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I. CEL KONTROLI
Realizując ustawowy obowiązek ochrony interesów konsumentów, Inspekcja Handlowa
przeprowadziła w czwartym kwartale 2016 roku ogólnokrajową kontrolę prawidłowości
oznakowania środków spożywczych dobrowolnymi informacjami (tj. takimi, których podanie
nie jest obowiązkowe w świetle przepisów prawa).
Kontrola została ukierunkowana na środki spożywcze, w oznakowaniu których
zastosowano określenia: „wiejski”, „domowy”, „tradycyjny”, „naturalny”, „babuni”,
„bezlaktozowy”, „bezglutenowy”, „bez konserwantów”, „bez barwników”, „bez GMO1” i ich
synonimy. Tego typu dobrowolne informacje są bowiem często używane w marketingu
środków spożywczych i mogą sugerować konsumentom szczególne właściwości produktu.
Celem kontroli było sprawdzenie, w oparciu o obowiązujące przepisy, rzetelności i
prawidłowości stosowania w oznakowaniu ww. dobrowolnych informacji. Sprawdzano także,
czy działalność gospodarcza przedsiębiorców detalicznych jest zgodna z ogólnymi
wymaganiami prawa żywnościowego.

II. ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy krajowego prawa żywnościowego i
ustanowionego dla całego obszaru Unii Europejskiej.

W przypadku określeń typu „wiejski”, „domowy”, „tradycyjny”, „naturalny”, „babuni”,
„bez konserwantów”, „bez barwników”, „bez GMO”, itp. brak jest przepisów szczególnych,
które regulowałyby zasady ich stosowania. Tego rodzaju dobrowolne informacje podlegają
przepisom ogólnym, które stanowią podstawowy zakaz wprowadzania konsumentów w błąd
co do charakterystyki produktu żywnościowego.

Wymagań nie ma również w doniesieniu do komunikatu o treści „bez laktozy” lub jego
synonimu, jednakże pomocniczo zostało wypracowane stanowisko, zgodnie z którym przy
ocenie prawidłowości zastosowania tego typu informacji, należy przyjąć wartość możliwie
najniższą i najbliższą zeru, równą granicy oznaczalności metody, tj. 0,01% (10 mg laktozy na
100 g produktu).
Inaczej wygląda to w przypadku informacji „bez glutenu”. Zostały ustanowione tu
przepisy2, w myśl których jest ona zasadna jedynie w sytuacji, gdy całkowity poziom glutenu w
produkcie nie przekracza 20 mg/kg. „Produktem o bardzo niskiej zawartości glutenu” jest
GMO – skrót oznaczający genetycznie zmodyfikowane organizmy.
Załącznik część A do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w
sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w
żywności (Dz. U. UE L 228 z 31.7.2014, s. 5).
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100 mg/kg . Produkty o obniżonej zawartości glutenu nie mogą być oznaczone jako produkty
bezglutenowe.
Wykaz najważniejszych regulacji z zakresu kontroli zamieszczono w załączniku do
niniejszej informacji.
Ocenie poddano środki spożywcze z różnych grup asortymentowych, oferowane w
postaci opakowanej lub luzem (sprzedawane bez opakowań lub pakowane przy sprzedaży).
W toku kontroli:
a) sprawdzono, czy etykietowanie4 (oznakowanie) i prezentacja środków spożywczych
dobrowolnymi informacjami typu „wiejski”, „domowy”, „tradycyjny”, „naturalny”,
„babuni”, „bezlaktozowy”, „bezglutenowy”, „bez konserwantów”, „bez barwników”,
„bez GMO” są zgodne z wymaganiami prawa żywnościowego, a w szczególności, czy
istniało uzasadnienie dla stosowania tych deklaracji i czy nie wprowadzały one
konsumentów w błąd;
b) oceniono, czy pozostałe elementy oznakowania środków spożywczych spełniają
normy prawa żywnościowego;
c) na podstawie badań laboratoryjnych dokonano weryfikacji dobrowolnych oznaczeń,
tj. – w zależności od rodzaju deklaracji – sprawdzono, czy dany produkt faktycznie nie
zawiera dodatków do żywności o właściwościach konserwujących/barwiących
/słodzących lub składników pochodzących z organizmów modyfikowanych
genetycznie (GMO); w próbkach pobranych do badań laboratoryjnych sprawdzono
także inne parametry jakości handlowej;
d) sprawdzono, czy przedsiębiorcy przestrzegają przepisów prawa dotyczących:
możliwości „śledzenia” przemieszczania się produktów żywnościowych w łańcuchu
dostaw (tj. identyfikowalności ich dostawców i odbiorców), dat minimalnej trwałości
lub terminów przydatności do spożycia, przechowywania żywności, orzeczeń
lekarskich dla osób stykających się z żywnością oraz rejestracji działalności
gospodarczej.

