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I  N  F  O  R  M  A  C  J  A        
 

z kontroli jakości handlowej mięsa, surowych wyrobów mięsnych (oraz rzetelność 

znakowania mięsa oddzielonego mechanicznie przeznaczonego do produkcji) 

w tym znakowania krajem pochodzenia    

 

                   Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi, w ramach realizacji programu 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DIH-702- 7 ( 1 )/17/JS w I kwartale 2017r. 

przeprowadził kontrole w 14 placówkach, obejmując nimi:  
 

 1 hurtownię, 

 9 sklepów należących do sieci handlowych, 

 4 pozostałe sklepy. 
 

                   Celem kontroli była ocena jakości i prawidłowości znakowania mięsa i surowych 

wyrobów mięsnych, w tym prawidłowości oznakowania surowych wyrobów mięsnych zawierających 

mięso oddzielone mechanicznie (MOM), a także ustalenie czy sposób oznakowania mięsa 

oddzielonego mechanicznie stosowanego do produkcji tych wyrobów na etapie handlu detalicznego 

zapewnia jego identyfikację. 
  

                   Łącznie ocenie poddano 65 partii mięsa i surowych wyrobów mięsnych, pochodzących 

z Polski wartości łącznej  5.359 zł, w tym: 
 

   5 partii wartości  710 zł w hurtowniach, 

 43 partie wartości  2.634 zł w sklepach należących do sieci handlowych,  

 17 partii wartości  2.015 zł w pozostałych sklepach. 
 

Badaniem objęto:  
 

  29 partii mięsa świeżego wartości 2.045 zł w tym: 
 

 13 partii mięsa wieprzowego wartości 1.039 zł, 

   3  partie mięsa wołowego wartości  370 zł, 

 13 partii  mięsa mielonego wartości  636 zł, 

 

  36 partii surowych wyrobów mięsnych  wartości  3314 zł, w tym: 
 

 20 partii wyrobów wieprzowych wartości  1513 zł, 
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   7 partii wyrobów wołowych wartości  381 zł, 

   2 partie wyrobów drobiowych wartości  61 zł, 

   5 partii wyrobów mieszanych wartości  930 zł, 

   2 partie innych wyrobów (z baraniny i cielęciny, z jagnięciny  wartości  429 zł. 
 

Nie kontrolowano mięsa i surowych wyrobów mięsnych pochodzących spoza Polski. 
 

Nieprawidłowości stwierdzono w  6 placówkach (43%) tj. w: 
 

   1 hurtowni, 

   3 placówkach należących do sieci handlowych,  

   2 pozostałych sklepach. 
 

                 W toku prowadzonych czynności kontrolnych zakwestionowano ogółem 13 partii mięsa 

i  surowych wyrobów mięsnych wartości 638 zł  (20% partii badanych). Wśród zakwestionowanych 

towarów były: 

 

 4 partie mięsa mielonego wartości 170 zł; 
 

 9 partii surowych wyrobów mięsnych  wartości   468 zł, w tym: 
 

  4  partie wyrobów wieprzowych wartości  114 zł, 

  2 partie wyrobów wołowych wartości  112 zł, 

  2 partie wyrobów mieszanych wartości 85 zł, 

  1 partia innych wyrobów (z baraniny i cielęciny)  wartości  157 zł. 

 

3.1. JAKOŚĆ 
 

                  Celem dokonania oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w zakresie cech 

organoleptycznych i fizykochemicznych w stosunku do obowiązujących przepisów i deklaracji 

producentów w oznakowaniu, w tym w kierunku ujawniania zafałszowań oraz obecności MOM 

pobrano do badań laboratoryjnych próbki pochodzące z 22 partii mięsa i surowych wyrobów 

mięsnych  wartości 2.128 zł . 

Badaniom laboratoryjnym poddano: 

 

   5 partii mięsa mielonego wartości  308 zł; 
 

  17 partii surowych wyrobów mięsnych  wartości  1.820 zł, w tym: 
 

 10 partii wyrobów wieprzowych wartości 662 zł, 

   2 partie wyrobów wołowych wartości  91 zł, 

   1 partię wyrobów drobiowych wartości  35 zł, 

   3 partie wyrobów mieszanych wartości  875 zł, 

   1 partię innych wyrobów (kebab z baraniny i cielęciny) wartości  157 zł. 
 

