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wietle obowi zuj cego prawa ywno ciowego 

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 ywno ciowego i d enie do swobodnego przep ywu 

towarów przyczyni y si  do ograniczenia obligatoryjnych wymaga  w zakresie podstawowych norm 

jako ciowych rodków spo ywczych w Polsce. Dostosowywanie cen ywno ci do mo liwo ci 

nabywczych polskich gospodarstw domowych odbywa si  kosztem jako ci produktu. Liberalizacja 

przepisów w odniesieniu do podstawowych norm u atwia producentom stosowanie nieuczciwych 

praktyk handlowych, polegaj cych mi dzy innymi na fa szowaniu ywno ci. Wyniki kontroli 

urz dowych wskazuj  na niejednolit  interpretacj  zawartej w prawie krajowym definicji „ rodka 

spo ywczego zafa szowanego”.  

S owa kluczowe: Unia Europejska, prawo ywno ciowe, urz dowa kontrola ywno ci, jako

ywno ci, rodek spo ywczy zafa szowany 

Wst p

Tworzenie jednolitego rynku na obszarze Unii Europejskiej i d enie do swobodnego 

przep ywu towarów spowodowa o zminimalizowanie podstawowych wymaga  stawianych 

rodkom spo ywczym, tj. ywno ci oferowanej przez przemys  spo ywczy. W Polsce 

wi za o si  to ze zniesieniem obowi zku stosowania Polskich Norm. Obecnie nie ma 

szczegó owych przepisów prawa krajowego, które definiowa yby podstawowe wymagania 

jako ciowe dla powszechnie konsumowanych rodków spo ywczych. Ta sytuacja jest 

bardzo niekorzystna dla polskiego konsumenta. Nale y zauwa y , i  dostosowywanie przez 

producentów cen ywno ci do mo liwo ci nabywczych polskich gospodarstw domowych, 

odbywa si  cz sto przez korekt  cen, kosztem jako ci produktu finalnego. Brak 

obligatoryjnych norm umo liwia producentom wytwarzanie ywno ci z minimalnym 

udzia em podstawowych surowców kszta tuj cych cen  produktu, na przyk ad mi sa

w przypadku w dlin z mi sa czerwonego. Tutaj ten podstawowy sk adnik mo e by
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w recepturze zast piony w pewnej cz ci ta szymi surowcami, takimi jak: skrobia, t uszcz 

czy woda. 

Wyniki urz dowych kontroli w zakresie jako ci handlowej, prowadzone w Polsce 

przez Inspekcj  Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych (IJHARS) oraz 

Inspekcj  Handlow  (IH) wskazuj  na stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych 

polegaj cych mi dzy innymi na fa szowaniu rodków spo ywczych.

Mimo tych nagannych dzia a  niezb dnym jest podkre lenie, i  producenci ywno ci

i napojów wiadomi zwi kszaj cych si  potrzeb konsumentów oraz rywalizacji w sektorze 

ywno ciowym zabiegaj  o wzrost jako ci swoich produktów i ró norodno

asortymentow , uwzgl dniaj ce aspekty wygody i zdrowia. 

Cel pracy, materia  i metodyka 

Celem pracy jest przedstawienie poj cia „fa szowanie ywno ci” na podstawie 

przepisów prawa wspólnotowego i krajowego oraz ukazanie na tym tle wyników 

urz dowych kontroli zafa szowa rodków spo ywczych ( ywno ci) w Polsce. 

Z uwagi na tak sformu owany cel, materia  badawczy stanowi y zapisy odpowiednich 

aktów prawnych unijnych i polskich [Rozporz dzenie... 2002; Ustawa... 2006; Ustawa... 

2000] oraz sprawozdania urz dowych kontroli jako ci, do których uprawnione s  w Polsce 

mi dzy innymi Inspekcja Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych i Inspekcja 

Handlowa. 

