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1. Realizując ustawowy obowiązek ochrony interesów 
konsumentów, Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę 
prawidłowości wprowadzania do obrotu oraz oznakowania 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 
żywnością. 

Kontrola odbyła się w trzecim kwartale 2018 roku na terenie 
całego kraju.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie: prawidłowości 
oznakowania ww. materiałów i wyrobów, przestrzegania 
obowiązku dołączania deklaracji zgodności i zapewnienia 
możliwości śledzenia produktu, a ponadto przepisów 
dotyczących identyfikacji przedsiębiorcy. 

Kontrolą objęto łącznie 80 placówek handlowych, w tym: 32 
hurtownie, 26 sklepów należących do sieci handlowych oraz 
22 pozostałe sklepy. 

Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono w 10 
placówkach (12,5 proc. skontrolowanych). Dotyczyły one 
przede wszystkim oznakowania tego rodzaju materiałów i 
wyrobów oraz możliwości ich śledzenia.

2. Skontrolowano ogółem 425 partii materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością o łącznej wartości 
182 tys. zł, w tym:

a. 216 partii wyrobów z tworzyw sztucznych,

b. 86 partii wyrobów z papieru i tektury,



3

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI MATERIAŁÓW I WYROBÓW  
PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

c. 23 partie wyrobów ceramicznych, 

d. 19 partii wyrobów ze szkła, 

e. 14 partii wyrobów z silikonu,

f. 67 partii innych wyrobów, np.: folię aluminiową w 
rolkach, aluminiowe tacki do grilla, kubki termiczne, 
łyżki drewniane, patyki do szaszłyków, miski 
emaliowane, kubki styropianowe, grill okrągły,.

Różnego rodzaju zastrzeżenia wniesiono do 25 partii (5,9 
proc.) o wartości 4 tys. zł, w tym najwięcej ze względu na 
nieprzestrzeganie przepisów w zakresie znakowania. 

3. Oznakowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami, 
w szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 
2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/
EWG i 89/109/EWG1 posiadało 21 partii (5 proc.), najwięcej 
w grupie wyrobów z tworzyw sztucznych (8 partii).

Stwierdzono następujące nieprawidłowości z zakresu 
oznakowania:

• brak wszystkich lub jednej z następujących informacji: 
„do kontaktu z żywnością” lub symbolu „kieliszka z 
widelcem”, nazwy/nazwy handlowej oraz adresu 
lub informacji o siedzibie producenta/przetwórcy/
sprzedawcy odpowiedzialnego za wprowadzenie 
do obrotu i mającego siedzibę we Wspólnocie, 
oznakowania identyfikacyjnego umożliwiającego 
śledzenie,

• niepełne tłumaczenie na język polski obcojęzycznego 
oznakowania, w tym specjalnych zaleceń dotyczących 
bezpiecznego i właściwego użytkowania,

• oznakowanie nieprawidłowym symbolem graficznym 
„kieliszka i widelca” wskazującym na przeznaczenie 
wyrobu do kontaktu z żywnością (niezgodnym 
ze wzorem przedstawionym w załączniku II do 
rozporządzenia nr 1935/2004),

• niedołączenie do wyrobów specjalnych zaleceń 
odnośnie użytkowania, wskazanych w deklaracji 
zgodności, dotyczących bezpiecznego i właściwego 
użytkowania (np. że dane talerzyki papierowe nie są 
przeznaczone do żywności kwaśnej).

4. Sprawdzono przestrzeganie obowiązku posiadania 
w określonych przypadkach pisemnych deklaracji 
stwierdzających, że wyroby są zgodne z przepisami o 
materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z 
żywnością. Brak tych deklaracji lub deklaracje niepełne 

1 Dz. U. UE L 338 z 13.11.2004, s. 4 z późn. zm.
2 Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.
3 Dz. U. 2018 r.  poz. 618  z późn. zm.

stwierdzono dla 6 partii wyrobów z ceramiki lub tworzyw 
sztucznych.

5. We wszystkich placówkach sprawdzono, czy 
kontrolowany przedsiębiorca jest w stanie wskazać 
dostawców, a w przypadku hurtowni także odbiorców 425 
partii towarów objętych kontrolą, tj. czy spełnia obowiązek 
zapewnienia możliwości śledzenia drogi materiałów i 
wyrobów w celu ułatwienia procesu kontroli, wycofywania 
wadliwych produktów z rynku, udzielania informacji 
konsumentom i przypisania odpowiedzialności. Zastrzeżeń 
nie wniesiono.

6. Dokonano identyfikacji kontrolowanych 
przedsiębiorców na podstawie wpisów do Krajowego 
Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej. Stwierdzono zgodność 
prowadzonej działalności z treścią wpisów zawartych w ww. 
dokumentach.

7. Wyniki kontroli stanowiły podstawę do:

• wycofania z obrotu 13 partii nieprawidłowo 
oznakowanych wyrobów do kontaktu z żywnością o 
łącznej wartości 900 zł,

• skierowania 2 wniosków do sądów rejonowych 
z art. 100 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia2 
w związku z wprowadzeniem do obrotu 
nieprawidłowo oznakowanych materiałów i 
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; 
w 2 przypadkach poprzestano na zastosowaniu 
pouczenia z art. 41 ustawy z dnia 22 maja 1971 r. 
Kodeks wykroczeń3,

• skierowania 1 informacji do właściwego terenowo 
organu nadzoru sanitarnego,

• skierowania pism do dostawców, importerów 
lub producentów, informując o wynikach 
przeprowadzonych kontroli oraz wnosząc o podjęcie 
działań eliminujących wykazane nieprawidłowości.

8. Odnotowane uchybienia powstały na skutek 
nieznajomości przepisów bądź braku należytej kontroli 
wewnętrznej zarówno ze strony producentów jak i 
dystrybutorów.

Opracowanie: 
Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK


