
Informacje o kontrolach przeprowadzonych w I kwartale 2007 r.

A. Kontrole w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie krajowym.

1. Liczba kontroli - 131

2. Liczba jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości  - 88

3. Liczba wydanych decyzji administracyjnych  - 82

4. Liczba grzywien w drodze mandatu karnego –  49 o łącznej wartości – 9600,00  zł

5. Wnioski skierowane do urzędów skarbowych –  1

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 -  230  kontroli

2. Kontrola w zakresie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych wywożonych do krajów 

trzecich -   133 kontroli

3. Ocena jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych - 68 świadectw jakości handlowej

C. Współpraca z agencjami.

1.Czynności    kontrolne   realizowane  w   ramach   zadań   delegowanych    Agencji    Rynku 

Rolnego (ARR) – 2

2.Atestacja  magazynów - 1

Kontrole planowe przeprowadzono w następujących zakresach tematycznych.

1. Prawidłowość znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych.

1.1. Ilość skontrolowanych podmiotów gospodarczych - 8

1.2. Liczba partii objętych kontrolą – 38 w tym koncentraty spożywcze, kawa bezkofeinowa, 
wyroby czekoladowe

1.3.  Zakwestionowano oznakowanie opakowań jednostkowych 11 partii tj. 28,9 % wszystkich 
skontrolowanych. Najczęściej występujące niezgodności z obowiązującymi przepisami to:



- nieprawidłowe dane identyfikujące producenta,
- informacja o warunkach przechowywania nie umieszczona obok daty minimalnej trwałości,
- brak oznaczenia partii produkcyjnej,
- brak określenia warunków przechowywania,
- poprzedzenie informacji o masie środka spożywczego wyrazem "waga".
 
Ponadto w oznakowaniu 1 partii  michałków podano informację "czekolada (kuwertura) zawiera 
tłuszcz kakaowy i tłuszcz roślinny" podczas gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami informacja 
taka powinna brzmieć – "prócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne".

2. Jakość handlowa ryb i przetworów rybnych mrożonych.

2.1. Ilość skontrolowanych podmiotów gospodarczych - 4

2.2.  Liczba partii objętych kontrolą - 32

2.3.  Oceną  pod  kątem  cech  organoleptycznych  i  fizykochemicznych  objęto  13  partii  a 
zakwestionowano jakość 7 z nich. Nieprawidłowości polegały na:
- zawyżeniu procentowej zawartości glazury w stosunku do deklarowanej na opakowaniach o 3,1 % 
i 2,8 %
- zaniżeniu zawartości mięsa ryby w opakowaniach od 3,2% do 10, 6 %,
- zaniżeniu masy ogólnej produktu w stosunku do deklarowanej od 1 do 16 g

2.4. Kontrolą znakowania opakowań jednostkowych objęto 32 partie ryb i przetworów rybnych 
kwestionując  24 co  stanowiło aż 75%. Ujawnione w toku nieprawidłowości to:

- bark nazwy naukowej gatunku ryb mrożonych,
- bezpodstawne przedłużenie terminu przydatności do spożycia o 25 i 18 dni,
- podanie nieprawdziwej informacji o obszarze połowu,
- przedstawianie informacji istotnych z punktu widzenia konsumenta w sposób mało czytelny, 
(drobna czcionka na ciemnym tle),
- brak w oznakowaniu informacji o tym, że cykl produkcyjny obejmował smażenie,
- informacja o warunkach przechowywania nie umieszczona w jednym polu widzenia z terminem 
przydatności do spożycia.
- brak informacji o miejscu umieszczenia daty terminu przydatności do spożycia (daty tej nie 
umieszczono po wyrazach "należy spożyć do..."

2.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości Wojewódzki Insektor Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach wydał 14 decyzji administracyjnych. 

3. Jakość handlowa przetworów zbożowych

3.1.Ilość skontrolowanych podmiotów gospodarczych - 7

3.2.  Liczba partii objętych kontrolą - 18

3.3. Badaniom laboratoryjnym poddano 17 partii mąki pszennej i żytniej stwierdzając w 2 partiach 
zawyżenie zawartości popiołu o 0,18 i 0,15 %.

3.4. Kontrolą znakowania objęto 18 partii mąk stwierdzając nieprawidłowości w 13 co stanowi 72,2 
%  nieprawidłowo  oznakowanych  opakowań.  Najczęściej  występujące  niezgodności  z 



obowiązującymi przepisami to:

- brak oznaczenia partii produkcyjnej,
- poprzedzenie informacji o masie środka spożywczego wyrazem "waga",
- brak deklarowanej zawartości netto środka spożywczego w opakowaniu,

4. Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw 

4.1.Ilość skontrolowanych podmiotów gospodarczych - 15

4.2.  Liczba partii objętych kontrolą – 133 

4.3.  Zakwestionowano  jakość  handlową  36  partii,  co  stanowiło  27,1  %  wszystkich 
skontrolowanych.
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to zepsucia towaru, zawyżanie klasy (deklarowano kl. I 
podczas gdy owoce lub warzywa spełniały tylko wymagania II klasy), brak oznakowania w języku 
polskim lub całkowity brak oznakowania.

4.4.  W  związku  z  ujawnionymi  w  toku  kontroli  nieprawidłowościami  Wojewódzki  Inspektor 
Jakości  Handlowej  Artykułów  Rolno-Spożywczych  w  Katowicach  wydał  30  decyzji 
administracyjnych w tym:

- 10 o przeklasyfikowaniu towaru,
- 10 o nakazie poddania artykułu określonym zabiegom,
- 10  zakazujących wprowadzania towaru do obrotu

5. Jakość handlowa wyrobów winiarskich

5.2. Ilość skontrolowanych podmiotów gospodarczych - 3

5.2.  Liczba partii objętych kontrolą - 17

5.3.  Oznakowanie  opakowań  jednostkowych  zakwestionowano  aż  w  przypadku  16  partii,  co 
stanowi   94  %  wadliwie  oznakowanych  wyrobów  winiarskich.  Najczęsćiej  występujące 
nieprawidłowości w oznakowaniu to:

- sugerowanie innego rodzaju napoju,
- rysunki sugerują inne rodzaje owoców niż użyte do produkcji,
- zbyt mała wysokość cyfr określających zawartość netto,
- brak oznaczenia zawartości związków siarki,
- brak oznaczenia partii produkcyjnej,
- wporowadzanie konsumenta w błąd co do kraju pochodzenia wyrobu

6. Jakość handlowa przetworów z mięsa czerwonego

6.1.  Ilość skontrolowanych podmiotów gospodarczych - 13

6.2.  Liczba partii objętych kontrolą - 54

6.3. W wyniku kontroli zakwestionowano oznakowanie 28 partii (51,9% wszystkich partii objętych 



kontrolą). Ujawnione nieprawidłowości to:

- brak informacji o procentowej zawartości mięsa,
- brak określenia funkcji technologicznych użytych w produkcji substancji dodatkowych,
- bezpodstawne przedłużanie terminu przydatności do spożycia, 
- brak oznaczenia partii produkcyjnej,

6.4. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach zakazał na mocy decyzji administracyjnych 
wprowadzania do obrotu 2 partii mięs w elementach handlowych.

7. Prawidłowość wprowadzania nawozów do obrotu.

7.1. Ilość skontrolowanych podmiotów gospodarczych - 4

7.2.  Kontrola nie ujawniła nieprawidłowości.


