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Warszawa, 14 lipca 2016r. 

 

 

Dyrektor Departamentu Anna Janiszewska 

 Departament Inspekcji Handlowej 

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
plac Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa 

 

 

Szanowna Pani Dyrektor, 

 

W nawiązaniu do pisma OK.8340.122.2016 podpisanego przez zastępcę małopolskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, skierowanego do Pana Rafała Jasińskiego (pismo 
zamieszczone w załączniku), Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej 
reprezentujące konsumentów będących z przyczyn medycznych na diecie bezglutenowej, chciałoby 
zwrócić szczególną uwagę Głównego Inspektoratu Sanitarnego na nieprawidłowość oznakowania 
sprzedawanego w hipermarkecie Auchan wyrobu o nazwie Szprot w sosie pomidorowym „Skarby 
Sopotu” ā 175g, wyprodukowanego przez PR Łosoś Sp. z o.o., Włynkówko 49 B, 76-202 Słupsk 2.  

Zgodnie z podstawową w polskim prawie żywnościowym ustawą z 2006r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia „oznakowanie środka spożywczego obejmuje wszelkie informacje w postaci 
napisów i innych oznaczeń, w tym znaki towarowe, nazwy handlowe, elementy graficzne i symbole 
dotyczące środka spożywczego i umieszczone na opakowaniu, etykiecie, obwolucie, ulotce, zawieszce 
oraz w dokumentach, które są dołączone do tego środka spożywczego lub odnoszą się do niego”. Na 
etykiecie Szprot w sosie pomidorowym znajduje się znak graficzny zaproponowany przez producenta 
przedstawiający przekreślony kłos wraz z napisem „produkt bezglutenowy gluten free”, a jednocześnie 
w składnikach alergennych występujących w zakładzie wymieniony jest gluten. Informacja, że 
oferowany produkt jest bezglutenowy oraz zamieszanie informacji o używanych alergenach w 
zakładzie, w tym glutenu, jest wprowadzaniem przeciętnego polskiego konsumenta w błąd. Zgodnie 
z sekcją 2 artykuł 8 dotyczącym ochrony interesu konsumenta oraz sekcją 4 artykuł 16 dotyczącą 
prezentacji zamieszczonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 28 stycznia 2002r. informacja zamieszczona na etykiecie nie może wprowadzać konsumenta w 
błąd. Bezglutenowy klient nie wie więc, w jaki sposób ma się odnieść do oznakowanego w taki sposób 
produktu. 

 Analiza wykonana przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Warszawie Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykazała obecność glutenu w ilości 20±4 mg/kg w badanej 

próbce (informacja z pisma OK.8340.122.2016), przy czym zgodnie z art. 4 ust. 1 lit a) rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009r. dotyczącego składu i etykietowania środków 

spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (Dz. U. L Nr 16 z dnia 21.01.2009r., str. 3; 

sprostowanie: Dz. U. L Nr 171 z dnia 1.07.2009r., str. 48) określenie „produkt bezglutenowy” można 

stosować w etykietowaniu, reklamie oraz prezentacji środków spożywczych przeznaczonych do 

normalnego spożycia, o ile zawartość glutenu nie przekracza 20mg/kg w żywności sprzedawanej 

konsumentowi końcowemu. W przepisach prawa żywnościowego nie ma informacji o interpretacji 

błędu pomiarowego zamieszczanego przy oznaczaniu alergenów w żywności (w tym glutenu). 

Niepokojąca jest jednak wartość graniczna uzyskana w powyższym badaniu. Użyta metoda zakłada 
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błąd pomiarowy na poziomie 20%, co jest stosunkowo dużą wartością, jeśli mówimy o oznaczaniu 

alergenów. Działając na rzecz bezpieczeństwa konsumentów w Polsce znajdujących się na diecie 

bezglutenowej Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej interpretuje 

zamieszone wyniki jako mogące przekroczyć dopuszczalną w świetle przepisów prawa żywnościowego 

wartość. Sytuacja nie byłaby alarmująca, jeśli zamieszczony wynik plasowałby się na maksymalnym 

poziomie 16,(6)±3,(3) mg/kg (co po zsumowaniu nie przekracza wartości zamieszczonej w 

Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 41/2009). 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie nie dopatrzył się błędu w oznakowaniu 

niniejszego produktu, mimo że widnieje na nim ostrzeżenie dotyczące glutenu w zakładzie i 

jednocześnie jasna deklaracja producenta o jego braku w tym produkcie w postaci znaku graficznego. 

Nasze Stowarzyszenie, jako największa ogólnopolska organizacja reprezentująca osoby na diecie 

bezglutenowej, nie zgadza się z tą interpretacją i zdecydowanie odradza zakup produktów, których 

producenci ostrzegają na opakowaniu przed możliwym zanieczyszczeniem wyrobu glutenem w 

związku z jego obecnością w zakładzie. Oznaczenie takiego wyrobu symbolem przekreślonego kłosa 

zdecydowanie wprowadza konsumentów w błąd. 

 W związku z powyższym Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej zwraca 

się z prośbą o interwencję ze szczególnym uwzględnieniem zasadności oznakowania wyrobu Szprot w 

sosie pomidorowym „Skarby Sopotu” ā 175g, wyprodukowanego przez PR Łosoś Sp. z o.o., Włynkówko 

49 B, 76-202 Słupsk 2 pod kątem zawartości alergenów (glutenu) zgodnie z podstawowymi przepisami 

prawa żywnościowego obowiązującego na terenie Polski oraz interwencję w aspekcie wprowadzania 

konsumenta w błąd. 

 

 

Z poważaniem, 

inż. Anna Maria Kobyłecka 

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej 

 

 

Do wiadomości: 

 Rafała Jasiński krakow@celiakia.pl 

 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie 

 Dyrektor Monika Zagrajek, Departament  Żywności Prozdrowotnej, Główny Inspektorat 

Sanitarny w Warszawie 

 Dyrektor Departamentu Monika Stec-Nowak, Departament Ochrony Interesów 

Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
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