                   W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowano 4 partie mięsa 

i surowych wyrobów mięsnych ( 18% badanych ) łącznej wartości  225 zł, w tym: 
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 2 partie mięsa mielonego wartości 136 zł, 

 1 partię surowego wyrobu mięsnego wołowego wartości 56 zł,  

 1 partię surowego wyrobu mięsnego wieprzowego wartości 33 zł. 
 

Powyższe wyroby zakwestionowano z uwagi na: 
 

 wyższą zawartość tłuszczu – 2 partie wartości 113 zł  
 

 dla łopatki wieprzowej mięsa mielonego a’ 800g, producent zadeklarował  poniżej 

15% tłuszczu, a w wyniku urzędowej kontroli żywności stwierdzono 18,9% (przy 

niepewności wyniku ± 1,9), 
 

 dla mięsa garmażeryjnego wieprzowego a’ 500 g  producent zdeklarował 21g tłuszczu 

w 100g produktu, a w wyniku urzędowej kontroli żywności stwierdzono 29,8g (przy 

niepewności wyniku ±3,0).   
 

 

  niższą zawartość tłuszczu – 1 partia wartości 56 zł  
 

 dla kiełbasy surowej - metki tatarskiej wołowej, drobno rozdrobnionej, w osłonce 

niejadalnej a’200 g producent zadeklarował 4,6 g tłuszczu w 100g produktu, a w wyniku 

urzędowej kontroli żywności stwierdzono 2,0 g (przy niepewności wyniku     ± 0,2 g); 
 

  wyższy stosunek kolagenu do białka – 1 partia wartości 56 zł 
 

 dla mięsa mielonego wieprzowo – wołowego a’500 g, producent zadeklarował stosunek 

kolagenu do białka poniżej 15%, a w  wyniku urzędowej kontroli żywności stwierdzono 

19,7% (przy niepewności wyniku ± 2,6%); 
 

 wyższą zawartość soli – 1 partia wartości 56 zł  
 

 dla mięsa mielonego wieprzowo – wołowego a’500 g, producent zadeklarował zawartość 

soli 0,90 g, a w wyniku urzędowej kontroli żywności stwierdzono 1,08% ( przy 

niepewności wyniku ± 0,01 %).  

 

                  W związku z wprowadzeniem do obrotu mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych 

nieodpowiadających jakości handlowej zadeklarowanej w oznakowaniu wyrobu wobec 

przedsiębiorców zostaną wszczęte z urzędu postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia 

kar pieniężnych wynikających z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości 

handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2016r.,  poz. 1604 ze zm.). 
 

                 Badanie MOM przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno – Analitycznym Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie, w którym to zbadano 18 partii mięsa   

i surowych wyrobów mięsnych  wartości  1.240 zł w tym: 
 

   4 partie mięsa mielonego wartości  280 zł; 
 

 14 partii surowych wyrobów mięsnych  wartości  960 zł, w tym: 
 

   9 partii wyrobów wieprzowych wartości 629 zł, 

   2 partie wyrobów wołowych wartości  91 zł, 
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   1 partię wyrobów drobiowych wartości  35 zł, 

   1 partię wyrobu mieszanego wartości  48 zł, 

   1 partię innych wyrobów (kebab z baraniny i cielęciny) wartości  157 zł 
 

oraz w Laboratorium Specjalistycznym Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - 

Spożywczych w Kielcach, w którym zbadano 2 partie mięsa i surowych wyrobów mięsnych wartości 

 813 zł w tym: 
  

 1 partię mięsa mielonego wieprzowego wartości  28 zł; 

 1 partię surowego wyrobu mięsnego  mieszanego wartości  785 zł. 
 

Obecności MOM w badanych produktach nie stwierdzono. 

 

3.2. PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA 
 

                  Prawidłowość oznakowania sprawdzano we wszystkich kontrolowanych placówkach. 

Ocenie poddano 63 partie mięsa i surowych wyrobów mięsnych, pochodzących z Polski wartości 

łącznej  5.325 zł (bez 2 partii wartości 34 zł mięsa mielonego po terminie przydatności do spożycia).  

W wyniku dokonania powyższych czynności zakwestionowano ogółem 8 partii wartości 435 zł tj.: 
 

  1 partię mięsa mielonego wartości 56 zł ; 
 

  7 partii surowych wyrobów mięsnych  wartości 379 zł, w tym: 
 

 3 partie wyrobów wieprzowych wartości  81 zł, 

 1 partię wyrobu wołowego wartości  56 zł, 

 2 partie wyrobów mieszanych wartości  85 zł, 

 1  partię innych wyrobów ( kebab z baraniny i cielęciny)  wartości  157 zł. 
 

Towary zakwestionowano z uwagi na: 
 

 zastosowanie / podanie  nazwy: 
 

 nieadekwatnej do składu - dla 1 partii zamrożonego surowego wyrobu mięsnego 

zawierającego (deklaracja na etykiecie) w swoim składzie mięso baranie 80 % i mięso 

cielęce 18 %” producent podał nazwę kebab barani, zamiast kebab baranio – cielęcy; 
 

  niezgodnej z kategoriami żywności wykazanymi w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do 

żywności (Dz.U. L 354 z 31.12.2008 s. 16 ze zm.) - dla 2 partii surowych wyrobów 

mięsnych wartości 105 zł: 

 

 wyrób surowy, wołowo-wieprzowy, drobno rozdrobniony, peklowany, z dodaną wodą, 

do bezpośredniego spożycia został oznakowany jako tatar  

 wyrób wieprzowy, drobno rozdrobniony, surowy, peklowany, z dodaną wodą, do 

bezpośredniego spożycia” został oznakowany jako metka tatarska; 
 

 niezgodnej ze stanem faktycznym dla 1 partii surowego wyrobu mięsnego, średnio 

rozdrobnionego, wieprzowego (etykieta producenta) wartości 9 zł. Wyrób ten początkowo 
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został zakwestionowany z uwagi na stosowanie niedozwolonej substancji konserwującej 

E 250, w trakcie kontroli producent wyjaśnił, że zgodnie z kartą produktu jest to kiełbasa 

surowa metka, a zatem zastosowanie azotynów było uprawnione;  
 

 podanie, w miejscu sprzedaży w folderze i etykiecie producenta, składu niezgodnego ze  

składem podanym bezpośrednio na osłonce produktu dla 1 partii surowego wyrobu 

mięsnego, średnio rozdrobnionego wołowo-wieprzowego wartości 37 zł,. Na osłonce wyrobu 

zamieszczono „Skład: mięso wieprzowe, przyprawy”, natomiast w uwidocznionym w miejscu 

sprzedaży folderze oraz etykiecie podano: „Składniki: mięso wołowe 45,6%, mięso wieprzowe 

43,6%, woda, tłuszcz wieprzowy, aromat naturalny, ekstrakty przypraw: ekstrakt rozmarynu”; 
 

 niepodanie informacji o warunkach przechowywania lub terminie przydatności do 

spożycia po otwarciu opakowania dla 2 partii surowych wyrobów mięsnych wartości 112 zł 

tj. wyrobu wołowego drobno rozdrobnionego, surowego a’150g, oraz mięsa mielonego 

wieprzowo-wołowego a’500 g; 
 

 niepodanie w miejscu sprzedaży wykazu składników, w tym składnika powodującego 

alergie lub reakcje nietolerancji (soja) obecnego w gotowym wyrobie dla 1 partii kiełbasy 

białej surowego wyrobu mięsnego wieprzowego wartości 15 zł. 
 

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości skierowano wystąpienia 

pokontrolne do producentów oraz przesłano informacje do właściwych terenowo Wojewódzkich 

Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W odpowiedzi na wystąpienia 

pokontrolne producenci zadeklarowali poprawę oznakowania wprowadzanych do obrotu wyrobów. 
 

Ponadto wobec 5 przedsiębiorców zostaną wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne 

w sprawie wymierzenia kar pieniężnych wynikających z art. 40a ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 21 grudnia 

2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2016r.,  poz. 1604 ze  zm.). 

