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Nadzorem sanitarnym obj�to równie� 134 miejsca obrotu materia�ami i wyrobami 

przeznaczonymi do kontaktu z �ywno�ci� spo�ród 256 obiektów ewidencjonowanych. 

W trakcie kontroli zwracano szczególn� uwag� na posiadanie przez przedsi�biorców 

pisemnej deklaracji towarów stwierdzaj�cej, i� spe�niaj� one wymagania przepisów maj�cych 

wobec nich zastosowanie, w my�l art. 16 rozporz�dzenia (WE) 1935/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 pa�dziernika 2004 r. w sprawie materia�ów i wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z �ywno�ci�. W przypadku sklepów i hurtowni równie�  

nie stwierdzono obiektów niezgodnych.  

W roku 2011 w woj. wielkopolskim w ramach nadzoru nad zak�adami produkcji  

i specjalistycznymi obiektami obrotu materia�ami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu  

z �ywno�ci� pobrano do bada� z tych obiektów 96 próbek. Ogólna liczba próbek z tej grupy 

zbadanych w Laboratorium WSSE w Poznaniu wynios�a 155. Wymaga� nie spe�nia�y 3 próbki 

wyrobów do kontaktu z �ywno�ci� (wszystkie pochodz�ce z Chin). Zosta�y zakwestionowane  

2 próbki czajników elektrycznych bezprzewodowych, w których stwierdzono niew�a�ciwe cechy 

organoleptyczne wody po zagotowaniu (obcy zapach i smak) oraz 1 próbka kubków 

ceramicznych z nadrukiem w obszarze obrze�a ze wzgl�du na przekroczone limity migracji 

o�owiu (w tym przypadku zg�oszono powiadomienie do systemu RASFF).  

Dane dotycz�ce ogólnej liczby próbek materia�ów i wyrobów przeznaczonych  

do kontaktu z �ywno�ci� zbadanych w Laboratorium Badania �ywno�ci i Przedmiotów U�ytku 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu, pobranych we wszystkich 

grupach obiektów w latach 2010 - 2011 przedstawia tabela 9. 
 
Tab. 9. Jako�� zdrowotna materia�ów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z �ywno�ci�  
w latach 2010 - 2011 
 

w tym w tym 

Rok 

Liczba 

próbek 

zbadanych 
krajowe import 

% kwest. 

ogó�em krajowe import 

2010 154 64 90 5,8 1,9 3,9 

2011 155 39 116 1,9 0,0 2,6 

 

Przeprowadzono wiele dzia�a� wyja�niaj�cych w miejscach obrotu zwi�zanych  

z licznymi powiadomieniami przekazanymi w systemie RASFF dotycz�cymi kwestionowanych 

materia�ów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z �ywno�ci�. 
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Rys. 20. Importowane wyroby do kontaktu z �ywno�ci� b�d�ce przedmiotem powiadomie� w systemie 
RASFF 
 

       
 

VIII.7. Ocena sposobu �ywienia  

W zakresie oceny jako�ci �ywienia w roku 2011 dokonano analizy 818 jad�ospisów  

i 77 zestawie� dekadowych w 883 obiektach. Wi�kszo�� ocenionych jad�ospisów by�a zgodna  

z zasadami racjonalnego �ywienia, jednak w 133 przypadkach zosta�y one ocenione jako 

nieprawid�owe.  

Ocenie poddane zosta�y przede wszystkim takie elementy jak: liczba posi�ków 

oferowanych w ci�gu dnia, liczba posi�ków, w których wyst�puj� produkty dostarczaj�ce bia�ko 

zwierz�ce, cz�stotliwo�� spo�ywania mleka i jego przetworów, warzyw i owoców, surówek oraz 

pieczywa razowego, kasz i nasion ro�lin str�czkowych. 

Stwierdzono m. in. nast�puj�ce nieprawid�owo�ci: 

� niski udzia� surowych warzyw i owoców, 

� ma�e urozmaicenie w doborze produktów i sposobie przyrz�dzania potraw  

(np. niewystarczaj�cy udzia� ryb i jaj), 

� ma�o zró�nicowane pod wzgl�dem smakowym i kolorystycznym zestawy posi�ków, 

� zbyt du�y udzia� w posi�kach s�odyczy (np. jako dodatek do chleba stosowanie nutelli), 

� niska poda� w g�ównych posi�kach produktów stanowi�cych �ród�o pe�nowarto�ciowego 

bia�ka zwierz�cego, 

� niewystarczaj�ca ilo�� mleka i jego przetworów, 

� niski udzia� produktów o wysokiej zawarto�ci w�glowodanów z�o�onych, produktów 

wysokob�onnikowych, tj. pieczywa ciemnego, kasz, str�czkowych suchych, 

� w��czanie do diety produktów o ni�szej warto�ci od�ywczej (mielonka, w�trobianka, 

salceson, parówka, pasztet - dotyczy zawarto�ci bia�ka pe�nowarto�ciowego), 

� wyst�powanie w jad�ospisach da� ci��kostrawnych, przyrz�dzonych z du�� ilo�ci� t�uszczu. 

W przypadku stwierdzenia nieprawid�owo�ci przekazywano odpowiednie zalecenia  

i udzielano instrukta�u dotycz�cego uk�adania jad�ospisów. 


