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Powyższa sytuacja sprawia, że wśród 
producentów kosmetyków pojawia 
się potrzeba uporządkowania  wie-

dzy na temat obowiązujących przepisów, 
a co za tym idzie - zniwelowania ewentual-
nych ryzyk związanych z odpowiedzialno-
ścią za działania niezgodne z prawem. Od-
powiadając na tę potrzebę, niniejszy arty-
kuł zostanie poświęcony wyjaśnieniu kwe-
stii zakresu obowiązków informacyjnych 
nałożonych na producentów kosmetyków. 
W szczególności zostanie wskazane, jakie 
informacje przedsiębiorca obligatoryjnie 
musi przekazać konsumentowi, które infor-
macje nie muszą być podane, a także zosta-
nie omówione jakich informacji może żą-
dać od przedsiębiorcy konsument i jak obo-
wiązek w tym zakresie powinien być reali-
zowany przez przedsiębiorcę.
Temat obowiązków informacyjnych jest 
związany głównie ze wspomnianym wyżej 
rozporządzeniem unijnym. Mimo że rozpo-
rządzenie stosowane jest już od trzech lat 
i wydawać by się mogło, że przedsiębior-
cy zdążyli dostosować się do jego wymo-
gów, obserwuje się, że nadal unijne regula-
cje  nie są do końca zrozumiałe. Warto więc 
przypomnieć najważniejsze rozwiązania 
nim wprowadzone.   

Informacje z zakresu działań
niepożądanych produktu
Regulacje unijne, mając na uwadze dobro 
konsumentów, zobowiązały przedsiębior-
ców do zapewnienia konsumentom łatwe-
go dostępu do informacji o kosmetykach, 
w tym o ich działaniach niepożądanych. 
I właśnie sformułowanie „zapewnienie ła-
twego dostępu” wzbudza wątpliwości. Czy 
oznacza ono, że przedsiębiorca ma obo-
wiązek upublicznienia takich informacji np. 

Legislacja

Obecnie w Polsce obowiązują równolegle 
dwie regulacje odnoszące się bezpośrednio 
do produktów kosmetycznych. Pierwszą 
z nich jest ustawa o kosmetykach z 30 
marca 2001 r., zaś drugą rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 
1223/2009 z 30 listopada 2009 r. dotyczące 
produktów kosmetycznych, które znajduje 
zastosowanie od lipca 2013 r. Ponieważ 
istnieją rozbieżności pomiędzy regulacjami 
zawartymi w przywołanych przepisach, 
polski ustawodawca pracuje nad nową 
ustawą, która miałaby te niespójności 
wyeliminować. Niestety do dzisiaj pojawiły 
się jedynie bardzo lakoniczne założenia do 
planowanych zmian.
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Prawo do informacji
– obowiązki producentów
produktów kosmetycznych

względem konsumenta
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poprzez zamieszczanie ich na swoich stro-
nach internetowych? Odpowiadając na po-
jawiające się niejasności, należy podkreślić, 
że nałożony na producentów obowiązek in-
formacyjny ma w tym zakresie charakter re-
aktywny. Oznacza to, że przedsiębiorca ow-
szem jest zobowiązany do przekazania kon-
sumentowi informacji o działaniach niepo-
żądanych produktów kosmetycznych, ale 
dopiero po uprzednim skierowaniu do nie-
go takiego zapytania. 
Warto w tym miejscu wskazać, że defini-
cja działań niepożądanych obejmuje każ-
dy niekorzystny wpływ na zdrowie ludz-
kie będący skutkiem normalnego lub da-
jącego się przewidzieć stosowania produk-
tu kosmetycznego. Tak szeroki zakres tego 
pojęcia sprawia, że właściwie każda, nawet 
najmniejsza reakcja na dany produkt, w po-
staci chociażby zaczerwienienia na skórze, 
może być potraktowana jako działanie nie-
pożądane. Obowiązkiem informacyjnym 
objęte zostały również ciężkie działania nie-
pożądane, czyli takie, które dotyczą poważ-
niejszych skutków ubocznych stosowania 
produktu.  
Tak obszerna definicja działań niepożąda-
nych powoduje, że tym bardziej uzasadnio-
na wydaje się interpretacja, która pozwa-
la na reaktywny obowiązek udzielania in-
formacji. Tylko taka interpretacja obowiąz-
ku pozwoli ograniczyć ryzyko marketingo-
we przedsiębiorcy, który umieszczając na 
ogólnodostępnych stronach informacje 
o wszystkich działaniach niepożądanych 
swoich produktów, mógłby narazić się na 
straty, powszechną niechęć konsumentów 
do jego produktów i utratę renomy. 
Niemniej, po stronie przedsiębiorcy leży 
kwestia organizacji odpowiedniego i kom-
fortowego dla konsumenta kanału komu-
nikacji, za pośrednictwem którego będzie 
on miał rzeczywistą możliwość skierowa-
nia pytania dotyczącego działań niepożą-
danych produktu kosmetycznego, zaś pro-
ducent w bezpieczny i wygodny sposób 
będzie mógł przekazać zainteresowane-
mu stosowne informacje. O ile więc wydaje 
się, że nie jest koniecznym zapewnienie pu-
blicznego dostępu do informacji o działa-
niach niepożądanych, o tyle należy pamię-
tać, że wybrany przez producenta sposób 
udostępniania tych informacji powinien za-
pewniać łatwość dostępu, a przekazane in-
formacje powinny być rzetelne i nieprowa-
dzające w błąd.

