SPRAWOZDANIE ZA 2018 ROK
W SPRAWIE WYKONANIA PRZEZ INSPEKCJĘ
HANDLOWĄ KRAJOWEGO PLANU URZĘDOWEJ
KONTROLI ŻYWNOŚCI (MANCP)
Układ sprawozdania dostosowano do wytycznych Komisji zawartych w
decyzji z 24.07.2008 r. (2008/654/WE),
1.

Kontrole urzędowe w zakresie jakości
handlowej środków spożywczych
przeprowadzone na etapie handlu
detalicznego. 1
Kontrole zostały przeprowadzone na
podstawie art. 3 rozporządzenia (WE) nr
882/2004 2, art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 6 ustawy o
Inspekcji Handlowej 3 i art. 17 ust. 3 ustawy
o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych 4.
Kontrole
zostały
przeprowadzone w oparciu o Plan kontroli
Inspekcji Handlowej na rok 2018
zatwierdzony przez Prezesa UOKiK, a
także plany własne
wojewódzkich
inspektoratów IH. Podejmowano także
kontrole nieplanowe.
Zakres kontroli obejmował ocenę jakości
handlowej żywności 5, a także sprawdzenie
legalności
i
rzetelności
działania
przedsiębiorców na rynku detalicznym.
Badania w większości realizowanych
kontroli
były
ukierunkowane
na
sprawdzenie prawidłowości i rzetelności
oznakowania opakowań jednostkowych
oraz znakowania w miejscu sprzedaży
środków spożywczych oferowanych bez
Organami właściwymi do przeprowadzenia
kontroli jakości handlowej środków spożywczych na
etapie handlu detalicznego są wojewódzkie
inspektoraty Inspekcji Handlowej (IH) kierowanej
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów (UOKiK), zaś na etapie produkcji i w
imporcie wojewódzkie inspektoraty Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
2
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w
1

opakowań („luzem”), w szczególności w
celu ujawnienia zafałszowań środków
spożywczych.
Oprócz
środków
spożywczych
kontrolowano prawidłowość oznakowania
materiałów i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością oraz prawidłowość i
rzetelność oznakowania karmy dla zwierząt
towarzyszących.
W 2018 r.
Inspekcja Handlowa
przeprowadziła łącznie 7 604 kontroli, w
tym 1 984 kontroli planowych i 5 620
pozaplanowych.
1.1.

Realizacja Planu kontroli Inspekcji
Handlowej na rok 2018

Wszystkie kontrole zaplanowane w
zakresie środków spożywczych oraz
materiałów i wyrobów do kontaktu z
żywnością zostały zrealizowane. Plan
kontroli Inspekcji Handlowej na 2018 r.
przewidywał
przeprowadzenie
1 984
kontroli w 18 tematach realizowanych
kwartalnie (16 tematów) lub całorocznie (2
tematy). Przeprowadzono 2 158 kontroli, tj.
o 8,8 proc. więcej.
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.).
3
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1930 z późn. zm.).
4
Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z
2018 poz. 2164 z późn. zm.).
5
„Jakość handlowa” nie obejmuje wymagań
weterynaryjnych, sanitarnych i fitosanitarnych.
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Uwzględniając miejsca dystrybucji: 154
kontrole planowe przeprowadzono w
hurtowniach,
796
w
placówkach
należących do dużych sieci handlowych
(magazynach centralnych oraz hiper- i
supermarketach),
789
w
sklepach
detalicznych nienależących do sieci
handlowych,
11
w
placówkach
prowadzących sprzedaż na odległość, 19 na
targowiskach oraz 389 kontroli –
w lokalach gastronomicznych.
Planowe kontrole w zakresie przestrzegania
przepisów
prawa
żywnościowego
przeprowadzone zostały na miejscu w
obiektach handlowych. W zakresie
tematycznym obejmowały:
•

środki
spożywcze
oznakowane
dobrowolnymi informacjami typu:
wyprodukowany z pszenicy durum, 100
proc. (soku, mięsa itp.), domowy,
naturalny, bez konserwantów, bez
barwników, wolny od GMO, bez
laktozy, bez glutenu,

•

mięso i przetwory mięsne,

•

mleko i przetwory mleczne,

•

wyroby garmażeryjne w tym mrożone
wyroby kulinarne,

•

miód

•

świeże owoce i warzywa objęte
systemem unijnym oferowane w
sieciach handlowych,

•

nierafinowane oleje roślinne oraz oliwa
z oliwek z pierwszego tłoczenia,

•

wyroby cukiernicze i czekoladowe,

•

wybrane środki spożywcze oferowane
na rynku krajowym i ich oryginalne
odpowiedniki importowane z krajów
Europy Zachodniej,

•

ryby i przetwory rybne w tym mrożone
glazurowane,

•

jaja spożywcze,

•

produkty rolnictwa ekologicznego,

•

środki
spożywcze
posiadające
chronione oznaczenia: geograficzne
(ChOG), nazw pochodzenia (ChNP)
oraz
będące
tradycyjnymi
specjalnościami (GTS),

•

usługi gastronomiczne, w tym
świadczone przez firmy cateringowe
dla szpitali, sanatoriów, domów opieki
społecznej, domów dziecka i innego
rodzaju instytucji finansowanych ze
środków publicznych.

Ponadto przeprowadzono planowe kontrole
materiałów i wyrobów do kontaktu z
żywnością i karmy dla zwierząt domowych
(towarzyszących).
Podczas
realizacji
2 158
kontroli
wynikających z ww. Planu kontroli
Inspekcji Handlowej na 2018 r. w 1 176
kontrolach (54,5 proc.) stwierdzono
różnego rodzaju nieprawidłowości zarówno
mniej jak i bardziej istotne z punktu
widzenia interesów konsumentów.
1.2.

Kontrole pozaplanowe

Kontrole pozaplanowe zajmowały znaczące
miejsce w działalności Inspekcji Handlowej
stanowiąc 74 proc. kontroli ogółem.
Większość kontroli dotyczyła rynków
lokalnych. Były to kontrole o charakterze
interwencyjnym, wynikające ze skarg
konsumentów
lub
podmiotów
gospodarczych,
oraz
kontrole
podejmowane na podstawie własnego
rozeznania inspektoratów o negatywnych
zjawiskach występujących na rynkach
lokalnych.
Pozaplanowe kontrole wykonywane były
również na zlecenie Prezesa UOKiK, w
związku
z prośbami o
interwencję
otrzymanymi od organów krajowych
(głównie od Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektora
Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych) lub organów z innych
państw członkowskich UE – w ramach
reguł ustalonych przepisami tytułu IV
„Pomoc i współpraca administracyjna
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w dziedzinie
pasz
i
żywności”
rozporządzenia (WE) nr 882/2004.
2.

Ogólna
zgodność
z
prawem
żywnościowym przedsiębiorców i
produktów
W 2018 r.
Inspekcja Handlowa
przeprowadziła zgodnie ze swoimi
kompetencjami
kontrole
środków
spożywczych oraz materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością w
handlu detalicznym (także w obrocie
hurtowym i gastronomii).
Wszystkie ww. planowe kontrole w
obszarze artykułów rolno-spożywczych
realizowano w oparciu o programy kontroli
IH opracowywane przez Prezesa UOKiK.
W głównej mierze były one ukierunkowane
na ujawnianie zafałszowań produktów oraz
zapewnienie właściwej informacji o
produktach w miejscu ich sprzedaży w tym
o
kraju
pochodzenia.
W związku
z sygnałami otrzymywanymi od organizacji
i stowarzyszeń producentów rolnych,
Inspekcja Handlowa przeprowadziła szereg
doraźnych kontroli jakości handlowej i
prawidłowości oznakowania, w tym krajem
pochodzenia, ziemniaków, kapusty białej i
pekińskiej oraz pomidorów, w celu
wykrywania
oszustw
dotyczących
informacji na temat polskiego pochodzenia.
Na szczególną uwagę zasługuje kontrola
przeprowadzona po raz kolejny w
zakładach
świadczących
usługi
cateringowe dla różnego rodzaju instytucji,
takich jak: szpitale, sanatoria, domy opieki
społecznej,
ośrodki
rehabilitacyjnoedukacyjno-wychowawcze, domy dziecka,
żłobki, przedszkola, szkoły. Skontrolowano
46 zakładów, które zaopatrywały w posiłki
łącznie 163 instytucje. W przypadku 12 z
46 skontrolowanych placówek była to
kontrola
ponowna,
związana
z
nieprawidłowościami stwierdzonymi przez
Inspekcję Handlową w 2016 i 2017 roku.
Nieprawidłowości stwierdzono w 34
placówkach, tj. 73,9 proc. skontrolowanych
ogółem.
Kontrola
przyniosła
niezadowalające wyniki zwłaszcza w

zakresie prawidłowości oznakowania
posiłków przekazywanych przez catering
oraz używania do produkcji żywności
zgodnie z wyznaczoną datą minimalnej
trwałości lub terminem przydatności do
spożycia. Na uwagę zasługuje stwierdzenie
istotnych niedowag dań przeznaczonych dla
konsumentów w publicznych instytucjach
oraz
stosunkowo
częstych
zamian
składników (zwłaszcza masła, serów) na ich
tańsze substytuty. Stwierdzone uchybienia
w zdecydowanej większości wynikały
z niedopełnienia
obowiązków
przez
skontrolowane
zakłady
cateringowe,
niemniej zasadnym wydaje się wniosek, że
również odbiorcy – kontrahenci tych
zakładów nie sprawowali należytego
nadzoru nad jakością świadczonych usług.
W porównaniu do wyników poprzedniej
kontroli przeprowadzonej w 2017 r. ogólny
wskaźnik nieprawidłowości nie uległ
zmianie (w 2017 r. wyniósł on 71,1 proc., w
2018 r. 73,9 proc.). Niemniej stwierdzono
poprawę w placówkach kontrolowanych
ponownie, ponieważ na 12 placówek
poddanych
rekontroli,
ponownie
nieprawidłowości
wystąpiły
w
7
placówkach, tj. 58,3 proc.
Na uwagę zasługują również aktywne
działania Inspekcji Handlowej na rzecz
analizy zjawiska podwójnej jakości. W
ramach tych działań przeprowadzono
kontrolę jakości handlowej tych samych
produktów
oferowanych
na
rynku
krajowym
i
ich
oryginalnych
odpowiedników importowanych z krajów
Europy Zachodniej.
2.1.

