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INFORMACJA 
 

dotycząca kontroli jakości handlowej produktów oznaczonych dobrowolnymi 

informacjami typu: „wolny od GMO”, „bez laktozy”, „naturalny”, „bez 

konserwantów”, „bez barwników” 
 

 

                  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w ramach realizacji programu 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w II kwartale 2019 r. przeprowadził kontrole          

w 12 placówkach zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego, w których ocenie poddano 64 

partie produktów wartości 3.428 zł. 
 

                  Nieprawidłowości stwierdzono w 4 placówkach (33,3 %), w których to zakwestionowano        

5 partii (co stanowiło 7,8 % partii badanych). 

 

Stwierdzone nieprawidłowości 

 

➢ użycie w nazwie / opisie produktu, dla 2 partii,  nieuprawnionych określeń typu „swojski”, 

„wiejski” - wyroby wyprodukowano przy użyciu licznych substancji dodatkowych 

(maltodekstryna, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 5-rybonukleotydy disodowe, 

substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu, stabilizatory (guma ksantanowa, 

guma guar), hydrolizaty białka sojowego i białka kukurydzianego, barwniki: kurkumina, karmel 

amoniakalny, ryboflawiny) nie stosowanych w domowej, wiejskiej produkcji;   
 

➢ nieuprawnione zamieszczenie, dla 2 partii, deklaracji „bez substancji konserwujących” i „bez 

glutaminianu monosodowego” - przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały obecność 

glutaminianu sodu w ilości 1,0 g/kg 1,25 g /kg oraz azotanu sodu w ilości 97,2 mg/kg co 

świadczyło, że były to produkty bez dodatku glutaminianu monosodowego i bez dodatku 

substancji konserwujących, a nie bez substancji konserwujących i bez glutaminianu 

monosodowego.  
 

➢ obecność innych składników mięsnych niż deklarował producent – 2 partie (stwierdzono 

obecność wołowiny i drobiu, a producent w oznakowaniu deklarował wieprzowinę i drób oraz 

obecność wieprzowiny i drobiu, a producent deklarował wieprzowinę  

 

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI 
 

W związku z ustaleniami kontroli: 
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➢ w 4 przypadkach wobec przedsiębiorców zostaną wszczęte postępowania administracyjne w 

sprawie wymierzenia kary pieniężnej wynikającej z art. 40 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 

2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych; 

➢ w 2 przypadkach obciążono przedsiębiorców kosztami przeprowadzonych badań laboratoryjnych 

w wysokości 3.979 zł 

 

Ponadto przesłano: 

− 5 wystąpień pokontrolnych do producentów zakwestionowanych wyrobów; 

− 5 informacji do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - 

Spożywczych.     

 

 

 


