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I  N  F  O  R  M  A  C  J  A        
 

z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych 

 
                   Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi, w ramach realizacji programu 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DIH - 81 - 7 (1)/15/JS w III kwartale 2015 r. 

przeprowadził kontrole w 13 placówkach, obejmując nimi:  
 

 3 sklepy należące do sieci handlowych, 

 7 pozostałych sklepów, 

 3 hurtownie. 
 

                   Celem tych kontroli była ocena jakości i prawidłowości oznakowania mięsa, w tym mięsa 

mielonego i surowych wyrobów mięsnych oraz wędlin i konserw ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na wykrywanie zafałszowań oraz rzetelności informowania konsumentów o rodzajach oferowanych 

wyrobów, a także zamieszczania wszystkich wymaganych prawem żywnościowym oznaczeń. 
  

                   Łącznie ocenie poddano 39 partii mięsa i przetworów mięsnych wartości 3.087 zł, w tym 
 

 9 partii wartości 600 zł w sklepach należących do sieci handlowych,  

 23 partie wartości  1.458 zł w pozostałych sklepach, 

 7 partii wartości 1.029 zł w hurtowniach ocenie. 
 

Badaniem objęto:  
 

 1 partię mięsa mielonego wartości 22 zł,  

 5 partii surowych wyrobów mięsnych wartości 545 zł,  

 3 partie wędlin drobiowych wartości 574 zł,  

 4 partie wędzonek wartości 466 zł,  

 22 partie kiełbas wartości  1.217 zł, 

 4 partie konserw wartości 263 zł.  
 

Nieprawidłowości stwierdzono w 7 placówkach (54 % objętych kontrolą), w tym w: 
 

   2 placówkach należących do sieci handlowych, 

   4 pozostałych sklepach,   

   1 hurtowni. 
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                 W toku prowadzonych czynności kontrolnych zakwestionowano ogółem 15 partii mięsa 

i przetworów mięsnych wartości 955 zł (38,5 % partii badanych ogółem). Wśród kwestionowanych 

produktów były: 
 

   2 partie surowych wyrobów mięsnych wartości 91 zł,  

   1 partia wędzonki wartości 212 zł, 

   11 partii kiełbas wartości 613 zł, 

   1 partia konserwy wartości 39 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, zwłaszcza w kierunku ujawniania zafałszowań pobrano do badań 

laboratoryjnych próbki pochodzące z 18 partii artykułów żywnościowych wartości 1.488 zł, w tym             

5 partii wartości 354 zł w placówkach należących do sieci handlowych, 7 partii wartości 326 zł                

w pozostałych sklepach, 6 partii wartości 808 zł w hurtowniach. 

 

Badaniom laboratoryjnym poddano: 

 1 partię mięsa mielonego wartości 22 zł,  
 

 4 partie surowych wyrobów mięsnych wartości 500 zł, 
 

 1 partię wędlin drobiowych wartości 129 zł, 
 

 9 partii kiełbas wartości 621 zł, 
 

 3 partie konserw wartości 216 zł. 
 

                   W wyniku przeprowadzonych badań zakwestionowano 3 partie mięsa i przetworów 

mięsnych (17 %) łącznej wartości 131 zł. Wśród kwestionowanych wyrobów były: 
 

 1 partia surowego wyrobu mięsnego wartości 26 zł (tatar - wyrób wołowo – wieprzowy, 

peklowany, drobno rozdrobniony o masie 180g,  
 

 1 partia kiełbasy wartości 66 zł (żywiecka pieczona - kiełbasa drobiowo – wieprzowa, 

średnio rozdrobniona, wędzona, parzona, pieczona oferowana do sprzedaży bez opakowań,  
 

 1 partia konserwy wartości 39 zł (wołowina ekstra - konserwa grubo rozdrobniona 

sterylizowana z dodatkiem skórek wieprzowych o masie 200g.   
 