Częstotliwość, rodzaj niezgodności
oraz ich analiza

Ogółem skontrolowano partii 123 468
towarów (w 2017 r. – 125 078 partii), w
tym:
− 120 756 partii artykułów rolnospożywczych (w 2017 r. 122 868), w
tym:
1130
partii
produktów
ekologicznych i 440 partii produktów
objętych systemami jakości (ChOG,
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ChNP i GTS) (w 2017 r. odpowiednio:
841 partii i 569 partii),
− 2 712 partii materiałów i wyrobów
przeznaczonych
do
kontaktu
z
żywnością (w 2017 r. – 2 210).

organoleptycznych,
parametrów
fizykochemicznych i składu surowcowego
w odniesieniu do wymagań przepisów
wspólnotowych i krajowych oraz deklaracji
producenta.

− wady jakości – 11 proc. partii (w 2017
r. – 9,4 proc.);

Badania przeprowadzano głównie w
laboratoriach urzędowej kontroli żywności
należących do UOKiK. Część badań
organoleptycznych (np. w przypadku
pieczywa, owoców i warzyw, elementów
mięsa oferowanych
„luzem”) oraz
odnoszących się do sprawdzenia masy
i objętości (np. w przypadku jaj z
zadeklarowaną klasą wagową, napojów w
gastronomii)
przeprowadzana
była
bezpośrednio w kontrolowanej placówce.

− nieprawidłowe oznakowanie – 30,7
proc. partii (w 2017 r. – 24,3 proc.);

W 2018 r. zbadano jakość 4 757 partii
towarów (w 2017 r. – 4 387), w tym:

− niezgodną z deklarowaną zawartość
netto – 1,3 proc. próbek (w 2017r. – 0,6
proc.)

− 3 101 partii towarów żywnościowych
(w 2017 r. – 2 800),

Ponadto skontrolowano 854 partie karmy
dla zwierząt towarzyszących (w 2017 r. –
182 partii).
Ujawnienie chociażby jednej niezgodności
z
zakresu
wykonywanej
kontroli
spowodowało zakwestionowanie 28 786
partii, tj. 23,3 proc. (w 2017 r. – 23 proc.),
m.in. z uwagi na 6:

−

„przeterminowanie” – 14,3 proc. partii
(w 2017 r. – 14,7 proc.), przy czym
partie zakwestionowane stanowiły
często pojedyncze sztuki.

Wśród zakwestionowanych produktów 899
partii było zafałszowanych, tj. 0,7 proc.
ogółu zbadanych (w 2017 r. 952 partie, tj.
0,8 proc. zbadanych), w tym 693 partie
środków spożywczych pochodziły z oferty
placówek gastronomicznych (w 2017 r. 720
partii). W gastronomii odsetek partii
zafałszowanych w 2018 r. wyniósł 4,0
proc., w 2017 r. 4,4 proc.
2.2.

Jakość produktów – badania
organoleptyczne i fizykochemiczne

Oceny jakości środków spożywczych
dokonano na podstawie badań cech

− 1 656 partii surowców i wyrobów w
gastronomii (w 2017 r. – 1587).
Niewłaściwą
przypadku:

jakość

stwierdzono

w

− 395 partii towarów żywnościowych, tj.
12,7 proc. (w 2017 r. – 11,8 proc.);
− 127 partii surowców i wyrobów w
gastronomii, tj. 7,7 proc. (w 2017 r. –
5,2 proc.).
Wśród
towarów
żywnościowych
ocenionych pod względem jakości 766
partii stanowiły produkty oferowane bez
opakowań („luzem”), z których 66 partii
(8,6 proc.) posiadało nieprawidłową jakość
(w 2017 r. – 13,5 proc.). Odsetek liczby
partii zakwestionowanych w liczbie partii
zbadanych produktów przedstawiono w
Tabeli nr 1.

Podane poniżej odsetki zakwestionowanych partii
odnoszą się do liczby partii ocenionych w danym
zakresie.

6
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Tabela nr 1
Liczba partii
niezgodnych przepisami
szczególnymi

niezgodnych prz i o episam
dodatkach

niezgodnych z deklaracją
wartości odżywczej lub
oświadczeń żywieniowych.

proc. zakwestionowanych
[3:2]

ŻYWNOŚĆ W SKLEPACH I
HURTOWNIACH
Produkty ekologiczne
Produkty ChOG, ChNP i GTS
Przetwory zbożowe
Pieczywo i wyroby piekarskie
Mleko i przetwory mleczne (bez masła)
Mięso i przetwory mięsne
-w tym mięso wołowe (i cielęce)
Drób i przetwory drobiowe
-w tym mięso drobiowe
Ryby i przetwory rybne
-w tym sardynki, tuńczyk i bonito
-w tym ryby mrożone glazurowane
Przetwory owocowe i warzywne
-w tym dżemy, konfitury, powidła
Mrożonki (wyroby kulinarne,
owocowe, warzywne)
Wyroby garmażeryjne
-w tym gotowe dania
Wyroby cukiernicze
-w tym wyroby kakaowe i
czekoladowe
Napoje alkoholowe
-w tym wyroby winiarskie
-w tym napoje spirytusowe
Napoje bezalkoholowe
-w tym soki i nektary owocowe
Miód pszczeli
Oleje i tłuszcze jadalne

zakwestionowanych
ogółem

1

zbadanych ogółem

grupy środków spożywczych
sprawdzone w zakresie jakości

2

3

4

5

6

7

3101

395

93

4

148

12,7

178
81
14
126
257
256
23
47
13
339
36
106
78
2

14
13
2
2
24
35
9
4
0
119
16
38
3
0

1
0
0
0
0
1
0
0
0
13
10
1
1
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

10
12
0
0
13
18
2
3
0
52
7
3
2
0

7,9
16,0
14,3
1,6
9,3
13,7
39,1
8,5
0
35,1
44,4
35,8
3,8
0,0

24

7

0

0

5

29,2

79
52
219

20
11
30

1
1
1

1
0
0

13
8
18

25,3
21,2
13,7

106

12

0

0

7

11,3

14
4
6
36
1
93
90

0
0
0
0
0
22
7

0
0
0
0
0
19
5

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
23,7
7,8
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-w tym oliwa z oliwek
-w tym margaryna i miksy
-w tym masło
Owoce i warzywa świeże
Jaja spożywcze
Kawa, herbata, herbatki
Koncentraty spożywcze
Zioła i przyprawy
Zupy, buliony, sosy
Żywność specjalnego przeznaczenia
Inna żywność
-w tym orzechy i produkty z orzechów,
przekąski (np. chipsy, paluszki)
-w tym suplementy diety
ŻYWNOŚĆ W GASTRONOMII
wyroby kulinarne
napoje alkoholowe
napary kawy
inne produkty

