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Warszawa, lutego 2018

SKRÓT INFORMACJI O WYNIKACH KONTROLI
JAKOŚCI HANDLOWEJ NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH Z OZNACZENIAMI
GEOGRAFICZNYMI CHRONIONYMI W UNII EUROPEJSKIEJ
1.

Realizując ustawowy obowiązek ochrony interesów konsumentów, w czwartym kwartale
2017 roku Inspekcja Handlowa przeprowadziła na terenie całego kraju kontrolę w zakresie
jakości handlowej napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi chronionymi
w Unii Europejskiej, a także przestrzegania zasad obrotu tymi produktami.

2.

Skontrolowano łącznie 81 placówek, w tym poza mniejszymi placówkami detalicznymi, 25
placówek należących do sieci handlowych i 15 hurtowni.
Różnego rodzaju niezgodności stwierdzono w 4 placówkach (4,9 proc. skontrolowanych).

3.

Oceniono ogółem 429 partii produktów o łącznej wartości 240,2 tys. zł, w tym:
 156 partii napojów spirytusowych z kategorii 1-14 rozporządzenia (WE) nr 110/20081, tj.:

– 123 partie whisky albo whiskey,
– 12 partii brandy,
– 21 partii innych napojów spirytusowych;
 273 partie napojów spirytusowych z kategorii 15-46 rozporządzenia (WE) nr 110/2008, tj.:

–
–
–
–

216 partii wódki,
29 partii wódki smakowej,
22 partie likieru,
6 partii innych napojów spirytusowych.

Zastrzeżenia wniesiono do 3 partii (0,7 proc. skontrolowanych) o łącznej wartości 0,8 tys. zł,
w tym do: 2 partii whisky albo whiskey i 1 partii wódki, z uwagi na nieprawidłowe
oznakowanie.
4.

Badaniom laboratoryjnym pod względem cech organoleptycznych i fizykochemicznych, na
zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz deklaracjami producentów zawartych na
opakowaniach jednostkowych, poddano ogółem 80 partii napojów spirytusowych, w tym:
 16 partii z kategorii 1-14 rozporządzenia (WE) nr 110/2008, w tym:

– 15 partii whisky albo whiskey,
– 1 partię brandy;
 64 partie napojów spirytusowych z kategorii 15-46 rozporządzenia (WE) nr 110/2008, tj.:

– 51 partii wódki,
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– 6 partii wódki smakowej,
– 5 partii likieru,
– 2 partie innych napojów spirytusowych.
Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
5.

Niezgodne z obowiązującymi przepisami oznakowanie stwierdzono w przypadku 3 partii
napojów spirytusowych, z uwagi na: brak oznaczeń w języku polskim dotyczących opisu
produktu lub zbędnego tłumaczenie na język polski nazw objętych ochroną (dla whisky) oraz
brak numeru partii produkcyjnej (dla wódki).

6.

W toku kontroli sprawdzono również: przestrzeganie warunków przechowywania; dowody
dostaw do celu identyfikacji dostawców oraz zgodność prowadzonej przez kontrolowanych
działalności gospodarczej z wpisem do KRS lub CEiDG, nie wnosząc zastrzeżeń.

7.

W toku kontroli stwierdzono przypadek naruszenia zakazu reklamy i promocji napojów
alkoholowych, poprzez umieszczenie na zewnątrz sklepu na całej wysokości szyby dużych
rozmiarów informacji o treści: „PAKIETY WESELNE SUPER CENY WINA WÓDKI PIWA
REGIONALNE KONIAKI NAPOJE WHISKY”.

8. Ustalenia kontroli dały podstawę do:
 wszczęcia 1 postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kar pieniężnych, na
podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych2, za
wprowadzenie do obrotu whisky nieodpowiadającej jakości handlowej;
 skierowania 1 informacji do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektoratu jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 skierowania 1 zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w związku z podejrzeniem
popełnienia przestępstwa z art. 452 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi3.

Opracowanie:
Departamentu Inspekcji Handlowej
UOKiK

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2212).
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r.
poz. 487 z późn. zm.).
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