3

Załącznik część A ww. rozporządzenia.
Etykietowanie zostało zdefiniowane jako wszelkie napisy, dane szczegółowe, znaki handlowej, nazwy
marek, ilustracje lub symbole odnoszące się do danego środka spożywczego i umieszczone na
wszelkiego rodzaju opakowaniu, dokumencie, ulotce, etykiecie, opasce lub pierścieniu towarzyszącym
takiej żywności lub odnoszącym się do niej – art. 2 ust. 2 lit. j) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na
temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006
oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE,
dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz
rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE L 304 z 22.11.2011, s. 26 z późn. zm.).
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III. ZASIĘG CZASOWY I TERYTORIALNY KONTROLI ORAZ JEJ
ZAKRES PODMIOTOWY
Działania Inspekcji Handlowej miały miejsce w IV kwartale 2016 roku na terenie całego
kraju.
Kontrolą objęto 162 punkty sprzedaży detalicznej, w tym: 94 sklepy działające w
sieciach handlowych, 62 inne sklepy, 3 sklepy internetowe oraz 3 hurtownie (które, zgodnie z
prawem, zaliczane są do punktów sprzedaży prowadzących handel detaliczny).
Podmioty do kontroli typowano na podstawie jednego lub kilku z niżej wymienionych
kryteriów:


na podstawie wyników poprzednich kontroli, skarg i informacji przekazanych przez
konsumentów lub innych uczestników obrotu,



dobór losowy spośród będących w posiadaniu wojewódzkich inspektoratów Inspekcji
Handlowej danych o przedsiębiorcach.

IV. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI
Ocenie poddano 557 partii środków spożywczych o łącznej wartości 32,7 tys. zł, w tym:


117 partii przetworów mięsnych o wartości 11,6 tys. zł,



113 partii przetworów owocowo-warzywnych o wartości 4,9 tys. zł,



60 partii przetworów mlecznych o wartości 1,8 tys. zł,



55 partii napojów (w tym soków owocowych) o wartości 2 tys. zł,



38 partii przetworów zbożowych o wartości 1,7 tys. zł,



174 partie innej żywności o wartości 10,7 tys. zł.

Łącznie zakwestionowano 137 partii środków spożywczych (co stanowiło 24,6 proc.
ogółem zbadanych), w tym:


115 partii zakwestionowano z uwagi na niewłaściwe oznakowanie ogółem (20,6 proc. partii
ogółem). W szczególności, w przypadku 88 partii stwierdzono nieprawidłowości dotyczące
oznakowania dobrowolnymi informacjami typu „wiejski”, „domowy”, „tradycyjny”
„naturalny”, itp.,



10 partii zakwestionowano ze względu na niewłaściwe cechy fizyko-chemiczne (4,1 proc.
ocenionych w tym zakresie),



6 partii (1,1 proc. ogółem) zakwestionowano z powodu nieaktualnej daty minimalnej
trwałości lub terminu przydatności do spożycia.

Nieprawidłowości
skontrolowanych), tj.:


te

stwierdzono

w

66

placówkach

(40,7
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ogółem

42 sklepach należących do sieci handlowych (44,7 proc. skontrolowanych sklepów tego
typu),
5
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18 sklepach spoza sieci handlowych (29 proc. skontrolowanych sklepów tego typu),



3 sklepach internetowych (100 proc. skontrolowanych sklepów tego typu),



3 hurtowniach (100 proc. skontrolowanych placówek tego typu).