27
0
40
829
201
20
11
7
5
0
97

1
0
4
53
30
1
0
4
0
0
5

1
0
3
42
14
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

3,7
0
10,0
6,4
14,9
5,0
0
57,1
0
0
5,2

8

0

0

0

1

0

4
1 656
957
23
7
669

0
127
97
2
0
28

0
4
2
0
0
2

0
1
0
0
0
1

6
13
1
0
0
12

0
7,7
10,1
8,7
0
4,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników kontroli Inspekcji Handlowej
niewielkie, choć były również i takie
Należy zaznaczyć, że przedstawiony w
produkty, w których badane parametry w
tabeli
odsetek
zakwestionowanych
sposób znaczący odbiegały od standardów
towarów odnosi się do wyrobów poddanych
określonych w przepisach prawa lub
badaniom,
a
nie
do
wszystkich
zadeklarowanych przez producentów.
znajdujących
się
w
obrocie.
Charakter stwierdzonych wad w niektórych
W szczególności odsetek ten nie jest
przypadkach wskazywał na zafałszowanie
reprezentatywny
dla
całej
branży
produktów. Najwięcej produktów o
spożywczej, gdyż do badań laboratoryjnych
niewłaściwej
jakości,
w
tym
w pierwszej kolejności pobierane były
zafałszowanych stwierdzono w przypadku:
próbki towarów, co do których istniało
ryb i przetworów rybnych (35,1 proc. nie
podejrzenie, iż nie spełniały wymagań
odpowiadało obowiązującym przepisom
jakościowych, rzadziej próbki pobierano
prawa lub deklaracji producenta), wyrobów
z losowo wybieranych produktów. Na
garmażeryjnych
(25,3 proc.),
miodu
odsetek kwestionowanych produktów
pszczelego (23,7 proc.), produktów z
znaczący wpływ miały takie czynniki jak
chronioną nazwą ChOG, ChNP, GTS (16
niewłaściwa deklaracja przez producentów
proc.), jaj spożywczych (14,9 proc.), mięsa
parametrów odnoszących się do wartości
i przetworów mięsnych (13,7 proc.),
odżywczej (37 proc. wśród ogółu
wyrobów cukierniczych (13,7 proc.).
zakwestionowanych)
oraz
Ponadto w przypadku ziół i przypraw
nieprzestrzeganie
przepisów
zakwestionowano jakość czterech spośród
szczegółowych odnoszących się do
siedmiu partii (57,1 proc.) poddanym
określonych kategorii produktów (23,5
kontroli. W związku z tym, że kontroli
proc.).
poddano zaledwie siedem partii przypraw i
W większości kontrolowanych produktów
ziół (przyprawowych), wynik ten należy
odchylenie parametrów jakościowych było
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traktować jedynie jako impuls do dalszych
badań tych produktów. Podobnie jest w
przypadku
mrożonych
wyrobów
kulinarnych, owocowych i warzywnych,
gdzie chociaż wskaźnik produktów
o niewłaściwej jakości handlowej stanowił
(29,2 proc.) oraz mięsa wołowego (39,1
proc.) to z uwagi na stosunkowo niewielką
liczbę partii poddanych kontroli nie jest on
reprezentatywny dla tej grupy produktów.
W grupach o największym wskaźniku
zakwestionowanych partii produktów z
uwagi na niewłaściwe cechy jakości
handlowej,
do
stwierdzanych
nieprawidłowości przykładowo należały:
− w rybach i przetworach rybnych
(35,1
proc.
zakwestionowanych
partii):
w przypadku ryb mrożonych, w tym
glazurowanych: wyższa zawartość
glazury lub niższa masa ryby bez
glazury (np. w filetach z mintaja
stwierdzono 52 proc. glazury zamiast
deklarowanych 35 proc., w filetach
limandy żółtopłetwej z wodą dodaną
stwierdzono 43 proc. glazury zamiast
35 proc., masa filetów z morszczuka
kapskiego w opakowaniu wyniosła
259,6 g zamiast deklarowanej 300 g),
podmiana
gatunkowa
ryb
(np.
stwierdzono,
że
sola
mrożona
oferowana luzem była faktycznie
limandą
żółtopłewą,
dorsz
był
czarniakiem, a halibuta płaskogłowego
deklarowano jako limandę żółtpłetwą),
niewłaściwe parametry chemiczne takie
jak niższa zawartość białka (np. w
filetach
z
mintaja
mrożonych
glazurowanych w wartości odżywczej
deklarowano 21 g/100 g a stwierdzono
6,6 g/100 g), wyższa zawartość
związków fosforu (stwierdzono 8 305
mg/kg przy maksymalnym poziomie
5000 mg/kg) niewłaściwe cechy
organoleptyczne
(niewłaściwa
gąbczasta struktura, rozpadająca się,
papkowata z obfitym wyciekiem,
wyraźnie osłabiony smak i zapach,
smak słony),

w przypadku marynat rybnych:
niezgodna zawartość białka i tłuszczu w
stosunku do zadeklarowanej w wartości
odżywczej na opakowaniu (np. w
filetach z pstrąga w zalewie warzywnej
stwierdzono zawartość tłuszczu 3,6
g/100 g zamiast deklarowanej 9,1 g/100
g, w filetach śledziowych w oleju
stwierdzona
zawartość
tłuszczu
stanowiła 46 g/100 g zamiast
deklarowanej 35 g/100 g), niewłaściwe
cechy organoleptyczne (np. w świeżym
pstrągu
tęczowym
patroszonym
niewłaściwa tekstura mięsa, zapach
nieczysty, ostry a po ugotowaniu
kwaskowy),
w przypadku konserw rybnych –
zaniżona masa ryby (w sardynkach w
oleju roślinnym stwierdzono 72 g
zamiast deklarowanych 90 g; w
tuńczyku w sosie własnym stwierdzono
185 g, deklarowano 196 g), niezgodne z
deklaracja
parametry
wartości
odżywczej (np. w tuńczyku w oleju
stwierdzono 18,5 g/100 g tłuszczu,
deklarowano 5,6 g/100 g; w filetach z
makreli w oleju stwierdzono wyższą
zawartość tłuszczu i niższą zawartość
białka, tj.: stwierdzono 55 g/100 g
tłuszczu, a deklarowano 38 g/100 g,
białka stwierdzono 9 g/100 g a
deklarowano 14 g/100 g; w sardynkach
w oleju stwierdzono tłuszcz w ilości 39
g/100 g, a deklarowano 24 g/100 g),
niewłaściwe cechy organoleptyczne
(np. obecność dużej ilości tuńczyka
rozdrobnionego (strzępów) w tuńczyku
w sosie własnym, mazistą teksturę oraz
obcy, gnilny zapach zepsutego mięsa w
filetach makreli w oleju ),
innych
przetworach
rybnychniezgodność
gatunku
z
zadeklarowanym na opakowaniu (np. w
kotletach rybnych stwierdzono łososia
atlantyckiego zamiast deklarowanego
dorsza atlantyckiego);
− w wyrobach garmażeryjnych (25,3
proc. zakwestionowanych partii):
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niezgodna
w
stosunku
do
zadeklarowanej w wartości odżywczej
zawartość tłuszczu i białka (np. w
pierogach z mięsem stwierdzono 9,1
g/100 g tłuszczu przy deklaracji
3,6 g/100 g, w pierogach z soczewicą
stwierdzono 6,4 g/100 g białka, przy
deklaracji 9,9 g/100 g), zawyżona
łączna zawartość kwasu benzoesowego
i kwasu sorbowego oraz ich soli (np. w
żołądkach wołowych w bulionie
warzywnym
stwierdzono
odpowiednio: 429 mg/kg + 333 mg/kg
zamiast
dopuszczalnych
prawnie
maksymalnie 500 mg/kg), niższa masa
netto (np. w przypadku ozorów w
galarecie stwierdzono 492,6 g i 502,4 g,
przy
deklaracji
540 g),
niższa
zawartość nadzienia (np. w pyzach z
mięsem stwierdzono 25 proc., przy
deklaracji nie mniej niż 30 proc.),
niezgodny z deklarowanym gatunek
mięsa w wyrobach z udziałem mięsa;
− w miodzie pszczelim (23,7 proc.
zakwestionowanych partii)
w miodach odmianowych niższa
zawartość pyłku przewodniego (np. w
miodach lipowych pyłku przewodniego
lipy stwierdzano w ilości od 1,9 proc.
do 7,7 proc., podczas gdy powinien on
stanowić nie mniej niż 20 proc., w
miodzie
mniszkowym
pyłku
przewodniego mniszka pospolitego
stwierdzono w ilości 5,1 proc. a
powinien być w znacznej przewadze, w
miodzie manuka pyłku przewodniego
manuka było 13 proc. i 12 proc. zamiast
w przewadze, stwierdzono natomiast
40 proc. i 34 proc. pyłku z komonicy
oraz 36 proc. i 28 proc. koniczyny ),
niższa od wymaganej liczba diastazowa
(np.
w
mieszance
miodów
pochodzących z UE i spoza UE
stwierdzono 5,8 zamiast minimum 8),
wyższa
zawartość
5hydroksymetylofurfuralu (HMF) (np.
w miodzie gryczanym stwierdzano od
51,6 mg/kg do 69,6 mg/kg zamiast nie
więcej niż 40 mg/kg;

− w jajach spożywczych (14,9 proc.
zakwestionowanych partii)
niewłaściwa klasyfikacja wagowa (np.
50 proc. jaj w partii zadeklarowanej
jako
L-duże
posiadało
masę
odpowiadającą klasie M–średnie, 45
proc. jaj w partii zadeklarowanej jako
L– duże posiadało masę odpowiadającą
niższej klasie wagowej M i S),
niewłaściwe cechy organoleptyczne
(jednej partii), tj. obcy, intensywny i
nieprzyjemny
zapach,
wyższa
wysokość
komory
powietrznej,
ruchoma komora powietrzna, pęknięta
skorupa;
− w mięsie i przetworach mięsnych
(13,7

proc.

