Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy w I kwartale 2019 r.
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
realizuje zadania w oparciu o ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 z późn. zm.).
W I kwartale 2019 r. kontrole realizowało 16 inspektorów.
I. Kontrole na wniosek i zgłoszenie przedsiębiorcy, producentów, importerów, eksporterów
a) Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy
Liczba kontroli
(partii)

Asortyment (Kraj pochodzenia)

Liczba pobranych próbek
do badań laboratoryjnych

Sankcje

24

0

Ryby mrożone (Chiny, Peru, Rosja, USA, Norwegia, Nowa Zelandia,
Namibia, Wyspy Owcze),
Ziarno soi (Ukraina),
Wódka (Ukraina),
Wino ze świeżych winogron (Chile, Mołdawia, RPA, Gruzja),

447 (550)*

Miód (Ukraina, Chiny),
Śliwki suszone, w tym ekologiczne (USA, Argentyna),
Panier (Ukraina),
Żurawina mrożona (Kanada), Tequila

*w tym ryby mrożone 305 kontroli (367 partii)
b) Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wykonywana na wniosek
przedsiębiorców, zakończona wydaniem Świadectwa jakości handlowej
Liczba
ocen

Liczba wydanych Świadectw jakości handlowej

Asortyment
(Kraj pochodzenia/ przeznaczenia)

potwierdzających jakość

kwestionujących jakość

7

0

sok ze świeżych jabłek (Polska/ Chiny)
suszona żurawina słodzona (USA/Ukraina)

7

wyrobu cukiernicze (Hiszpania/Ukraina)
suszona śliwka (USA/USA)
wsady owocowe (Polska/Rosja)

c) Kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw na zgodność z przepisami Unii
Europejskiej, zakończone wydaniem Świadectwa zgodności z normami handlowymi Unii
Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw
Liczba kontroli
(partii)

103 (115)

Gatunek

Liczba wydanych
Świadectw
zgodności

Liczba wydanych
Protokołów
niezgodności

-

Jabłka

103

0

Rodzaj kontroli
eksport do …
Arabia Saudyjska, Egipt,
Indie, Katar, Mongolia,
Zjednoczone Emiraty
Arabskie

import z …

2 (2)

Ukraina

-

buraczki
ćwikłowe

2

0

14 (14)

-

Kazachstan

cebula

4

10

RAZEM: 119 (131)

jw.

jw.

jw.

109

10
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II. Kontrole planowe w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Stwierdzone i wymienione w Sprawozdaniu nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych naruszały zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom
informacji na temat żywności i innych obowiązujących przepisów.
W przypadku świeżych owoców i warzyw stwierdzone nieprawidłowości w zakresie jakości
handlowej naruszały wymogi rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia
7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr
1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców
i warzyw.
a) kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i świeżych owoców oraz warzyw
Liczba
kontroli

Asortyment
przekąski słone,
wyroby
ciastkarskie,
cukiernicze
przetwory
mleczne i
wyroby
mlekopodobne
przetwory
pomidorowe

5

4
3
2

napoje
spirytusowe

5

∑ 19

Decyzja z ustawy o jhars
art. 29 ust. 1

art. 40a ust. 1
(liczba/ wartość)

Decyzja z ustawy
o rynku owoców i
warzyw
(liczba/ wartość)

12

1

5/ 6.829,54 zł

-

-

1

0

1/ 2.970,00 zł

-

-

Liczba próbek
pobranych do oceny
oznakowania / badań
laboratoryjnych

Liczba partii
zakwestionowanych

25/ 0

12/16

Mandat
(liczba/
wartość)

Badania laboratoryjne 1 próbki w toku.

8/ 8

-

6/ 6

0

0

0

-

-

świeże owoce i
warzywa,
świeże zioła

53/ 0

13

0

0

3/ 5.900,87 zł

1/ 200,00

jw.

104/ 30

26

1

6/ 9.799,54 zł

3/ 5.900,87 zł

1/ 200,00

b) realizacja innych zadań ustawowych
 2 kontrole w zakresie jakości handlowej jaj – kontrole realizowane będą na przełomie marca
i kwietnia; sprawdzono oznakowanie jaj i masę jaj kurzych; stwierdzono nieprawidłową
klasyfikację jaj, brak ewidencji jaj i nieprawidłowe oznakowanie 2 partii jaj. Zastosowano
2 mandaty karne o łącznej wartości 200,00 zł. W sprawie wszczęto postępowanie
administracyjne celem nałożenia kary pieniężnej z tytułu zafałszowania 2 partii jaj;
 1 kontrola w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów
oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i środków wspomagających uprawę roślin; Kontrole
realizowane będą w okresie marzec-maj. Dotychczas pobrano 4 próbki nawozów do oceny
oznakowania i 4 próbki do analiz laboratoryjnych, które wykonane będą w Stacji ChemicznoRolniczej w Bydgoszczy. Analizy nadal są w toku.
 2 kontrole na wniosek producentów wina z upraw własnych w zakresie certyfikacji wina
z określonej odmiany winorośli i certyfikacji wina z określonej odmiany i określonego
rocznika – finalnie wydano 10 decyzji o nadaniu numerów identyfikacyjnych, stanowiących
dodatkowe oznakowanie wina,
 w 13 podmiotach zrealizowano ogółem 26 kontroli w zakresie prawidłowości klasyfikacji
tusz wieprzowych w systemie EUROP.
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c) kontrole ex-post podmiotów otrzymujących płatności z Unii Europejskiej tj. z
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) – kontrole finansowe
Inspekcja realizuje kontrole ex-post przedsiębiorców otrzymujących płatności z Unii
Europejskiej, tj. z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG).
W I kwartale 2019 r. Inspektorzy WIJHARS w Bydgoszczy prowadzili łącznie 9 kontroli,
w tym kontrole planowe i krzyżowe, w zakresie mechanizmów – „Kwotowanie produkcji mleka”
i „Pomoc w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych”.
II.

Kontrola doraźna

A. zlecona przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
w tym:
 2 kontrole w zakresie jakości handlowej świeżego mięsa wieprzowego (1 kontrola) i mięsa
drobiowego (1 kontrola) w elementach, oznakowanego jako mięso polskie, które faktycznie
mogło pochodzić z importu (np. Litwy, Danii). Nieprawidłowości nie stwierdzono;
 1 kontrola w zakresie jakości cebuli świeżej (pochodzącej z USA);
 1 kontrola wynikająca z powiadomienia w ramach systemu AAC (Administrative and
Cooperation System) o nieprawidłowym oznakowaniu wyrobu Franki wędzone, ustalono, że
oznakowanie ww. wyrobu jest prawidłowe;
B. zlecona przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych, w tym:
 1 kontrola w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu o oznakowania nawozu,
 1 kontrola w ramach współpracy z WIJHARS w Lublinie celem zweryfikowania
pochodzenie pyłku kwiatowego u producenta miodu.
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