1. Ocena oznakowania informacjami typu „wiejski”, „domowy”, „tradycyjny”,
„naturalny”, „babuni”, „bezlaktozowy”, „bezglutenowy”, „bez konserwantów”,
„bez barwników”, „bez GMO”
W toku niniejszej kontroli sprawdzono, czy dobrowolne informacje zastosowane w
oznakowaniu wytypowanych środków spożywczych rzetelnie opisują dany produkt i czy nie
wywołują mylnego wyobrażenia o jego cechach (pochodzeniu, składzie, metodzie produkcji
itp.). Dokonując oceny Inspekcja Handlowa brała pod uwagę wykaz składników produktu,
rodzaj produktu, sposób rozmieszczenia i wyeksponowania obowiązkowych i dobrowolnych
informacji na etykiecie lub w miejscu sprzedaży, a także szatę graficzną opakowania.
Zastrzeżenia wniesiono w przypadku 115 skontrolowanych partii środków
spożywczych (20,6 proc. ogółem), przede wszystkim należących do grupy przetworów
mięsnych (53 proc.), innej żywności (23 proc.) oraz przetworów zbożowych (21 proc.).
W każdej grupie asortymentowej nieprawidłowości dotyczyły najczęściej użycia w
nazwie nieuprawnionych określeń typu „wiejski”, „domowy”, „naturalny”, „babuni”,
„tradycyjny”, „staropolski”, w wielu przypadkach wraz z grafiką wzmacniającą ten przekaz.
Zakwestionowane przetwory wyprodukowane były natomiast przy użyciu licznych substancji
dodatkowych (tj. dozwolonych dodatków do żywności oznaczonych symbolem E), takich jak
wzmacniacze smaku, stabilizatory, przeciwutleniacze, zagęstniki, emulgatory, oraz przy użyciu
innych dodatków, które nie są stosowane w produkcji domowej i tradycyjnej, np. mięsa
oddzielonego mechanicznie (w skrócie: MOM), białka sojowego i hydrolizatów białkowych.
Wyjaśnić należy, że w warunkach domowych czy w tradycyjnych masarniach stosuje się
substancję konserwującą E-250 (azotyn sodu) w postaci saletry (soli peklującej), dlatego też w
przypadku zastosowania tej substancji nie kwestionowano użycia ww. określeń.
Ponadto w przypadku wędlin sprzedawanych na wagę, sprzedawcy nie podawali
konsumentom wykazu składników, w tym składników alergennych lub, w przypadku podania
wykazu, nie wyróżniali alergenów spośród pozostałych składników, pozbawiając tym samym
konsumentów informacji o podstawowych cechach oferowanych im produktów, w tym
dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego. Tymczasem zgodnie z prawem5, w miejscu
sprzedaży produktów nieopakowanych lub pakowanych przy sprzedaży, należy podać wykaz
składników produktu, w tym składników alergennych, np. na wywieszce przy produkcie lub w
innym miejscu bezpośrednio dostępnym dla konsumentów. Stwierdzano też przypadki, gdy
kontrolowany przedsiębiorca samowolnie na wywieszce dla konsumentów zmieniał nazwę
handlową wędliny nadaną przez producenta dodając określenie np. „wiejska” lub bezzasadnie
deklarował, że wędlina jest „bez konserwantów”.
Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości:

§ 19 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2014 r. w
sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29).
5
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na czołowej stronie opakowania parówek zamieszczono znak graficzny „przekreślonego
kłosa”, który sugerował, że produkt nie zawiera glutenu, nie uwidoczniono natomiast
sformułowania „bezglutenowy”, które jest wymagane przepisami6,



zastosowanie nazwy „szynka babuni” dla produktu, w składzie którego występowały
stabilizatory (trifosforany, karagen, maltodekstryna, glukoza, hydrolizat białka
słonecznikowego), przeciwutleniacz (askorbinian sodu), ekstrakt drożdży, ekstrakt
przypraw, a więc substancje dodatkowe stosowane w produkcji przemysłowej,



w przypadku produktu „pasztet dziadunia” zakwestionowano użycie w nazwie wyrażenia
„dziadunia” oraz uwidocznienie na wywieszce składu, który różnił się od składu
podanego przez producenta na etykiecie – podanie na wywieszce niedeklarowanych przez
producenta składników,



umieszczenie w miejscu sprzedaży produktów luzem dodatkowych etykiet „roztoczański
smak tradycji”, sugerujących, że wyprodukowano je stosując prostą technologię z użyciem
tradycyjnych surowców i receptur, tymczasem do ich wytworzenia zastosowano
dodatkowe substancje dozwolone, takie jak stabilizatory, wzmacniacze smaku, regulatory
kwasowości, białko wieprzowe, białko kolagenowe, hydrolizat białka sojowego, błonnik
pszenny, glukozę, aromaty dymu wędzarniczego, maltodekstrynę,



