6. Kontrole sprawdzające w przetwórniach ekologicznych w ramach nadzoru nad
jednostkami certyfikującymi.
W I kwartale 2012 r. zrealizowano 3 kontrole planowe sprawdzające w ekologicznych
przetwórniach zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa owoców i/lub warzyw.
Tematem przewodnim kontroli było sprawdzenie prawidłowości kontroli przeprowadzonych
przez jednostki certyfikujące w przetwórniach ekologicznych. W toku kontroli potwierdzono
poprawność i rzetelność wykonania kontroli, w tym właściwą interpretację przepisów
prawnych przez inspektorów rolnictwa ekologicznego. W toku kontroli nie wniesiono uwag
do prowadzonej działalności przez przetwórców.
7. Kontrole prawidłowości klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP.
W I kwartale 2012 zrealizowano 47 kontroli w 24 zakładach i ubojniach, które
w związku z faktem, iż w ostatnim roku kalendarzowym ubili 10400 lub więcej sztuk świń
(tj. 200 lub więcej sztuk tygodniowo średniorocznie), podlegają obowiązkowej klasyfikacji
tusz wieprzowych w systemie EUROP. Kontrole w podmiotach przeprowadza się co najmniej
2 razy w kwartale. W toku czynności kontrolnych sprawdzono m.in.: prawidłowość
klasyfikacji w EUROP przez uprawnionych rzeczoznawców, kwalifikacje i upoważnienia
rzeczoznawców do klasyfikowania tusz wieprzowych, legalizację wag i dokumentację
kalibracji wag, poprawność sporządzania protokołów z ustalenia klas jakości tusz
wieprzowych i okres ich przechowywania, prawidłowość obróbki półtusz wieprzowych,
ustalenia prezentacji tusz wieprzowych, stosowanej w zakładzie.
W trakcie kwartału 1 podmiot zmniejszając wielkość uboju zaprzestał klasyfikację
tusz wieprzowych. We wszystkich kontrolowanych ubojniach i zakładach potwierdzono
prawidłowość prowadzonej klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP.
8. Kontrole w zakresie wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku
do dwunastu miesięcy.
Kontrolę w zakresie wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku
do dwunastu miesięcy przeprowadzono w 1 ubojni, która spełniła następujące kryterium:
ubojowi poddano powyżej 500 sztuk bydła w wieku do dwunastu miesięcy (łącznie kategoria
V oraz Z) w ciągu ostatniego zakończonego roku kalendarzowego. W toku kontroli nie
stwierdzono nieprawidłowości.
9. Kontrole „ex-post” – „Pomoc finansowa dla wstępnie uznanych grup producenckich
owoców i warzyw”, „Kwotowanie produkcji mleka”
1. Liczba przeprowadzonych kontroli ex-post (zakończonych w I kwartale 2012 r.): 6, w tym:
- kontrole planowe: 1,
- kontrole krajowe-krzyżowe: 4,
- kontrole krajowe-krzyżowe na wniosek innego inspektoratu: 1.
2. Tematy i zakres kontroli:
- Pomoc finansowa dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw,
- Kwotowanie produkcji mleka.
3. Przeprowadzone kontrole ex-post nie wykazały nieprawidłowości. Potwierdzono
prawidłowość zrealizowanych transakcji finansowych.
Kontrole doraźne
W I kwartale 2012 r. inspektorzy WIJHARS w Bydgoszczy przeprowadzili w kontrole
w trybie doraźnym w następującym zakresie:
− jakość handlowa pieczywa – 8 podmiotów,

− jakość handlowa wyrobów cukierniczych – 1 kontrola,
− jakość handlowa kiełbasy białej – 1 producent.
W toku ww. kontroli ustalono odpowiednio:
− w toku 1 kontroli jakości handlowej pieczywa, która wynikała ze skargi dotyczącej
stwierdzonej przez konsumenta obecności ciała obcego w pieczywie, co wg ustaleń
WIJHARS zaszło w procesie produkcji u kontrolowanego producenta, zastosowano
mandat karny w wysokości 100,00 zł za nieprawidłowe przechowywanie artykułów rolnospożywczych (podstawa prawna: art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych),
− w toku 4 kontroli zakwestionowano ogółem 8 partii pieczywa, w związku z czym wydano
8 decyzji administracyjnych nakazujących dostosowanie oznakowania do zgodności
z obowiązującymi przepisami oraz w drodze decyzji administracyjnych na 2 producentów
nałożono kary pieniężne o łącznej wartości 1054,78 zł, wynikające z wprowadzania do
obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości, ponadto w 2 podmiotach
ustalono, że pieczywo było składowane luzem w sklepie firmowym przyzakładowym bez
opakowania jednostkowego i wniesiono zastrzeżenia do braku oznakowania pieczywa
w punkcie sprzedaży detalicznej, w stosunku do 4 producentów wystosowano Zalecenia
pokontrolne wzywając ich do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie oraz
dodatkowo nałożono ogółem 4 mandaty karne, w tym 2 mandaty za brak zgłoszenia
działalności do Inspekcji (razem 200,00 zł), 1 mandat w związku z używaniem wagi bez
aktualnej cechy legalizacji (200,00 zł) i 1 mandat, ponieważ wniesiono zastrzeżenia do
stanu pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych (100,00 zł);
− nieprawidłowe znakowanie 3 wyrobów cukierniczych – wydano 1 decyzję administracyjną
nakładając na producenta karę pieniężną w wysokości 597,00 zł oraz zastosowano mandat
karny – 200,00 zł za składowanie przeterminowanych surowców, o czym poinformowano
Inspekcję Sanitarną i wystosowano do producenta Zalecenia pokontrolne;
− w wyniku badań laboratoryjnych, w badanych 2 próbkach kiełbasy białej potwierdzono
zawyżoną zawartość wody oraz obecność wielocukrów innych niż skrobia, natomiast
w 1 próbce dodatkowo obecność siarczanów, w związku z czym na producenta nałożono
karę pieniężną (500,00 zł) za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych
o niewłaściwej jakości handlowej wystosowano Zalecenia pokontrolne.