Stwierdzone wady jakościowe to: 
 

niewłaściwe cechy organoleptyczne  - 2  partie  wartości 92 zł: 

 

 smak i zapach lekko kwaśny, przyprawy niewyczuwalne, słabo wyczuwalny posmak 

mięsa, wyczuwalny posmak buraczany, konsystencja – zwarta, ścisła, zwięzła, plastry 

grubości 1 mm nie rozpadają się, produkt o elastyczności galarety – po naciśnięciu wraca do 

pierwotnej formy, gumowaty, 
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 widoczne chrząstki i fragmenty kości (zarówno w próbce podstawowej jak i kontrolnej). 
 

niewłaściwe cechy chemiczne –  1 partia wartości 39 zł  
 

 wyższa zawartość tłuszczu (w wołowinie ekstra - konserwie grubo rozdrobnionej 

sterylizowanej z dodatkiem skórek wieprzowych producent deklarował 10 g tłuszczy w 100 

g produktu, a w wyniku urzędowej kontroli żywności stwierdzono 15,2 g przy niepewności 

wyniku ± 1,0 (próbka podstawowa) i 13,8 g przy niepewności wyniku ± 1,4 (próbka 

kontrolna). 

 

3.2 PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA 
 

                Prawidłowość oznakowania sprawdzano we wszystkich kontrolowanych placówkach. 

Ocenie poddano 39 partii mięsa i przetworów mięsnych wartości 3.087 zł w tym: 
 

 24 partie oferowane do sprzedaży bez opakowań wartości 1.663 zł (1 partia mięsa mielonego 

wartości 22 zł, 2 partie wędlin drobiowych wartości 353 zł, 2 partie wędzonek wartości 276 

zł, 19 partii kiełbas wartości 1.012zł), 
 

 15 partii oferowanych do sprzedaży w opakowaniach wartości 1.424 zł (5 partii surowych 

wyrobów mięsnych wartości 545 zł, 1 partia wędliny drobiowej wartości 221 zł, 2 partie 

wędzonek wartości 190 zł, 3 partie kiełbas wartości 205 zł, 4 partie konserw wartości 263 zł). 
 

                  W wyniku dokonanych powyższych czynności zakwestionowano ogółem 13 partii mięsa 

i przetworów mięsnych wartości 850 zł, co stanowiło 33,3 % partii badanych (12 partii wartości 785 zł 

w pozostałych sklepach, 1 partię wartości 65 zł w hurtowni). 
 

Wśród kwestionowanych produktów było: 
 

 10 partii artykułów bez opakowań wartości 731 zł w tym: 
 

 1 partia wędzonki wartości 212 zł, 

 9 partii kiełbas wartości 519 zł; 
 

 3 partie artykułów w opakowaniach jednostkowych wartości 119 zł w tym: 
 

 2 partie surowych wyrobów mięsnych wartości 91 zł  

 1 partia kiełbasy wartości 28 zł. 
 

a) Środki spożywcze oferowane do sprzedaży bez opakowań (luzem) zakwestionowano z uwagi 

na:  
 

    niepodanie, w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub 

w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu wykazu 

składników, w tym substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji (m.in. 

soja, gluten) dla 9 partii wartości 628 zł, w 2 placówkach; 
 

    podanie, w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego, nazwy 

środka spożywczego bez obowiązkowych danych szczegółowych dla 2 partii wartości 248 
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zł dla kiełbasy wołowej extra nie podano informacji o dodatku białka wieprzowego, zaś 

dla szynki z wędzarni nie podano informacji o dodatku wody); 
 

     niepodkreślenie, w wykazie składników uwidocznionym w miejscu sprzedaży na 

wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego, za pomocą pisma wyraźnie 

odróżniającego od reszty wykazu składników, substancji powodujących alergie lub 

reakcje nietolerancji dla 1 partii wartości 103 zł (w wykazie składników kiełbasy 

wieprzowo – wołowej średnio rozdrobnionej, wędzonej, parzonej nie podkreślono soi, 

selera, gorczycy, glutenu, laktozy). 
 

b) Środki spożywcze w opakowaniach jednostkowych zakwestionowano z uwagi na:  
 

 podanie nazwy środka spożywczego bez obowiązkowych danych szczegółowych (nie 

podano informacji o dodatku wody) dla 2 partii surowych wyrobów mięsnych wartości 91 zł, 

 zasłonięcie (dodatkową etykietą) danych dotyczących nazwy i adresu producenta dla                    

1 partii wartości 28 zł. 
 