w oznakowaniu opakowań wyrobów podano informacje o treści: „JAK ZA STARYCH
DOBRYCH CZASÓW OJCOWA WĘDZARNIA 1945”, „Mistrzowska Receptura Masarska”,
„PRODUKCJA WEDŁUG RZEMIEŚLNICZYCH ZASAD STAREJ FERAJNY ARNOLDA
BOŁDYNA”, wskazujące na proste metody produkcji, bez udziału stosowanych obecnie
dodatków do żywności, gdy tymczasem dodatki te znajdowały się w składzie produktów,



zamieszczenie na „pasteryzowanych buraczkach zasmażanych babcinych” informacji o
treści „bez konserwantów”, podczas gdy do przetworów warzywnych pasteryzowanych
nie można dodawać konserwantów, przez co podkreślono szczególne właściwości tego
produktu, a tymczasem wszystkie tego rodzaju produkty mają takie właściwości,



zastosowanie nazwy „chleb wiejski z makiem” dla produktu, który zawierał mono- i
diglicerydy kwasów tłuszczowych oraz kwas askorbinowy,



zastosowanie w miejscu sprzedaży, na wywieszce, nazwy „chleb żytni na zakwasie
naturalnym”, podczas gdy został on wypieczony w kontrolowanej placówce z półproduktu
„chleb żytni – produkt podpieczony, głęboko mrożony”, do którego wytworzenia użyto
drożdży,



zastosowanie nazwy „ciastka domowe kruche z nadzieniem jagodowym” dla produktu,
który w swoim składzie zawierał barwnik 160a, regulator kwasowości – kwas cytrynowy,
konserwant – sorbinian potasu, oraz margarynę zawierającą emulgator E471, regulator
kwasowości E330, substancję konserwującą E202, barwnik E160b,



zastosowanie nazwy „placek jagodowy nugatex – domowe wypieki” dla produktu o
składzie: ciasto 58% [mąka pszenna, margaryna (oleje roślinne: palmowy, rzepakowy;
woda, emulgatory: E-471, lecytyna rzepakowa, sól 0,2%, regulator kwasowości – kwas
cytrynowy E-330, substancja konserwująca – sorbinian potasu E202, barwnik annato E160b,
aromat), cukier, masa jajowa, syrop glukozowy, węglany amonu, barwnik E160a],

6

Załącznik do rozporządzenia nr 828/2014.
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nadzienie cukiernicze o smaku jagodowym 42% [przeciery owocowe: jabłkowy, aroniowy,
porzeczkowy, jagodowy 1%, cukier, substancja żelująca – pektyna, regulator kwasowości –
kwas cytrynowy, konserwant – sorbinian potasu, aromat identyczny z naturalnym],


zastosowanie nazwy „humus naturalny” dla produktu składającego się z ciecierzycy 58,4%,
oleju rzepakowego, pasty Tahini 10% (100% mielone ziarna sezamu), wody, pasty
czosnkowej, regulatora kwasowości (kwasu cytrynowego), soli, przyprawy (kminu
rzymskiego) i substancji konserwującej (sorbinianu potasu),



zamieszczenia na wywieszce w miejscu sprzedaży produktu nazwy „szynka wiejska”,
podczas gdy nazwa producenta to „szynka jak dawniej – wędzona, parzona”, a ponadto z
wykazu składników wynikało, że jest to produkt wytworzony metodą przemysłową,



umieszczenie na wywieszce w miejscu sprzedaży produktu nazwy „kurczak gotowany bez
dodatku fosforanów”, podczas gdy zgodnie z nazwą producenta był to „kurczak
gotowany”, który zawierał w składzie m.in. fosforany – E450, E451, E452.

O nieprawidłowościach poinformowano właściwe organy Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych.