Dokumenty zwi zane z urz dow  kontrol rodków spo ywczych pochodzi y ze stron 

internetowych wy ej wymienionych organów kontrolnych z 2007 roku oraz z pierwszej 

po owy 2008 roku [Wyniki kontroli Inspekcji Jako ci... 2008; Wyniki kontroli Inspekcji 

Handlowej... 2008]. 

Do analizy wykorzystano dwie grupy artyku ów spo ywczych, a mianowicie produkty 

mleczne oraz przetwory z mi sa czerwonego. Wybór ten podyktowany by  faktem,  

i  w obu grupach produktów wyst powa y stosunkowo najwyra niejsze nieprawid owo ci

typu zafa szowania.

W pracy pos u ono si  metod  porówna  i opisu. 

Regulacje prawne w zakresie rodków spo ywczych zafa szowanych 

Ochrona interesów konsumenta w Unii Europejskiej czy si  z rozporz dzeniem

(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku 

[Rozporz dzenie... 2002]. Rozporz dzenie to obejmuje ogólne zasady i wymagania prawa 

ywno ciowego, powo uje Europejski Urz d ds. Bezpiecze stwa ywno ci oraz ustanawia 

procedury w zakresie bezpiecze stwa ywno ci. Warto podkre li , i  prawo ywno ciowe 

ma na celu zapobieganie: 

a) oszuka czym lub podst pnym praktykom, 

b) fa szowaniu ywno ci, oraz 

c) wszelkim innym praktykom mog cym wprowadza  konsumenta w b d.

W wy ej wymienionym Rozporz dzeniu zosta o u yte poj cie „fa szowanie 

ywno ci”, natomiast w Polsce kwestia ta opisana jest w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 

roku o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia [Ustawa... 2006, art. 3, ust. 3, pkt 45]. W tym 
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ostatnim dokumencie wskazano, i rodek spo ywczy zafa szowany to ten, którego sk ad

lub inne w a ciwo ci zosta y zmienione, a konsument nie zosta  o tym poinformowany w 

sposób okre lony w art. 45 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 50 (art. 45 i 50 

dotycz  znakowania ywno ci) albo rodek spo ywczy, w którym zosta y wprowadzone 

zmiany maj ce na celu ukrycie jego rzeczywistego sk adu lub innych w a ciwo ci.

Mo na wskaza  na cztery sytuacje generuj ce zafa szowanie rodka spo ywczego,  

a mianowicie: 

a)  dodanie substancji zmieniaj cych jego sk ad lub obni aj cych jego warto  od ywcz ,

b)  odj cie sk adnika lub zmniejszenie zawarto ci jednego lub kilku sk adników 

decyduj cych o warto ci od ywczej lub innej w a ciwo ci rodka spo ywczego,

c)  dokonanie zabiegów, które ukry y jego rzeczywisty sk ad lub nada y mu wygl d rodka 

spo ywczego o nale ytej jako ci,

d)  podanie niezgodnie z prawd  jego nazwy, sk adu, daty lub miejsca produkcji, terminu 

przydatno ci do spo ycia lub daty minimalnej trwa o ci albo w inny sposób 

nieprawid owego oznakowania. 

Zgodnie z definicj  wymienione obszary fa szowania ywno ci maj  wp ywa

negatywnie na jej bezpiecze stwo. Nale y równie  zaznaczy , i  w my l ustawy  

z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia, bezpiecze stwo

rodków spo ywczych zwi zane jest z g ównie jako ci  zdrowotn  [Ustawa... 2006, art. 3, 

ust. 3 w pkt 5]. 

Z ustawy tej wynika, i  bezpiecze stwo ywno ci to ogó  warunków, które musz  by

spe niane, i odnosz ce si  w szczególno ci do: 

a)  stosowanych substancji dodatkowych i aromatów, 

b)  poziomów substancji zanieczyszczaj cych,

c)  pozosta o ci pestycydów, 

d)  warunków napromieniania ywno ci,

e)  cech organoleptycznych 

i dzia a , które musz  by  podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu ywno ci

w celu zapewnienia zdrowia i ycia cz owieka. 

