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UrzĊdowe kontrole zafaászowaĔ Ğrodków spoĪywczych w
Ğwietle obowiązującego prawa ĪywnoĞciowego
Official controls of food adulteration under current food law
Abstract. Formation of the common European food market, aimed at freeing flow of goods,
contributed to limitation of basic, obligatory quality standards for food in Poland. Adaptation of food
prices to the level affordable by Polish households is correlated with food quality. Liberalization of
food standards enable producers to engage in fraudulent practices such as adulteration of food. Results
of official controls show various interpretations of the definition of ‘food adulteration’ which is
inherent in the Polish regulation.
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Synopsis. Tworzenie wspólnotowego rynku ĪywnoĞciowego i dąĪenie do swobodnego przepáywu
towarów przyczyniáy siĊ do ograniczenia obligatoryjnych wymagaĔ w zakresie podstawowych norm
jakoĞciowych Ğrodków spoĪywczych w Polsce. Dostosowywanie cen ĪywnoĞci do moĪliwoĞci
nabywczych polskich gospodarstw domowych odbywa siĊ kosztem jakoĞci produktu. Liberalizacja
przepisów w odniesieniu do podstawowych norm uáatwia producentom stosowanie nieuczciwych
praktyk handlowych, polegających miĊdzy innymi na faászowaniu ĪywnoĞci. Wyniki kontroli
urzĊdowych wskazują na niejednolitą interpretacjĊ zawartej w prawie krajowym definicji „Ğrodka
spoĪywczego zafaászowanego”.
Sáowa kluczowe: Unia Europejska, prawo ĪywnoĞciowe, urzĊdowa kontrola ĪywnoĞci, jakoĞü
ĪywnoĞci, Ğrodek spoĪywczy zafaászowany

WstĊp
Tworzenie jednolitego rynku na obszarze Unii Europejskiej i dąĪenie do swobodnego
przepáywu towarów spowodowaáo zminimalizowanie podstawowych wymagaĔ stawianych
Ğrodkom spoĪywczym, tj. ĪywnoĞci oferowanej przez przemysá spoĪywczy. W Polsce
wiązaáo siĊ to ze zniesieniem obowiązku stosowania Polskich Norm. Obecnie nie ma
szczegóáowych przepisów prawa krajowego, które definiowaáyby podstawowe wymagania
jakoĞciowe dla powszechnie konsumowanych Ğrodków spoĪywczych. Ta sytuacja jest
bardzo niekorzystna dla polskiego konsumenta. NaleĪy zauwaĪyü, iĪ dostosowywanie przez
producentów cen ĪywnoĞci do moĪliwoĞci nabywczych polskich gospodarstw domowych,
odbywa siĊ czĊsto przez korektĊ cen, kosztem jakoĞci produktu finalnego. Brak
obligatoryjnych norm umoĪliwia producentom wytwarzanie ĪywnoĞci z minimalnym
udziaáem podstawowych surowców ksztaátujących cenĊ produktu, na przykáad miĊsa
w przypadku wĊdlin z miĊsa czerwonego. Tutaj ten podstawowy skáadnik moĪe byü
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w recepturze zastąpiony w pewnej czĊĞci taĔszymi surowcami, takimi jak: skrobia, táuszcz
czy woda.
Wyniki urzĊdowych kontroli w zakresie jakoĞci handlowej, prowadzone w Polsce
przez InspekcjĊ JakoĞci Handlowej Artykuáów Rolno-SpoĪywczych (IJHARS) oraz
InspekcjĊ Handlową (IH) wskazują na stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych
polegających miĊdzy innymi na faászowaniu Ğrodków spoĪywczych.
Mimo tych nagannych dziaáaĔ niezbĊdnym jest podkreĞlenie, iĪ producenci ĪywnoĞci
i napojów Ğwiadomi zwiĊkszających siĊ potrzeb konsumentów oraz rywalizacji w sektorze
ĪywnoĞciowym zabiegają o wzrost jakoĞci swoich produktów i róĪnorodnoĞü
asortymentową, uwzglĊdniające aspekty wygody i zdrowia.