2. Ocena oznakowania w pozostałym zakresie
Środki spożywcze objęte kontrolą oceniono także pod kątem zgodności z innymi
wymaganiami prawa żywnościowego dotyczących oznakowania.
W przypadku opakowanych środków spożywczych stwierdzono różnorodne
uchybienia, m.in. niepełne dane identyfikujące producenta, niepodanie nazwy lub symbolu
użytej substancji dodatkowej, brak informacji o masie produktu po odsączeniu (w przypadku
produktów w zalewie), brak ilościowej zawartości składnika występującego w nazwie wyrobu.
Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości:


do opakowania jednostkowego porcji handlowej przyklejona została etykieta z
wizerunkiem gór oraz ornamentami charakterystycznymi dla rejonów górskich. Ponadto
umieszczono dodatkowe napisy: „WĘDLINY OD ZBÓJA MIRA”, „Najlepse, ze hej”, co
mogło sugerować, że produkt wytworzony został w rejonach gór, przy czym producent
pochodził ze Śląska,



niepełna nazwa produktu na stronie sklepu internetowego – przedsiębiorca zastosował
nazwę „Baton Kosmos”, zamiast zgodnie z nazwą producenta „Baton Kosmos, baton
bakaliowy o smaku kakaowym, 100% naturalnych składników, wegański, bez glutenu, bez
dodanego cukru”,



brak informacji o adresie producenta na stronie sklepu internetowego,



przy zamieszczeniu oświadczenia zdrowotnego nie podano informacji o ilości środka
spożywczego i poziomie jego spożycia niezbędnego do uzyskania korzystnego działania, o
którym mówiło oświadczenie,



rozbieżności w informacji o wartości odżywczej w polskiej i obcojęzycznej wersji językowej,



zastosowanie czcionki o rozmiarze mniejszym niż wymagany,

8

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych dobrowolnymi informacjami typu:
„wiejski”, „domowy”, „tradycyjny”, „naturalny”, „babuni”, „bezlaktozowy”, „bezglutenowy”, „bez
konserwantów”, „bez barwników”, „bez GMO”



produkt o nazwie „Kurczak w sosie czosnkowo imbirowym” zakwestionowano z uwagi na
podanie na frontowej stronie opakowania, w głównym polu widzenia nazwy „kurczak w
sosie czosnkowo imbirowym” oraz zamieszczenie zdjęcia przedstawiającego potrawę
składającą się m.in. z kawałków kurczaka, cebuli, pora, papryki, brokułów, a które to
składniki nie występowały w produkcie,



na wywieszce w miejscu sprzedaży produktów podano nazwy zwyczajowe lub fantazyjne
bez podania nazwy opisowej, umożliwiającej konsumentom ich rzeczywistego charakteru i
odróżnienia od innych produktów.

W przypadku produktów nieopakowanych (zwłaszcza przetworów mięsnych)
najczęściej kwestionowano też brak uwidocznionego dla konsumentów wykazu składników.
O nieprawidłowościach związanych z oznakowaniem poinformowano właściwe organy
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych lub Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.
W toku kontroli stwierdzono, że zadeklarowane w oznakowaniu substancje dodatkowe
(dozwolone dodatki do żywności) są stosowane w danej grupie produktów na warunkach
określonych w przepisach.

3.

Weryfikacja oznakowania na podstawie badań laboratoryjnych

Zgodnie z obowiązującym prawem7, wszystkie wprowadzane do obrotu artykuły rolnospożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach
o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące
tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. Jakość handlowa
to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz
wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania – jednak
nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.
Do badań laboratoryjnych w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych
pobrano próbki z 241 partii produktów deklarowanych jako „bez konserwantów”, „bez
barwników”, „bez cukru”, „bez GMO” lub oznakowanych jako wyrób „domowy”,
„tradycyjny”, „naturalny”, w składzie których nie wymieniono substancji dodatkowych. Próbki
oceniono na zgodność z tymi deklaracjami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym:
–

73 partie przetworów owocowo-warzywnych,

–

45 partii napojów (w tym soków owocowych),

–

17 partii przetworów mięsnych,

–

17 partii przetworów mlecznych,

–

9 partii przetworów zbożowych

–

80 partii innej żywności.

Wyniki badań podważyły zasadności użycia dobrowolnego określenia „bez
konserwantów” w przypadku 1 partii produktu, tj. „Ciastek z pomarańczą i oliwą z oliwek”.
7

Przepis art. 4 ust. 1 i art. 3 pkt 5 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
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Przeprowadzone badania ujawniły obecność substancji konserwującej – kwasu sorbowego w
ilości 17 mg/kg (niepewność wyniku 2 mg).
Zakwestionowano ponadto 9 partii produktów (3,7 proc. zbadanych), które nie
odpowiadały innym deklaracjom jakościowym zamieszonym w oznakowaniu, np.


