Wyniki kontroli przeprowadzonych
przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze
w IV kwartale 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w
Zielonej Górze w IV kwartale 2018 r. przeprowadził następujące, poniżej opisane,
kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz inne czynności zawarte
w zakresie zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych:
KONTROLE KRAJOWE PLANOWE WG WYTYCZNYCH GŁÓWNEGO
INSPEKTORA IJHARS
1. Kontrola w zakresie w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych.
Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej
przetworów

mięsnych

obowiązującymi

w

przepisami

zakresie
prawnymi

zgodności
i

z

deklaracją

producenta z uwzględnieniem identyfikacji gatunkowej
surowca. Produktami priorytetowymi były kiełbasy o
różnym stopniu rozdrobnienia i wyroby blokowe (rolady, mielonki, itp.).
W toku kontroli zwrócono również uwagę na:
• wartość odżywczą produktu,
• jakość handlową przetworów mięsnych na podstawie obowiązujących
przepisów i deklaracji producentów z uwzględnieniem identyfikacji surowca
mięsnego,
• prawidłowość znakowania na podstawie wymagań rozporządzenia 1169/2011,
• prawidłowość znakowania na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów
posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia
geograficzne

(ChOG)

lub

będących

gwarantowanymi

tradycyjnymi

specjalnościami (GTS),
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• warunki /sposób składowania przetworów mięsnych,
• zjawisko „podwójnej jakości”.
Zgodnie z programem kontroli z września 2018r. Wojewódzki Inspektorat Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze przeprowadził w IV
kwartale 2018r. kontrolę planową w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych
w 19 podmiotach gospodarczych.
Wnioski i ustalenia końcowe:
• ogółem skontrolowano 43 partie przetworów mięsnych o łącznej masie
5.512,5 kg, w tym kiełbasy drobno rozdrobnione - 3 partie o łącznej masie
3.768,0 kg - wieprzowo-wołowe, kiełbasy średnio rozdrobnione - 32 partie o
łącznej masie 1.327,9 kg, z czego 24 partii o łącznej masie 1.065,0 kg to
kiełbasy wieprzowe, 5 partii o łącznej masie 125,90 kg to kiełbasy wieprzowowołowe 2 partie o łącznej masie 87,0 kg to kiełbasy z dziczyzny a 1 partia o
masie 50,0 kg to kiełbasa wieprzowo-drobiowa; kiełbasy grubo rozdrobnione4 partie o masie 286,9 kg z czego 3 partie o łącznej masie 270,0 kg to
kiełbasy wieprzowe a 1 partia o masie 16,9 kg to kiełbasa wieprzowo-wołowa,
kiełbasy homogenizowane - 2 partie o łącznej masie 47,7 kg, z czego 1 partia
o masie 27,7 kg to kiełbasa wieprzowo-cielęca a 1 partia o masie 20,0 kg to
kiełbasa wieprzowa, wędliny podrobowe - 1 partia o masie 32,0 kg mięso
wieprzowe (salceson) i wędzonka-1 partia o masie 50,0 kg mięso wieprzowe
(szynka);
• ocenie organoleptycznej poddano ogółem 30 partii przetworów mięsnych o
łącznej masie 4.968,0 kg, w tym kiełbasy drobno rozdrobnione- 3 partie o
łącznej masie 3.768,0 kg, (wieprzowo-wołowe), kiełbasy średnio rozdrobnione24 partie o łącznej masie 1.000,0 kg, z czego 20 partii o łącznej masie 870,0
kg to kiełbasy wieprzowe, 3 partie o łącznej masie 80,0 kg to kiełbasy
wieprzowo-wołowe i 1 partia o masie 50,0 kg to kiełbasa wieprzowo-drobiowa,
kiełbasy grubo rozdrobnione- 2 partie o łącznej masie 150,0 kg wieprzowe i
wędzonka - 1 partia o masie 50,0 kg - nieprawidłowości nie stwierdzono;
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• badaniom laboratoryjnym poddano ogółem 14 partii przetworów mięsnych
o łącznej masie 4.068,0 kg, w tym kiełbasy drobno rozdrobnione- 3 partie o
łącznej masie 3.768,0 kg-wieprzowo-wołowe, kiełbasy średnio rozdrobnione11 partii o łącznej masie 300,0 kg, z czego 8 partii o łącznej masie 220,0 kg to
kiełbasy wieprzowe, 3 partie o łącznej masie 80,0 kg to kiełbasy wieprzowowołowe- nieprawidłowości nie stwierdzono;
• kontroli znakowania poddano ogółem 43 partie przetworów mięsnych o
łącznej masie 5.512,5 kg, w tym kiełbasy drobno rozdrobnione - 3 partie o
łącznej masie 3.768,0 kg- wieprzowo-wołowe, kiełbasy średnio rozdrobnione 32 partie o łącznej masie 1.327,9 kg, z czego 24 partii o łącznej masie 1.065,0
kg to kiełbasy wieprzowe, 5 partii o łącznej masie 125,90 kg to kiełbasy
wieprzowo-wołowe, 2 partie o łącznej masie 87,0 kg to kiełbasy z dziczyzny a
1 partia o masie 50,0 kg to kiełbasa wieprzowo-drobiowa; kiełbasy grubo
rozdrobnione- 4 partie o masie 286,9 kg z czego 3 partie o łącznej masie
270,0 kg to kiełbasy wieprzowe a 1 partia o masie 16,9kg to kiełbasa
wieprzowo-wołowa, kiełbasy homogenizowane - 2 partie o łącznej masie 47,7
kg, z czego 1 partia o masie 27,7 kg to kiełbasa wieprzowo

-

cielęca a 1 partia o masie 20,0 kg to kiełbasa wieprzowa, wędliny podrobowe
- 1 partia o masie 32,0 kg mięso wieprzowe (salceson) i wędzonka - 1 partia o
masie 50,0 kg mięso wieprzowe (szynka) - nieprawidłowości nie stwierdzono;
• nie stwierdzono zjawiska „podwójnej jakości”.

