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w ochronie zdrowia człowieka. Baczna uwaga kie-
rowana jest obecnie na stosowanie kosmetyków.

Pierwszego stycznia 2019 r. weszła w życie nowa 
ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produk-
tach kosmetycznych [1], uchylająca dotychcza-
sową ustawę z 2001 r. [2]. W niniejszym opraco-
waniu dokonano przeglądu nowego aktu prawnego, 
skupiając się na analizie aspektu bezpieczeństwa 
konsumenta, którym często jest osoba korzystająca 
z usług aptek ogólnodostępnych. Przepisy zarówno 
ustawy, jak i aktu nadrzędnego do niej, czyli Roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1223/2009 [3], dotyczą wszystkich produk-
tów kosmetycznych. Należy jednak zwrócić uwagę, 
że kosmetyki dostępne w aptekach, w świadomo-
ści konsumentów, budzą większe zaufanie, choć 
przepisy nie przewidują innych wymagań dla pro-
duktów kosmetycznych dostępnych w aptekach 
od pozostałych. Wpływ na przekonanie o wyż-
szym poziomie bezpieczeństwa i jakości produktów 
aptecznych może mieć, przede wszystkim, wysoki 
poziom zaufania Polaków do farmaceutów. Zgod-
nie z raportem „Farmaceuta w Polsce. Ogólnopol-
skie badania wizerunkowe” aż 90,4% Polaków ufa 
farmaceutom [4]. W tym samym raporcie respon-
denci wskazali, że apteka poza miejscem, w którym 
mogą zakupić produkty lecznicze (97,3%) i prepa-
raty „wzmacniające zdrowie” (58%), na trzecim 
miejscu – kojarzy im się z miejscem zakupu kosme-
tyków i środków pielęgnacyjnych (37,3%).

Kosmetyk a produkt kosmetyczny

Pierwszą różnicą, jaką można zauważyć porów-
nując nową i starą ustawę, jest zmiana nazwy 

Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World 
Health Organisation, WHO) uznała bezpie-

czeństwo pacjenta za jeden z ważniejszych czyn-
ników determinujących wysoką jakość w ochro-
nie zdrowia. Badania dotyczące systemów ochrony 
zdrowia dowodzą jak istotnym, a zarazem lekce-
ważonym dotychczas, jest aspekt bezpieczeństwa 
w opiece zdrowotnej. Dlatego też polityka bezpie-
czeństwa pacjentów stała się ważnym czynnikiem 
branym pod uwagę w zmianach legislacyjnych. Bez-
pieczeństwo ma być gwarantowane na każdym eta-
pie korzystania z produktów mających zastosowanie 
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z kosmetyku na produkt kosmetyczny. Zabieg ten 
był konieczny, bo choć definicja w ustawie o kosme-
tykach była zgodna z rozporządzeniem unijnym [3], 
to pozostawienie pojęcia kosmetyk, podczas gdy 
w rozporządzeniu użyte zostało pojęcie produkt 
kosmetyczny, mogłoby budzić niepotrzebne wąt-
pliwości interpretacyjne. Z tego samego powodu, 
ustawodawca definiując pojęcia używane w opi-
sywanym akcie prawnym, w większości przypad-
ków odwołuje się do określeń z rozporządzenia [3], 
a własne definicje podaje wyłącznie do pojęć, które 
się w nim nie pojawiają.