Jednocze nie w art. 2 ust. 1 w pkt 3 ustawy o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia, 

wskazano, i  jej przepisy nie odnosz  si  do kwestii jako ci handlowej artyku ów rolno 

-spo ywczych. To zagadnienie uregulowane jest w ustawie o jako ci handlowej artyku ów 

rolno-spo ywczych z dnia 21 grudnia 2000 roku. Ustawa ta wskazuje, i  jako  handlowa  

to cechy artyku u rolno-spo ywczego dotycz ce jego w a ciwo ci organoleptycznych, 

fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielko ci lub 

masy oraz wymagania wynikaj ce ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji  

i oznakowania, nieobj te wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. 

Jednocze nie w ustawie tej do artyku ów rolno-spo ywczych zaliczono produkty rolne, runo 

le ne, dziczyzn , organizmy morskie i s odkowodne w postaci surowców, pó produktów oraz 

wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i pó produktów, w tym rodki spo ywcze.  

Inspekcja Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych i Inspekcja Handlowa 

realizuj  zadania ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jako ci handlowej artyku ów rolno-

spo ywczych. W praktyce te dwie instytucje podaj  do wiadomo ci publicznej,  

w swoich raportach pokontrolnych, informacje o stwierdzonych przypadkach zafa szowania 

artyku ów rolno-spo ywczych. 

W wietle tych wyja nie  kwestie zafa szowania powinny by czone z jako ci

handlow , w tym z oznakowaniem opakowa  produktów, zw aszcza, i  ustawa  
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o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia podaje odr bne definicje „ rodka spo ywczego 

szkodliwego dla zdrowia lub ycia cz owieka” oraz „ rodka spo ywczego zepsutego” 

[Ustawa... 2006, art. 3, ust. 3, pkt 44 i 46]. Warto uzupe ni , i  odr bnie traktowane jest 

równie  poj cie „ rodka spo ywczego niebezpiecznego” [Ustawa... 2006].  

Zamykaj c ten punkt pracy nale y podkre li , i  istniej  ró ne mo liwo ci i formy 

fa szowania ywno ci. Ich bli sz  charakterystyk  zawiera kolejna cz  niniejszej pracy, 

w której si gni to do wyników urz dowych kontroli. 

Zafa szowanie poprzez dodanie substancji zmieniaj cych sk ad lub 
obni aj cych warto  od ywcz

Najbardziej charakterystyczn  nieprawid owo ci  tego typu stwierdzan  przez 

Inspekcj  Handlow  oraz Inspekcj  Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych 

jest  zafa szowanie polegaj ce na dodatku do przetworów mlecznych t uszczów obcych 

takich jak sterole ro linne, które zast puj  t uszcz mleczny [Wyniki kontroli Inspekcji 

Jako ci... 2008; Wyniki kontroli Inspekcji Handlowej... 2008]. Zgodnie z obowi zuj c

norm  wspólnotow , któr  od czerwca 2008 roku stanowi rozporz dzenie Rady (WE) nr 

1234/2007 z dnia 22 pa dziernika 2007 r. o jednolitej wspólnej organizacji rynku 

[Rozporz dzenie... 2007], przetwory mleczne oznaczaj  produkty uzyskiwane wy cznie z 

mleka, przy za o eniu, e mo na doda  substancje konieczne do ich wytworzenia, o ile nie 

stosuje si  ich do zast pienia, w ca o ci lub w cz ci, jakichkolwiek naturalnych 

sk adników mleka. Do naturalnych sk adników mleka nale y t uszcz mleczny.  

Warto podkre li , i  wyniki kontroli zafa szowa  prowadzone przez Inspekcj  Jako ci 

Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych oraz Inspekcj  Handlow  wskazuj  na 

stosowanie dodatku t uszczów obcych w szerokim asortymencie artyku ów mlecznych. 

Tabela 1 zawiera dane o nieprawid owo ciach dotycz ce tego asortymentu, wzgl dem 

którego stwierdzono nieprawid owo ci i u yto w oficjalnych raportach tych instytucji 

sformu owania „zafa szowanie”.  

