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INFORMACJA 

                
dotycząca kontroli jakości handlowej oliwy z oliwek i innych olejów roślinnych 

 
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w ramach realizacji programu 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DIH–81–6(1)/15/AnŁ, przeprowadził w III i IV 

kwartale 2015 r. kontrole w 5 placówkach zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego 

prowadzących m.in. sprzedaż oliwy z oliwek i innych olejów roślinnych. Kontrolą objęto:  
 

 2 sklepy należące do sieci handlowych, 

 2 sklepy pozostałe, 

 1 hurtownię. 
 

Celem tych kontroli była ocena jakości handlowej olejów roślinnych, w tym oliwy                 

z oliwek różnych kategorii, olejów nierafinowanych, olejów tłoczonych na zimno oraz olejów 

zawierających w swoim składzie w/w oleje, w szczególności w zakresie prawidłowości oznakowania, 

parametrów fizykochemicznych (oliwa z oliwek), warunków przechowywania, identyfikowalności 

produktów oraz przestrzegania dat minimalnej trwałości.  
 

Łącznie ocenie poddano 17 partii oliwy z oliwek i innych olejów roślinnych wartości 

1.252 zł, w tym: 

 6 partii wartości 553 zł w sklepach należących do sieci handlowych, 

 8 partii wartości 402 zł w pozostałych sklepach, 

  3  partie wartości 297 zł w hurtowni. 
 

Kontrolą objęto:  
 

  11 partii oliwy z oliwek wartości 951 zł, w tym: 

 6 partii oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia wartości 675 zł; 

 1 partię oliwy z oliwek z rafinowanej oliwy z oliwek oraz z oliwy z oliwek                              

z pierwszego tłoczenia wartości 52 zł; 

 4 partie oliwy z wytłoczyn oliwek wartości 227 zł; 

  6 partii innych olejów roślinnych (słonecznikowy, lniany, z pestek winogron, z ryżu, 

rzepakowy z olejami z siemienia lnianego i pszenicy) wartości 301 zł. 
  

W toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości                           

w 2 placówkach (40% objętych kontrolą), w których zakwestionowano 2 partie oliwy z oliwek łącznej 

wartości 170 zł (11,8 % partii badanych). 
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3.1 JAKOŚĆ  OLIWY  Z  OLIWEK 

 

W zakresie zgodności parametrów jakościowych z wymaganiami zawartymi                          

w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2568/91 z dnia 11 lipca 1991 r. w sprawie właściwości oliwy                 

z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy badano laboratoryjnie 

4 partie oliwy z oliwek wartości 293 zł , w tym  

 2 partie oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia wartości 190 zł; 

 2 partie oliwy z wytłoczyn oliwek wartości 103 zł. 

Żadna z pobranych do analizy oliw nie była kwestionowana w zakresie 

przeprowadzonych badań.  

 

3.2   JAKOŚĆ  OLEJÓW  ROŚLINNYCH 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi zgodnie z programem DIH–81–

6(1)/15/AnŁ nie pobierał do badań laboratoryjnych olejów roślinnych deklarowanych jako 

nierafinowane lub tłoczone na zimno. 
 

3.3. ILOŚĆ RZECZYWISTA PRODUKTU 
 

Sprawdzono laboratoryjnie ilość rzeczywistą produktu w stosunku do deklarowanej 

przez producentów na opakowaniach jednostkowych nie stwierdzając nieprawidłowości. Badaniem 

tym objęto 10 opakowań oliwy z oliwek wartości 115 zł pochodzących z 4 partii łącznej 190 zł. 

