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INFORMACJA 
                

dotycząca wyników kontroli  prawidłowości oznakowania naturalnych wód 

mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych 
 

                  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w ramach realizacji programu 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DIH – 81 –10(1)/15/JN, w III kwartale 2015 r. 

przeprowadził kontrole w 5 placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie województwa 

łódzkiego, prowadzących m.in. sprzedaż naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych, obejmując 

nimi: 
 

  3  sklepy sieci handlowych, 

  2  pozostałe sklepy. 
 

                   Celem tych kontroli było dokonanie oceny prawidłowości oznakowania naturalnych wód 

mineralnych, wód źródlanych oraz wód stołowych, a także sprawdzenie przestrzegania zasad obrotu 

tymi produktami.  
 

Łącznie ocenie poddano 25 partii wód wartości 390 zł, w tym: 
 

  15 partii wartości  293 zł w sklepach sieci handlowych, 

  10 partii wartości  97 zł w innych sklepach. 
 

Kontrolą objęto: 
 

  17 partii naturalnych wód mineralnych wartości 301 zł ( w tym 2 partie wód zagranicznych 

z UE wartości 20 zł ),   

  8 partii wód źródlanych wartości  89 zł. 
 

                  Nieprawidłowości stwierdzono w 2 placówkach (40%), w tym w 1 sklepie należącym do 

sieci handlowej zakwestionowano 1 partię (4 %) naturalnej wody mineralnej łącznej wartości 9 zł, zaś  

w 1 innym sklepie posługiwano się przyrządami pomiarowymi z nieaktualnymi cechami legalizacji.  

 

3.1. PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA 
 

                  Prawidłowość oznakowania sprawdzono dla 25 partii wód wartości 390 zł, w tym dla : 
 

  15 partii wartości  293 zł w sklepach sieci handlowych, 

  10 partii wartości  97 zł w innych sklepach. 
 

Badaniem objęto: 
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 17 partii naturalnych wód mineralnych wartości 301 zł (w tym 2 partie wód zagranicznych 

z UE wartości 20 zł ),   

  8 partii wód źródlanych wartości  89 zł. 
 

                   Nieprawidłowości stwierdzono w 1 placówce należącej do sieci handlowej „Freshmarket”, 

w której zakwestionowano 1 partię wody łącznej wartości 9 zł (4% partii badanych). Powyższa woda 

nie była uznana jako naturalna woda mineralna przez Głównego Inspektora Sanitarnego i nie 

była ujęta w wykazie stanowiącym załącznik do obwieszczenia Głównego Inspektora Sanitarnego              

z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne 

(Dz. Urz. MZ. z 2014 r. poz. 75). W związku z powyższym w trakcie kontroli wydano decyzję 

zarządzającą wycofanie przedmiotowej wody z obrotu handlowego. Producent poinformował, że jest 

to woda, która wcześniej w obrocie znajdowała się pod inną nazwą, lecz nie została jeszcze wpisana na 

listę z uwagi na wydłużające się sprawy urzędowe.   
  

            O powyższym fakcie powiadomiono Głównego Inspektora Sanitarnego. W odpowiedzi na 

pismo Główny Inspektor Sanitarny poinformował, że producent wystąpił z wnioskiem o zmianę nazwy 

handlowej przedmiotowej naturalnej wody mineralnej. Wniosek został rozpatrzony i woda została 

uznana za naturalną wodę mineralną i zostanie wprowadzona do obwieszczenia Głównego Inspektora 

Sanitarnego w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne podczas 

kolejnej nowelizacji. Jednocześnie Główny Inspektor Sanitarny poinformował, że od dnia otrzymania 

pisma firma będzie mogła wprowadzać do obrotu zakwestionowaną naturalną wodę mineralną. 
  

                  Biorąc powyższe pod uwagę Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził 

wygaśnięcie decyzji wydanej w toku kontroli. 
 

                  Objęte kontrolą wody nie były oznakowane oświadczeniami żywieniowymi ani 

zdrowotnymi. 
 

3.2. PRZESTRZEGANIE DAT MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI  I WARUNKI 

PRZECHOWYWANIA   
 

                   Przestrzeganie dat minimalnej trwałości wód sprawdzono we wszystkich placówkach. 

Zbadano łącznie 25 partii produktów wartości 390 zł. Nie stwierdzono w sprzedaży produktów po 

upływie dat ważności. Wszystkie wody przechowywane były zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i deklaracjami  producentów. 
 

3.3. DOWODY DOSTAW 
 

               Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy posiadali dowody dostaw, na podstawie których 

można było dokonać identyfikacji przedsiębiorców dostarczających oceniane środki spożywcze do 

kontrolowanych placówek. W badanym zakresie kontrolą objęto 25 partii wartości  390 zł. 
 

3.4. IDENTYFIKACJA  KONTROLOWANYCH  PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

                  Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpisy do Centralnej 

Ewidencji Działalności Gospodarczej. 
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                  Wszystkie kontrolowane placówki znajdowały się pod nadzorem Powiatowych Stacji 

Sanitarno - Epidemiologicznych i każdy z kontrolowanych przedsiębiorców prowadził działalność 

zgodnie z zakresem określonym w decyzji wydanej przez organ sanitarny. 
 

INNE ZAGADNIENIA 
 

W 1 placówce (20% objętych kontrolą) posługiwano się dwoma wagami elektronicznymi 

oznaczonymi nieczytelnymi cechami legalizacji. W trakcie kontroli przyrządy pomiarowe zostały 

zalegalizowane. 
 

         