Cel pracy, materiaá i metodyka
Celem pracy jest przedstawienie pojĊcia „faászowanie ĪywnoĞci” na podstawie
przepisów prawa wspólnotowego i krajowego oraz ukazanie na tym tle wyników
urzĊdowych kontroli zafaászowaĔ Ğrodków spoĪywczych (ĪywnoĞci) w Polsce.
Z uwagi na tak sformuáowany cel, materiaá badawczy stanowiáy zapisy odpowiednich
aktów prawnych unijnych i polskich [Rozporządzenie... 2002; Ustawa... 2006; Ustawa...
2000] oraz sprawozdania urzĊdowych kontroli jakoĞci, do których uprawnione są w Polsce
miĊdzy innymi Inspekcja JakoĞci Handlowej Artykuáów Rolno-SpoĪywczych i Inspekcja
Handlowa.
Dokumenty związane z urzĊdową kontrolą Ğrodków spoĪywczych pochodziáy ze stron
internetowych wyĪej wymienionych organów kontrolnych z 2007 roku oraz z pierwszej
poáowy 2008 roku [Wyniki kontroli Inspekcji JakoĞci... 2008; Wyniki kontroli Inspekcji
Handlowej... 2008].
Do analizy wykorzystano dwie grupy artykuáów spoĪywczych, a mianowicie produkty
mleczne oraz przetwory z miĊsa czerwonego. Wybór ten podyktowany byá faktem,
iĪ w obu grupach produktów wystĊpowaáy stosunkowo najwyraĨniejsze nieprawidáowoĞci
typu zafaászowania.
W pracy posáuĪono siĊ metodą porównaĔ i opisu.

