Informacje o kontrolach przeprowadzonych w III kwartale 2007 r.
A. Kontrole w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie krajowym.
1. Liczba kontroli - 150
2. Liczba jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości - 65
3. Liczba wydanych decyzji administracyjnych - 96
4. Liczba grzywien w drodze mandatu karnego – 41 o łącznej wartości – 8450,- zł
B. Kontrole w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wywożonych do i
przywożonych z krajów trzecich.
1. Kontrola w zakresie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych przywożonych z krajów
trzecich - 148 kontroli.
2. Kontrola w zakresie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych wywożonych do krajów
trzecich - 83 kontrole.
3. Ocena jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych - 62 świadectwa jakości handlowej.
C. Współpraca z agencjami.
1.Czynności

kontrolne

realizowane w

ramach

zadań

delegowanych

Agencji

Rynku

Rolnego (ARR) – 37
2.Atestacja magazynów - 3
3. Czynności kontrolne realizowane w ramach zadań delegowanych Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa - 1

Kontrole planowe przeprowadzono w następujących zakresach tematycznych.
1. Jakość handlowa napojów bezalkoholowych.
1.1. Ilość skontrolowanych podmiotów gospodarczych – 5.
1.2. Liczba partii objętych kontrolą – 12.
1.3. Do badań laboratoryjnych pobrano próbki reprezentujące 11 partii napojów. W wyniku badań
zakwestionowano jakość 4 partii. W zakwestionowanych partiach stwierdzono zawyżoną zawartość
ekstraktu ogólnego.
1.4. Kontrolą prawidłowości znakowania objęto 12 partii napojów z czego nieprawidłowości
stwierdzono aż w 5. Polegały one na:
- braku określenia funkcji technologicznej substancji dodatkowej użytej w produkcji,
- braku nr partii produkcyjnej,
- nieczytelnym oznaczeniu daty minimalnej trwałości.

2. Jakość handlowa ryb i przetworów rybnych.
2.1. Ilość skontrolowanych podmiotów – 5.
2.2. Liczba partii objętych kontrolą – 29.
2.3. Do badań laboratoryjnych pobrano próbki z 16 partii ryb w tym 7 partii ryb wędzonych i 9
partii marynat rybnych. Badania wykazały złą jakość 6 partii. Ujawnione nieprawidłowości to
najczęściej:
- zaniżona zawartość składników stałych,
- zawyżona zawartość wody,
- zawyżona zawartość soli kuchennej,
- zaniżona kwasowość ogólna
- zawyżona zawartość glazury lodowej na powierzchni ryby.
2.4. Skontrolowano oznakowanie 29 partii ryb kwestionując 9 z nich. Najczęściej występujące
nieprawidłowości w oznakowaniu to:
- brak numeru partii produkcyjnej,
- brak określenia procentowej zawartości glazury lodowej,
- brak informacji o metodzie produkcji lub podawanie jej w języku obcym,
- brak składu surowcowego w tym masy ryby w gramach lub udziału ryby w %.
3. Jakość handlowa makaronów.
3.1. Ilość skontrolowanych podmiotów – 8.
3.2. Liczba partii objętych kontrolą – 29.
3.3. Kontrolą prawidłowości znakowania objęto 24 partie makaronów z czego aż połowa tj. 12 była
nieprawidłowo oznakowana. Najczęściej występujące nieprawidłowości to:
- brak numeru partii produkcyjnej,
- datę terminu minimalnej trwałości poprzedzono wyrazami "najlepiej spożyć do" zamiast "najlepiej
spożyć przed",
- brak daty minimalnej trwałości,
- w określeniu masy artykułu używano wyrazu "waga" zamiast "masa netto",
- podawanie masy netto, daty minimalnej trwałości oraz nazwy artykułu nie w jednym polu
widzenia.
4. Znakowanie wybranych artykułów rolno-spożywczych.
4.1. Ilość skontrolowanych podmiotów- 13
4.2. Liczba partii objętych kontrolą - 91 , w tym 35 partii tłuszczów roślinnych,6 partii tłuszczów
zwierzęcych, 35 partii przetworów mlecznych, 15 partii wyrobów spirytusowych.
4.3. Zakwestionowano oznakowanie 29 partii co stanowiło aż 31,9% wszystkich skontrolowanych.
4.4. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w oznakowaniu przetworów mlecznych gdzie na 35
skontrolowanych partii 16 było nieprawidłowo oznakowanych. Najistotniejsze nieprawidłowości to:
- sugerowanie eklogicznego pochodzenia produktu bez uzyskania stosownego certyfikatu co jest

naruszeniem postanowień art. 5 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r.
w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i
środków spożywczych,
- wprowadzanie w błąd konsumenta co do istoty środka spożywczego poprzez nazywanie
mieszaniny sera twarogowego i tłuszczu roślinnego serkiem,
- nieczytelne oznakowanie terminu przydatności do spożycia,
- wprowadzanie w błąd konsumenta co do istoty środka spożywczego polegające na braku
informacji o obecności owoców w produkcie.
4.5. Na 35 partii tłuszczów roślinnych nieprawidłowości ujawniono w 9. Były to:
- bezpodstawne używanie znaku "e" przy podawaniu masy nominalnej tłuszczu,
- oznakowanie niezgodnie ze stanem faktycznym miejsca i źródła pochodzenia oleju,
- brak formy prawnej podmiotu oraz imienia i nazwiska osoby paczkującej,
- oznacznie pojemności nominalnej z uwzględnieniem tolerancji wagowej.
5. Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw.
5.1. Ilość skontrolowanych podmiotów- 12.
5.2. Liczba partii objętych kontrolą – 128 w tym 76 partii owoców i 52 partie warzyw.
5.3. Kontrola ujawniła, że 11 partii nie spełniało wymagań minimalnych dla warzyw i owoców a 22
partie wymagań dla poszczególnych klas.
5.4. W toku kontroli nieprawidłowości w zakresie oznakowań stwierdzono w 16 partiach i były to:
- brak klasy jakości,
- brak nazwy produktu,
- brak kraju pochodzenia,
- brak nr partii.
6. Kontrola w zakresie oceny pracy rzeczoznawców do pobierania próbek ziarna zbóż i nasion
rzepaku.
6.1. Pracę rzeczoznawców sprawdzono w 4 podmiotach gospodarczych nie stwierdzając
nieprawidłowości. W toku kontroli sprawdzono kwalifikacje rzeczoznawców, prawidłowość
pobierania próbek jak i dokumentowania czynności próbkobrania.