„Gryzzale paróweczki drobiowe” nie odpowiadały jakości handlowej z uwagi na obecność
wieprzowiny i wołowiny, podczas gdy producent deklarował w składzie m.in. mięso z
kurczaka 85% i białko z kurczaka,



„Ciastka owsiane z żurawiną bez konserwantów „IRENKI” zakwestionowano z uwagi na
zawyżoną zawartość cukrów (stwierdzono 23,6 g/100 g przy deklarowanych 12,52 g/100 g)
oraz zawyżoną zawartość tłuszczu (18,3 g/100 g przy deklarowanych 14,58 g/100 g),



„Ciastka Babci Ani, orkiszowe, naturalne” zakwestionowano z uwagi na niewłaściwe cechy
organoleptyczne, tj. obecność czarnych plam na powierzchni ciastek,



„paprykę domową” zakwestionowano z uwagi na niższą masę odciekniętych warzyw
(odpowiednio: 283,1 g ± 11,3 g, 271,5 g ± 10,9 g, 248,6 g ± 9,9 g, zamiast deklarowanych
340 g),

Wszystkie przekazane do badań laboratoryjnych produkty oceniono pod względem
zgodności ich rzeczywistej zawartości netto w stosunku do zadeklarowanej na opakowaniu,
po uwzględnieniu dopuszczalnych ujemnych wartości błędu ilości towaru paczkowanego (T1)8,
jako maksymalnych dopuszczalnych różnic między ilością rzeczywistą, a ilością nominalną
produktu podaną przez paczkującego na etykiecie – nie wnosząc zastrzeżeń, a tym samym nie
stwierdzając w partii towaru, którego błąd był większy niż dwukrotna wartość błędu T1.
4. Identyfikacja dostawców
Zgodnie z obowiązującym prawem9, istnieje obowiązek „śledzenia”, kontrolowania
przemieszczania się żywności na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji, co
pozwala na określenie pochodzenia żywności, w tym surowców użytych do jej produkcji.
We wszystkich skontrolowanych placówkach sprawdzono, czy kontrolowani posiadają
dowody dostaw lub inne dokumenty identyfikujące dostawców ocenianych produktów, a także
na etapie handlu detalicznego, na podstawie okazanych faktur, prześledzono łańcuch dostaw.
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Tabela 1 załącznika 2 do ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1161).
9 Przepis art. 18 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia
2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L 31 z
1.2.2002 s. 1 z późn. zm.), wraz z art. 3 pkt 15 tego rozporządzenia, a w odniesieniu do żywności
pochodzenia zwierzęcego przepisy art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia
19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem
(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U.
UE L 242 z 20.9.2011 s. 2).
8
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5. Inne zagadnienia
We wszystkich skontrolowanych placówkach sprawdzano warunki przechowywania
produktów – nie zgłaszając zastrzeżeń.
Wszystkie objęte kontrolą produkty sprawdzono również pod względem aktualności
wyznaczonych na opakowaniu dat ważności, mając na uwadze, że w świetle obowiązującego
prawa środki spożywcze oznakowane datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do
spożycia mogą znajdować się w obrocie do tej daty lub terminu10. W toku kontroli w 3 sklepach
(2 należących do sieci handlowych i 1 innym) wycofano z obrotu z uwagi na przeterminowanie
6 partii produktów.
Dokonując identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o dane zawarte
w bazie Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej – nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrolowani przedsiębiorcy okazali też aktualne orzeczenia lekarskie do celów
sanitarno-epidemiologicznych, obowiązkowe dla wszystkich osób, które wykonują pracę
wymagającą bezpośredniego styku z żywnością (co ma miejsce np. w przypadku żywności
oferowanej luzem).

V. DZIAŁANIA PODJĘTE W ZWIĄZKU Z USTALENIAMI KONTROLI
Z ustaleniami kontroli zapoznano właścicieli lub kierowników kontrolowanych
placówek. W zależności od stwierdzonych nieprawidłowości, skierowano wnioski do
podmiotów prowadzących sprzedaż, ich jednostek nadrzędnych, producentów lub dostawców
o podjęcie działań eliminujących stwierdzone nieprawidłowości.
Całokształt ustaleń z przeprowadzonych kontroli dał podstawę do:


wszczęcia postępowań administracyjnych w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych za
wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej11 lub
zafałszowanych12, które zakończono wydaniem 33 decyzji o wymierzeniu kar pieniężnych
w łącznej wysokości ponad 23,2 tys. zł,



nałożenia 4 mandatów karnych na kwotę 600 zł za popełnienie wykroczenia13 polegającego
na wprowadzeniu do obrotu produktu przeterminowanego,



przekazania 69 informacji do właściwych miejscowo innych organów kontroli, w tym: 65
do wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz 4
do organów nadzoru sanitarnego.