Ustawodawca w rozdziale drugim ustawy [1] 
doprecyzowuje zapisy rozporządzenia [3] w zakre-
sie wytwarzania i udostępniania produktu na 
potrzeby jego realizacji na terenie Rzeczpospoli-
tej Polskiej. W ustawie określono, że dokumentacja 
produktu może być sporządzona w języku polskim 
lub angielskim. Wyjątek stanowi część B raportu, 
czyli ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycz-
nego, która musi być opracowana w języku pol-
skim. Takie rozwiązanie wydaje się być dobrym 
kompromisem pomiędzy zapewnieniem organom 
kontroli możliwie szybkiego zapoznania z treścią 
dokumentacji a wygodą osoby odpowiedzialnej. 
Warto pamiętać, że na całość dokumentacji pro-
duktu kosmetycznego mogą składać się m.in. bada-
nia z zagranicznych ośrodków naukowych, doty-
czące składników danego kosmetyku, artykuły 
naukowe z zagranicznych czasopism, karty charak-
terystyki surowców od zagranicznych dostawców 
itp. W związku z tym, gdyby każdy z produktów 
miał mieć pełną dokumentację w języku polskim, 
byłoby to o wiele bardziej czasochłonne i wymaga-
łoby nakładów finansowych na profesjonalne tłu-
maczenia. To z kolei mogłoby powodować niechęć 
do tworzenia bogatej dokumentacji potwierdzającej 
skuteczność i bezpieczeństwo produktów. Z drugiej 
jednak strony, gdyby przepisu art. 11 rozporządze-
nia [3] nie doprecyzować i zostawić osobom odpo-
wiedzialnym za produkt pełną swobodę w zakre-
sie języka dokumentacji, to mogłoby to skutkować 
problemami z tłumaczeniem po stronie organów 
kontrolnych. Przypuszczalnie opóźniałoby to także 
decyzje np. o wycofaniu z obrotu produktu, który 
nie spełnia norm jakościowych, czy wręcz stanowi 
zagrożenie dla jego użytkowników. W języku pol-
skim musi być również oznakowany każdy pro-
dukt kosmetyczny udostępniany na terytorium Pol-
ski. O ile przy produktach dostępnych w aptekach 
problem braku oznakowania w języku polskim jest 
niezwykle rzadki, to niestety dla konsumentów 
drogerii, hipermarketów, czy osób zamawiających 
kosmetyki przez Internet jest powszechny.

To, co w ustawie o produktach kosmetycznych 
jest absolutną nowością i bez wątpienia ma ogromne 
znaczenie dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa 

kosmetyków, to utworzenie wykazu zakładów 
wytwarzających produkty kosmetyczne. W prak-
tyce oznacza to, że każdy, kto chce wytwarzać na 
terenie Polski kosmetyki i wprowadzać je do obrotu, 
może to robić wyłącznie w zakładach wpisanych do 
rejestrów prowadzonych przez właściwych powia-
towych inspektorów sanitarnych. Przepis ten ma na 
celu wyeliminowanie z rynku produktów wytwa-
rzanych niezgodnie z zasadami dobrej praktyki pro-
dukcji i w zakładach niespełniających norm sani-
tarnych. Każdy wytwórca ma obowiązek złożyć 
wniosek o wpis do wykazu zakładów w terminie 
30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalno-
ści, w przeciwnym razie podlega każe pieniężnej do 
wysokości 50 000 zł. Równie dotkliwej karze pod-
legają wytwórcy, którzy nie wywiążą się w termi-
nie 30 dni z obowiązku złożenia wniosku o dokona-
nie zmian w wykazie.

Informowanie o ciężkich 
działaniach niepożądanych 
produktów kosmetycznych – 
cosmetovigilance system

