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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 października 2017 r. 

PU.832.34.2017 

 

 

INFORMACJA 

z kontroli produktów biobójczych 

oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych 

 
 
1. WSTĘP 

Zgodnie z programem kontroli nr DIH-702-20(1)/17/JG z dnia 30 czerwca 2017 r. Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 

przeprowadził w III kwartale 2017 r. kontrole produktów biobójczych oferowanych w placówkach 

zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi.  

 

2. CEL KONTROLI 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości opakowań oraz oznakowania opakowań jednostkowych 

produktów biobójczych, wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych, a także sprawdzenie 

prawidłowości obrotu tymi wyrobami. 

 

3. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził kontrole w 5 placówkach.  

Jednostki do kontroli wytypowano po analizie rynku. 

Kontrolą objęto: 

• 2 sklepy wielkopowierzchniowe: 

• 3 jednostki handlu detalicznego: 

 

4. PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

 

4.1. Prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania wyrobów, 

4.2. Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych,  

4.3. Przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o odpadach opakowaniowych produktów. 

4.4. Przestrzeganie okresów trwałości – przydatności do użycia. 

 

Ocenie pod względem prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania poddano łącznie 

w 5 jednostkach 17 partii produktów, w tym: 

 15 partii produktów biobójczych (tj. środki przeciw m. in. gryzoniom, mrówkom, komarom                             

i kleszczom oraz dezynfekujące), 

 2 partie wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych (pergola, donica).  
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W wyniku przeprowadzonej kontroli zakwestionowano 1 partię produktów biobójczych,  

ze względu na nieprawidłowości w oznakowaniu.  

Ponadto sprawdzono przestrzeganie okresów trwałości – przydatności do użycia produktów biobójczych  

oraz obowiązku informowania konsumentów o odpadach opakowaniowych produktów, nie stwierdzając 

nieprawidłowości. 

 

USTALENIA KONTROLI  

4.1 Prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania wyrobów  

W 5 placówkach prawidłowość oznakowania 15 partii produktów biobójczych sprawdzono w oparciu  

o przepisy: 

- ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1926 ze zm.), 

zwanej dalej ustawą o produktach biobójczych, 

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r.  

w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U UE L z 2012 r. Nr 

167, s. 1), zwanego dalej rozporządzeniem UE nr 582/2012. 

 

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. Na podstawie ww. rozporządzenia stwierdzono, że spośród 15 partii badanych 

wyrobów 4 partie należały do kategorii 1 „środki dezynfekujące”, natomiast 11 partii zostało 

zaklasyfikowanych do 3 kategorii „zwalczanie szkodników”.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli zakwestionowano w 1 placówce 1 partię produktów z powodu 

nieprawidłowości w oznakowaniu tj. brak: 

 tożsamości substancji czynnej i jej stężenia podanego w jednostce metrycznej, co było niezgodne 

z art.33 ust. 3 pkt 2 ustawy o produktach biobójczych (art. 69 ust. 2a rozporządzenia  

UE nr 582/2012), 

 numeru telefonu podmiotu odpowiedzialnego, co było niezgodne z art. 33 ust. 3 pkt 4 ustawy  

o produktach biobójczych, 

  rodzaju postaci użytkowej produktu biobójczego, co było niezgodne z art. 33 ust. 3 pkt 5 ustawy  

o produktach biobójczych (art. 69 ust. 2e rozporządzenia UE nr 582/2012),  

 zaleceń dotyczących bezpiecznego postępowania z odpadami produktu biobójczego i jego 

opakowaniem, co było niezgodne z art. 33 ust. 3 pkt 10 ustawy o produktach biobójczych (art. 69  

ust. 2j rozporządzenia UE nr 582/2012). 

 

Z osobą upoważnioną do reprezentowania firmy omówiono stwierdzone nieprawidłowości.  

 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano: 

 2 wystąpienia: do jednostki nadrzędnej  oraz do producenta z wnioskami o podjęcie działań 

naprawczych mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości, 

 informację do właściwej miejscowo jednostki Inspekcji Sanitarnej. 

 

Inspektorat oczekuje na odpowiedź od przedsiębiorcy, natomiast spółka w odpowiedzi poinformowała, że 

wycofała z obrotu zakwestionowany produkt.  

W oznakowaniu pozostałych (14) partii wyrobów nieprawidłowości nie stwierdzono. 
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Produkty te oznaczone były w sposób prawidłowy i zawierały wymagane informacje określone w ustawie  

z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych tj. m.in.: 

 nazwę produktu biobójczego, 

 tożsamość wszystkich substancji czynnych i ich stężenia w jednostkach metrycznych, 

 numer pozwolenia na obrót,  

 imię i nazwisko, adres albo nazwę firmy oraz adres siedziby podmiotu odpowiedzialnego, 

 postać użytkową produktu biobójczego, 

 zakres stosowania produktu biobójczego, 

 zalecenia dotyczące stosowania, dawki lub ilości wyrażone w jednostkach metrycznych  

dla zakresu stosowania, 

 informacje dotyczące bezpośrednich i pośrednich ubocznych skutków stosowania produktu 

biobójczego i wskazówki odnośnie udzielania pierwszej pomocy, 

 napis „przed użyciem przeczytaj załączoną ulotkę informacyjną”, jeżeli była ona dołączona  

do produktu biobójczego, 

 zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem, 

 numer serii i datę ważności uwzględniającą normalne warunki przechowywania produktu, 

 okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego, okresy między kolejnymi 

zastosowaniami, okres po którym ludzie lub zwierzęta mogą przebywać na terenie, gdzie produkt 

biobójczy był stosowany, 

 informacje na temat wentylacji pomieszczeń, w których był zastosowany produkt biobójczy. 