Regulacje prawne w zakresie Ğrodków spoĪywczych zafaászowanych
Ochrona interesów konsumenta w Unii Europejskiej áączy siĊ z rozporządzeniem
(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku
[Rozporządzenie... 2002]. Rozporządzenie to obejmuje ogólne zasady i wymagania prawa
ĪywnoĞciowego, powoáuje Europejski Urząd ds. BezpieczeĔstwa ĩywnoĞci oraz ustanawia
procedury w zakresie bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci. Warto podkreĞliü, iĪ prawo ĪywnoĞciowe
ma na celu zapobieganie:
a) oszukaĔczym lub podstĊpnym praktykom,
b) faászowaniu ĪywnoĞci, oraz
c) wszelkim innym praktykom mogącym wprowadzaü konsumenta w báąd.
W wyĪej wymienionym Rozporządzeniu zostaáo uĪyte pojĊcie „faászowanie
ĪywnoĞci”, natomiast w Polsce kwestia ta opisana jest w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006
roku o bezpieczeĔstwie ĪywnoĞci i Īywienia [Ustawa... 2006, art. 3, ust. 3, pkt 45]. W tym
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ostatnim dokumencie wskazano, iĪ Ğrodek spoĪywczy zafaászowany to ten, którego skáad
lub inne wáaĞciwoĞci zostaáy zmienione, a konsument nie zostaá o tym poinformowany w
sposób okreĞlony w art. 45 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 50 (art. 45 i 50
dotyczą znakowania ĪywnoĞci) albo Ğrodek spoĪywczy, w którym zostaáy wprowadzone
zmiany mające na celu ukrycie jego rzeczywistego skáadu lub innych wáaĞciwoĞci.
MoĪna wskazaü na cztery sytuacje generujące zafaászowanie Ğrodka spoĪywczego,
a mianowicie:
a) dodanie substancji zmieniających jego skáad lub obniĪających jego wartoĞü odĪywczą,
b) odjĊcie skáadnika lub zmniejszenie zawartoĞci jednego lub kilku skáadników
decydujących o wartoĞci odĪywczej lub innej wáaĞciwoĞci Ğrodka spoĪywczego,
c) dokonanie zabiegów, które ukryáy jego rzeczywisty skáad lub nadaáy mu wygląd Ğrodka
spoĪywczego o naleĪytej jakoĞci,
d) podanie niezgodnie z prawdą jego nazwy, skáadu, daty lub miejsca produkcji, terminu
przydatnoĞci do spoĪycia lub daty minimalnej trwaáoĞci albo w inny sposób
nieprawidáowego oznakowania.
Zgodnie z definicją wymienione obszary faászowania ĪywnoĞci mają wpáywaü
negatywnie na jej bezpieczeĔstwo. NaleĪy równieĪ zaznaczyü, iĪ w myĞl ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeĔstwie ĪywnoĞci i Īywienia, bezpieczeĔstwo
Ğrodków spoĪywczych związane jest z gáównie jakoĞcią zdrowotną [Ustawa... 2006, art. 3,
ust. 3 w pkt 5].
Z ustawy tej wynika, iĪ bezpieczeĔstwo ĪywnoĞci to ogóá warunków, które muszą byü
speániane, i odnoszące siĊ w szczególnoĞci do:
a) stosowanych substancji dodatkowych i aromatów,
b) poziomów substancji zanieczyszczających,
c) pozostaáoĞci pestycydów,
d) warunków napromieniania ĪywnoĞci,
e) cech organoleptycznych
i dziaáaĔ, które muszą byü podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu ĪywnoĞcią
w celu zapewnienia zdrowia i Īycia czáowieka.
JednoczeĞnie w art. 2 ust. 1 w pkt 3 ustawy o bezpieczeĔstwie ĪywnoĞci i Īywienia,
wskazano, iĪ jej przepisy nie odnoszą siĊ do kwestii jakoĞci handlowej artykuáów rolno
-spoĪywczych. To zagadnienie uregulowane jest w ustawie o jakoĞci handlowej artykuáów
rolno-spoĪywczych z dnia 21 grudnia 2000 roku. Ustawa ta wskazuje, iĪ jakoĞü handlowa
to cechy artykuáu rolno-spoĪywczego dotyczące jego wáaĞciwoĞci organoleptycznych,
fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkoĞci lub
masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji
i oznakowania, nieobjĊte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.
JednoczeĞnie w ustawie tej do artykuáów rolno-spoĪywczych zaliczono produkty rolne, runo
leĞne, dziczyznĊ, organizmy morskie i sáodkowodne w postaci surowców, póáproduktów oraz
wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i póáproduktów, w tym Ğrodki spoĪywcze.
Inspekcja JakoĞci Handlowej Artykuáów Rolno-SpoĪywczych i Inspekcja Handlowa
realizują zadania ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakoĞci handlowej artykuáów rolnospoĪywczych. W praktyce te dwie instytucje podają do wiadomoĞci publicznej,
w swoich raportach pokontrolnych, informacje o stwierdzonych przypadkach zafaászowania
artykuáów rolno-spoĪywczych.
W Ğwietle tych wyjaĞnieĔ kwestie zafaászowania powinny byü áączone z jakoĞcią
handlową, w tym z oznakowaniem opakowaĔ produktów, zwáaszcza, iĪ ustawa
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o bezpieczeĔstwie ĪywnoĞci i Īywienia podaje odrĊbne definicje „Ğrodka spoĪywczego
szkodliwego dla zdrowia lub Īycia czáowieka” oraz „Ğrodka spoĪywczego zepsutego”
[Ustawa... 2006, art. 3, ust. 3, pkt 44 i 46]. Warto uzupeániü, iĪ odrĊbnie traktowane jest
równieĪ pojĊcie „Ğrodka spoĪywczego niebezpiecznego” [Ustawa... 2006].
Zamykając ten punkt pracy naleĪy podkreĞliü, iĪ istnieją róĪne moĪliwoĞci i formy
faászowania ĪywnoĞci. Ich bliĪszą charakterystykĊ zawiera kolejna czĊĞü niniejszej pracy,
w której siĊgniĊto do wyników urzĊdowych kontroli.