zakwestionowanych

partii)
w mięsie i surowych wyrobach
mięsnych
obecność
niezadeklarowanych surowców (np.
mielonym
cielęcym
w mięsie
stwierdzono 38 proc. cielęciny oraz 62
proc. wieprzowiny,
w mięsie z
oznakowanym
jako
mięso
garmażeryjne wołowe stwierdzono
obecność mięsa wieprzowego w ilości
od 7 proc. do ponad 40 proc.), zawyżona
zawartość wody dodanej (np. o 14,2
proc. w filecie z piersi kurczaka z
dodatkiem wody),
w
wędlinach:
obecność
niezadeklarowanych surowców (np. w
parówkach wieprzowych stwierdzono
obecność drobiu powyżej 1 proc.),
niezgodny
z
deklaracją
udział
składników – (np. w parówkach
wieprzowo-wołowych
stwierdzono
niższą zawartość wołowiny i wyższą
wieprzowiny), wyższa w stosunku do
deklarowanej zawartość tłuszczu (np.
w kiełbasie codziennej – wg deklaracji
19,9 g a stwierdzono 24 g), niższa
zawartość białka (np. w kiełbasie
wieprzowej deklarowano 13,6 g a
stwierdzono 10,8 g), wyższa zawartość
soli (np. w parówkach wieprzowych
deklarowano 2,2 g, a stwierdzono 3,4
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g), obecność azotynów w parówkach w
ilości 20 mg/kg przy deklaracji „bez
dodatku E”, niewłaściwe cechy
organoleptyczne (wygląd i zapach
świadczący o zepsuciu (w przypadku
pasztetowej, parówek),
w konserwach: niewłaściwe cechy
organoleptyczne (np. w wołowinie w
sosie własnym - kawałki mięsa o
nietypowej ciemno szarej barwie,
widoczne cząstki chrząstek oraz
skórki),
niewłaściwe
parametry
chemiczne: wyższa w stosunku do
deklarowanej zawartość tłuszczu (np. w
konserwie wieprzowo-drobiowej wg
deklaracji winno być 15 g a stwierdzono
20 g, w konserwie z dzika z dodatkiem
mięsa wieprzowego deklarowano 6,5 g
tłuszczu, a stwierdzono 18,2g), wyższa
zawartość soli (np. wg deklaracji 0,9 g,
a stwierdzono 1,4 g);
− w
czekoladzie
i
wyrobach
cukierniczych
(13,7
proc.
zakwestionowanych partii):
obecność niezadeklarowanego tłuszczu
mlecznego w czekoladzie gorzkiej
(1,6g/100g), niezgodna zawartość
cukrów, tłuszczu, białka w stosunku do
zadeklarowanej w wartości odżywczej
na opakowaniu (np. w czekoladzie
gorzkiej stwierdzono zawartość cukrów
33,4g/100g zamiast wg deklaracji
27g/100g, herbatniki kruche zawierały
cukier w ilości 25,4 g/100g zamiast
zgodnie z deklaracją 3,2g/100g,
ciasteczka owsiane z goją zawierały
tłuszcz w ilości 18,2g/100 zamiast wg
deklaracji 7,2g/100g, rurki waflowe z
kremem tłuszczu zawierały 25,8g/100g
zamiast
zgodnie
z
deklaracją
19,7g/100g, pierniki z nadzieniem
zawierały białko w ilości 6,3g/100g
zamiast 3,8g/100g), zaniżona zawartość
nadzienia (np. w czekoladzie z
nadzieniem nadzienia było 40,3 proc.
zamiast deklarowanych 50 proc.),
niższa zawartość składników stałych
(np. w czekoladzie gorzkiej z orzechami
zawartość orzechów wynosiła 14,5

proc. zamiast zgodnie z deklaracją
18 proc.);
− w wyrobach kulinarnych i napojach
w zakładach gastronomicznych (7,7
proc. zakwestionowanych partii)
obecność
niedeklarowanych
składników (np. wieprzowiny w ilości
45,2 proc. w farszu wołowym do
pierogów z wołowiną), podmiana
asortymentowa (np. w baraninie
przygotowanej w przyprawach curry nie
wykryto składników pochodzących od
owcy, stwierdzono natomiast obecność
składników pochodzących od krowy, w
kebabie
baranina-wołowina
nie
stwierdzono składników pochodzących
od owcy, lecz wołowinę i drób,
w badanych próbkach cielęciny Hong
Kong
nie
wykryto
wołowiny,
stwierdzono
natomiast
obecność
wieprzowiny, danie kaczka na gorącym
półmisku w rzeczywistości było
indykiem), niewłaściwa jakość tłuszczu
smażalniczego
(np.
stwierdzano
ciemnobrązową barwę świadczącą o
jego zużyciu, liczne zanieczyszczenia
pozostałościami wcześniej smażonych
potraw i zapach spalonego tłuszczu,
wyższą zawartość związków polarnych
-39 proc. zamiast zgodnie z
wymaganiami nie więcej niż 25 proc.).
Przyczynami
nieprawidłowości
stwierdzanych w produktach były, m.in.:
niewłaściwe
prowadzenie
procesów
technologicznych, niewłaściwa jakość
użytych surowców lub ich podmiana na
tańsze
substytuty,
nieprawidłowe
przechowywanie. W części przypadków
stwierdzone nieprawidłowości wskazywały
na celowe zafałszowanie, o czym
świadczyła,
np. obecność
niezadeklarowanych składników i brak
składników zadeklarowanych, jak np.
wykryta laboratoryjnie obecność tańszego
gatunku mięsa w wyrobach mięsnych.
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Zawartość
spożywczych

netto

środków

W 2018 r. podczas badań laboratoryjnych
zweryfikowano podaną na opakowaniach
informację o zawartości netto w przypadku
5 357 próbek produktów. Niższą od
deklarowanej przez producenta zawartość
netto stwierdzono w odniesieniu do 1,2
proc. próbek (w 2017 r. – 0,6 proc). Ponadto
sprawdzono masę lub objętość wyrobów i
napojów oferowanych w gastronomii
przemierzając łącznie 634 próbki, w
wyniku czego zakwestionowano 13 próbek
(2,1 proc.). Niższą masę od deklarowanej
stwierdzono wyłącznie w odniesieniu do 13
wyrobów
kulinarnych
na
329
skontrolowanych (4 proc.).
2.4.

Prawidłowość oznakowania środków
spożywczych oraz materiałów i
wyrobów
przeznaczonych
do
kontaktu z żywnością

Łącznie w 2018 r. oceniono oznakowanie
42 691 partii środków spożywczych,
wyrobów i napojów gastronomicznych
(oferowanych zarówno w opakowaniach,
jak i bez opakowań) oraz materiałów i
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z
żywnością (w 2017 r. – 47 600 partii). Ze
względu na stwierdzone nieprawidłowości
zakwestionowano 13 126 partii, tj.
30,7 proc. (w 2017 r. – 24,3 proc.).
Skontrolowano oznakowanie:
− 20 048 partii środków spożywczych w
opakowaniach,
kwestionując
nieprawidłowe oznakowanie 2 191
partii (10,9 proc.), z tego 304 partii (1,5
proc.) ze względu na nieprawidłowy
sposób
podania
informacji
o
alergenach,
− 9 023 partii środków spożywczych
oferowanych bez opakowań („luzem”),
Tabela nr 2

kwestionując 4 345 partii (48,2 proc.),
w szczególności ze względu na
niepodanie w miejscu sprzedaży
wymaganych informacji o wykazie
składników, w tym 1 714 partii (19,0
proc.), ze względu na nieprawidłowy
sposób podawania informacji o
alergenach lub jej brak,
− 10 916
partii
produktów
żywnościowych
w
gastronomii,
kwestionując brak lub nieprawidłowe
oznakowanie 6 568 partii (60,2 proc.),
w tym 3 862 partii (35,4 proc.), ze
względu na nieprawidłowy sposób
podawania informacji o alergenach lub
jej brak,
− 2 704 partii materiałów i wyrobów
przeznaczonych
do
kontaktu
z
żywnością, kwestionując 22 partie (0,8
proc.).
Ze względu na nieprawidłowy sposób
podania
informacji
o
alergenach
zakwestionowano łącznie 5 880 partii (13,8
proc.) środków spożywczych oferowanych
w opakowaniach, luzem i w gastronomii (w
2017 r. – 11,5 proc.).
Obowiązkowej informacji o miejscu
pochodzenia nie posiadały łącznie 403
partie (0,9 proc. ogółu skontrolowanych w
zakresie oznakowania (w 2017 r. - 0,5
proc.). Przy czym były to wyłącznie towary
kontrolowane w sklepach i hurtowniach
(zakwestionowano 1,4 proc. środków
spożywczych),
w
gastronomi
nie
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie
informacji o kraju pochodzenia produktów.
Odsetek liczby partii zakwestionowanych w
liczbie partii zbadanych wybranych grup
produktów objętych kontrolami planowymi
i nieplanowymi przedstawia Tabela nr 2.

Liczba partii

p
r
o

2.3.
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nieczytelność czcionki

brak miejsca
pochodzenia

nieprawidłowy sposób
podania lub brak infor.
o alergenach

ŻYWNOŚĆ W SKLEPACH I
HURTOWNIACH
-w tym oferowane w opakowaniach
-w tym oferowane luzem
Produkty ekologiczne
Produkty ChOG, ChNP i GTS
Przetwory zbożowe
Pieczywo i wyroby piekarskie
w tym oferowane w opakowaniach
w tym oferowane luzem
Mleko i przetwory mleczne (bez
masła)
-w tym oferowane w opakowaniach
-w tym oferowane luzem
Mięso i przetwory mięsne
-w tym mięso wołowe (i cielęce)
-w tym oferowane w opakowaniach
- w tym oferowane luzem
Drób i przetwory drobiowe
-w tym mięso drobiowe
-w tym oferowane w opakowaniach
-w tym oferowane luzem
Ryby i przetwory rybne
-w tym sardynki, tuńczyk i bonito
-w tym ryby mrożone glazurowane
-w tym oferowane w opakowaniach
- w tym oferowane luzem
Przetwory owocowe i warzywne
-w tym dżemy, konfitury, powidła
Mrożonki
Wyroby garmażeryjne
-w tym gotowe dania

zakwestionowanych
ogółem

1

zbadanych

Wybrane grupy środków
spożywczych sprawdzone w
zakresie oznakowania

2

3

4

5

6

7

29071

6536

4

403

2018

22,5

20048
9023
1034
439
731
3014
468
2546

2191
4345
162
40
11
1585
116
1469

4
0
0
0
0
0
0
0

174
229
0
0
0
0
0
0

304
1714
31
5
0
726
67
659

10,9
48,2
15,7
9,1
1,5
52,6
24,8
57,7

4129

95

0

0

19

2,3

3912
217
4071
81
1090
2981
417
56
182
235
1240
63
243
786
454
977
43
191
820
505

52
43
1630
27
145
1485
126
20
20
106
320
5
107
76
244
39
0
26
192
108

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
31
10
3
28
11
1
0
11
18
0
8
2
16
0
0
0
0
0

