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wyrobów pod względem zawartości 
niektórych substancji chemicznych
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Obowiązujące przepisy zakazują wprow-
adzania produktów, które zawierają sub-
stancje lub mają zbyt dużą zawartość 

substancji, których stosowanie może wiązać się 
z poważnymi konsekwencjami dla zdrowia kon-
sumentów. Mimo powyższego zakazu i działań 
podejmowanych przez organy nadzoru, na rynku 
w dalszym ciągu znajdują się wyroby, w  których 
wykrywa się niebezpieczne dla ludzi związki 
chemiczne, mogące wywoływać np. alergie, po-
drażnienia skóry, oczu, czy kłopoty z oddychaniem, 
ale również takie, których szkodliwych skutków 
nie widać od razu, a są bardzo niebezpieczne dla 
zdrowia, np. substancje rakotwórcze, zaburzające 
gospodarkę hormonalną, czy też uznane za ma-
jące istotny wpływ na środowisko. Niestety bardzo 
często sprzedawcy sami nie są świadomi, że w ich 
ofercie znajdują się produkty, które mogą zawi-
erać niedozwolone substancje, bądź produkty, w 
których zawartość substancji przekracza dozwol-
ony poziom.
Przepisy1 wprowadzają ograniczenia dla wie-
lu substancji, które są stosowane w wyrobach 
przeznaczonych dla konsumentów, a które mogą 
wpływać negatywnie na ich zdrowie. Są wśród 
nich ograniczenia, m.in. dla: 

1 Dopuszczalne wartości substancji określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. U. UE L z dnia 30.12.2006 Nr 396 s. 1) – załącznik XVII

 ▶ amin aromatycznych, np. w wyrobach skórza-
nych i wyrobach włókienniczych,

 ▶ kadmu i ołowiu, np. w biżuterii, biżuterii sz-
tucznej i akcesoriach do włosów (wyrobach 
metalowych i niemetalowych), zegarkach  
i innych wyrobach noszonych na nadgarstk-
ach,

 ▶ niklu, w wyrobach, które są przeznaczone 
do bezpośredniego i długotrwałego kontak-
tu ze skórą, np.  w akcesoriach krawieckich 
stosowanych w wyrobach włókienniczych, 
w biżuterii, biżuterii sztucznej, bransoletki, ko-
perty i zapięcia do zegarków,

 ▶ fumaranu dimetylu, np. w wyrobach skórza-
nych, skóropodobnych i środkach suszących,

 ▶ chromu VI, w wyrobach skórzanych wchodzą-
cych w kontakt ze skórą,

 ▶ toluenu i chloroformu, np. w klejach,
 ▶ wielopierścieniowych węglowodorów aro-

matycznych (WWA), np. w oponach do mo-
torowerów i motocykli, sprzęcie sportowym 
czy artykułach gospodarstwa domowego,

 ▶ ftalanów, w artykułach pielęgnacyjnych 
dla dzieci wykonanych w całości z  polichlor-
ku winylu (PCW) lub posiadających elementy 
z PCW.

Informacje 
ogólne
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Zgodnie z Planem Kontroli Inspekcji Handlowej 
na 2020 rok, Inspekcja Handlowa przeprowadziła 
w okresie I - III kwartał 2020 r. kontrolę, której 
celem było sprawdzenie, czy wyroby przeznaczone 
dla konsumentów nie zawierają niedozwolonych 
do stosowania substancji chemicznych lub ich 
stężenie nie przekracza wartości dopuszczalnej 
zawartej w załączniku XVII rozporządzenia REACH. 
Kontrole zostały przeprowadzone w hurtowniach 
i sklepach detalicznych.

Łącznie kontrolą objęto 137 
przedsiębiorców, w tym:

128 sklepów detalicznych,
9 hurtowni.

Nieprawidłowości stwierdzono 
u 9 przedsiębiorców, w tym w:
8 sklepach detalicznych,
1 hurtowni.

WSZYSTKIE
PLACÓWKI

SKLEPY
DETALICZNE

HURTOWNIE

128

137

9

9

8

1

KONTROLOWANE PODMIOTY
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W toku prowadzonej kontroli przebadano 
132 produkty pod względem zawartości 
poniższych substancji chemicznych:

 ▶ kadmu w biżuterii, biżuterii sztucznej (meta-
lowej i niemetalowej, z elementami meta-
lowymi i niemetalowymi) oraz w zegarkach,

 ▶ ołowiu w biżuterii, biżuterii sztucznej (meta-
lowej i niemetalowej, z elementami meta-
lowymi i niemetalowymi) oraz w zegarkach,

 ▶ chromu VI w wyrobach skórzanych lub zawier-
ających części skórzane wchodzące w kontakt 
ze skórą,

 ▶ toluenu – w klejach.
 
