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Branża kosmetyczna w zgodzie z zakazem testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach 
 

Stanowisko Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego 
 

 
W imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego, reprezentującym 
ponad 230 lokalnych i międzynarodowych producentów kosmetyków przypominamy aktualny stan prawny 
w obszarze zakazu badań produktów kosmetycznych na zwierzętach. Jednocześnie wyrażamy sprzeciw 
wobec wszelkich insynuacji, że firmy sektora kosmetycznego w UE w tym w Polsce prowadzą testy produktów 
kosmetycznych na zwierzętach.  

Unia Europejska  - aktualny stan prawny  

 

W Unii Europejskiej od wielu lat obowiązuje całkowity zakaz testowania produktów kosmetycznych (od 

2004 r.) i ich składników (od 2009 r.) na zwierzętach oraz zakaz sprzedaży kosmetyków, których 

składniki były w ten sposób badane (od 2013 r.). Zakaz dotyczy testów wykonywanych na potrzeby 

oceny bezpieczeństwa produktu zgodnie z wymaganiami rozporządzenia kosmetycznego 

1223/2009/WE. Zakaz ten jest bezwzględnie przestrzegany przez firmy kosmetyczne i na mocy 

rozporządzenia kosmetycznego podlega kontroli organów nadzoru poszczególnych państw 

członkowskich Unii Europejskiej. Naruszenie tych przepisów jest przestępstwem za które grożą sankcje 

karne. W Polsce, złamanie tego zakazu podlega karze do 100 000 zł zgodnie z przepisami ustawy  

o produktach kosmetycznych.  

Skala problemu przed wprowadzeniem zakazu 

Nawet w czasach kiedy testy na zwierzętach kosmetyków i ich składników były jeszcze dozwolone 

całkowita liczba zwierząt wykorzystywanych przez sektor kosmetyczny była relatywnie bardzo niska.   

Zgodnie z raportami Komisji Europejskiej z 2008 roku liczba zwierząt wykorzystywanych na potrzeby 

oceny bezpieczeństwa składników kosmetyków to 0,012% wszystkich zwierząt wykorzystywanych do 

badań w UE. Było to więc bardzo mało w porównaniu z badaniami prowadzonymi przez inne sektory, 

jak medyczny, weterynaryjny czy stomatologiczny. Aby znacząco poprawić́ dobrostan zwierząt, 

niezbędne jest podejście bardziej globalne, obejmujące wszystkie sektory gospodarki.  

 

Działania sektora kosmetycznego na rzecz rozwoju metod alternatywnych i „global animal testing ban” 

Branża kosmetyczna ma realny wpływ na kształtowanie światowych regulacji w zakresie rozwoju metod 

alternatywnych (AAT) oraz zakazu testów na zwierzętach. Cały sektor oraz szereg firm indywidualnie, 

od wielu lat przeznacza fundusze na rozwój metod alternatywnych, które całkowicie zastępują zwierzęta 

w badaniach. Łączne dotychczasowe wydatki bezpośrednie poniesione w Unii Europejskiej na rozwój 

AAT wynoszą 97 mln EUR. Z tego sektor kosmetyczny wyłożył 42 mln EUR (50% wartości 7 Programu 

Ramowego + Program Long Range Science Strategy), zaś Komisja Europejska - 55 mln EUR. Do 

powyższych kwot należy dodać́ nakłady, które pochodzą̨ od pojedynczych firm (część metod 

alternatywnych jest opracowywana przez międzynarodowe firmy indywidualnie) i sektor 

farmaceutyczny. Również Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego rok do roku partycypuje  

w paneuropejskim programie finansowania rozwoju metod alternatywnych.   

 

Efekty dialogu z rynkami poza UE  

 

Unia Europejska jest pionierem w dziedzinie rozwoju metod alternatywnych i propagowania globalnego 

zakazu testów na zwierzętach. Program rozwoju metod alternatywnych został w Europie uruchomiony 

już w latach 70-siątych XX wieku.  
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Zakaz testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach wprowadzany jest sukcesywnie w 

kolejnych krajach m.in. w Izraelu, Indiach, Norwegii, Turcji, Nowej Zelandii i Tajwanie. Łącznie zakaz 

testowania na zwierzętach obowiązuje już̇ w około 40 krajach. Jest to niewątpliwy sukces unijnej polityki.  

Obecnie europejski sektor kosmetyczny wraz z Komisją Europejską prowadzą debatę z kilkoma 

kolejnymi rządami krajów pozaeuropejskich (w tym z władzami Chin), celem akceptacji metod 

alternatywnych oraz wprowadzenia globalnego zakazu testów produktów kosmetycznych na 

zwierzętach.  

W niektórych krajach poza UE w tym w Chinach, lokalne władze wciąż wymagają i przeprowadzają 

wybrane testy bezpieczeństwa kosmetyków na zwierzętach. Dotyczy to niektórych kategorii produktów 

i składników.  

Chińskie władze systematycznie liberalizują wymagania dotyczące tych testów. Obecnie produkowane  

w Chinach oraz importowane (od 1 maja 2021 roku) szampony, kosmetyki do mycia ciała i do makijażu 

(tzw. niespecjalne, „zwykłe”) nie muszą już być testowane na zwierzętach.  

 

Oznakowanie „nie testowano na zwierzętach” 

Temat oznakowania „nie testowano na zwierzętach” jest przedmiotem częstych pytań ze strony 

konsumentów, mediów, a także samych producentów. Zakaz testowania na zwierzętach w krajach 

unijnych stanowi wymóg prawa, obowiązujący wszystkich producentów. Z uwagi na powyższe, wszelkie 

deklaracje „nietestowania na zwierzętach” lub podobne jeśli dotyczą tylko i wyłącznie spełnienia zakazu 

wynikającego z rozporządzenia 1223/2009 - nie mogą być stosowane w komunikacji marketingowej 

produktu.  

 

__________________________________________________________________________ 

 
Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego to najsilniejsza organizacja reprezentująca interesy przedsiębiorców branży 
kosmetycznej. Skupiamy ponad 220 firm. Nasi członkowie to producenci i dystrybutorzy kosmetyków w całej Polsce, a 
także laboratoria, firmy doradcze oraz ośrodki dydaktyczne, a także ich partnerzy około branżowi − dostawcy opakowań 
i surowców. Zaufały nam zarówno duże, międzynarodowe korporacje i największe polskie firmy kosmetyczne, jak 
również małe, rodzinne przedsiębiorstwa. Związek ma ustawowo zagwarantowany udział w procesie stanowienia 
prawa. Skutecznie działamy na rzecz proponowanych przez firmy członkowskie rozwiązań, zmieniając je w obowiązujące 
przepisy prawne. Na co dzień współpracujemy z instytucjami administracji polskiej i europejskiej. Jesteśmy członkiem 
Cosmetics Europe – europejskiej organizacji branżowej oraz Konfederacji Lewiatan – najbardziej wpływowej organizacji 
pracodawców w Polsce. Pełnimy również funkcję platformy wymiany doświadczeń – edukujemy i szkolimy firmy, 
podnosząc jakość całego sektora. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na naszą stronę internetową: 
www.kosmetyczni.pl 

 