Zafaászowanie poprzez dodanie substancji zmieniających skáad lub
obniĪających wartoĞü odĪywczą
Najbardziej charakterystyczną nieprawidáowoĞcią tego typu stwierdzaną przez
InspekcjĊ Handlową oraz InspekcjĊ JakoĞci Handlowej Artykuáów Rolno-SpoĪywczych
jest zafaászowanie polegające na dodatku do przetworów mlecznych táuszczów obcych
takich jak sterole roĞlinne, które zastĊpują táuszcz mleczny [Wyniki kontroli Inspekcji
JakoĞci... 2008; Wyniki kontroli Inspekcji Handlowej... 2008]. Zgodnie z obowiązującą
normą wspólnotową, którą od czerwca 2008 roku stanowi rozporządzenie Rady (WE) nr
1234/2007 z dnia 22 paĨdziernika 2007 r. o jednolitej wspólnej organizacji rynku
[Rozporządzenie... 2007], przetwory mleczne oznaczają produkty uzyskiwane wyáącznie z
mleka, przy zaáoĪeniu, Īe moĪna dodaü substancje konieczne do ich wytworzenia, o ile nie
stosuje siĊ ich do zastąpienia, w caáoĞci lub w czĊĞci, jakichkolwiek naturalnych
skáadników mleka. Do naturalnych skáadników mleka naleĪy táuszcz mleczny.
Warto podkreĞliü, iĪ wyniki kontroli zafaászowaĔ prowadzone przez InspekcjĊ JakoĞci
Handlowej Artykuáów Rolno-SpoĪywczych oraz InspekcjĊ Handlową wskazują na
stosowanie dodatku táuszczów obcych w szerokim asortymencie artykuáów mlecznych.
Tabela 1 zawiera dane o nieprawidáowoĞciach dotyczące tego asortymentu, wzglĊdem
którego stwierdzono nieprawidáowoĞci i uĪyto w oficjalnych raportach tych instytucji
sformuáowania „zafaászowanie”.
Wyniki kontroli wskazują, Īe najbardziej powszechne zafaászowania táuszczami
obcymi (niemlecznymi) wystĊpują w przypadku masáa, gdyĪ jest to produkt najbardziej
skoncentrowany, jeĪeli chodzi o zawartoĞü táuszczu mlecznego. NajwiĊcej zafaászowaĔ
w przypadku masáa stwierdza w kontrolach planowych Inspekcja Handlowa, która pobiera
próbki w handlu detalicznym. Mniej zafaászowaĔ zaobserwowaáa Inspekcja JakoĞci
Handlowej Artykuáów Rolno-SpoĪywczych, która pobieraáa próbki bezpoĞrednio
u producenta. W przypadku kontroli IJHARS, obserwuje siĊ wyĪszą skutecznoĞü kontroli
doraĨnych w porównaniu z wynikami uzyskanymi w dziaáaniach planowych.
Podczas kontroli IJHARS zostaáy takĪe pobrane próbki innych artykuáów mlecznych
do przebadania pod kątem zafaászowaĔ. Dotychczas są to wyniki nieporównywalne,
poniewaĪ kontrole miĊdzy innymi takich produktów jak sery twarogowe i serki topione,
zostaáy przeprowadzone przez tĊ instytucjĊ tylko w pojedynczych przypadkach.
W przypadku masáa istnieją osobne, szczegóáowe przepisy normatywne dotyczące jego
jakoĞci handlowej zabraniające dodatku táuszczów obcych oraz okreĞlające zawartoĞü wody
i táuszczu [Rozporządzenie... 2007]. W związku z tym w przypadku masáa moĪna wyróĪniü
zafaászowania polegające na dodatku táuszczu niemlecznego (obcego, roĞlinnego) oraz
zafaászowania polegające na zawyĪeniu zawartoĞci wody kosztem zmniejszenia udziaáu
táuszczu mlecznego ogóáem [Ustawa... 2006]. ZaniĪenie zawartoĞci táuszczu mlecznego jest
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ĞciĞle skorelowane z zawyĪaniem zawartoĞci wody. W kolejnym rozdziale pracy zostaáy
opisane tego typu nieprawidáowoĞci na przykáadzie wyników kontroli przetworów z miĊsa
czerwonego.
Tabela 1. Wyniki badaĔ IJHARS i IH w zakresie faászowania artykuáów mlecznych
Table 1. Results of controls by IJHARS and IH concerning falsification of milk products

Nazwa jednostki
i data publikacji

IJHARS, 8.07.08
IJHARS, 26.11.07
IJHARS, 19.10.07
IJHARS, 6.09.07
IJHARS, 6.09.07
IJHARS, 19.03.07
IH, 1.04.08

Asortyment,
w którym
stwierdzono
zafaászowanie
sery twarogowe
masáo
(kontrola doraĨna)
masáo
(kontrola doraĨna)
sery dojrzewające
sery topione
masáo
(kontrola doraĨna)
masáo

Procent partii,
w których
stwierdzono
zafaászowanie

Liczba i masa
partii
skontrolowanych
liczba

masa, kg

Liczba i masa partii, w
których stwierdzono
zafaászowanie táuszczem
obcym
liczba
masa, kg

1,4%

144

127000

2

1000

13,0%

23

46000

3

3400

14,3%

21

65500

3

12000

2,5%

119

76000

3

2500

25,3%

83

150000

21

7600

10,0%

130

86000

13

10100

29,3%

303

brak danych w sprawozdaniu
brak danych
brak danych
IH, 21.06.07
masáo
31,8%
22
7
w
w sprawozdaniu
sprawozdaniu
ħródáo: [Wyniki kontroli Inspekcji JakoĞci... 2008; Wyniki kontroli Inspekcji Handlowej... 2008].