 

Spośród 15 objętych kontrolą 9 partii produktów biobójczych zostało zaklasyfikowanych przez 

producentów jako stwarzające zagrożenie, dlatego prawidłowość wprowadzenia do obrotu i oznakowania 

tych produktów oceniono dodatkowo w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 

substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE nr 1907/2006 

(Dz. U. UE L z 31.12.2008r. Nr 353, str. 1), nie stwierdzając nieprawidłowości. Poddane ocenie wyroby 

były sklasyfikowane, pakowane i oznakowane zgodnie z rozporządzeniem CLP. 

Porównano także oznakowanie opakowań kontrolowanych wyrobów z otrzymanymi kartami 

charakterystyki stwierdzając, iż podane na 9 partiach kontrolowanych wyrobów zwroty H – wskazujące 

rodzaj zagrożenia oraz zwroty P – wskazujące środki ostrożności były spójne z identyfikacją zagrożeń  

i elementami oznakowania podanymi w kartach charakterystyki. 

Ponadto stwierdzono, iż zgodnie z art. 35 ust. 2, w związku z przepisami sekcji 3.2.1 oraz sekcji 3.1.1.1. 

rozporządzenia CLP opakowania jednostkowe 1 partii produktów biobójczych wyposażone były  

w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie oraz w zamknięcie utrudniające otwarcie  

przez dzieci. Czternaście partii wyrobów nie podlegało ww. przepisom. 

 

4.2 Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych 

W jednej placówce objęto kontrolą dwie partie wyrobów z drewna (pergola, donica), w oznakowaniu 

których producent umieścił informację, iż drewno zostało impregnowane w celu ochrony przed grzybami 

niszczącymi drewno i owadami.  

Prawidłowość oznakowania ww. wyrobów sprawdzono pod kątem przepisu art. 58 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na 
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rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L z 2012 r.,  Nr 167, s.1). Nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

 

W pozostałych czterech placówkach nie stwierdzono w ofercie handlowej wyrobów posiadających  

na opakowaniu informacji o poddaniu ich działaniu produktów biobójczych. 

 

4.3Przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o odpadach opakowaniowych produktów 

W 5 placówkach sprawdzono spełnianie przez przedsiębiorców sprzedających produkty w opakowaniach 

obowiązku nałożonego przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm.). 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. 

 

4.4  Przestrzeganie okresów trwałości – przydatności do użycia 

W 5 placówkach w stosunku do 15 partii produktów biobójczych sprawdzono przestrzeganie okresów 

trwałości – przydatności do użycia. Nie stwierdzono żadnego przypadku oferowania produktów  

po upływie terminu przydatności do użycia, określonego przez producenta na opakowaniu. 

 

WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW Z KONT ROLI 

 

W związku z ustaleniami kontroli: 

 skierowano 2 wystąpienia pokontrolne (jednostka nadrzędna, producent) informujące  

o stwierdzonych nieprawidłowościach, z wnioskami o podjęcie działań naprawczych mających  

na celu wyeliminowanie nieprawidłowości, 

 o stwierdzonych nieprawidłowościach w oznakowaniu produktu biobójczego poinformowano 

właściwą miejscowo jednostkę Inspekcji Sanitarnej. 

 

WNIOSKI 

 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości opakowań, oznakowania opakowań 

jednostkowych produktów biobójczych, wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych oraz 

przestrzegania obowiązku informowania konsumentów o odpadach opakowaniowych produktów  

i przestrzeganie terminów przydatności do użycia produktów. 

Do kontroli wytypowano stosowane powszechnie preparaty biobójcze, jak środki przeciw m. in. 

gryzoniom, mrówkom, komarom i kleszczom oraz dezynfekujące, oferowane do sprzedaży w sklepach 

z artykułami ogrodniczymi i zoologicznymi. Przeprowadzone kontrole wykazały, że mimo 

skomplikowanych przepisów prawnych przedsiębiorcy dobrze radzą sobie z ich stosowaniem. 

Zakwestionowano tylko jedną partię z 15 partii produktów biobójczych objętych kontrolą, co stanowiło 

6,7 %, natomiast w przypadku objętych kontrolą wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych 

nieprawidłowości nie stwierdzono.  

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują także, że przedsiębiorcy prowadzą nadzór 

nad przestrzeganiem terminów trwałości podanych przez producentów na opakowaniach jednostkowych, 

nie stwierdzono bowiem przypadku oferowania do sprzedaży produktów przeterminowanych. 
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Odrębnym zagadnieniem było sprawdzenie przestrzegania obowiązku informowania konsumentów 

o odpadach opakowaniowych produktów. Kontrole wykazały, że przedsiębiorcy wywiązują  

się z nałożonego na nich obowiązku uwidaczniania takich informacji. 

Ze względu na stale rosnącą gamę produktów biobójczych trafiających na rynek oraz biorąc 

pod uwagę zagrożenie, jakie mogą one stwarzać w przypadku niewłaściwego ich użycia z powodu 

niedostatecznej informacji dostarczonej przez producenta, wydaje się celowym monitorowanie rynku 

w zakresie objętym niniejszym programem kontroli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