Wyniki kontroli wskazuj , e najbardziej powszechne zafa szowania t uszczami

obcymi (niemlecznymi) wyst puj  w przypadku mas a, gdy  jest to produkt najbardziej 

skoncentrowany, je eli chodzi o zawarto  t uszczu mlecznego. Najwi cej zafa szowa

w przypadku mas a stwierdza w kontrolach planowych Inspekcja Handlowa, która pobiera 

próbki w handlu detalicznym. Mniej zafa szowa  zaobserwowa a Inspekcja Jako ci

Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych, która pobiera a próbki bezpo rednio  

u producenta. W przypadku kontroli IJHARS, obserwuje si  wy sz  skuteczno  kontroli 

dora nych w porównaniu z wynikami uzyskanymi w dzia aniach planowych. 

Podczas kontroli IJHARS zosta y tak e pobrane próbki innych artyku ów mlecznych 

do przebadania pod k tem zafa szowa . Dotychczas s  to wyniki nieporównywalne, 

poniewa  kontrole mi dzy innymi takich produktów jak sery twarogowe i serki topione, 

zosta y przeprowadzone przez t  instytucj  tylko w pojedynczych przypadkach.  

W przypadku mas a istniej  osobne, szczegó owe przepisy normatywne dotycz ce jego 

jako ci handlowej zabraniaj ce dodatku t uszczów obcych oraz okre laj ce zawarto  wody 

i t uszczu [Rozporz dzenie... 2007]. W zwi zku z tym w przypadku mas a mo na wyró ni

zafa szowania polegaj ce na dodatku t uszczu niemlecznego (obcego, ro linnego) oraz 

zafa szowania polegaj ce na zawy eniu zawarto ci wody kosztem zmniejszenia udzia u

t uszczu mlecznego ogó em [Ustawa... 2006]. Zani enie zawarto ci t uszczu mlecznego jest 
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ci le skorelowane z zawy aniem zawarto ci wody. W kolejnym rozdziale pracy zosta y

opisane tego typu nieprawid owo ci na przyk adzie wyników kontroli przetworów z mi sa

czerwonego.

Tabela 1. Wyniki bada  IJHARS i IH w zakresie fa szowania artyku ów mlecznych 

Table 1. Results of controls by IJHARS and IH concerning falsification of milk products 

Liczba i masa 

partii

skontrolowanych 

Liczba i masa partii, w 

których stwierdzono 

zafa szowanie t uszczem 

obcym 

Nazwa jednostki 

i data publikacji 

Asortyment,  

w którym 

stwierdzono 

zafa szowanie

Procent partii, 

w których 

stwierdzono  

zafa szowanie
liczba masa, kg liczba masa, kg 

IJHARS, 8.07.08 sery twarogowe 1,4% 144 127000 2 1000 

IJHARS, 26.11.07 
mas o

(kontrola dora na)
13,0% 23 46000 3 3400 

IJHARS, 19.10.07 
mas o

(kontrola dora na)
14,3% 21 65500 3 12000 

IJHARS, 6.09.07 sery dojrzewaj ce 2,5% 119 76000 3 2500 

IJHARS, 6.09.07 sery topione 25,3% 83 150000 21 7600 

IJHARS, 19.03.07 
mas o

(kontrola dora na)
10,0% 130 86000 13 10100 

IH, 1.04.08 mas o 29,3% 303 brak danych w sprawozdaniu 

IH, 21.06.07 mas o 31,8% 22 
brak danych 

w sprawozdaniu 
7

brak danych 

w

sprawozdaniu

ród o: [Wyniki kontroli Inspekcji Jako ci... 2008; Wyniki kontroli Inspekcji Handlowej... 2008]. 