Zafaászowanie przez odjĊcie skáadnika lub zmniejszenie zawartoĞci
jednego lub kilku skáadników decydujących o wartoĞci odĪywczej lub
innej wáaĞciwoĞci Ğrodka spoĪywczego
Z pojĊciem zafaászowania przez odjĊcie skáadnika lub zmniejszenie zawartoĞci jednego
lub kilku skáadników decydujących o wartoĞci odĪywczej lub innej wáaĞciwoĞci Ğrodka
spoĪywczego wiąĪą siĊ wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania Ğrodków spoĪywczych
[Rozporządzenie Ministra Rolnictwa... 2007] oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania ĪywnoĞci wartoĞcią odĪywczą
[Rozporządzenie Ministra Zdrowia... 2007]. Wymóg podawania na opakowaniach Ğrodków
spoĪywczych niektórych informacji powoduje, Īe etykiety stają siĊ rodzajem deklaracji
jakoĞciowej producenta wobec konsumenta, co podlega urzĊdowej kontroli ĪywnoĞci.
Ponadto, w przypadku dobrowolnej deklaracji producenta dotyczącej stosowania
Polskich Norm [Ustawa... 2002] lub wáasnej normy zakáadowej oraz okreĞlania wartoĞci
odĪywczej w przypadku, gdy nie jest to wymagane dla danego Ğrodka spoĪywczego,
urzĊdowe kontrole sprawdzają jakoĞü produktu na zgodnoĞü z tymi dodatkowymi
zadeklarowanymi parametrami. W przypadku stwierdzenia nieprawidáowoĞci, takiej jak na
przykáad zawyĪona zawartoĞü wody, zaniĪona zawartoĞü táuszczu lub innej wady, która
decyduje o wartoĞci odĪywczej, moĪna zakwalifikowaü ją jako „zafaászowanie”. ZauwaĪono,
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iĪ w przypadku stwierdzenia podobnych nieprawidáowoĞci przez IJHARS lub IH termin
„zafaászowanie” nie jest praktycznie uĪywany.
Ten rodzaj zafaászowania Ğrodka spoĪywczego jest ĞciĞle skorelowany z sytuacją
dodawania skáadników obniĪających wartoĞü odĪywczą produktu, czyli na przykáad
rozcieĔczania wodą i uzyskiwania produktu o mniejszej gĊstoĞci odĪywczej. NaleĪy
pamiĊtaü, iĪ zawsze skáadnik odejmowany musi byü zastąpiony innym, np. wodą, tak, aby
masa netto produktu nie byáa w konsekwencji zaniĪona. RównieĪ w tym przypadku
stwierdzanie tego typu nieprawidáowoĞci zaleĪy przede wszystkim od tego, czy parametry
Ğwiadczące o zafaászowaniu są wymagane przepisami prawa, czy mogą byü dobrowolnie
deklarowane przez producentów.
Przykáadem wyjaĞniającym problematykĊ tego typu zafaászowaĔ, mogą byü
nieprawidáowoĞci stwierdzane zarówno przez InspekcjĊ JakoĞci Handlowej Artykuáów
Rolno-SpoĪywczych, jak i InspekcjĊ Handlową na rynku przetworów z miĊsa czerwonego.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 lipca 2007 r. w sprawie
znakowania Ğrodków spoĪywczych narzuca producentom stosowanie deklaracji
dotyczących miĊdzy innymi iloĞciowej zawartoĞci podstawowych skáadników w produkcie,
na przykáad miĊsa w wĊdlinach. Stwierdzenie w wyniku urzĊdowej kontroli zaniĪonej
zawartoĞci podstawowego skáadnika w stosunku do deklaracji moĪe wskazywaü na
zafaászowanie. Ponadto, warto zauwaĪyü, iĪ zaniĪenie zawartoĞci miĊsa w wĊdlinach jest
skorelowane z jakoĞcią biaáka w tych produktach oraz z zawartoĞcią Īelaza, co moĪe
poĞrednio wpáywaü na „bezpieczeĔstwo” tych Ğrodków spoĪywczych.
Wyniki kontroli w zakresie jakoĞci handlowej przetworów z miĊsa czerwonego
wskazują na systematyczne wystĊpowanie tych samych nieprawidáowoĞci, tj. zaniĪonej
zawartoĞci biaáka, zawyĪonej zawartoĞci wody oraz zawyĪonej zawartoĞci táuszczu.
Wskazują one na zafaászowanie przetworów z miĊsa czerwonego, poniewaĪ powodują
zmiany wartoĞci odĪywczej (tab. 2).
Tabela 2. Wyniki badaĔ IJHARS w zakresie jakoĞci przetworów z miĊsa czerwonego
Table 2. Results of controls by IJHARS concerning quality of red meat products
Stwierdzone
nieprawidáowoĞci