Aspekt bezpieczeństwa stosowania kosmetyków 
zauważany jest i analizowany w piśmiennictwie 
dotyczącym stosowania kosmetyków. Wykształ-
cono specjalne pojęcie, określające system nad-
zoru nad bezpieczeństwem stosowania kosmetyków 
– cosmetovigilance [5, 6]. W Polsce na podsta-
wie wytycznych z nowych regulacji utworzono 
w ramach cosmetovigilance System Informowania 
o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodo-
wanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych. 
System ma służyć przetwarzaniu danych zgłoszo-
nych na podstawie artykułu 23 rozporządzenia [3], 
zgodnie z którym osoba odpowiedzialna i dystrybu-
tor mają obowiązek informować o wszelkich cięż-
kich działaniach niepożądanych, które są im znane 
lub „których znajomości można od nich racjonal-
nie oczekiwać”. Zgłoszenie, poza samym faktem 
wystąpienia ciężkiego działania niepożądanego, ma 
zawierać także nazwę produktu, którego zgłoszenie 
dotyczy, tak aby umożliwić jego jednoznaczną iden-
tyfikację oraz uwzględniać informacje o podjętych 
przez osobę odpowiedzialną i dystrybutora działa-
niach naprawczych, jeżeli zostały powzięte. Organ 
odpowiedzialny, wskazany przepisami krajowymi 
państwa członkowskiego jako właściwy do przyj-
mowania zgłoszeń o ciężkich działaniach niepożą-
danych, musi niezwłocznie przekazać informacje 
właściwym organom pozostałych państw, w któ-
rych produkt kosmetyczny może być dostępny na 
rynku. Stanowi to warunek konieczny do zapew-
nienia takiego samego poziomu bezpieczeństwa 
na terenie wszystkich krajów, w których obowią-
zują przepisy rozporządzenia [2]. Jeśli zgłoszenie 
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wpłynie nie od osoby odpowiedzialnej, a od dystry-
butora, to organ odpowiedzialny przekazuje infor-
mację także do osoby odpowiedzialnej. Podobnie 
wygląda procedura, gdy zgłoszenia dokona użyt-
kownik końcowy, np. pacjent apteki. Administra-
torem systemu oraz administratorem danych oso-
bowych jest Główny Inspektor Sanitarny, natomiast 
dla celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oso-
bowych w czasie eksploatacji systemu, przetwa-
rzanie danych powierzone zostało tzw. ośrodkowi 
administrującemu. Ośrodek taki musi spełniać pięć 
określonych w ustawie warunków. Po pierwsze, 
musi posiadać co najmniej pięcioletnie doświad-
czenie w zakresie zagadnień objętych przepro-
wadzaniem ocen i kwalifikacji ciężkich działań 
niepożądanych. Ponadto ma posiadać „doświad-
czenie w zakresie dotyczącym toksycznego dzia-
łania substancji i mieszanin chemicznych”, a także 
„w zakresie dotyczącym narażenia na działanie pro-
duktu kosmetycznego oraz substancji i mieszanin 
chemicznych”. W ośrodku zatrudnione mają być 
osoby posiadające kwalifikacje dla przeprowadzania 
ocen i kwalifikacji ciężkich działań niepożądanych. 
Ostatnim z warunków jest zapewnienie pod wzglę-
dem organizacyjnym i technicznym ochrony „prze-
twarzanych danych przed nieuprawnionym dostę-
pem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, 
a także ich modyfikacją, uszkodzeniem, zniszcze-
niem lub utratą” [1]. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2019 r. w spra-
wie ośrodka administrującego Systemem Infor-
mowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych 
Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosme-
tycznych [7], na ośrodek administrujący wybrany 
został Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. 
Jerzego Nofera w Łodzi.

W tym miejscu warto wyjaśnić czym tak 
naprawdę są ciężkie działania niepożądane pro-
duktów kosmetycznych, czym się różnią od działań 
niepożądanych i jakich reakcji można oczekiwać 
zgłaszając niepokojące objawy. Rozporządze-
nie [3] za działanie niepożądane uznaje „nieko-
rzystny wpływ na zdrowie ludzkie, będący skut-
kiem normalnego lub dającego się racjonalnie 
przewidzieć stosowania produktu kosmetycz-
nego”. Natomiast ciężkie działanie niepożądane to 
zgodnie z rozporządzeniem „działanie niepożądane 
które powoduje tymczasową lub stałą niewydol-
ność czynnościową, niepełnosprawność, koniecz-
ność hospitalizacji, wady wrodzone, bezpośred-
nie zagrożenie życia lub zgon” [3]. Nie oznacza to 
oczywiście, że to pacjent czy konsument, u któ-
rego wystąpiło działanie niepożądane nie ma żad-
nej możliwości dokonania zgłoszenia. Informacje 
taką powinien przekazać do podmiotu odpowie-
dzialnego, wskazanego na opakowaniu. Ani rozpo-
rządzenie [3] ani ustawa [1] nie zawierają w swojej 