 

3.4 i 3.5  PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA 
 

Prawidłowość oznakowania sprawdzono dla wszystkich objętych kontrolą 17 partii  

oliwy z oliwek i innych olejów roślinnych wartości 1.252 zł, w tym dla:  
 

  11 partii oliwy z oliwek wartości 951 zł, w tym: 

 6 partii oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia wartości 675 zł; 

 1 partii oliwy z oliwek z rafinowanej oliwy z oliwek oraz z oliwy z oliwek z 

pierwszego tłoczenia wartości 52 zł; 

 4 partii oliwy z wytłoczyn oliwek wartości 227 zł; 

  6 partii innych olejów roślinnych (słonecznikowy, lniany, z pestek winogron, z ryżu, 

rzepakowy z olejami z siemienia lnianego i pszenicy) wartości 301 zł. 
 

W wyniku dokonanej oceny zakwestionowano 2 partie oliwy z oliwek wartości 170 zł 

z uwagi na zastosowanie nazw niezgodnych z definicjami podanymi w przepisach. Dla: 
 

 1 partii oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia zastosowano nazwę 

„Ekstra oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia”;  
 

 1 partii oliwy z wytłoczyn oliwek wartości 52 zł w wykazie składników jako składnik 

wskazano „oliwa extra virgin” zamiast „oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego 

tłoczenia”. 
 



 3 

W świetle pozostałych przepisów obowiązujących w sprawie znakowania oliwy            

z oliwek i olejów roślinnych nieprawidłowości nie stwierdzono. 
 

W związku z ustaleniami kontroli do dystrybutora przedmiotowych oliw skierowano 

wystąpienia pokontrolne. W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne dystrybutor poinformowali,                     

iż dokonał zmian w oznakowaniu oliwy z oliwek najwyższej jakości i wycofał ze oferty oliwę                         

z wytłoczyn oliwek. 
 

3.6  PRZESTRZEGANIE  DAT  MINIMALNEJ  TRWAŁOŚCI   

 

Przestrzeganie dat minimalnej trwałości towarów sprawdzono we wszystkich 

placówkach. Zbadano łącznie 17 partii oliwy z oliwek i innych olejów roślinnych wartości 1.252 zł, 

nie stwierdzono towarów po upływie dat minimalnej trwałości. 
 

3.7  WARUNKI  PRZECHOWYWANIA 
 

We wszystkich kontrolowanych placówkach sprawdzono warunki i sposób 

przechowywania oliwy z oliwek i olejów roślinnych z uwzględnieniem deklaracji producentów, nie 

stwierdzając nieprawidłowości. Na opakowaniach oliwy z oliwek znajdowała się informacja                                       

o szczególnych warunkach przechowywania oliwy w ciemnym i chłodnym miejscu. 
 

3.8  OBJĘTOŚĆ OPAKOWŃ 
 

W ofercie handlowej nie stwierdzono oliwy w opakowaniach przekraczających 

maksymalny limit 5 l. Sposób zamknięcia kontrolowanej oliwy z oliwek nie pozwalał na otwarcie        

i ponowne zapieczętowanie opakowania.  
 

 3.9   DOKUMENTY  DOSTAWY 

 

W trakcie kontroli stwierdzono, że przedsiębiorcy przestrzegali przepis 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. 

Na objęte kontrolą 17 partii oliwy z oliwek i innych olejów roślinnych wartości 1.252 zł, 

przedsiębiorcy okazali dowody dostaw, które umożliwiały identyfikację każdej osoby dostarczającej 

środek spożywczy. 
 

3.10 SPRZEDAŻ  W SKLEPIE INTERNETOWYM 
 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi nie kontrolował sklepu 

internetowego prowadzącego sprzedaż oliwy z oliwek i olejów roślinnych. 

 

3.11 IDENTYFIKACJA  KONTROLOWANYCH  PRZEDSIĘBIORCÓW 
 

We wszystkich placówkach identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano  

w oparciu o wpisy do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców bądź Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorcy posiadali książki kontroli. Placówki zostały 

zarejestrowane i zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 
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                              WYKORZYSTANIE USTALEŃ 
 

W związku z ustaleniami: 
 

 przesłano 1 informację do właściwie terenowego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, 
 

 skierowano 2 wystąpienia pokontrolne do dystrybutora kwestionowanych oliw.  

 

 