Przepis art. 52 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Przepis art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
12 Przepis art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.
13 Przepis art. 100 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
10
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VI. PODSUMOWANIE
Odnotowania wymaga fakt, iż systematycznie spada odsetek kwestionowania
produktów oznaczonych dobrowolnymi informacjami („wiejski”, „domowy”, „tradycyjny”,
itp.) w sposób nieuzasadniony. Obecnie przeprowadzone kontrole dały podstawę do
zakwestionowania oznakowania 20,6 proc. produktów (w 2015 r. – 23,4 proc., w 2014 r. – 29,6
proc.). Nieprawidłowości dotyczyły zarówno produktów w opakowaniach jednostkowych, jak i
oferowanych luzem. Kwestionowano głównie zasadność stosowania w oznakowaniu określeń
typu „domowy”, „wiejski”, „babuni”, „tradycyjny”, nieadekwatnych do składu surowcowego.
Sformułowania te sugerują, że dany produkt został wyprodukowany w sposób istotnie
odbiegający od metod przemysłowych, bez zastosowania substancji dodatkowych i z tego
powodu jest lepszy od innych produktów znajdujących się w obrocie. Negatywne ustalenia
kontroli odnosiły się również do rozbieżności składu podanego w miejscu sprzedaży
produktów oferowanych luzem a wykazem składników deklarowanym przez producentów lub
podania niepełnego składu albo niepodania go w ogóle.
Nieprawidłowości dotyczyły także informacji przekazywanych za pośrednictwem stron
internetowych, gdzie zazwyczaj brakowało części obowiązkowych informacji o produktach.
Pozytywnie należy ocenić fakt przekazywania konsumentom prawdziwych
sformułowań „bez konserwantów”, „bez barwników”. Weryfikacja laboratoryjna tego typu
dobrowolnych informacji wykazała nieprawidłowości tylko w jednym przypadku – w
ciastkach, które zgodnie z deklaracją producenta miały nie zawierać konserwantów, ujawniono
obecność kwasu sorbowego w niewielkiej ilości.

Załącznik: wykaz przepisów z zakresu kontroli
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Załącznik do Informacji z kontroli prawidłowości oznakowania środków
spożywczych dobrowolnymi informacjami typu: „domowy”, „tradycyjny”, „naturalny”, „bez
konserwantów”, „bez barwników”, „bez sztucznych słodzików”, „wolny od GMO”
Wykaz najważniejszych przepisów z zakresu kontroli:
–

rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem
paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt
(Dz. U. UE L 165 z 30.4.2004 s. 1 z późn. zm.);

–

rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia
2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa
żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002, s. 1, z późn. zm.) – w szczególności art. 16 oraz art. 18 w
powiązaniu z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września
2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem
(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia
zwierzęcego (Dz. U. L 242 z 20.09.2011, s. 2);

–

rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia
2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L 404 z
30.12.2006, s. 9; sprostowanie: Dz. U. L 12 z 18.01.2007, s. 3, z późn. zm.);

–

rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30.4.2004 s. 1 z późn. zm.);

–

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. UE L 354 z 31.12.2008 s. 16 z późn. zm.);

–

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie środków spożywczych aromatyzujących i niektórych składników żywności
o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008
oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. U. UE L 354 z 31.12.2008 s. 34 z późn. zm.);

–

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października
2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia
dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE,
dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i
2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE L 304 z 22.11.2011 s. 18 z
późn. zm.);

–

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z
2016 r. poz. 1604, z późn. zm.);

–

ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz.
149, z późn. zm.);

–

ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z
późn. zm.);
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–

ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1059, z późn.
zm.);

–

ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1161);

–

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie
znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 poz. 29, z późn.
zm.) 14;

–

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772);

–

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012 r.
poz. 496);

–

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania
inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
(Dz. U. Nr 63, poz. 587 z późn. zm.).

14

Przypis j.w.
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