treści wytycznych, w jaki sposób należy doko-
nać zgłoszenia, natomiast koniecznym jest, aby 
osoba odpowiedzialna takie zgłoszenia przyjmo-
wała i w odpowiedni sposób na nie reagowała. 
Nie ma w tym przypadku obawy, że producent 
czy dystrybutor zlekceważą takie zgłoszenie. Po 
pierwsze, na osobach odpowiedzialnych za pro-
dukt kosmetyczny, w przypadku uznania przez 
nie, że produkt nie jest zgodny z przepisami roz-
porządzenia lub, że może stanowić zagrożenie dla 
użytkowników, ciąży obowiązek wycofania go 
z rynku lub wycofania od użytkowników końco-
wych. Ponadto, każdy podmiot odpowiedzialny 
zobligowany jest, zgodnie z art. 10 rozporządze-
nia [3], do aktualizowania raportu bezpieczeń-
stwa produktu o informacje uzyskane po wprowa-
dzeniu produktu do obrotu. Element obligatoryjny 
raportu stanowi informacja o działaniach niepo-
żądanych i ciężkich działaniach niepożądanych. 
W przypadku, gdy osoba dokonująca weryfikacji 
takiego raportu doszłaby do wniosku, że na pod-
stawie zgłaszanych działań niepożądanych, jego 
ocena musi ulec zmianie i produkt nie może zostać 
uznany za bezpieczny, to dla osoby odpowiedzial-
nej jest to jednoznaczne z zaprzestaniem wprowa-
dzania produktu do obrotu. Dodatkowo zgodnie 
z art. 21 rozporządzenia unijnego osoba odpo-
wiedzialna ma zapewniać, „że istniejące dane na 
temat działania niepożądanego i ciężkiego działania 
niepożądanego produktu kosmetycznego są łatwo 
dostępne publicznie za pośrednictwem wszyst-
kich właściwych środków informacji” [3]. Oczy-
wiście może się okazać, że nieuczciwy wytwórca 
czy dystrybutor próbowałby obejść każdy z tych 
przepisów, warto wziąć jednak pod uwagę także 
kwestię wizerunkową i wątpliwą opłacalność tego 
typu działań. W dobie błyskawicznego przekazu 
informacji, pozostawianie produktu niezgodnego 
z przepisami lub wręcz niebezpiecznego w obrocie 
nie leży w interesie podmiotu odpowiedzialnego.

Nadzór  
nad produktami kosmetycznymi

Pacjenci aptek często utożsamiają fakt nabycia 
produktu w aptece z możliwością zgłoszenia dzia-
łań niepożądanych do farmaceuty lub bezpośred-
nio do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 
Nie są to, i nigdy nie były, organy właściwe. Obec-
nie ustawa jasno określa, że nadzór nad przestrze-
ganiem zarówno przepisów ustawy, jak i rozporzą-
dzenia nr 1223/2009 podzielony został pomiędzy 
Państwową Inspekcję Sanitarną i Inspekcję Han-
dlową. Inspekcja Sanitarna może przede wszyst-
kim żądać od osoby odpowiedzialnej za produkt 
podjęcia działań naprawczych w przypadku, gdy 
produkt przez nią udostępniany nie jest zgodny 
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z obowiązującymi przepisami. Inspekcja Sanitarna 
ma także w uzasadnionych przypadkach uprawnie-
nia do wycofania produktu z rynku oraz wycofania 
produktów od użytkowników końcowych. Rozpo-
rządzenie [3] wymienia szereg przewinień, za które 
osoba odpowiedzialna może ponieść wyżej wymie-
nione konsekwencje. Są to między innymi sytuacje, 
gdy wprowadzony do obrotu kosmetyk wyprodu-
kowany został niezgodnie z zasadami dobrej prak-
tyki produkcji, niezgodnie z przepisami dotyczą-
cymi oceny bezpieczeństwa lub gdy nie spełnia 
on wymogów dotyczących dokumentacji, prze-
prowadzonych badań i analiz, czy też w zakre-
sie właściwego oznakowania. Inspekcja Sanitarna 
ma także obowiązek podejmować wszelkie wła-
ściwe środki, przede wszystkim, gdyby produkt 
kosmetyczny stwarzał poważne ryzyko dla zdro-
wia ludzi lub gdyby osoba odpowiedzialna nie pod-
jęła właściwych działań naprawczych. Inspekcja 
Sanitarna jest także tym organem, który zobo-
wiązany jest niezwłocznie poinformować Komisję 
oraz właściwe organy pozostałych państw człon-
kowskich, na których terenie produkt uznany za 
niebezpieczny może być udostępniany, że sta-
nowi on poważne ryzyko dla zdrowia ludzi. W art. 
17 ustawy [1] wskazano z kolei, że na terenie Pol-
ski organami właściwymi do otrzymywania infor-
macji od Komisji i wykorzystywania ich do celów 
związanych z nadzorowaniem rynku, jego analizą, 
oceną oraz informowania konsumentów są: Główny 
Inspektor Sanitarny, Prezes Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów, państwowi wojewódzcy 
inspektorzy sanitarni oraz państwowi graniczni 
inspektorzy sanitarni.

