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INFORMACJA 
 

dotycząca  kontroli  jakości handlowej wód oraz napojów bezalkoholowych, w tym 

także napojów energetyzujących 

 
                  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w ramach realizacji programu 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DIH –702-2(1)/16/AgŁ w III kwartale 2016 r. 

przeprowadził kontrole w 6 placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie województwa 

łódzkiego, prowadzących m.in. sprzedaż wód i napojów, obejmując nimi: 
 

  1 hurtownię, 

  1 sklep sieci handlowej, 

  4 pozostałe sklepy. 
 

Celem kontroli była ocena jakości handlowej wód (w tym naturalnych wód mineralnych, wód 

źródlanych i wód stołowych), wód „smakowych” i innych napojów zadeklarowanych jako owocowe 

lub o smaku owocowym (nie będących sokami i nektarami) oraz napojów energetyzujących 

i izotonicznych (będących produktami zaspokajającymi zapotrzebowanie organizmu przy 

intensywnym wysiłku fizycznym), a także sprawdzenie przestrzegania zasad obrotu tymi wyrobami. 
 

Łącznie ocenie poddano26 partii wód i napojów wartości 22.754 zł, w tym: 
 

 4 partie wartości 22.164 zł w hurtowni. 

 5 partii wartości 109 zł w sklepach sieci handlowych, 

 17 partii wartości 481 zł w innych sklepach. 
 

Kontrolą objęto: 
 

 6 partii naturalnych wód mineralnych wartości 17.654 zł, 

 14 partii napojów owocowych i o smaku owocowym wartości 4.864zł, 

   2 partie napojów energetyzujących i izotonicznych wartości 96 zł, 

   4 partie innych napojów (toniki i napoje herbaciane) wartości 140 zł. 
 

                  Nieprawidłowości stwierdzono w 1 placówce (17%), w której zakwestionowano 1 partię  

(4 % badanych) naturalnej wody mineralnej wartości 19 zł. 
 

3.1.JAKOŚĆ WÓD ORAZ NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 
 

                   W zakresie zgodności parametrów jakościowych z wymaganiami określonymi 

w obowiązujących przepisach i deklaracji podanej na opakowaniach sprawdzono laboratoryjnie       

6 partii wód i napojów wartości 2.827 zł, w tym: 
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 1 partię naturalnej wody mineralnej wartości 19 zł, 

 3 partie napojów owocowych i o smaku owocowym wartości 2742 zł, 

 1 partię napoju energetyzującego wartości 48 zł, 

 1 partię innego napoju (tonik) wartości 18 zł. 
 

W wyniku przeprowadzonych badań zakwestionowano 1 partię średnio zmineralizowanej 

naturalnej wody mineralnej wartości 19 zł. Przedmiotową wodę zakwestionowano z uwagi na niższą, 

od zadeklarowanej [po uwzględnieniu dopuszczalnego odchylenia wynikającego z § 20 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, 

wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. nr 85, poz. 466)], zawartość: 

 anionu chlorkowego (producent deklarował 31,90 mg/l, a stwierdzono 24,07 mg/l przy 

niepewności wyniku ± 0,48) 

 kationu magnezowego (producent deklarował 35,85 mg/l, a stwierdzono 13,18 mg/l przy 

niepewności wyniku ±0,10). 
 

Objęte kontrolą wody i napoje nie zawierały w swoim składzie substancji dodatkowych 

niedozwolonych, a wykazane substancje dodatkowe zastosowano na zasadach i warunkach 

określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia                            

16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności. 
 

W celu wyeliminowania stwierdzonej nieprawidłowości skierowano wystąpienie 

pokontrolne do producenta zakwestionowanej wody mineralnej oraz przesłano informację 

do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne 

producent oświadczył, że po dokonaniu we własnym zakresie badań dostosuje oznakowanie wody do 

wyników badań. 
 

3.2.RZECZYWISTA ILOŚĆ PRODUKTU 
 

                 W zakresie zgodności objętości z deklarowaną przez producentów w oznakowaniu 

produktu oceniono 12 opakowań wód i napojów, a pochodzących z 6 partii wartości 2.827 zł. 
 

Niedoborów w stosunku do deklarowanej na opakowaniach jednostkowych objętości nie 

stwierdzono. 

3.3.PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA 
 

Prawidłowość oznakowania sprawdzono dla 26 partii wód i napojów wartości 22.754 zł, w tym  
 

   6 partii naturalnych wód mineralnych wartości 17654 zł, 

 14 partii napojów owocowych i o smaku owocowym wartości  4.864 zł, 

   2 partii napojów energetyzujących i izotonicznych wartości 96 zł, 

   4 partii innych napojów (toniki i napoje herbaciane)wartości 140 zł. 
 

                   Nieprawidłowości w oznakowaniu nie stwierdzono. Objęte kontrolą wody i napoje nie 

były oznakowane oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi. 
 

 

3.4. PRZESTRZEGANIE DATMINIMALNEJ TRWAŁOŚCII WARUNKI 

PRZECHOWYWANIA 
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                  Przestrzeganie dat minimalnej trwałości wód i napojów sprawdzono we wszystkich 

placówkach. Zbadano łącznie 26 partii wartości 22.754 zł i nie stwierdzono w sprzedaży wód i 

napojów po upływie dat ważności. Wody i napoje były przechowywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i deklaracjami  producentów. 
 

3.5. IDENTYFIKACJA  DOSTAWCÓW I KONTROLOWANYCH  

PRZEDSIĘBIORCÓW 
 

W trakcie kontroli stwierdzono, że przedsiębiorcy przestrzegali postanowienia art. 18 ust.2 

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. L31 z 01.02.2002). Na wszystkie objęte kontrolą wyroby przedsiębiorcy okazali dowody 

dostaw, które umożliwiały identyfikację przedsiębiorców dostarczających środek spożywczy do 

placówki. Objęte kontrolą produkty oznaczone były kodem identyfikacyjnym. 
 

We wszystkich placówkach objętych kontrolą dokonano identyfikacji kontrolowanego 

przedsiębiorcy w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej  lub 

Krajowego Rejestru Sądowego. Zakres, rodzaj i miejsca wykonywanej działalności były zgodne ze 

zgłoszonymi do CEIDG i KRS. 
 

3.6.INNE ZAGADNIENIA 
 

W 1 placówce przedsiębiorca nie okazał decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i wpisu do rejestru zakładów podlegających kontroli 

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (hurtownia środków spożywczych zlokalizowana w Łodzi 

przy ul. Wersalskiej 47/75, należącej do Marka Strzałki).  

 

            PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI  
 

                   W jednym przypadku zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne              

w sprawie zobowiązania do uiszczenia, kwoty stanowiącej równowartość kosztów 

przeprowadzonych badań wody mineralnej nie spełniającej wymagań określonych w  deklaracji.   
 

Ponadto w związku z ustaleniami przeprowadzonych kontroli przesłano: 

 1 wystąpienie pokontrolne do producenta zakwestionowanej wody mineralnej, 

 2 informacje do właściwych terenowo Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych. 

 
 

 

 

 

 


