
INFORMACJA 
 

z wyników kontroli prawidłowości oznakowania w miejscu sprzedaży  

lodów oferowanych do sprzedaży bez opakowań 
 

 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w ramach realizacji tematu 

własnego w III kwartale 2018 r. przeprowadził kontrole w 9 placówkach handlowych 

zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego.   
  

W trakcie kontroli oceną objęto 168 partii produktów wartości 30.282 zł, w tym: 91 

partii lodów oferowanych do sprzedaży bez opakowań, wartości 14.102 zł oraz 77 partii surowców 

i półproduktów wykorzystywanych do produkcji lodów wartości 16.180 zł. 
 

 Nieprawidłowości stwierdzono w 6 placówkach (67%), w których zakwestionowano 74 

partie lodów wartości 11.708 zł (co stanowiło 81,3% badanych lodów).  
 

Stwierdzone nieprawidłowości  
 

➢ nieprawidłowe oznakowanie - w 6 placówkach zakwestionowano 74 partie lodów wartości 

11.708 zł z uwagi na:  
 

• używanie nazw, stosowanie grafiki nieadekwatnych do składu surowcowego – 5 partii      

(np. zastosowano nazwę „lody czekolada” podczas gdy do produkcji nie używano czekolady 

lecz kakao i aromat, czy też nazwę „lody róża z ciastkiem maślanym” podczas gdy do 

produkcji ciastek nie używano masła, lecz margarynę i aromat; zamieszczono zdjęcia kostek 

czekolady i wiórków czekoladowych podczas gdy lody te nie zawierały w swoim składzie 

czekolady); 
 

• bezzasadne użycie w oznakowaniu i prezentacji określenia „naturalne” - 8 partii; 
 

•  niepodanie, w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub 

w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu: 
 

− wykazu / pełnego wykazu składników, w tym składników powodujących alergie lub 

reakcje nietolerancji (orzechy, mleko i jego pochodne, gluten, soja, siarczyny) 

obecnych w gotowych wyrobach - 63 partie; 

 

− nazwy albo imienia i nazwiska producenta - 10 partii; 
 

• stosowanie podwójnego, niespójnego nazewnictwa - 15 partii (np. lody pistacjowe i lody 

mleczne o smaku pistacji; lody orzech laskowy i lody śmietankowe o smaku orzecha 

laskowego); 
 

• podawanie nazw zróżnicowaną czcionką - 8 partii wartości 1.848 zł (na etykietach 

umieszczonych bezpośrednio przy produkcie pierwszy człon nazwy „lody o smaku” podano 

małymi literami, jasnym słabo widocznym nadrukiem, zaś drugi człon nazwy 

wyeksponowano poprzez naniesienie go dużymi literami i ciemnym nadrukiem np. 

„CZEKOLADA”, „KOKOS”, „STRACCIATELLA”); 
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• brak wskazania źródła roślinnego tłuszczu / oleju wykazanego w składzie 4 partii; 
 

• niepodkreślenie, za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty składników           

za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła, składników powodujących alergie lub reakcje 

nietolerancji (jaja, orzechy) wykazanych w składzie 3 partii lodów oraz nieuprawnione 

podkreślenie, wykazanej w składzie 1 partii lodów, czekolady jako składnika powodującego 

alergię;  
 

➢ rozpoczęcie działalność gospodarczej w zakresie obrotu żywnością bez złożenia wniosku 

o zarejestrowanie zakładu i uzyskania decyzji o jego zatwierdzeniu przez Państwowego 

Inspektora Sanitarnego - w 1 placówce;  

                     

W związku z ustaleniami kontroli 
 

➢ w 6 przypadkach wobec przedsiębiorców zostaną wszczęte postępowania administracyjne 

w sprawie wymierzenia kar pieniężnych wynikających z art. 40a ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 

21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych; 
 

➢ w 6 przypadkach zażądano usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; 
 

➢ przesłano 1 informację do organu sanitarnego. 
 