 

Do badań laboratoryjnych wytypowano:
 ▶ 66 partii biżuterii, biżuterii sztucznej – branso-

letki, naszyjniki, łańcuszki, kolczyki, zegarki na 
rękę, pierścionki, elementy noszone na nad-
garstku (w zakresie zawartości kadmu i ołow-
iu),

 ▶ 46 partii wyrobów skórzanych – gdzie część 
skórzana produktu pozostaje w  bezpośred-
nim i przedłużonym kontakcie ze skórą człow-
ieka – obuwie, rękawiczki (bez podszewki), tor-
by, portfele, paski, bransoletki skórzane, etui 
na klucze (w zakresie zawartości chromu VI),

 ▶ 20 partii klejów - kleje szybkoschnące, typu 
super glue, kropelka, itp. (w zakresie zawartoś-
ci toluenu).

Badania 
laboratoryjne

Zakwestionowano 9 partii 
produktów2 z uwagi na 
przekroczenie dopuszczal-
nej zawartości substancji 
(6,8 proc. badanych).

____________________________

2 Te same produkty mogły być zakwestionowane z uwagi na przekroczenie zarówno kadmu, jak i ołowiu.

WYROBY ZAKWESTIONOWANE
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Wśród zakwestionowanych produktów znalazły 
się:

 ▶ 2 partie rękawiczek skórzanych – z uwagi na 
przekroczenie dopuszczalnej zawartości 
Chromu (VI) (dopuszczalna zawartość zgodna 
z wymaganiami mniej niż 3 mg/kg);

 ▶ 2 partie biżuterii - z uwagi na przekroczenie 
kadmu i ołowiu (dopuszczalna zawartość 
zgodna z wymaganiami: kadm - mniej niż 100 
mg/kg, ołów - mniej niż 500 mg/kg):

 ▶ 2 partie biżuterii - z uwagi na przekroczenie 
kadmu i ołowiu (dopuszczalna zawartość 
zgodna z wymaganiami: kadm - mniej niż 100 
mg/kg, ołów - mniej niż 500 mg/kg):
 ▷ bransoletka (biżuteria sztuczna) - 

stwierdzo no zawartość kadmu w elemen-
tach meta lowych łączących i ozdobach w 
ilości prze kraczającej 166 000 mg/kg, oraz 
obecność ołowiu w zapięciu w ilości prze-
kraczającej 4444 mg/kg;

 ▷ zegarek damski - stwierdzono w koronce 
zegarka zawartość kadmu w ilości 121 mg/
kg oraz obecność ołowiu w ilości prze-
kraczającej 4444 mg/kg

 ▶ 3 partie kolczyków – z uwagi stwierdzenie 
zawartości kadmu w ilości przekraczającej 166 
000 mg/kg w niektórych częściach biżuterii 
(dopuszczalna zawartość kadmu zgodna z wy-
maganiami - mniej niż 100 mg/kg);

 ▶ 2 partie zegarków – z uwagi na stwierdzenie 
zawartości ołowiu w koronce w ilości prze-
kraczającej 4444 mg/kg (dopuszczalna zawar-
tość ołowiu zgodna z wymaganiami - mniej 
niż 500 mg/kg).

Przedsiębiorcy podjęli dobrowolne działania polegające na wycofaniu 
z obrotu kwestionowanych produktów, w jednym przypadku wydano decyzję 
wycofującą kwestionowany produkt z obrotu oraz wydano 8 decyzji zobow-
iązujących kontrolowanych przedsiębiorców do pokrycia kosztów badań tych 
wyrobów w łącznej wysokości 4 664 zł. Ponadto informację o stwierdzonych 
nieprawidłowościach przekazano do właściwych terenowo organów Państ-
wowej Inspekcji Sanitarnej.

Opracowanie:
Departament Inspekcji Handlowej UOKiK, 22 kwietnia 2021 r.

Załączniki:
 ▶ Wykaz wyrobów zbadanych pod względem zawartości  niektórych substancji 

chemicznych w I półroczu 2020 r.
 ▶ Wykaz wyrobów zbadanych pod względem zawartości  niektórych substancji 

chemicznych w II półroczu 2020 r.