−
−
−

IJHARS
20.06.08
masa
liczba
partii
partii
[kg]
424
50000

Nazwa jednostki i data publikacji wyników
IJHARS
IJHARS
11.10.07
6.08.07
masa
masa
liczba
liczba
partii
partii
partii
partii
[kg]
[kg]
126
27000
513
29000

IJHARS
19.08.07
masa
liczba
partii
partii
[kg]
304
25900

zaniĪona
zawartoĞü biaáka

13

700

5

80

2

70

10

700

zawyĪona
zawartoĞü wody

6

300

17

300

11

200

24

2500

7

200

2

100

5

200

zawyĪona
2
100
zawartoĞü táuszczu
ħródáo: [Wyniki kontroli Inspekcji JakoĞci... 2008].

Informacja o wynikach kontroli jakoĞci handlowej i prawidáowoĞci oznakowania
miĊsa i przetworów miĊsnych, opublikowana na stronie internetowej Inspekcji Handlowej
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wskazuje na wystĊpowanie analogicznych nieprawidáowoĞci, jednak brak jest
szczegóáowych danych dotyczących liczby i masy skontrolowanych partii.
Zarówno w przypadku kontroli IJHARS, jak i IH nie zostaáo uĪyte sformuáowanie
„zafaászowanie” w przypadku nieprawidáowoĞci w zakresie jakoĞci przetworów z miĊsa
czerwonego. MoĪe to Ğwiadczyü o potrzebie doprecyzowania definicji „zafaászowaĔ
Ğrodków spoĪywczych” áącznie z podaniem konkretnych przykáadów nieprawidáowoĞci,
w szczegóáowym rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy o bezpieczeĔstwie
ĪywnoĞci i Īywienia.

Zafaászowanie przez dokonanie zabiegów, mających na celu ukrycie
rzeczywistego skáadu lub nadanie wyglądu Ğrodka spoĪywczego
o naleĪytej jakoĞci
Do tego rodzaju nieprawidáowoĞci moĪna zaliczyü np. oferowanie przetworów z miĊsa
wieprzowego lub drobiowego jako przetworów z miĊsa cielĊcego. Tego typu
nieprawidáowoĞü stwierdzona przez IJHARS zostaáa okreĞlona mianem zafaászowania
[Wyniki kontroli Inspekcji JakoĞci... 2008, maj 2008].
Warto ponadto wskazaü, iĪ producenci stosują oznakowanie opakowaĔ, które moĪe
wprowadzaü konsumentów w báąd co do rodzaju i skáadu produktu. Jest to rodzaj dziaáaĔ
marketingowych, których nie moĪna jednoznacznie uznaü za faászowanie ĪywnoĞci,
poniewaĪ na opakowaniach znajdują siĊ najczĊĞciej wszystkie wymagane informacje.
Konsument, który zapozna siĊ z etykietą, dokonuje Ğwiadomego wyboru, jednak pierwsze
wraĪenie wyglądu opakowania moĪe wprowadziü w báąd. W celu ustalenia czy dane
oznakowanie wprowadza w báąd konieczne jest prowadzenie osobnych badaĔ
konsumenckich. NieprawidáowoĞci tego typu stwierdzane przez InspekcjĊ JakoĞci
Handlowej Artykuáów Rolno-SpoĪywczych oraz InspekcjĊ Handlową mogą byü najczĊĞciej
wynikiem subiektywnej oceny przez osobĊ przeprowadzająca kontrolĊ.
Sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzanych przez IJHARS i IH wskazują na
wystĊpowanie nieprawidáowoĞci polegających na wprowadzaniu konsumenta w báąd,
miĊdzy innymi poprzez dokonywanie zabiegów, mających na celu ukrycie rzeczywistego
skáadu lub nadanie wyglądu Ğrodka spoĪywczego o naleĪytej jakoĞci. W publikacjach brak
jest najczĊĞciej danych dotyczących iloĞci i masy partii produktów wzglĊdem których
stwierdzono tego typu nieprawidáowoĞci, które nie są okreĞlane mianem „zafaászowania”.