Zafa szowanie przez odj cie sk adnika lub zmniejszenie zawarto ci
jednego lub kilku sk adników decyduj cych o warto ci od ywczej lub 
innej w a ciwo ci rodka spo ywczego 

Z poj ciem zafa szowania przez odj cie sk adnika lub zmniejszenie zawarto ci jednego 

lub kilku sk adników decyduj cych o warto ci od ywczej lub innej w a ciwo ci rodka 

spo ywczego wi  si  wymagania zawarte w Rozporz dzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania rodków spo ywczych

[Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa... 2007] oraz w Rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z 

dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania ywno ci warto ci  od ywcz

[Rozporz dzenie Ministra Zdrowia... 2007]. Wymóg podawania na opakowaniach rodków 

spo ywczych niektórych informacji powoduje, e etykiety staj  si  rodzajem deklaracji 

jako ciowej producenta wobec konsumenta, co podlega urz dowej kontroli ywno ci.

Ponadto, w przypadku dobrowolnej deklaracji producenta dotycz cej stosowania 

Polskich Norm [Ustawa... 2002] lub w asnej normy zak adowej oraz okre lania warto ci

od ywczej w przypadku, gdy nie jest to wymagane dla danego rodka spo ywczego, 

urz dowe kontrole sprawdzaj  jako  produktu na zgodno  z tymi dodatkowymi 

zadeklarowanymi parametrami. W przypadku stwierdzenia nieprawid owo ci, takiej jak na 

przyk ad zawy ona zawarto  wody, zani ona zawarto  t uszczu lub innej wady, która 

decyduje o warto ci od ywczej, mo na zakwalifikowa  j  jako „zafa szowanie”. Zauwa ono,
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i  w przypadku stwierdzenia podobnych nieprawid owo ci przez IJHARS lub IH termin 

„zafa szowanie” nie jest praktycznie u ywany. 

Ten rodzaj zafa szowania rodka spo ywczego jest ci le skorelowany z sytuacj

dodawania sk adników obni aj cych warto  od ywcz  produktu, czyli na przyk ad

rozcie czania wod  i uzyskiwania produktu o mniejszej g sto ci od ywczej. Nale y

pami ta , i  zawsze sk adnik odejmowany musi by  zast piony innym, np. wod , tak, aby 

masa netto produktu nie by a w konsekwencji zani ona. Równie  w tym przypadku 

stwierdzanie tego typu nieprawid owo ci zale y przede wszystkim od tego, czy parametry 

wiadcz ce o zafa szowaniu s  wymagane przepisami prawa, czy mog  by  dobrowolnie 

deklarowane przez producentów. 

Przyk adem wyja niaj cym problematyk  tego typu zafa szowa , mog  by

nieprawid owo ci stwierdzane zarówno przez Inspekcj  Jako ci Handlowej Artyku ów

Rolno-Spo ywczych, jak i Inspekcj  Handlow  na rynku przetworów z mi sa czerwonego. 

Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 lipca 2007 r. w sprawie 

znakowania rodków spo ywczych narzuca producentom stosowanie deklaracji 

dotycz cych mi dzy innymi ilo ciowej zawarto ci podstawowych sk adników w produkcie, 

na przyk ad mi sa w w dlinach. Stwierdzenie w wyniku urz dowej kontroli zani onej 

zawarto ci podstawowego sk adnika w stosunku do deklaracji mo e wskazywa  na 

zafa szowanie. Ponadto, warto zauwa y , i  zani enie zawarto ci mi sa w w dlinach jest 

skorelowane z jako ci  bia ka w tych produktach oraz z zawarto ci elaza, co mo e

po rednio wp ywa  na „bezpiecze stwo” tych rodków spo ywczych.

Wyniki kontroli w zakresie jako ci handlowej przetworów z mi sa czerwonego 

wskazuj  na systematyczne wyst powanie tych samych nieprawid owo ci, tj. zani onej 

zawarto ci bia ka, zawy onej zawarto ci wody oraz zawy onej zawarto ci t uszczu. 

Wskazuj  one na zafa szowanie przetworów z mi sa czerwonego, poniewa  powoduj

zmiany warto ci od ywczej (tab. 2).  