                   W trakcie kontroli stwierdzono, ze przedsiębiorcy przestrzegali przepisu 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. L31 z 01.02.2002). Na wszystkie objęte kontrolą wyroby (39 partii wartości 3.087 zł) 

przedsiębiorcy okazali dowody dostaw, które umożliwiały identyfikację każdej osoby dostarczającej 

środek spożywczy do placówki. 
 

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości skierowano wystąpienia 

pokontrolne do producentów zakwestionowanych wyrobów oraz przesłano informacje do Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej oraz Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno - 

Spożywczych. 

 

3.3 AKTUALNOŚĆ TERMINÓW PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA I DAT 

MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI  
 

We wszystkich placówkach oferowane do sprzedaży środki spożywcze posiadały 

aktualne terminy przydatności do spożycia i daty minimalnej trwałości. Kontrolą objęto 39 partii 

wartości 3.087 zł, nie stwierdzając przekroczenia terminów ważności.  
 

3.4 WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA 
 

Mięso i przetwory 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.).  
 

3.5 DZIAŁY PRODUKCJI I PAKOWANIA NA ZAPLECZU 

HIPERMARKETÓW 
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Działalność w zakresie pakowania przetworów mięsnych na zapleczu prowadzona była 

w 1 hipermarkecie. W trakcie kontroli nie stwierdzono przypadków przepakowywania produktów 

i wyznaczania im nowych terminów przydatności do spożycia, czy też krojenia przetworów mięsnych 

po terminach przydatności do spożycia, którym po zapakowaniu wyznaczano nowe terminy 

przydatności do spożycia. Również w przypadku mięsa przetworzonego nie stwierdzono przypadków 

poddawania go zabiegom powodującym zwiększenie masy poprzez dodatek różnych środków. 

Placówka była pod pod nadzorem Państwowej Inspekcji  Sanitarnej. 

 

3.6 ZGODNOŚĆ DEKLAROWANEJ MASY Z RZECZYWISTĄ 
                 

 Niedoborów masy w stosunku do deklarowanej na opakowaniach jednostkowych nie 

stwierdzono. Badaniem objęto 23 opakowania wartości 120 zł (9 opakowań wartości 40 zł w sklepach 

sieci handlowych, 6 opakowań wartości 47 zł w pozostałych sklepach, 8 opakowań wartości 33 zł        

w hurtowniach) pochodzące z 10 partii mięsa i przetworów mięsnych wartości 941 zł, w tym : 

 6 opakowań surowych wyrobów mięsnych wartości 30 zł, pochodzących z 3 partii wartości 

435 zł; 

 10 opakowań kiełbas wartości 62 zł, pochodzących z 4 partii wartości 290 zł; 

 7 opakowań konserw wartości 28 zł, pochodzących z 3 partii wartości 216 zł. 

 

3.7 ORZECZENIA LEKARSKIE 
 

                  Przedsiębiorcy okazali aktualne orzeczenia lekarskie wydawane do celów sanitarno-

epidemiologicznych. 

 

3.8 IDENTYFIKACJA  KONTROLOWANYCH  PRZEDSIĘBIORCÓW 
 

We wszystkich placówkach objętych kontrolą dokonano identyfikacji kontrolowanego 

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

nieprawidłowości. Przedsiębiorcy posiadali książki kontroli. Placówki zostały zarejestrowane 

i zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz prowadziły działalność zgodnie z decyzjami 

wydanymi przez organ sanitarny.  
 

WYKORZYSTANIE  USTALEŃ  KONTROLI 
 

 Wobec 5 przedsiębiorców zostały bądź zostaną wszczęte postępowania administracyjne 

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

21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, 
 

 w 1 przypadku przedsiębiorca wycofał z obrotu 1 partię surowego wyrobu mięsnego wartości  

26 zł, 
 

 w 4 przypadkach zażądano uzupełnienia brakujących informacji w miejscu sprzedaży 

oferowanych do sprzedaży przetworów mięsnych bez opakowań. 
 

Ponadto przesłano:   
 

 4 wystąpienia pokontrolne do producentów kwestionowanych wyrobów, 
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 3 wystąpienia pokontrolne do jednostek nadrzędnych, 
 

 3 informacje do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno – 

Spożywczych, 
 

 1 informację do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 