Rozdział 5 nowej ustawy [1] budził najwięk-
sze obawy wytwórców jeszcze przed jej wejściem 
w życie – dotyczy on kar nakładanych na wytwór-
ców. Natomiast ze względu na brak sankcji, wiele 
z zapisów rozporządzenia [3] nie było dotychczas 
przez producentów kosmetyków respektowanych. 
Kary pieniężne w nowej ustawie [1] mogą wynieść 
od 10 000 do 100 000 zł. Warto zwrócić uwagę, 
że każdy z przepisów dotyczący kar finansowych 
został skonstruowany w ten sposób, że określa 
maksymalną kwotę, która może zostać nałożona 
w danym przypadku. Oznacza to, że wiele zależy od 
tego, w jaki sposób działanie wytwórcy czy dystry-
butora zinterpretuje organ uprawniony do nałoże-
nia kary pieniężnej. Najsurowsza kara, w wysokości 
do 100 000 zł, przewidziana jest za wprowadzanie 
do obrotu produktu kosmetycznego bez spełnie-
nia wymogów dotyczących oceny bezpieczeństwa 
określonych w rozporządzeniu [3]. Taka sama kara 
przewidziana jest za wprowadzanie do obrotu pro-
duktu bez spełnienia wymogów dotyczących doku-
mentacji produktu. O ile w pierwszym wypadku nie 
ma wątpliwości co do zasadności surowego karania, 

to już kwestia nie spełnienia wymogów dotyczą-
cych dokumentacji może nie być tak oczywista. 
Z perspektywy bezpieczeństwa konsumentów 
jest jednak niezwykle istotne, aby oba te warunki 
zostały spełnione jednocześnie. Pozwala to skutecz-
nie zniechęcać osoby odpowiedzialne za produkt 
do tworzenia raportów bezpieczeństwa w opar-
ciu o niewiarygodne dane, czy nawet zafałszowane 
wyniki badań.

Równie wysoką karą zagrożone jest działanie 
polegające na wprowadzaniu do obrotu produktu 
z naruszeniem ograniczeń określonych w rozpo-
rządzeniu [3] dotyczących stosowania niektórych 
kategorii składników. Najistotniejsze jest bez wąt-
pienia niedopuszczenie do występowania w składzie 
kosmetyków substancji całkowicie niedozwolonych, 
wymienionych w załączniku II do rozporządzenia 
[3]. Ponadto, zapis ten obejmuje również substancje 
podlegające ograniczeniom, określone w załączniku 
III, czyli takie, które mogą być zawarte w produk-
tach kosmetycznych, ale wyłącznie z zastrzeżeniem 
określonych przepisami ograniczeń. Restrykcje, 
jakie pojawiają się w załączniku III to nie tylko pro-
ste informacje, dotyczące maksymalnego stężenia 
dopuszczalnego w produkcie kosmetycznym. Nie-
które z substancji mogą być dopuszczone w innym 
stężeniu maksymalnym w produktach stosowa-
nych np. do higieny jamy ustnej, a w innym w pro-
duktach do kąpieli. Innym z ograniczeń może być 
zastrzeżenie, że jeśli jakiś ze składników z załącz-
nika jest obecny w składzie kosmetyku, to produkt 
taki nie może być stosowany przez dzieci poniżej 3. 
roku życia i tylko z takim ostrzeżeniem na opakowa-
niu powinien być udostępniany. Ograniczenia mogą 
dotyczyć też klauzuli, że produkt z danym składni-
kiem może być stosowany tylko w konkretnym celu 
lub tylko do stosowania profesjonalnego.