0
19
760
2
83
677
53
1
16
37
25
0
1
3
22
1
0
12
89
63

1,3
19,8
40,0
33,3
13,3
49,8
30,2
35,7
11,0
45,1
25,8
7,9
44,0
9,7
53,7
4,0
0
13,6
23,4
21,4
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-w tym oferowane w opakowaniach
-w tym oferowane luzem
Wyroby cukiernicze
-w tym kakaowe i czekoladowe
-w tym oferowane w opakowaniach
-w tym oferowane luzem
Napoje alkoholowe
-w tym wyroby winiarskie
-w tym napoje spirytusowe
Napoje bezalkoholowe
-w tym soki i nektary owocowe
Miód pszczeli
Oleje i tłuszcze jadalne
-w tym oliwa z oliwek
-w tym margaryna
-w tym masło
-w tym miksy
Owoce i warzywa świeże
Jaja spożywcze
Kawa, herbata, herbatki
Koncentraty spożywcze
Zioła i przyprawy
Zupy, buliony, sosy
Żywność specjalnego przeznaczenia
Inna żywność
-w tym majonezy, musztarda i inne
tego typu dodatki
-w tym orzechy i produkty z
orzechów, przekąski (np. chipsy)
-w tym lody, desery
-w tym suplementy diety
ŻYWNOŚĆ W GASTRONOMII
wyroby kulinarne
napoje alkoholowe
napary kawy
inne produkty

558
262
3036
355
2258
778
162
5
47
539
50
305
788
249
58
137
6
3302
582
435
603
788
207
23
1238

53
139
669
55
362
307
20
0
5
38
0
56
35
23
0
3
1
1058
102
68
16
20
6
10
212

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341
0
0
0
0
0
0
2

11
78
203
10
45
158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
92

9,5
53,1
22,0
15,5
16,0
39,5
12,3
0
10,6
7,1
0
18,4
4,4
9,2
0
2,2
16,7
32
17,5
15,6
2,7
2,5
2,9
43,5
17,1

329

15

0

0

0

4,6

271

7

0

0

1

2,6

147
62
10916
8745
20
11
2140

110
23
6568
6343
1
8
216

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

81
5
3862
3786
1
8
67

74,8
37,1
60,2
72,5
5,0
72,7
10,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników kontroli Inspekcji Handlowej
artykuły oferowane bez opakowań
Kontrole wykazały, że podobnie jak w
(„luzem”). W przypadku tej formy
poprzednich latach, zdecydowanie większą
sprzedaży przepisy krajowe wymagają, by
część
nieprawidłowo
oznakowanych
sprzedawca prezentował konsumentom
produktów
spożywczych
stanowiły
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podstawowe informacje, takie jak: nazwa
produktu, wykaz składników oraz nazwa
producenta, a w przypadku: produktów
rybnych
mrożonych
glazurowanych
dodatkowo zawartość glazury lub ryby,
pieczywa
–
masę
jednostkową
i w stosownych przypadkach informację, że
pieczywo produkowano z ciasta mrożonego
lub głęboko mrożonego. Dlatego też w
grupach produktów, które ze względu na ich
naturę oferowano konsumentom również
bez opakowań (np. wyroby garmażeryjne,
lody, ryby, pieczywo, mięso) stwierdzono
największy
odsetek
towarów
nieprawidłowo oznakowanych.
Do najpoważniejszych nieprawidłowości w
oznakowaniu produktów poddanych ocenie
należało:
− w przypadku środków spożywczych
oferowanych luzem: w miejscu
sprzedaży
detalicznej
brak
jakichkolwiek wymaganych informacji
lub informacji o wykazie składników, w
tym o składnikach alergennych, bądź
podanie ich w sposób nierzetelny (inny
skład w miejscu sprzedaży niż w
rzeczywistości
podany
przez
producenta) i niepełny oraz niezgodny
z przepisami prawa, zastosowanie nazw
nieadekwatnych do składu produktu
(np. sugerujących prostą, wiejską,
tradycyjna metodę produkcji podczas
gdy
w rzeczywistości
produkty
wytworzone
zostały
metodami
przemysłowymi z dodatkiem wielu
substancji dodatkowych dozwolonych),
a także podanie w miejscu sprzedaży
nazw innych niż wskazane przez
producenta lub podanie wyłącznie
nazwy fantazyjnej (handlowej) z
pominięciem obowiązkowej nazwy
środka spożywczego;
− w przypadku opakowanych środków
spożywczych: braku oznaczeń w języku
polskim (np. nazwy produktu, wykazu
składników, daty ważności, warunków
przechowywania) lub rozbieżności
między danymi zawartymi na etykiecie
w polskiej i obcojęzycznej wersji

językowej (np. w zakresie wartości
odżywczej, rodzaju lub ilości użytych
składników), użycie nazwy produktu
wprowadzającej w błąd co do rodzaju
produktu, nieadekwatnej do składu
zadeklarowanego na opakowaniu,
stosowanie podwójnego – sprzecznego
nazewnictwa lub niepodanie nazwy
rodzajowej
produktu,
podawanie
nieprawdziwych informacji opisujących
produkt, stosowanie sugestywnej szaty
graficznej z wizerunkami składników i
wyeksponowanymi
napisami
wskazującymi na rodzaj użytych
surowców, których w rzeczywistości
nie było w produkcie lub były
w minimalnych
ilościach,
nieuprawniających do podkreślania ich
w
oznakowaniu,
stosowanie
komunikatów o charakterze oświadczeń
żywieniowych
lub
zdrowotnych,
niezgodnych
z
przepisami
obowiązującymi w tym zakresie,
niepodawanie ilościowej zawartości
składnika występującego w nazwie
produktu lub podkreślonego graficznie,
nierzetelne podawanie informacji o
wykazie składników, brak wyróżnienia
składników alergennych w wykazie
składników.
Ponadto
w
oznakowaniu
środków
spożywczych wytwarzanych metodami
przemysłowymi z zastosowaniem licznych
substancji dodatkowych – dozwolonych
prawnie, bezzasadnie używano określeń
produktów jako „wiejski”, „domowy”,
„naturalny”
czy
„tradycyjny”
itp.,
sugerujących
wyjątkowe
cechy
oferowanego produktu, wyróżniające go od
typowych
produktów
wytwarzanych
masowo. W przypadku oferowania takiej
żywności bez opakowań („luzem”) i bez
podania w miejscu sprzedaży wykazu
składników, konsument był praktycznie
pozbawiony możliwości zweryfikowania
informacji
o
„domowym”
czy
„tradycyjnym”
charakterze
produktu.
Nieuprawnione,
wprowadzające
konsumentów w błąd nazwy i slogany
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reklamowe stosowali zarówno producenci
żywności, jak i sprzedawcy detaliczni.

− 162 partii w zakresie oznakowania, tj.
15,7 proc. (w 2017 r. – 15,8 proc.).

Na wysokie wskaźniki zakwestionowanych
partii
produktów
pod
względem
oznakowania składały się również drobne
uchybienia niewpływające na decyzje
zakupowe
konsumentów,
np.
nieprawidłowe słowne określenie przed
wskazaną na etykiecie datą ważności,
niepełne tłumaczenie informacji zawartych
w oznakowaniu, niezachowanie kolejności
podawania składników w informacji o
wartości odżywczej.

Do nieprawidłowości stwierdzonych w
zakresie jakości produktów rolnictwa
ekologicznego należały niezgodne w
stosunku do zadeklarowanej w wartości
odżywczej na opakowaniu wartości
parametrów tłuszczu (np. stwierdzono 24,9
g/100 g tłuszczu podczas gdy deklarowano
15 g/100 g; stwierdzono 14,9 g/100 g, a
deklarowano 22,4 g/100 g) i soli,
niewłaściwe cechy organoleptyczne.

2.5.

