 2 KW. W trakcie kontroli
osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości
ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości
200 zł.
W trakcie kontroli przedsiębiorca dokonał stosownych
zmian w CEIDG.
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III.

PODSUMOWANIE

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas
kontroli, wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej
podjęły następujące działania:

IV.

PORADNIK

1.

Konsumencie:

•

pamiętaj o sprawdzaniu oznakowania produktu przez
jego zakupem. Na oznakowaniu każdego detergentu
powinien być adres, adres e-mailowy (o ile jest
dostępny) oraz jego nazwa lub nazwa handlowa,

•

oznakowanie produktu, o ile nie jest możliwe
przedstawianie go w formie graficznej, powinno być w
języku polskim,

•

wystosowano
12
wystąpień
pokontrolnych
do dostawców, importerów i producentów
zakwestionowanych towarów,

•

wydano 3 pouczenia w trybie art. 41 Kodeksu
wykroczeń,

•

ukarano mandatami karnymi 2 przedsiębiorców na
kwotę 500 zł,

•

detergenty przeznaczone do prania powinny zawierać
informacje o dozowaniu.

•

wystosowano 1 pismo informacyjne do właściwej
terenowo stacji sanitarno – epidemiologicznej,

2.

Przedsiębiorco:

•

wydano 3 decyzje w zakresie ustawy o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

•

•

skierowano 3 wnioski do sądu,

•

nałożono 2 mandaty karne na kwotę 350 zł,

zadbaj, aby w Twoje placówce wywieszona była
informacja wymagana na podstawie przepisów art.
42 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z
2018 r. poz. 155),

•

skierowano
5
pism
do
kontrolowanych
przedsiębiorców przekazując wyniki badań i
zwalniając próbki kontrolne.

•

pamiętaj, aby produkty – w szczególnie te niebezpieczne
– umieścić na sklepowych pólkach w ten sposób aby
znajdowały się poza zasięgiem dzieci,

•

niektóre detergenty mają datę przydatności do
użycia, zadbaj, aby w Twojej placówce nie było tych
przeterminowanych.

Przedstawione wyniki kontroli wskazują, że na wciąż
rozwijającym się rynku wyrobów chemii gospodarczej
większość tych wyrobów spełnia wymagania jakościowe
i wymogi obowiązującego prawa. Producenci wyrobów
chemii gospodarczej zasadniczo dbają o prawidłowość
uwidaczniana wymaganych przepisami informacji na swoich
wyrobach i zapewniają jego zgodność z wymaganiami.
Jednakże występują nieprawidłowości w zakresie
oznakowania detergentów. W toku kontroli nie stwierdzono
naruszeń przepisów dotyczących wyposażenia opakowania
w zamknięcie utrudniające otwarcie produktu przez
dzieci oraz braku wyczuwalnego dotykiem ostrzeżenia o
niebezpieczeństwie w sytuacji, gdy był on wymagany.

Opracowanie:
Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK

Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały
nieprawidłowości. Ze względu na stale rosnąca gamę
produktów chemii gospodarczej na rynku oraz z uwagi na
interes konsumentów zagadnienia jakości i oznakowania
będą nadal regularnie kontrolowane.
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