Tabela 2. Wyniki bada  IJHARS w zakresie jako ci przetworów z mi sa czerwonego 

Table 2. Results of controls by IJHARS concerning quality of red meat products 

Stwierdzone  Nazwa jednostki i data publikacji wyników 

nieprawid owo ci
IJHARS

20.06.08 

IJHARS

11.10.07 

IJHARS

6.08.07 

IJHARS

19.08.07 

liczba

partii

masa 

partii

[kg] 

liczba

partii

masa 

partii

[kg] 

liczba

partii

masa 

partii

[kg] 

liczba

partii

masa  

partii

 [kg] 

 424 50000 126 27000 513 29000 304 25900 

− zani ona

zawarto  bia ka
13 700 5 80 2 70 10 700 

− zawy ona

zawarto  wody 
6 300 17 300 11 200 24 2500 

− zawy ona

zawarto  t uszczu 
2 100 7 200 2 100 5 200 

ród o: [Wyniki kontroli Inspekcji Jako ci... 2008]. 

Informacja o wynikach kontroli jako ci handlowej i prawid owo ci oznakowania 

mi sa i przetworów mi snych, opublikowana na stronie internetowej Inspekcji Handlowej 
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wskazuje na wyst powanie analogicznych nieprawid owo ci, jednak brak jest 

szczegó owych danych dotycz cych liczby i masy skontrolowanych partii.   

Zarówno w przypadku kontroli IJHARS, jak i IH nie zosta o u yte sformu owanie 

„zafa szowanie” w przypadku nieprawid owo ci w zakresie jako ci przetworów z mi sa

czerwonego. Mo e to wiadczy  o potrzebie doprecyzowania definicji „zafa szowa

rodków spo ywczych” cznie z podaniem konkretnych przyk adów nieprawid owo ci,

w szczegó owym rozporz dzeniu wydanym na podstawie ustawy o bezpiecze stwie 

ywno ci i ywienia. 

Zafa szowanie przez dokonanie zabiegów, maj cych na celu ukrycie 
rzeczywistego sk adu lub nadanie wygl du rodka spo ywczego  
o nale ytej jako ci

Do tego rodzaju nieprawid owo ci mo na zaliczy  np. oferowanie przetworów z mi sa 

wieprzowego lub drobiowego jako przetworów z mi sa ciel cego. Tego typu 

nieprawid owo  stwierdzona przez IJHARS zosta a okre lona mianem zafa szowania 

[Wyniki kontroli Inspekcji Jako ci... 2008, maj 2008]. 

Warto ponadto wskaza , i  producenci stosuj  oznakowanie opakowa , które mo e

wprowadza  konsumentów w b d co do rodzaju i sk adu produktu. Jest to rodzaj dzia a

marketingowych, których nie mo na jednoznacznie uzna  za fa szowanie ywno ci,

poniewa  na opakowaniach znajduj  si  najcz ciej wszystkie wymagane informacje. 

Konsument, który zapozna si  z etykiet , dokonuje wiadomego wyboru, jednak pierwsze 

wra enie wygl du opakowania mo e wprowadzi  w b d. W celu ustalenia czy dane 

oznakowanie wprowadza w b d konieczne jest prowadzenie osobnych bada

konsumenckich. Nieprawid owo ci tego typu stwierdzane przez Inspekcj  Jako ci 

Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych oraz Inspekcj  Handlow  mog  by  najcz ciej 

wynikiem subiektywnej oceny przez osob  przeprowadzaj ca kontrol .

Sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzanych przez IJHARS i IH wskazuj  na 

wyst powanie nieprawid owo ci polegaj cych na wprowadzaniu konsumenta w b d,

mi dzy innymi poprzez dokonywanie zabiegów, maj cych na celu ukrycie rzeczywistego 

sk adu lub nadanie wygl du rodka spo ywczego o nale ytej jako ci. W publikacjach brak 

jest najcz ciej danych dotycz cych ilo ci i masy partii produktów wzgl dem których 

stwierdzono tego typu nieprawid owo ci, które nie s  okre lane mianem „zafa szowania”. 