Kontrole
produktów
ekologicznego

rolnictwa

W 2018 r.
Inspekcja Handlowa
przeprowadziła
kontrolę
jakości
i
prawidłowości oznakowania produktów
rolnictwa
ekologicznego
w
210
placówkach. Kontrole te były prowadzone
głównie w czwartym kwartale w ramach
planowej kontroli ukierunkowanej na
produkty rolnictwa ekologicznego z krajów
Unii Europejskiej i z krajów trzecich.
Różnego
rodzaju
nieprawidłowości
stwierdzono w 79 placówkach, co stanowiło
37,6 proc. skontrolowanych (w 2017 r. –
32,4 proc.).
Ogółem skontrolowano 1130 partii
produktów ekologicznych (w 2017 r. – 841
partii), z tego 178 partie poddano ocenie
jakości głównie poprzez wykonanie badań
laboratoryjnych (w 2017 r. – 153 partie) i
1034 partie oceniono pod względem
oznakowania (w 2017 r. – 717 partii).
Skontrolowano:
przetwory
owocowe
i warzywne,
ziarno
i
nasiona
(nieprzetworzone), soki, produkty zbożowe
(makarony, kasze), mleko i przetwory
mleczne, owoce i warzywa, pieczywo,
miód, mięso i przetwory mięsne oraz inne
grupy środków spożywczych.
Różnego rodzaju zastrzeżenia wniesiono do
245 partii, tj. 21,7 proc. (w 2017 r. – 22,8
proc.), w tym między innymi do:
− 14 partii w zakresie jakości, tj. 7,9 proc.
(w 2017 r. – 6,5 proc.),

W
oznakowaniu
zakwestionowanych
produktów
rolnictwa
ekologicznego
stwierdzono:
− podanie numeru zagranicznej jednostki
certyfikującej podczas gdy produkt
został zapakowany w Polsce lub
podanie numeru polskiej jednostki
certyfikującej podczas gdy produkt
został wyprodukowany i zapakowany w
innym kraju członkowskim,
− brak umieszczenia w oznakowaniu
oznaczenia
miejsca,
w
którym
wyprodukowano
nieprzetworzone
produkty
rolnicze,
z
których
wyprodukowano końcowy,
− niewłaściwe
umieszczanie
nazw
produktów w sklepach internetowych
(np.
soku
zamiast
napoju),
nieuprawnione
posługiwanie
się
określeniami odnoszącymi do produkcji
ekologicznej (bio, eko),
− używanie w sposób nieuprawniony
komunikatów o charakterze oświadczeń
żywieniowych i zdrowotnych,
− podanie niezgodnego z prawda kraju
pochodzenia,
− brak niektórych oznaczeń w języku
polskim (np. nazwy i rodzaju produktu
oraz jego składu, informacji o wartości
odżywczej, o miejscu produkcji
nieprzetworzonych
produktów
rolniczych, z których wytworzono
produkt
końcowy,
warunków
przechowywania),
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− brak informacji o zawartości netto,
− brak informacji o adresie producenta,
− brak informacji o wartości odżywczej,
− brak
wyróżnienia
składników
alergennych w wykazie składników,
Stwierdzone w zakresie oznakowania
nieprawidłowości wynikały w dużej mierze
z niespełnienia
przepisów
ogólnych
dotyczących
znakowania
środków
spożywczych, a w mniejszym stopniu
wymagań szczególnych wynikających z
przepisów o rolnictwie ekologicznym.

2.6.

Kontrole produktów z chronionymi
oznaczeniami (ChNP, ChOG i GTS)

W 2018 r.
Inspekcja Handlowa
przeprowadziła kontrole w 90 placówkach
handlu
detalicznego
w
zakresie
prawidłowości wprowadzania do obrotu
produktów
posiadających
chronione
oznaczenia
geograficzne
(ChOG),
chronioną nazwę pochodzenia (ChNP) lub
gwarantowaną tradycyjną specjalność
(GTS) (w 2017 r. – w 147 placówkach).
Kontrole te były prowadzone głównie w
ramach planowej kontroli w czwartym
kwartale 2018 r.
Łącznie oceniono 440 partii towarów
objętych tymi systemami jakości (w 2017r.
– 569 partii), w tym pod kątem zgodności
parametrów
jakości
z
deklaracją/specyfikacją
sprawdzono
81 partii, prawidłowości oznakowania –
439 partii.
Nieprawidłowości stwierdzono w 32
placówkach, tj. 35,5 proc. skontrolowanych
placówek (w 2017 r. – 24,5 proc.) w
odniesieniu do 52 partii produktów, tj. 11,8
proc. skontrolowanych partii (w 2017 r. –
8,4 proc.), w tym stwierdzono m.in.:
− 13 partii o niewłaściwej jakości, tj. 16
proc. (w 2017 r. – 8,1 proc.),
− 40 partii nieprawidłowo oznakowanych,
tj. 9,1 proc. (w 2017 r. – 5,6 proc.).

Kontrolowano między innymi: przetwory
mleczne (w tym m.in. sery dojrzewające,
sery w solankach), przetwory mięsne
(szynki, kiełbaski), wyroby cukiernicze,
octy balsamiczne.
W zakresie jakości kwestionowano głównie
przetwory
mięsne
(szynki
surowe
dojrzewające, z uwagi na niezgodną z
deklarowaną w informacji o wartości
odżywczej zawartość soli, tłuszczu, białka,
kwasów tłuszczowych nasyconych) oraz
przetwory mleczne (z uwagi na niezgodną z
deklarowaną w informacji o wartości
odżywczej zawartość soli oraz niezgodną ze
specyfikacją zawartość wody, niewłaściwe
cechy organoleptyczne).
Na przykład w szynce stwierdzono
zawartość tłuszczu w ilości 20g/100g, a
deklarowano 14,1 g/100 g; 17,6 g/100g
zamiast deklarowanych 12 g/100 g),
zawartość soli w ilości 4,8 g/100 g zamiast
deklarowanych 3,8 g/100 g,
Nieprawidłowe zaś oznakowanie odnosiło
się przede wszystkim do przetworów
mlecznych, kwestionowano, ale w
mniejszym stopniu, również oznakowanie
przetworów
mięsnych,
wyrobów
piekarniczych, octu balsamicznego
Stwierdzono
m.in.
następujące
nieprawidłowości:
brak
niektórych
oznaczeń w języku polskim (np. opisowej
nazwy produktu wskazującej na rodzaj
produktu, wykazu składników, w tym
alergennych, informacji o warunkach
przechowywania, pełnego opisu warunków
przechowywania produktu po otwarciu
opakowania, określenia chroniona nazwa
pochodzenia, informacji o wartości
odżywczej, błędy w prezentacji wartości
odżywczej),
rozbieżności
pomiędzy
informacjami podanymi na etykiecie przez
producenta w języku obcym i polską wersją
językowa, m.in. w zakresie wartości
odżywczej, brak podania nazwy, pod którą
produkt został zarejestrowany jako
chronione
oznaczenie
geograficzne,
wyszczególnienie
składników
jako
alergenne, które w rzeczywistości nie były
alergenami (kakao, cynamon). Stwierdzono
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także trzy przypadki nierzetelnego
oznakowania lub prezentacji produktów,
polegające na niezasadnym posługiwaniu
się oznaczeniem ChNP lub nazwą produktu
zarejestrowaną jako ChOG, w przypadku
produktów nieobjętych ochroną (np. na
opakowaniach
umieszczono
znak
chronionego oznaczenia geograficznego
podczas gdy ochroną objęty był składnik a
nie produkt, oznakowanie logo chronionej
nazwy pochodzenia produktu, którego
nazwa nie znajdowała się w unijnej bazie
zarejestrowanych produktów.
Do innych nieprawidłowości należało
oferowanie konsumentom produktu ChNP
we wcześniej przygotowanych porcjach, co
było niezgodne ze specyfikacją.

2.7.

zakwestionowano 16,2 proc. partii (w 2017
r.
–
17,4
proc.).
Wskaźnik
zakwestionowanych produktów, z uwagi na
przeterminowanie
na
pozostałych
szczeblach obrotu detalicznego kształtował
się
następująco:
w
placówkach
zlokalizowanych
na
targowiskach
zakwestionowano 8,9 proc. partii, w
placówkach gastronomicznych 6,6 proc.,
w sklepach wielkopowierzchniowych 5,6
proc., natomiast w placówkach sprzedaży
na odległość 3,7 proc.
2.8.

Najczęściej
przeterminowane
towary
znajdowano w grupach: zup, bulionów i
sosów (32,7 proc.), orzechów, produktów
z orzechów i przekąsek typu chipsy i
paluszki
(30,9
proc.),
napojów
alkoholowych (25,6 proc.), koncentratów
spożywczych (21 proc.), pieczywa
i wyrobów piekarsko-cukierniczych (18,2
proc.), przetworów zbożowych typu mąka,
kasza, ryż i płatki (15,8 proc.), olejów i
tłuszczów jadalnych (13,6 proc.).
Najwięcej tego rodzaju nieprawidłowości
ujawniono w sklepach nienależących do
dużych
sieci
handlowych,
gdzie

zasad
dostaw

We
wszystkich
kontrolowanych
placówkach
handlowych
dokonano
identyfikacji przedsiębiorcy i sprawdzono
zgodność zakresu i rodzaju prowadzonej
działalności
ze
zgłoszeniem
do
odpowiednich organów, nie stwierdzając
poza pojedynczymi przypadkami naruszeń
w zakresie prawa żywnościowego.
Sprawdzono również przestrzeganie zasady
identyfikowalności produktu „krok wstecz i
krok do przodu”, to jest możliwości
śledzenia
sprowadzanych
oraz
odsprzedawanych towarów (z wyjątkiem
sprzedaży
konsumentom
finalnym).
Ogółem w tym zakresie sprawdzono
dowody dostaw/sprzedaży dla 27 690 partii
towarów kwestionując 252 partie, tj. 0,9
proc. z nich.

Aktualność terminów przydatności
do spożycia lub daty minimalnej
trwałości

Podczas kontroli sprawdzono aktualność
terminów przydatności do spożycia lub dat
minimalnej trwałości 101 677 partii
środków
spożywczych,
stwierdzając
przeterminowanie w przypadku 14 561
partii, tj. 14,3 proc. ocenionych (w 2017 r. –
14,7 proc.). Na zakwestionowane partie
niejednokrotnie składały się pojedyncze
sztuki produktów, co oznacza, że wskaźniki
odnoszące
się
do
liczby
sztuk
zakwestionowanych w liczbie sztuk
zbadanych byłyby zdecydowanie niższe.