Zafaászowanie przez nieprawidáowe oznakowanie
ĝrodek spoĪywczy, jak juĪ wczeĞniej wskazano, jest Ğrodkiem spoĪywczym
zafaászowanym, jeĪeli niezgodnie z prawdą podano jego nazwĊ, skáad, datĊ lub miejsce
produkcji, termin przydatnoĞci do spoĪycia lub datĊ minimalnej trwaáoĞci albo w inny
sposób nieprawidáowo go oznakowano.
Stwierdzane podczas urzĊdowych kontroli ĪywnoĞci nieprawidáowoĞci dotyczące
oznakowania najczĊĞciej nie są okreĞlane mianem zafaászowania, pomimo iĪ stosunkowo
áatwo moĪna udowodniü ich wpáyw na „bezpieczeĔstwo Ğrodka spoĪywczego”. Przykáadem
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moĪe byü brak informacji o terminie przydatnoĞci do spoĪycia lub dacie minimalnej
trwaáoĞci.
Tabela 3 przedstawia wybrane wyniki kontroli przeprowadzonych w omawianym
okresie przez IJHARS i IH, w zakresie oznakowania artykuáów mlecznych.
Tabela 3. Wyniki kontroli IJHARS i IH dotyczące oznakowania produktów mlecznych
Table 3. Results of controls by IJHARS and IH concernig labeling of milk products
Partie,w których
stwierdzono
Data
Kontrolowany
nieprawidáowe
publikacji
asortyment
oznakowanie
wyników
liczba
masa
liczba
masa
partii
partii, kg
partii partii, kg
Wyniki kontroli oznakowania Inspekcji JakoĞci Handlowej Artykuáów Rolno SpoĪywczych
sery twarogowe,
mleczne napoje
fermentowane, serki
8.07.08
23,0
360
271000
81
50000
smakowe, desery
mleczne Ğmietana i
Ğmietanka
masáo
45,0
143
178000
65
94000
Udziaá partii, w
których
stwierdzono
nieprawidáowe
oznakowanie, %

Partie skontrolowane
w zakresie
oznakowania

6.09.07

sery dojrzewające

102000

37

14000

20

37500

19.03.07

sery topione
25,0
80
152000
masáo
15,6
122
97100
(kontrola doraĨna)
Wyniki kontroli oznakowania Inspekcji Handlowej
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13800

1.04.08

26,0

143

sery twarogowe
mleczne napoje
fermentowane
Ğmietanki i Ğmietany

7,8

683

4,4

612

3,3

402

serów dojrzewających

7,6

397

mleko

4,6

305

masáo

7,0

303

serów topionych

7,1

296

brak danych w sprawozdaniu

21.06.07
masáo
12,6
brak danych w sprawozdaniu
ħródáo: [Wyniki kontroli Inspekcji JakoĞci... 2008; Wyniki kontroli Inspekcji Handlowej... 2008].

