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Warszawa, 03.01.2018

INFORMACJA Z WYNIKÓW KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ
PRZYPRAW
1.

Realizując ustawowy obowiązek ochrony interesów konsumentów, Inspekcja Handlowa
w czwartym kwartale 2016 roku przeprowadziła kontrolę, której celem była ocena jakości
handlowej przypraw. Ocenie poddano przede wszystkim prawidłowość oznakowania,
parametry fizykochemiczne, warunki przechowywania, identyfikowalność produktów oraz
przestrzeganie ich dat minimalnej trwałości.

2.

Kontrolę przeprowadzono na terenie całego kraju obejmując nią łącznie 85 placówek handlu
detalicznego, w tym: 35 sklepów należących do sieci handlowych, 40 innych sklepów oraz
10 hurtowni.
Nieprawidłowości stwierdzono w 22 placówkach (25,9 proc.). Dotyczyły one przede wszystkim
oznakowania przypraw.

3.

Skontrolowano ogółem 546 partii przypraw o łącznej wartości 27,4 tys. zł, w tym:
-

512 partii przypraw sypkich, z czego:
o

226 partii przypraw jednoskładnikowych,

o

117 partii mieszanek przypraw,

o

169 partii przypraw uniwersalnych i przeznaczonych do konkretnych potraw,

-

26 partii przypraw w płynie,

-

5 partii świeżych ziół,

-

3 partie innych przypraw.

Różnego rodzaju zastrzeżenia wniesiono do 111 partii (20,3 proc. ocenionych ogółem), o łącznej
wartości 7,3 tys. zł, w tym:
-

4.

109 partii przypraw sypkich (21,3 proc. ocenionych w tej grupie), z czego:
o

50 partii przypraw jednoskładnikowych (22,1 proc. ocenionych w tej grupie),

o

29 partii mieszanek przypraw (24,8 proc. ocenionych w tej grupie),

o

30 partii przypraw uniwersalnych i przeznaczonych do konkretnych potraw
(17,8 proc. ocenionych w tej grupie),

-

1 partię przypraw w płynie (3,8 proc. ocenionych w tej grupie),

-

1 partię innych przypraw.

Próbki przypraw poddano badaniom na zgodność z informacjami zamieszczonymi
w oznakowaniu, w szczególności deklaracjami typu „100 proc. naturalne – bez dodatku
glutaminianu sodu” , „bez konserwantów, barwników”, oraz pod względem cech
organoleptycznych (w szczególności na obecność zanieczyszczeń).
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Zbadano ogółem 150 partii przypraw, kwestionując 8 partii (5,3 proc. zbadanych) z uwagi na:

5.

-

wady organoleptyczne tj. obecność odchodów gryzoni w gorczycy białej, obecność
zanieczyszczeń mineralnych (kamyka) w pieprzu, nieswoisty zapach, smak i barwa
papryki mielonej słodkiej,

-

obecność niezadeklarowanego w wykazie składników dodatku do żywności –
glutaminianu sodu w mieszankach przypraw np. przyprawie przeznaczonej do potraw
chińskich,

-

niezgodność z deklaracją w wartości odżywczej, np. wyższą zawartość cukru
w mieszance przypraw.

Pod względem zgodności ilości rzeczywistej z ilością nominalną towaru podaną przez
paczkującego na opakowaniu sprawdzono łącznie 782 opakowania przypraw, z czego
zakwestionowano 10 opakowań majeranku otartego (które stanowiły 1,3 proc. opakowań
ocenionych w tym zakresie), pochodzących z jednej partii produkcyjnej. Wyniki pomiaru
zawartości zakwestionowanych opakowań przekroczyły dwukrotną ujemnej wartości błędu
ilości towaru paczkowanego (T1), określonej w ustawie o towarach paczkowanych1, w związku
z tym należało zdyskwalifikować całą partię.
Ponadto stwierdzono niższą zawartość netto w przypadku 1 opakowania innej przyprawy, ale
bez przekroczenia ww. dwukrotnej ujemnej wartości błędu ilości towaru paczkowanego.

6.