Zafa szowanie przez nieprawid owe oznakowanie  

rodek spo ywczy, jak ju  wcze niej wskazano, jest rodkiem spo ywczym 

zafa szowanym, je eli niezgodnie z prawd  podano jego nazw , sk ad, dat  lub miejsce 

produkcji, termin przydatno ci do spo ycia lub dat  minimalnej trwa o ci albo w inny 

sposób nieprawid owo go oznakowano. 

Stwierdzane podczas urz dowych kontroli ywno ci nieprawid owo ci dotycz ce 

oznakowania najcz ciej nie s  okre lane mianem zafa szowania, pomimo i  stosunkowo 

atwo mo na udowodni  ich wp yw na „bezpiecze stwo rodka spo ywczego”. Przyk adem 
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mo e by  brak informacji o terminie przydatno ci do spo ycia lub dacie minimalnej 

trwa o ci.

Tabela 3 przedstawia wybrane wyniki kontroli przeprowadzonych w omawianym 

okresie przez IJHARS i IH, w zakresie oznakowania artyku ów mlecznych. 

Tabela 3. Wyniki kontroli IJHARS i IH dotycz ce oznakowania produktów mlecznych 

Table 3. Results of controls by IJHARS and IH concernig labeling of milk products 

Partie skontrolowane  

w zakresie  

oznakowania

Partie,w których 

stwierdzono 

nieprawid owe

oznakowanie

Data

publikacji

wyników 

Kontrolowany 

asortyment 

Udzia  partii, w 

których 

stwierdzono 

nieprawid owe

oznakowanie, % 
liczba

partii

masa 

partii, kg 

liczba

partii

masa 

partii, kg 

Wyniki kontroli oznakowania Inspekcji Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno Spo ywczych

8.07.08 

sery twarogowe, 

mleczne napoje 

fermentowane, serki 

smakowe, desery 

mleczne mietana i 

mietanka 

23,0 360 271000 81 50000 

mas o 45,0 143 178000 65 94000 

sery dojrzewaj ce 26,0 143 102000 37 14000 6.09.07 

sery topione 25,0 80 152000 20 37500 

19.03.07 
mas o

(kontrola dora na) 
15,6 122 97100 19 13800 

Wyniki kontroli oznakowania Inspekcji Handlowej  

sery twarogowe 7,8 683 

mleczne napoje 

fermentowane 
4,4 612 

mietanki i mietany 3,3 402 

serów dojrzewaj cych 7,6 397 

mleko 4,6 305 

mas o 7,0 303 

1.04.08 

serów topionych 7,1 296 

brak danych w sprawozdaniu 

21.06.07 mas o 12,6 brak danych w sprawozdaniu 

ród o: [Wyniki kontroli Inspekcji Jako ci... 2008; Wyniki kontroli Inspekcji Handlowej... 2008]. 

Przepisy karne  

Zgodnie z ustaw  z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpiecze stwie ywno ci

i ywienia, kto produkuje lub wprowadza do obrotu rodek spo ywczy zepsuty lub 

zafa szowany, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci

do roku [Ustawa... 2006, art. 97, ust. 1].  

Ponadto,  kto nie wycofuje z obrotu rodka spo ywczego szkodliwego dla zdrowia lub 

ycia cz owieka, rodka spo ywczego zepsutego oraz rodka spo ywczego zafa szowanego 

wbrew decyzji organu urz dowej kontroli ywno ci, podlega karze pieni nej w wysoko ci

do trzydziestokrotnego przeci tnego wynagrodzenia miesi cznego w gospodarce narodowej 
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za rok poprzedzaj cy, og aszanego przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego. Kary 

pieni ne, wymierza, w drodze decyzji, w a ciwy pa stwowy wojewódzki inspektor 

sanitarny [Ustawa... 2006, art. 104]. 

Niestety, jak wcze niej zauwa ono przepisy wy ej wymienionej ustawy nie odnosz

si  do jako ci handlowej produktów, która jest w gestii IJHARS i IH. Obie te instytucje nie 

mog  stosowa  stosownych sankcji w przypadku stwierdzenia zafa szowania. 