 

3.3. WARUNKI  PRZECHOWYWANIA 
 

                  Mięso i surowe wyroby mięsne objęte kontrolą przechowywane były zgodnie z zaleceniami 

producentów oraz wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 

z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L. 139 z 30.04.2004r. s. 1 

ze zm.).  

 

3.4. DZIAŁY PRODUKCJI I PAKOWANIA NA ZAPLECZU 

HIPERMARKETÓW 
 

                  Działalność w zakresie produkcji i pakowania surowych wyrobów mięsnych prowadzona 

była w 1 placówce. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości (przepakowywania 

produktów i wyznaczania nowych terminów przydatności do spożycia, poddawania mięsa zabiegom 

powodującym zwiększenie masy, używania surowców przeterminowanych). Placówka była pod 

nadzorem Państwowej Inspekcji  Weterynaryjnej. 
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3.5. ZGODNOŚĆ DEKLAROWANEJ MASY Z RZECZYWISTĄ 
                 

Niedoborów masy w stosunku do deklarowanej na opakowaniach jednostkowych nie 

stwierdzono. Badaniem objęto 24 opakowania pochodzące z 12 partii mięsa i surowych wyrobów 

mięsnych wartości 648 zł. 

 

3. 6.  POSIADANIE DOKUMENTÓW  IDENTYFIKUJĄCYCH DOSTAWCÓW  
 

 

                   W trakcie kontroli stwierdzono, że przedsiębiorcy przestrzegali postanowienia art. 18     

ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 

ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd 

ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności  

(Dz. U. L 31 z 01.02.2002). Na wszystkie objęte kontrolą wyroby (63 partie wartości 5.325 zł) 

przedsiębiorcy okazali dowody dostaw, które umożliwiały identyfikację każdej osoby dostarczającej 

środek spożywczy do placówki. Produkty te oznaczone były kodem identyfikacyjnym. 
 

                  We wszystkich placówkach objętych kontrolą dokonano identyfikacji kontrolowanego 

przedsiębiorcy w oparciu o wpis do CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego i nie stwierdzono 

nieprawidłowości.  
 

                  W 14 kontrolowanych placówkach przedsiębiorcy posiadali zgodę organu nadzoru 

sanitarnego na prowadzenie działalności, a ich działalność była zgodna z posiadaną decyzją.  

 

3.7. ORZECZENIA LEKARSKIE 
 

                  Przedsiębiorcy okazali aktualne orzeczenia lekarskie wydawane do celów sanitarno-

epidemiologicznych. 
 

INNE USTALENIA  
 

AKTUALNOŚĆ TERMINÓW PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA I DAT 

MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI  
 

                  Nieprawidłowości stwierdzono w 1 placówce gdzie oferowano do sprzedaży 2 partie mięsa 

mielonego wartości 34 zł  jeden dzień po upływie terminu przydatności do spożycia.  

 

WYKORZYSTANIE  USTALEŃ  KONTROLI 
 

W związku z ustaleniami kontroli: 
 

 6 przypadkach wobec przedsiębiorców zostaną wszczęte postępowania administracyjne 

w sprawie wymierzenia kar pieniężnych wynikających z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 

grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, 
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 w 2 przypadkach zostaną wszczęte postępowanie w sprawie zobowiązania do uiszczenia, 

kwot stanowiących równowartość kosztów przeprowadzonych badań wyrobów mięsnych 

(art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej); 
 

 w 1 przypadku nałożono mandat karny kredytowany na kwotę 200 zł w związku 

z popełnieniem wykroczeń art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.                       

o bezpieczeństwie żywności i żywienia; 
 

 w 1 przypadku, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji 

Handlowej, wydano decyzję zarządzającą wycofanie z obrotu handlowego 2 partii mięsa 

mielonego wartości 34 zł po upływie terminów przydatności do spożycia; 
 

 w 1 przypadku zażądano usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 
 

Ponadto przesłano:   
 

 6 wystąpień pokontrolnych do producentów kwestionowanych wyrobów, 
 

 6 informacji do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – 

Spożywczych, 
 

 1 informację do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 

 