Przepisy karne
Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeĔstwie ĪywnoĞci
i Īywienia, kto produkuje lub wprowadza do obrotu Ğrodek spoĪywczy zepsuty lub
zafaászowany, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoĞci albo pozbawienia wolnoĞci
do roku [Ustawa... 2006, art. 97, ust. 1].
Ponadto, kto nie wycofuje z obrotu Ğrodka spoĪywczego szkodliwego dla zdrowia lub
Īycia czáowieka, Ğrodka spoĪywczego zepsutego oraz Ğrodka spoĪywczego zafaászowanego
wbrew decyzji organu urzĊdowej kontroli ĪywnoĞci, podlega karze pieniĊĪnej w wysokoĞci
do trzydziestokrotnego przeciĊtnego wynagrodzenia miesiĊcznego w gospodarce narodowej
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za rok poprzedzający, ogáaszanego przez Prezesa Gáównego UrzĊdu Statystycznego. Kary
pieniĊĪne, wymierza, w drodze decyzji, wáaĞciwy paĔstwowy wojewódzki inspektor
sanitarny [Ustawa... 2006, art. 104].
Niestety, jak wczeĞniej zauwaĪono przepisy wyĪej wymienionej ustawy nie odnoszą
siĊ do jakoĞci handlowej produktów, która jest w gestii IJHARS i IH. Obie te instytucje nie
mogą stosowaü stosownych sankcji w przypadku stwierdzenia zafaászowania.
W tym miejscu warto przytoczyü informacjĊ o wynikach kontroli przeprowadzonej
przez InspekcjĊ Handlową opublikowaną na stronie internetowej tej instytucji, a odnoszącą
siĊ do wyników kontroli masáa [Wyniki kontroli Inspekcji Handlowej... 2008, 1 kwietnia
2008]:
„WiĊkszoĞü wytwórców zakwestionowanych pod wzglĊdem jakoĞci przetworów
mlecznych, w odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne zadeklarowaáa podjĊcie dziaáaĔ
naprawczych polegających na weryfikacji receptur i zobowiązaniu osób odpowiedzialnych
do przestrzegania procesu technologicznego w celu usuniĊcia stwierdzonych uchybieĔ.
Jedynie przedsiĊbiorca trudniący siĊ od lat faászowaniem masáa, mimo nakáadanych na
niego sankcji przez róĪne sáuĪby kontrolne, nie zamierza zrezygnowaü z nieuczciwie
osiąganych zysków, nieporównywalnie wiĊkszych od nakáadanych kar. Niewątpliwie wpáyw
na taki stan rzeczy ma kilkukrotne umarzanie w prokuraturach spraw skierowanych przez
organy kontrolne.”
Na cytowanej stronie znajduje siĊ równieĪ nastĊpujące zapewnienie:
„W związku z coraz czĊstszymi zafaászowaniami produktów w resorcie rolnictwa
trwają prace nad zmianą ustawy o jakoĞci handlowej artykuáów rolno-spoĪywczych, które
mają na celu zaostrzenie kar za wprowadzanie do obrotu wyrobów o jakoĞci handlowej
niezgodnej z deklarowaną oraz zafaászowanych, co powinno przyczyniü siĊ do poprawy
sytuacji na rynku mleczarskim. Obecne kary, jakie moĪna naáoĪyü na przedsiĊbiorców, są
niewspóámiernie niskie w stosunku do zysków, jakie moĪna osiągnąü z tytuáu chociaĪby
zastąpienia táuszczu mlecznego tanimi táuszczami roĞlinnymi.”
Generalnie moĪna stwierdziü, iĪ prawo ĪywnoĞciowe narzuca organom urzĊdowej
kontroli ĪywnoĞci stosowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidáowoĞci Ğrodków i kar
skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających [Rozporządzenie... 2002, art. 17], czego
nie obserwuje siĊ jeszcze w przypadku stwierdzenia nieprawidáowoĞci typu
„zafaászowanie” w Polsce.

Podsumowanie
Definicja Ğrodka spoĪywczego zafaászowanego zapisana w ustawie z dnia 25 sierpnia
2006 roku o bezpieczeĔstwie ĪywnoĞci i Īywienia daje duĪe moĪliwoĞci okreĞlania
stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidáowoĞci jako zafaászowania Ğrodków
spoĪywczych. Istnieją rozbieĪnoĞci w interpretowaniu definicji „zafaászowania Ğrodków
spoĪywczych” przez organy urzĊdowej kontroli ĪywnoĞci.
Wydaje siĊ konieczne doprecyzowanie regulacji prawnych w zakresie bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞci, zafaászowaĔ Ğrodków spoĪywczych, jakoĞci handlowej i zdrowotnej, zwáaszcza
w kontekĞcie moĪliwoĞci stosowania sankcji karnych w przypadku stwierdzenia
„zafaászowania”.
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Modyfikacja podstawowego skáadu surowcowego Ğrodków spoĪywczych moĪe
faászowaü obraz sytuacji na rynku ĪywnoĞciowym w zakresie ksztaátowania siĊ cen
podstawowych produktów spoĪywczych.
Warto zauwaĪyü, iĪ zmiany skáadu surowcowego podstawowych produktów
spoĪywczych mogą wpáynąü bezpoĞrednio na modyfikacjĊ ich wartoĞci odĪywczych. MoĪe
to w dalszej konsekwencji negatywnie oddziaáywaü na stan odĪywienia polskiego
spoáeczeĔstwa.
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