Ocena oznakowania pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami wykazała
nieprawidłowości w przypadku 85 partii produktów, tj. 15,6 proc. ogółem sprawdzonych,
w tym:
-

83 partii przypraw sypkich (16,2 proc. ocenionych w tej grupie), to jest:
o

43 partii przypraw jednoskładnikowych (19 proc. ocenionych w tej grupie),

o

24 partii mieszanek przypraw (20,5 proc. ocenionych w tej grupie),

o

16 partii przypraw uniwersalnych i przeznaczonych do konkretnych potraw
(9,5 proc. ocenionych w tej grupie),

-

1 partię przypraw w płynie (3,8 proc. ocenionych w tej grupie),

-

1 partię innych przypraw.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości w oznakowaniu (w kolejności według istotności
dla konsumentów):

1

-

stosowanie komunikatów o charakterze oświadczeń zdrowotnych, lecz niezgodnych
z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, np. że „ziele angielskie jest popularnym
środkiem na bóle stawów i mięśni” i „pomaga w przyswajaniu witamin z grupy B oraz
selenu” lub że spożywanie estragonu „jest wskazane przy nerwicy żołądka oraz nieżycie
przewodu pokarmowego”,

-

nieprawidłowości dotyczące informowania o składnikach alergennych lub
powodujących reakcje nietolerancji, w szczególności niewyróżnienie ww. składników
w wykazie składników oraz podawanie deklaracji typu „może zawierać śladowe ilości

ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1161);
2
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alergenu”, gdy przepisy prawa nie definiują w żaden sposób pojęcia „śladowych ilości”,
zatem tego typu komunikat był niejednoznaczny dla konsumentów,
-

stosowanie dobrowolnych informacji dotyczących kraju produkcji w sposób
wprowadzający w błąd co do miejsca pochodzenia przypraw (np. komunikatu na
czosnku granulowanym „wyprodukowano w Polsce” bez podania informacji, że
przyprawę wyprodukowano w Chinach, a w Polsce jedynie ją zapakowano w
opakowania jednostkowe),

-

nieprawidłowości dotyczące wykazu składników, tj. brak precyzyjnego wskazania
rodzajów przypraw składających się na mieszankę przyprawową (podano tylko „mąka”
albo „przyprawy naturalne i ich ekstrakty”) oraz brak wskazania procentowej
zawartości przyprawy wymienionej w nazwie mieszanki przyprawowej – bulionu
lubczykowego,

-

podanie informacji o zawartości netto z tolerancją +/- lub podanie jej w sposób mało
czytelny dla konsumentów, trudny do zauważenia wśród informacji marketingowych,

-

niepodanie adresu podmiotu odpowiedzialnego za informację o produkcie,

-

mniejszej wagi niezgodności dotyczące prezentacji daty minimalnej trwałości i wartości
odżywczej.

Ponadto w oznakowaniu 8 partii brakowało kodu partii produkcyjnej.
7.

8.

W toku kontroli sprawdzono ponadto:
-

przestrzeganie obowiązku zapewnienia identyfikowalności środków spożywczych, nie
stwierdzając nieprawidłowości, poza opisanym w poprzednim punkcie braku
oznakowania kodem identyfikacyjnym partii (kontrolowany przedsiębiorca potrafił
jednak zidentyfikować dostawcę),

-

przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości, w wyniku kontroli
zakwestionowano z uwagi na przeterminowanie 13 partii przypraw (2,4 proc. partii
skontrolowanych ogółem), oferowanych konsumentom w 3 sklepach,

-

w przypadku jednej placówki prowadzącej sprzedaż internetową sprawdzono także
prawidłowości prezentacji produktów na stronie internetowej, nie stwierdzając
nieprawidłowości,

-

prawidłowość warunków przechowywania, nie wnosząc zastrzeżeń,

Ustalono, że kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność gospodarczą po uzyskaniu
wpisu do CEIDG lub rejestru przedsiębiorców, zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach
rejestracyjnych.
W przypadku dwóch placówek stwierdzono brak dokonania odpowiedniego zgłoszenia o
rozpoczęciu działalności do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

9.

Wyniki kontroli stanowiły podstawę do wycofania z obrotu towarów przeterminowanych,
niewłaściwej jakości lub nieprawidłowo oznakowanych o łącznej wartości 4 tys. zł.

10. Całokształt ustaleń kontroli dał podstawę do skierowania 23 informacji do właściwych
terenowo wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz
8 – do organów nadzoru sanitarnego. W jednym przypadku przekazano informację do
właściwego miejscowo urzędu miar. W związku z popełnieniem wykroczeń z art. 100 ust. 1 pkt

3
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1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia2 ukarano mandatami 3 osoby na łączną kwotę
500 zł. Organy Inspekcji Handlowej wymierzyły 7 kar pieniężnych na podstawie art. 40a ust. 1
pkt 3 lub 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych3 w łącznej wysokości 4 tys. zł.
W 4 sprawach wydano decyzję o odstąpieniu od wymierzenia kary pieniężnej.

Opracowanie:
Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK

art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 149);
3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2212).
2

4