Informacje związane z oznakowa-
niem produktu kosmetycznego
Należy podkreślić, że każda informacja, któ-
ra znajduje się na produkcie kosmetycznym 

musi być umieszczona w widocznym miej-
scu, być nieusuwalna, a jednocześnie łatwa 
do odczytania. 
Na opakowaniu powinny znaleźć się przede 
wszystkim informacje dotyczące (dokład-
ny zakres informacji, które należy umieścić 
na opakowaniu określony został w rozdzia-
le VI unijnego rozporządzenia dotyczącego 
produktów kosmetycznych oraz w polskiej 
ustawie o kosmetykach w art. 6):
•	 nazwy handlowej produktu,
•	 osoby odpowiedzialnej (imię i nazwisko 

lub firma oraz adres), 
•	 w przypadku produktów importowanych 

– kraju pochodzenia, 
•	 nominalnej wartości masy lub objętości 

kosmetyku (ale co ciekawe obowiązek 
ten jest wyłączony np. w odniesieniu do 
opakowań zawierających mniej niż 5 g/
ml produktu, bezpłatnych próbek i pro-
duktów w opakowaniach jednorazowe-
go użycia), 

•	 daty minimalnej przydatności produktu 
kosmetycznego stosowanego zamiennie 
z symbolem klepsydry z podaniem dnia, 
miesiąca oraz roku ważności lub, w przy-
padku produktów o minimalnej trwało-
ści dłuższej niż 30 miesięcy, zamiennie z 
symbolem owalnego pojemnika z otwar-
tym wieczkiem i datą ważności podaną w 
latach i miesiącach od momentu otwarcia 
produktu,

•	 szczególnych środków ostrożności, któ-
rych należy przestrzegać podczas stoso-
wania –- symbolem, który można stoso-
wać, realizując ten obowiązek jest otwar-
ta książka z dłonią,

•	 numeru partii produktu lub innych ozna-
czeń identyfikujących,

•	 funkcji produktu kosmetycznego, chyba 
że wynika ona jednoznacznie z prezencji 
produktu,

•	 wykazu składników (umieszczony wyłącznie 
na opakowaniu zewnętrznym produktu).

O ile większość z powyższych informacji 
nie powinna budzić wątpliwości, o tyle na-
leży podkreślić, że obowiązek umieszcze-
nia wykazu składników dotyczy każdej sub-
stancji lub mieszaniny zastosowanej w pro-
cesie wytwarzania kosmetyku, z wyłącze-
niem zanieczyszczeń stosowanych surow-
ców i materiałów technicznych użytych do 
przygotowania produktu. Co istotne, na-
zwy składników muszą odpowiadać nazew-
nictwu wskazanemu w słowniku opracowy-
wanym na bieżąco przez Komisję Europej-
ską (International Nomenclature of Cosmetic 
Ingredients). 
A co w przypadku, gdy ze względu na cha-
rakter albo wielkość opakowania, umiesz-
czenie na nim niektórych obowiązkowych 

informacji nie jest technicznie możliwe? 
Unijny ustawodawca również przewidział 
rozwiązanie dla tego typu problemów. 
Możliwe jest przykładowo umieszczenie in-
formacji na dołączonej do produktu ulot-
ce lub w przypadku produktów typu mydło 
czy kulki do kąpieli ulotce umieszczonej w 
bezpośredniej bliskości od produktu.
Zauważmy, że wśród obowiązkowych infor-
macji umieszczanych na produkcie kosme-
tycznym nie znajdzie się ilości poszczegól-
nych składników. Nie oznacza to jednak, 
że takie informacje stanowią ścisłą tajem-
nicę handlową przedsiębiorstwa, a konsu-
menci nie mają do nich dostępu. Zgodnie 
z przepisami unijnymi, każdy producent ko-
smetyków będzie zobowiązany do udziele-
nia odpowiedzi na pytanie o szczegółowy 
skład swojego produktu, jeśli dociekliwy 
konsument zwróci się do niego z taką proś-
bą listownie, telefonicznie bądź za pośred-
nictwem internetu. Sytuacja jest rozwiąza-
na analogicznie do udzielania informacji o 
działaniach niepożądanych produktu. Jest 
jednak dobra wiadomość – obowiązek in-
formacyjny w tym przypadku ogranicza się 
wyłącznie do substancji niebezpiecznych.

Kto jest odpowiedzialny za spełnie-
nie wymogów oraz jakie są sankcje?
Za spełnianie wymogów rozporządzenia 
unijnego odpowiada osoba odpowiedzial-
na, która musi być wyznaczona dla każde-
go produktu kosmetycznego. Status taki 
posiada na ogół producent kosmetyku, ale 
także każda inna osoba, która sprzedaje 
produkt pod swoją nazwą lub znakiem to-
warowym, importer lub inna upoważnio-
na. W sytuacji gdy dystrybutor wprowadza 
do obrotu produkt kosmetyczny pod wła-
sną nazwą lub znakiem towarowym odpo-
wiada za to, aby wprowadzany przez nie-
go produkt czynił zadość wymogom roz-
porządzenia. 
Unijne przepisy przewidują różnego ro-
dzaju sankcje za niespełnianie wymogów 
prawnych nałożonych na producentów ko-
smetyków. Kary przeważnie przybierają po-
stać nakazu dostosowania produktu do wy-
mogów prawa lub polegają na nakazaniu 
wycofania produktu z rynku lub od użyt-
kowników końcowych. Jeżeli chodzi o pol-
skie ustawodawstwo – za nieprawidło-
we oznaczeniu produktu kosmetycznego 
może zostać wymierzona kara grzywny lub 
nawet aresztu.                                                      ■
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