Kontrola
przestrzegania
dotyczących identyfikacji
żywności

3.

Audyty
Realizacja zadań wykonywanych w 2018 r.
przez organy IH podlegała bieżącej kontroli
sprawowanej przez Prezesa UOKiK, na
podstawie przedkładanych Prezesowi
UOKiK okresowych informacji z kontroli
planowych lub zleconych przez Prezesa
oraz sprawozdań rocznych z działalności
wojewódzkich
inspektoratów
IH.
Informacje takie zostały przedłożone ze
wszystkich
zrealizowanych
tematów
kontroli
(planowych
i zleconych),
przedstawione też zostały ogólnoroczne
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sprawozdania z działalności każdego
z wojewódzkich inspektoratów IH.
Niezależnie od powyższego w 2018 roku w
laboratoriach UOKiK badających żywność
przeprowadzono łącznie 45 auditów
wewnętrznych (6 w Laboratorium w
Katowicach, 12 w Laboratorium w
Kielcach, 8 w Laboratorium w Olsztynie,
11 w Laboratorium w Poznaniu, 8 w
Laboratorium w Warszawie).
4.

Działania w celu zapewnienia
skuteczności przestrzegania prawa
żywnościowego
W 2018 r. przeprowadzono w tym obszarze
18 ogólnokrajowych kontroli. Kontrole te
koncentrowały się przede wszystkim na
trzech
obszarach
zagadnień,
które
wymagały sprawdzenia, w związku z
zaleceniami Komisji Europejskiej po
przeprowadzonych audytach w Polsce, oraz
kontrole
produktów
stanowiące
podstawowy
koszyk
zakupowy
konsumentów, w których występuje
największe
prawdopodobieństwo
wystąpienia nieprawidłowości, a także
kontrole produktów, w których poprzednie
kontrole
ujawniły
znaczne
nieprawidłowości i na które wpłynęło
najwięcej „skarg” konsumenckich, tj.:

sanatoriów, domów dziecka, domów
opieki społecznej i innych instytucji
finansowanych
ze
środków
publicznych,
kontrole
usług
gastronomicznych
świadczonych
głównie sezonowo w miejscowościach
letniego wypoczynku oraz trasach
dojazdowych do tych miejscowości w
tym na stacjach paliw, dworcach
dalekobieżnej komunikacji), kontrole
produktów
różnych
kategorii
opatrzonych komunikatami o prostej
metodzie
produkcji
i
innymi
wskazującymi na wyższą ich jakość.

kontrole
produktów
i
usług
gastronomicznych świadczonych przez
firmy cateringowe dla szpitali,

Badania w większości realizowanych
kontroli
były
ukierunkowane
na
egzekwowanie obowiązku przestrzegania
przez podmioty działające na rynku
żywności wspólnotowych wymagań w
zakresie
jakości
handlowej,
w
szczególności przepisów rozporządzenia
(UE) nr 1169/2011 7 oraz na ujawnianie
zafałszowań środków spożywczych.
Szczególną
uwagę
poświęcono
sprawdzeniu prawidłowości znakowania i
prezentacji środków spożywczych bez
opakowań w miejscu ich sprzedaży
konsumentom, w tym pod kątem podawania
informacji o składnikach alergennych. Stale
prowadzone
były
także
kontrole
produktów, których celem było ujawnianie
zafałszowanej żywności, np. wyrobów
mięsnych
zafałszowanych
innymi
gatunkami mięsa niż deklarowane w
oznakowaniu
(m.in.
zafałszowania
cielęciny mięsem wieprzowym), a także ryb
i produktów rybnych, głównie w kontekście
identyfikacji gatunkowej i zgodności z
deklaracją masy netto ryb mrożonych
w glazurze. Duży nacisk położono na
kontrolę w gastronomii ze względu na
licznie
ujawniane
w
poprzednich
kontrolach podmiany gatunkowe surowców

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.).

•

•

•

7

kontrole produktów objętych unijnymi
systemami jakości i kontroli (produkty
z chronionymi oznaczeniami: ChOG,
ChNP i GTS; produkty rolnictwa
ekologicznego; świeże owoce i
warzywa; oliwa z oliwek),
produkty pochodzenia zwierzęcego
(produkty mięsne, rybne, mleczne oraz
miód),
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używanych do produkcji oraz naruszanie
przepisów o ochronie oznaczeń i o
rolnictwie
ekologicznym,
a
także
niepodawanie informacji o składnikach
alergennych. Podczas większości kontroli
oznakowania weryfikowano dobrowolne
informacje o charakterystyce żywieniowej
oferowanych produktów w zakresie
podstawowych parametrów takich, jak:
zawartość tłuszczu, węglowodanów i
białka.
Istotnym
elementem
działań
było
informowanie konsumentów o wynikach
kontroli podjętych przez Inspekcję
Handlową
poprzez
publikowanie
zbiorczych
informacji,
wraz
z
praktycznymi
wskazówkami
dla
konsumentów o tym, jak dokonywać
wyboru produktów, aby nie zostać
wprowadzonym w błąd przy zakupie.
4.1.

Działania podjęte w odniesieniu do
przedsiębiorców,
u
których
stwierdzono nieprawidłowości

W
2018
r.
w
odniesieniu
do
przedsiębiorców, u których stwierdzono
nieprawidłowości organy IH wydały m.in.:
− 390 decyzji wstrzymujących od obrotu
wszystkie
partie
produktów
niewiadomego
pochodzenia,
nieoznakowane lub oznakowane w
sposób rażąco naruszający przepisy,
a także wszystkie partie produktów
przeterminowanych, zafałszowanych,
wykazujących cechy nieświeżości lub
zepsucia (w 2017 r. – 507 decyzje);
− 1 277 decyzji, na podstawie których
przedsiębiorcom wprowadzającym do
obrotu
środki
spożywcze
o
niewłaściwej jakości handlowej (w tym
zafałszowane)
wymierzono
kary
pieniężne w łącznej wysokości 1 094
tys. zł (w 2017 r. – 1 026 decyzji na
kwotę 1 104,8 tys. zł) oraz 2 decyzje
wymierzające kary pieniężne w
wysokości 1,0 tys. zł z tytułu
nieprzestrzegania
przepisów
o
rolnictwie ekologicznym i ochronie
oznaczeń jako ChNP, ChOG lub GTS

(w 2017 r. – 2 decyzje na kwotę 1,4 tys.
zł);
− 276 decyzji obciążających ich kosztami
przeprowadzonych
badań
laboratoryjnych w łącznej wysokości
268,1 tys. zł (w 2017 r. wydano 252
decyzji, łącznej wysokości 214,5 tys.
zł).
Ponadto skierowano:
− 142 wnioski o ukaranie do sądów (w
2017 r. – 119);
− 7 powiadomień do organów ścigania (w
2017 r. – 14);
oraz nałożono 1969 mandatów karnych
wymierzając grzywny w łącznej wysokości
359,7 tys. zł (w 2017 r. – 2 227 mandatów
w łącznej wysokości 400,9 tys. zł).
4.2.

Działania podjęte w celu zapewnienia
efektywnego funkcjonowania służb
odpowiedzialnych
za
kontrole
urzędowe

4.2.1.

Nowe,
zaktualizowane
lub
poprawione procedury kontrolne.

4.2.2.

Inicjatywy w zakresie szkolenia

W UOKiK były organizowane szkolenia w
zakresie jakości handlowej środków
spożywczych dla pracowników Wydziału,
laboratoriów UOKiK oraz pracowników
WIIH. Dotyczyły one dodatków do
żywności, ziemniaków i wyrobów
czekoladowych.
Oprócz
tego
w
analizowanym
okresie
pracownicy
Wydziału, ale także pracownicy WIIH
uczestniczyli indywidualnie w szkoleniach
organizowanych lokalnie przez WIIH oraz
w szkoleniach organizowanych przez
instytucje zewnętrzne.
Pracownicy
laboratoriów
UOKiK
badających żywność w 2018 roku
uczestniczyli
w szkoleniach
merytorycznych
z
zakresu
metod
badawczych oraz oceny jakości środków
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spożywczych (podstawy chromatografii
gazowej, wysokosprawna chromatografia
cieczowa (HPLC), kontrola aerozoli
metodą RTG,
oznaczanie kwasów
tłuszczowych,
praktyczne
aspekty
dotyczące wytwarzania, oceny jakości i
znakowania czekolad oraz wyrobów
czekoladowych,
zasady
stosowania
przepisów w sprawie znakowania środków
spożywczych zawierających substancje
dodatkowe),
obsługi
posiadanego
wyposażenia
i
wykorzystywanych
programów komputerowych oraz systemu
zarządzania, w tym w szkoleniach i
warsztatach dotyczących nowego wydania
normy PN-EN ISO/IEC 17025.
4.2.3.

