
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 

JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW 

ROLNO-SPOŻYWCZYCH W 

BYDGOSZCZY 



. 

jakość handlowa - cechy artykułu rolno-

spożywczego dotyczące jego 

 właściwości organoleptycznych, 

fizykochemicznych i mikrobiologicznych w 

zakresie technologii produkcji, wielkości lub 

masy oraz wymagania wynikające ze sposobu 

produkcji, opakowania, prezentacji i 

oznakowania, nieobjęte wymaganiami 

sanitarnymi, weterynaryjnymi lub 

fitosanitarnymi; 



. 

  Ustawa IJHARS  

artykuł rolno-spożywczy zafałszowany  

produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami 

dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych 

artykułów rolno-spożywczych,  

albo  

oznakowania, mające na celu ukrycie rzeczywistego 

składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te 

lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy 

konsumentów finalnych,  



KONTROLA  
URZĘDOWA 

KONTROLA  
PLANOWA 

KONTROLA  
DORAŹNA 

Zarz. przez 

GI 

Zarz. przez 

WI 

Zarz. przez 

Wojewodę 

KONTROLA  

GRANICZNA 

EKSPORT IMPORT 



Kontrola Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych Przywożonych z zagranicy 

2018 

Przeprowadzone kontrole Asortyment Masa [kg/l] 

1682 

1261 ryby zamrożone 46 371 420,01  

82 miód 2 390 717,40  

53 orzeszki ziemne 1 162 750,00  

67 
śliwki suszone/ koncentrat 

śliwkowy 
1 234 360,64  

168 wino/ wódka 1 596 359,02  

1 żelki 5 152,00  

1 żelatyna spożywcza 20 000,00  

6 panier 131 200,00  

24 mrożone owoce 520 985,89  

13 lody wodne 237 600,00  

6 ekologiczny sok z brzozy 95 268,00  



nieprawidłowość/ odstępstwo/ 

certyfikacja/ nawozy/ umorzenie 
ustawa Podstawa prawna liczba decyzji 

wartość kar ogółem 

(zł)  

zakaz wprowadzania do 

obrotu 

ustawa o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych 
art. 29 ust. 1 pkt 1 16 x 

nakaz poddania artykułu 

okreslonym zabiegom 

ustawa o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych 
art. 29 ust. 1 pkt 2 35 x 

zakaz wprowadzania do 

obrotu IMPORT 

ustawa o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych 
art. 30 ust. 1 2 x 

zła jakość 
ustawa o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych 

art. 40a ust. 1 pkt 

3 
16 22 819,00 

zafałszowanie 
ustawa o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych 

art. 40a ust. 1 pkt 

4 
21 45 419,32 

zgoda na odstępstwo od 

zasad rolnictwa 

ekologicznego 

ustawa o rolnictwie ekologicznym  RE 11.1.1 18 x 

certyfikacja wina z 

własnych upraw 

ustawa o wyrobie i rozlewie 

wyrobów winiarskich, obrocie tymi 

wyrobami i organizacji rynku wina 

art. 46 ust. 1 8 x 

wprowadzenie do obrotu 

produktu jako produkt rol. 

eko., który nie spełnia 

wymagań okreslonych w 

przepisach 

ustawa o rolnictwie ekologicznym  
art. 25 ust. 1 pkt. 5 

lit. A 
1 3 194,10 

Odstąpienie od 

wymierzenia kary z uwagi 

na niski stopień 

szkodliwości czynu 

ustawa o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych 
art.40a ust. 5c 1 x 

RAZEM 118 71 432,42 



KONTROLE  EX-POST 
• Kontrole przedsiębiorców otrzymujących płatności z Unii 

Europejskiej,  

tj. Beneficjentów Europejskiego Funduszu Rolniczego 

Gwarancji. 

• Kontrole ex-post przeprowadzane są na podstawie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1306/2013, a ich zakres dotyczy mechanizmów Wspólnej 

Polityki Rolnej. 

• Działania kontrolne skierowane są na wykrycie 

nieprawidłowości środków publicznych otrzymanych z 

UE.  
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Cele i zadania 

GIJHARS – Nadzór i kontrole w jednostkach 

certyfikujących żywność ekologiczną 

 

WIJHARS – Kontrole sprawdzające działalność u 

producentów ekologicznych i handlowców żywnością 

ekologiczną, w tym:  
-sprawdzenie czy działalność producentów jest zgodna z przepisami dotyczącymi 

rolnictwa ekologicznego (m.in. oględziny gospodarstwa, weryfikacja wymaganych 

dokumentów) 

-pobieranie próbek w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych jakości produktów 

ekologicznych, 

- sprawdzenie prawidłowości kontroli przeprowadzanych przez jednostki 

certyfikujące,  

 

Nadzór nad jednostkami certyfikującymi 

żywność ekologiczną 

. 



. 

Ocena Jakości Handlowej- ŚJH 
2018 

Przeprowadzone 

kontrole 
Liczba Kontroli Asortyment 

48 

1 nasiona kolendry 

1 bazylia świeża 

1 buraki cukrowe 

7 
zboża (jęczmień browarny, pszenica orkiszowa, 

żyto konsumpcyjne) 

3 
mięso (karkówka wieprzowa, surowy wyrób 

mięsny wołowo-drobiowy) 

1 łosoś norweski wędzony na zimno 

15 

mleko i przetwory mleczne (mleko, kefir, 

maślanka, masło, ser, twaróg, serek 

homogenizowany) 

10 suszona śliwka 

1 brokuł 

8 wsady owocowe 



RZECZOZNAWCY 
egzamin kwalifikacyjnego na rzeczoznawcę w zakresie: liczba osób 

Klasyfikacja tusz wieprzowych w systemie EUROP 30 

Pobieranie próbek: mleka i jego przetworów, mięsa i jego 

przetworów, ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i ich 

przetworów, nasion roślin oleistych  

40 

Pobieranie próbek olejów i tłuszczy roślinnych 4 

Pobieranie próbek mięsa i jego przetworów 11 

Pobieranie próbek miodu i innych produktów pszczelich 9 

Pobieranie próbek mleka i jego przetworów 9 

Pobieranie próbek ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i ich 

przetworów oraz nasion roślin oleistych 
37 

Pobieranie próbek pieczywa, ziarna zbóż, nasion roślin 

strączkowych i ich przetworów 
10 

Pobieranie próbek owoców i warzyw świeżych, ziarna zbóż, 

nasion roślin strączkowych i ich przetworów, buraków 

cukrowych i ich przetworów, mleka i jego przetworów  

65 

Pobieranie próbek owoców i warzyw świeżych, ziarna zbóż, 

nasion roślin strączkowych i ich przetworów, ziół i przypraw 
16 



DZIĘKUJE ZA UWAGĘ 
 

WIJHARS w Bydgoszczy 

ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz 

www.ijhar-s.gov.pl 

Tel.52 322 87 10, fax 52 322 47 26 

 e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl 

http://www.bip.wijhars.bydgoszcz.pl/ 

mailto:wibydgoszcz@ijhars.gov.pl