W tym miejscu warto przytoczy  informacj  o wynikach kontroli przeprowadzonej 

przez Inspekcj  Handlow  opublikowan  na stronie internetowej tej instytucji, a odnosz c

si  do wyników kontroli mas a [Wyniki kontroli Inspekcji Handlowej... 2008, 1 kwietnia 

2008]: 

„Wi kszo  wytwórców zakwestionowanych pod wzgl dem jako ci przetworów 
mlecznych, w odpowiedzi na wyst pienia pokontrolne zadeklarowa a podj cie dzia a

naprawczych polegaj cych na weryfikacji receptur i zobowi zaniu osób odpowiedzialnych 

do przestrzegania procesu technologicznego w celu usuni cia stwierdzonych uchybie .
Jedynie przedsi biorca trudni cy si  od lat fa szowaniem mas a, mimo nak adanych na 

niego sankcji przez ró ne s u by kontrolne, nie zamierza zrezygnowa  z nieuczciwie 

osi ganych zysków, nieporównywalnie wi kszych od nak adanych kar. Niew tpliwie wp yw
na taki stan rzeczy ma kilkukrotne umarzanie w prokuraturach spraw skierowanych przez 

organy kontrolne.” 

Na cytowanej stronie znajduje si  równie  nast puj ce zapewnienie: 

„W zwi zku z coraz cz stszymi zafa szowaniami produktów w resorcie rolnictwa 

trwaj  prace nad zmian  ustawy o jako ci handlowej artyku ów rolno-spo ywczych, które 
maj  na celu zaostrzenie kar za wprowadzanie do obrotu wyrobów o jako ci handlowej 

niezgodnej z deklarowan  oraz zafa szowanych, co powinno przyczyni  si  do poprawy 

sytuacji na rynku mleczarskim. Obecne kary, jakie mo na na o y  na przedsi biorców, s
niewspó miernie niskie w stosunku do zysków, jakie mo na osi gn  z tytu u chocia by

zast pienia t uszczu mlecznego tanimi t uszczami ro linnymi.” 

 Generalnie mo na stwierdzi , i  prawo ywno ciowe narzuca organom urz dowej 

kontroli ywno ci stosowanie w przypadku stwierdzenia nieprawid owo ci rodków i kar 

skutecznych, proporcjonalnych i odstraszaj cych [Rozporz dzenie... 2002, art. 17], czego 

nie obserwuje si  jeszcze w przypadku stwierdzenia nieprawid owo ci typu 

„zafa szowanie” w Polsce. 

Podsumowanie

Definicja rodka spo ywczego zafa szowanego zapisana w ustawie z dnia 25 sierpnia 

2006 roku o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia daje du e mo liwo ci okre lania 

stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawid owo ci jako zafa szowania rodków 

spo ywczych. Istniej  rozbie no ci w interpretowaniu definicji „zafa szowania rodków 

spo ywczych” przez organy urz dowej kontroli ywno ci.

Wydaje si  konieczne doprecyzowanie regulacji prawnych w zakresie bezpiecze stwa 

ywno ci, zafa szowa rodków spo ywczych,  jako ci handlowej i zdrowotnej, zw aszcza  

w kontek cie mo liwo ci stosowania sankcji karnych w przypadku stwierdzenia 

„zafa szowania”. 
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Modyfikacja podstawowego sk adu surowcowego rodków spo ywczych mo e

fa szowa  obraz sytuacji na rynku ywno ciowym w zakresie kszta towania si  cen 

podstawowych produktów spo ywczych.

Warto zauwa y , i  zmiany sk adu surowcowego podstawowych produktów 

spo ywczych mog  wp yn  bezpo rednio na modyfikacj  ich warto ci od ywczych. Mo e

to w dalszej konsekwencji negatywnie oddzia ywa  na stan od ywienia polskiego 

spo ecze stwa. 
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