Kolejną kategorią objętą restrykcjami są sub-
stancje CMR, czyli substancje rakotwórcze, muta-
genne lub działające szkodliwie na rozrodczość. Są 
one przedmiotem szczególnej uwagi ze względu na 
długotrwałe i poważne skutki, jakie mogą wywie-
rać na zdrowie człowieka, dlatego dopuszczenie do 
stosowania ich w produktach jest dozwolone tylko 
w wyjątkowych sytuacjach, opisanych szczegó-
łowo w omawianym rozporządzeniu unijnym [8]. 
Ograniczenia dotyczące substancji obejmują rów-
nież kategorię barwników, konserwantów i sub-
stancji promieniochronnych. W ich przypadkach, 
odpowiednio w załącznikach od IV do VI, znaj-
dziemy listy składników dozwolonych i warunki 
ich stosowania, a karą do 100 000 zł zagrożone jest 
stosowanie składników z danej kategorii nieujętych 
w załącznikach. Warto jednak pamiętać, że nawet 
przy zachowaniu zasad dobrej praktyki produkcji, 
w produkcie mogą się pojawić śladowe ilości sub-
stancji niedozwolonych. Jeśli obecność ta jest nie 
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do uniknięcia ze względów technologicznych i nie 
wpływa ona na ocenę bezpieczeństwa produktu, to 
jest to dopuszczalne. Teoretycznie odpowiedzial-
ność za naruszenia ograniczeń składników mieści 
się także w odpowiedzialności za wprowadzenie do 
obrotu produktu niespełniającego wymogów oceny 
bezpieczeństwa. Trudno bowiem wyobrazić sobie, 
że osoba tworząca raport bezpieczeństwa produktu 
pominęłaby tak ważną kwestię jak sprawdzenie, 
czy składniki zawarte w produkcie końcowym nie 
są na liście składników zakazanych lub objętych 
ograniczeniami, jednak w tym przypadku działa-
nie ustawodawcy można ocenić jako próbę dodat-
kowej ochrony użytkowników produktów kosme-
tycznych.

Nieinformowanie o ciężkim działaniu niepożą-
danym jest kolejnym z przewinień podmiotu odpo-
wiedzialnego za produkt kosmetyczny i zagrożone 
karą do 100 000 zł. Tak surowa kara ma zniechę-
cać producentów i dystrybutorów do ewentual-
nego ukrywania przypadków tego typu działań np. 
ze względów wizerunkowych. Najwyższa kara pie-
niężna przewidziana została także w przypadku 
złamania zakazu testowania produktu gotowego 
i jego składników na zwierzętach. Testowanie na 
zwierzętach produktów kosmetycznych jest w UE 
zakazane już od 2004 r., a od 2009 r. zakaz doty-
czy także surowców dopuszczonych do stosowa-
nia w produktach kosmetycznych [9]. Co ciekawe, 
świadomość dotycząca istnienia takiego zakazu 
wcale nie jest powszechna i nierzadko osoby odpo-
wiedzialne spotykają się z pytaniami konsumen-
tów, czy faktycznie ich produkty takim testom 
nie są poddawane. Producenci w celu zapewnienia 
informacji konsumentom często oznakowują pro-
dukt odpowiednim piktogramem. Budzi to jednak 
pewne wątpliwości. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Komisji (UE) NR 655/2013 [10] nie należy pro-
mować produktu kosmetycznego wskazując jako 
zaletę spełnienie minimalnych wymogów praw-
nych, a nietestowanie produktów na zwierzętach 
nie jest obecnie niczym innym jak przestrzega-
niem obowiązujących przepisów. Z drugiej jednak 
strony, zakaz ten nie jest bezwzględny, bo rozpo-
rządzenie [3] w art. 20.3. dopuszcza możliwość 
zgodnego z przepisami zawarcia informacji o niete-
stowaniu go na zwierzętach. Warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy oznakowaniem 
produktu a oświadczeniami o produkcie. Oznako-
wanie na produkcie jest pojęciem węższym i doty-
czy wyłącznie informacji umieszczanych na pojem-
nikach i opakowaniach zewnętrznych kosmetyków. 
Natomiast oświadczenia, nazywane także dekla-
racjami dotyczącymi produktów kosmetycznych, 
oznaczają tekst, nazwy, znaki towarowe, obrazy 
oraz znaki figuratywne i inne używane na ety-
kiecie, w komunikacji marketingowej i reklamie 

produktów kosmetycznych. Ustawa surowszą 
karę przewiduje za nieprzestrzeganie przepisów 
w zakresie oznakowania (art. 19 ust. 1–3, 5 i 6) 
rozporządzenia [3] oraz w przypadku braku ozna-
kowania produktu w języku polskim. Osoba odpo-
wiedzialna lub dystrybutor mogą w tym przypadku 
ponieść karę aż do 70 000 zł. Za niespełnienie 
wymogów związanych z oświadczeniami o pro-
dukcie, zwłaszcza poprzez przypisywanie produk-
towi cech lub funkcji, których nie posiada, grozi 
kara do 20 000 zł.