Zapewnienie
zasobów

dodatkowych

Badania próbek podstawowych na potrzeby
IH z zakresu kontroli artykułów rolnospożywczych przeprowadzane były w
laboratoriach UOKiK w Katowicach,
Kielcach, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie.
Podobnie jak w latach poprzednich,
laboratoria Urzędu badające żywność brały
udział
w porównaniach międzylaboratoryjnych z
laboratoriami
podległymi
Głównemu
Inspektorowi
Jakości
Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS).
W 2018 r. w laboratoriach UOKiK na
potrzeby kontroli środków spożywczych
zwalidowano oraz rozszerzono zakres
akredytacji o nowe metody badawcze:
− Laboratorium
w
Katowicach
rozszerzyło zakres akredytacji o
oznaczanie
zawartości
sodu
i przeliczanie na sól w kilku kategoriach
produktów spożywczych,
− Laboratorium w Kielcach wdrożyło
jedną metodę i przeprowadziło
walidację 6 metod badawczych, a
zakres akredytacji został rozszerzony o
oznaczanie kwasowości lotnej w
wyrobach winiarskich gronowych i
fermentowanych napojach winiarskich,
oznaczanie zawartości glutenu w

wybranych
grupach
produktów
spożywczych, oznaczanie zawartości
soli jako sód w żywności oraz
oznaczanie zawartości cukrów w
przetworach owocowych, warzywnych
i napojach bezalkoholowych, ponadto
Laboratorium uzyskało kompetencje do
zarządzania elastycznym zakresem
akredytacji w obrębie 7 metod
badawczych,
co
pozwoliło
na
usprawnienie dostosowywania metod
analitycznych
do
wymagań
zleceniodawcy,
− w
Laboratorium
w
Olsztynie
przeprowadzono 7 wdrożeń i 14
walidacji metod badawczych, a zakres
akredytacji został rozszerzony o metodę
oznaczania zawartości sodu wraz
z przeliczeniem na sól w przetworach
owocowych i warzywnych, mięsie
i produktach mięsnych oraz rybach i
produktach
rybnych,
metodę
oznaczania punktu zamarzania w
mleku, metodę oznaczania procentowej
zawartości kwasów tłuszczowych
w olejach i tłuszczach roślinnych i
zwierzęcych, metodę oznaczania masy
składników stałych i masy ryb w
marynatach rybnych oraz metodę
oznaczania zawartości cukrów w mleku
i przetworach mlecznych,
− Laboratorium w Poznaniu wdrożyło 6
metod i zwalidowało 5 metod
badawczych,
a także rozszerzyło zakres akredytacji o
oznaczanie
zawartości
netto,
oznaczanie zawartości netto ryby bez
glazury oraz oznaczanie zawartości
glazury
w
rybach
mrożonych,
oznaczanie zawartości cukrów w
napojach
bezalkoholowych
oraz
oznaczanie zawartości
netto w
wyrobach mrożonych,
− w
Laboratorium
w
Warszawie
wdrożono 6 metod i przeprowadzono
walidację
11
metod
badawczych,
zakres
akredytacji został rozszerzony o metodę
oznaczania profilu antocyjanów i
betacyjanin w wielu kategoriach
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środków spożywczych oraz metody
badań
karm
dla
zwierząt
towarzyszących
w
zakresie
następujących parametrów: zawartość
netto, identyfikacja gatunków zwierząt,
wilgotność, zawartość azotu ogólnego,
zawartość białka, zawartość surowego
oleju i tłuszczu, zawartość popiołu
surowego,
zawartość
popiołu
nierozpuszczalnego
w
kwasie
chlorowodorowym.
4.2.4.

Ponowny przydział istniejących
zasobów w następstwie przeglądu
priorytetów

4.2.5.

Specjalne inicjatywy w zakresie
kontroli

W swoich działaniach Inspekcja Handlowa
ściśle współpracowała z innymi organami
urzędowej kontroli żywności, przede
wszystkim z Inspekcją Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przez wzajemne informowanie się o
wynikach
kontroli
i podejmowanie
wspólnych działań w celu eliminowania z
obrotu zafałszowanych produktów, a także
z organami nadzoru sanitarnego i
weterynaryjnego. I tak, przekazano:
− 651 spraw do właściwych terenowo
organów IJHAR-S (w 2017 r. – 434), w
celu ewentualnego podjęcia kontroli u
producentów w zakresie jakości
handlowej,
− 966 spraw do Państwowej Inspekcji
Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej
(w 2017 r. – 1 249), w celu
ewentualnego podjęcia działań w
zakresie bezpieczeństwa żywności.
4.2.6.

Zmiany dotyczące organizacji lub
zarządzania

W 2018 r. rozpoczęto prace legislacyjne
zmierzające ku reorganizacji (łączeniu)
organów Inspekcji Handlowej i Inspekcji
Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych.

4.2.7.

Dostarczanie
wskazówek
lub
informacji
podmiotom
prowadzącym
przedsiębiorstwa
żywnościowe oraz konsumentom

Prezes UOKiK i kierowana przez niego
Inspekcja Handlowa udzielali wyjaśnień i
wskazówek przedsiębiorcom w przypadku
problemów wynikłych w związku z
prowadzonymi kontrolami, w tym w
odniesieniu do przepisów regulujących
działalność gospodarczą w zakresie
produkcji i handlu. Indywidualne skargi, w
tym porady konsumenckie, z reguły
załatwiane były na poziomie wojewódzkich
inspektoratów IH, w głównej mierze w
drodze kontroli oraz rzadziej mediacji. W
związku ze skargami konsumentów i
innymi informacjami w 2018 r.
zrealizowano 2 043 kontrole (w 2017 r. –
1 663 kontroli).
4.2.8. Nowe prawodawstwo
Departament Inspekcji Handlowej UOKiK
uczestniczył w pracach nad ustawą z dnia
20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w
celu
zwiększenia
efektywności
prowadzonych
działań
w zakresie
niektórych rynków rolnych (Dz.U. poz.
1633), którą wprowadzono zmiany do:
1. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o
jakości handlowej artykułów rolnospożywczych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.
2164) – wprowadzono m.in. zmiany do
art. 7 polegające na nałożeniu na
wszystkie podmioty wprowadzające
środki spożywcze do obrotu (w tym
podmioty zajmujące się handlem
detalicznym) obowiązku posiadania
wymaganych informacji, w tym także o
kraju pochodzenia dla produktów
oferowanych luzem. Znowelizowano
także art. 40a tej ustawy, w którym
ustanowiono
sankcje
za
nieprzestrzeganie nowych wymagań,
2. ustawy z 19 grudnia 2003 r.
o organizacji rynków owoców i warzyw
oraz rynku chmielu (Dz.U. z 2018
r. poz. 1131 i 1633) w art. 40a
wprowadzono przepisy upoważniające
do nakładania kar pieniężnych na
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podmioty nie przestrzegające norm
handlowych w tym sektorze. Przepisy te
zastąpiły
dotychczasowe
kary
wymierzane w oparciu o przepisy
o wykroczeniach.
Ponadto w celu podniesienia ochrony
niektórych rynków Departament Inspekcji
Handlowej uczestniczył również w
opracowaniu projektów zmian do:
3. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 29 października
2003 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie jakości handlowej
ziemniaków (Dz.U. z 2003 r. Nr 194,
poz. 1900) – doprecyzowano definicję
ziemniaka młodego/wczesnego,
4. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z 25 kwietnia 2016 r. w
sprawie sposobów oznakowania bulw
ziemniaków innych niż sadzeniaki (Dz.
U. z 2016 r., poz. 631),
5. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie znakowania poszczególnych
rodzajów środków spożywczych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 29 z późn. zm.) –
przygotowany
został
przepis
wprowadzający obowiązek podawania
konsumentom informacji o państwie
pochodzenia ziemniaków w miejscu ich
sprzedaży.
5.

Oświadczenie w sprawie ogólnej
wydajności systemu kontroli przy
realizacji planu kontroli
Spośród siedmiu celów strategicznych
wyznaczonych w MANCP na lata 20152019 dla organów urzędowej kontroli w
Polsce, Inspekcja Handlowa realizowała cel
II
dotyczący
restrukturyzacji
bazy
laboratoryjnej i doskonalenia możliwości
analitycznych laboratoriów oraz cel VII

dotyczący
wzmocnienia
działań
kontrolnych
ukierunkowanych
na
zwalczanie
oszustw
żywnościowych
zagrażających ekonomicznym interesom
konsumentów
poprzez
ujawnianie
zafałszowań żywności i zwalczanie
oszukańczych praktyk rynkowych. W
ramach realizacji tych celów laboratoria
UOKiK wdrożyły nowe metody badań oraz
rozszerzyły zakresy akredytacji (szczegóły
zawarto w punkcie 4.2.2. Zapewnienie
dodatkowych zasobów).
Realizując cel zwalczania oszustw
żywnościowych, praktycznie w każdym
temacie kontroli prowadzono badania w
kierunku
ujawniania
zafałszowań
żywności. Inspekcja Handlowa w 2018 r.
kontynuowała kontrole podjęte w 2017 r.
między innymi w obszarach dotyczących
znakowania krajem pochodzenia świeżych
owoców i warzyw, świeżego mięsa
czerwonego,
kontrole
usług
gastronomicznych, w tym w szczególności
cateringu szpitalnego.
W ocenie UOKiK, podjęte działania na
poziomie Unii Europejskiej związane ze
zwalczaniem oszustw żywnościowych, w
tym ustanowienie systemu pomocy i
współpracy administracyjnej (system AAC)
ułatwiającego wymianę informacji o
transgranicznych
oszustwach
żywnościowych, dają obok bezpieczeństwa
zdrowotnego należytą rangę również
sprawom związanym z bezpieczeństwem
ekonomicznym, a przez to wzmacniają
pozycję organów urzędowej kontroli
żywności zajmujących się jedynie tym
aspektem prawa żywnościowego czyniąc
kontrolę bardziej skuteczną w podnoszeniu
jakości środków spożywczych i ochrony
interesów konsumentów.
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