Kary pieniężne do 50 000 zł przewidziane zostały 
za działania takie jak nieprzestrzeganie zasad dobrej 
praktyki produkcji przez wytwórcę czy za brak 
zapewnienia, że produkt jest wytwarzany zgod-
nie z tymi zasadami przez osobę odpowiedzialną. 
Karę do tej wysokości można nałożyć także na 
tego, kto wprowadza do obrotu lub udostępnia na 
rynku kosmetyk po upływie daty minimalnej trwa-
łości, a także na podmiot, który wytwarza pro-
dukt kosmetyczny, mimo niezłożenia wniosku 
o wpis zakładu, w którym odbywa się produk-
cja do wykazu zakładów produkujących produkty 
kosmetyczne. Również do wysokości 50 000 zł 
mogą wynieść kary za brak aktualizacji wymaga-
nych danych w powyższym wykazie. Ta sama kara 
może zostać nałożona w przypadku braku podję-
cia należytych działań naprawczych przez osobę 
odpowiedzialną lub dyspozytora na żądania przez 
uprawnione do tego organy.

Spośród innych kar warto wymienić brak zgło-
szenia do bazy produktów kosmetycznych zagro-
żony karą do 35 000 zł oraz uchybienie przepi-
som dotyczącym przechowywania dokumentacji, 
za które może grozić do 30 000 zł kary finansowej. 
Zgodnie z art. 11.1. rozporządzenia [3] dokumenta-
cję produktu kosmetycznego przechowywać należy 
przez 10 lat od dnia wprowadzenia ostatniej partii 
danego produktu. Kary do 10 000 zł przewidziane 
zostały m.in. za działania polegające na niepobiera-
niu próbek i niewykonywaniu analiz zgodnie z prze-
pisami rozporządzenia, za nieprzestrzeganie zasad 
związanych z publicznym dostępem do informacji, 
określonych w art. 21 rozporządzenia, a także za 
brak możliwości identyfikacji poszczególnych dys-
trybutorów w łańcuchu dostaw [3].

Kary w zamyśle ustawodawcy zostały ustalone 
w sposób proporcjonalny do naruszeń przepisów, 
jednocześnie będąc na tyle surowymi, aby wyklu-
czyć nieuczciwe praktyki, które mogły być dotych-
czas opłacalne. Wątpliwości budzi jedynie fakt, że 
kary tej samej wysokości przewidziane są zarówno 
dla dużych przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. 
Niesprawiedliwe może też okazać się w praktyce 
określenie jedynie maksymalnej kwoty kary, ze 
względu na możliwe rozbieżności w kwotach przy 
podobnych przewinieniach [11].



P R AW O FA R M AC E U T YC Z E

703Tom 75 · nr 12 · 2019

Podsumowanie

Na obecnym etapie funkcjonowania „nowej’ 
ustawy o produktach kosmetycznych [1] bar-
dzo ważnym aspektem wydaje się być edukacja, 
zarówno wytwórców, dystrybutorów oraz osta-
tecznych odbiorców, w kwestii stosowania jej prze-
pisów. W tym zakresie należy zauważyć również 
istotną rolę farmaceuty, jako doradcy pacjenta, 
w przypadku potrzeby zgłoszenia działań niepożą-
danych, w tym także tych zaliczanych do ciężkich 
działań niepożądanych.

Zwracać należy szczególną uwagę na to, kto 
edukuje oraz jakie ma kompetencje. Zasadnym 
wydaje się szeroko rozumiana współpraca pomię-
dzy farmaceutami, lekarzami oraz prawnikami 
w celu podnoszenia świadomości zarówno osób 
związanych z dystrybucją produktów kosme-
tycznych, jak i pacjentów w zakresie bezpieczeń-
stwa oraz odpowiedzialności za produkt kosme-
tyczny. Problem jest niezwykle istotny z uwagi 
na ciągle rosnącą liczbę produktów kosmetycz-
nych oraz ich wytwórców, w tym producen-
tów wprowadzających wiele produktów poprzez 
sprzedaż bezpośrednią, przede wszystkim  
w Internecie.
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