Sankcje:
• W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami -brakiem zgłoszenia
działalności gospodarczej Wojewódzkiemu Inspektorowi JHARS w Zielonej
Górze wystawiono, na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 21 grudnia
2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jedn. Dz. U. z
2018r. poz. 2164 z późn.zm.), 2 mandaty w łącznej wysokości 600,00 zł (po
300,00 zł każdy z nich),
• Wystosowano

łącznie

2

zalecenia

pokontrolne

do

2

podmiotów

gospodarczych, w których stwierdzono nieprawidłowości.
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2. Kontrole podmiotów w zakresie jakości handlowej przypraw ziołowych.
Celem

kontroli

było

sprawdzenie

jakości

handlowej

przypraw sypkich, przypraw ziołowych jednoskładnikowych a
także przypraw wieloskładnikowych (np. mieszanek typu
zioła prowansalskie). Dodatkowo kontrolą

objęto tzw.

„przyprawy” do konkretnych potraw (np. do grilla, do mięsa, do drobiu, do ryb itp.)
przeznaczone dla konsumenta finalnego, w zakresie zgodności z wymaganiami,
których spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta w oznakowaniu produktu
i/lub w dokumentacji zakładowej. Podczas kontroli przeprowadzone zostały także
badania mające na celu sprawdzenie czy do poszczególnych przypraw ziołowych
jednoskładnikowych nie dodano innych składników.
W toku kontroli sprawdzono również:
• jakość handlową przypraw, przypraw ziołowych i ich mieszanek w zakresie
zgodności

z

deklaracją

producenta

(w

oznakowaniu

opakowań

na

zgodność

produktu

i/lub

dokumentacji zakładowej),
• prawidłowość

znakowania

z obowiązującymi

przepisami, w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz
produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione
oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi
specjalnościami (GTS),
• sposób składowania różnych przypraw, przypraw ziołowych i ich mieszanek,
• aktualność danych o przedsiębiorcach znajdujących się w systemie ZSI w
zakresie prowadzonej przez nich działalności obejmującej: produkcję,
składowanie, konfekcjonowanie i obrót przyprawami.
Zgodnie z programem kontroli z września 2018r. Wojewódzki Inspektorat Jakości
Handlowej artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze przeprowadził w IV
kwartale 2018r. kontrolę planową w zakresie jakości handlowej przypraw ziołowych.
Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach gospodarczych.
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Nie zaistniała możliwość wytypowania większej ilości podmiotów do kontroli z uwagi
na ograniczoną liczbę podmiotów produkujących asortyment będący przedmiotem
kontroli.
Wnioski i ustalenia końcowe:
• ogółem skontrolowano 4 partie o łącznej masie 132,0 kg, w tym 1 partię
mieszanki przyprawowej o masie 100,0 kg i 3 partie przypraw o łącznej masie
32,0 kg,
• ocenie organoleptycznej poddano 4 partie o łącznej masie 132,0 kg,
nieprawidłowości nie stwierdzono,
• do analiz fizykochemicznych pobrano 4 partie o łącznej masie 132,0 kg,
-nieprawidłowości nie stwierdzono,
• kontroli znakowania poddano

4 partie o łącznej masie 132,0 kg-

nieprawidłowości stwierdzono w 1 partii o masie 100,00 kg, co stanowiło 25%
ogółu skontrolowanych partii i 75,76% w odniesieniu do ich masy,
• nieprawidłowości stwierdzono w 1 podmiocie, co stanowiło 50% ogółu
skontrolowanych podmiotów.

Sankcje:
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami;
• wydano na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 Ustawy o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych 1 decyzję nakazującą doprowadzenie do
prawidłowego oznakowania 1 partii mieszanki przyprawowej o masie 100,0
kg,
• wydano 1 decyzję o karze pieniężnej w wysokości 500,00 zł. z art. 40a ust.1
pkt 3 z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii mieszanki przyprawowej o
masie 100,0 kg o pogorszonej jakości handlowej,
• wystosowano do 1 podmiotu 1 zalecenia pokontrolne nakazujące usunięcie
stwierdzonych nieprawidłowości.
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3. Kontrole w zakresie jakości handlowej olejów roślinnych oraz oliwy z
oliwek.
Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej olejów roślinnych
(z uwzględnieniem olejów tłoczonych na zimno) oraz oliwy z oliwek.

Podczas kontroli sprawdzono:
• jakość handlową olejów roślinnych innych niż oliwa z oliwek w zakresie
zgodności z deklaracją producenta,
• jakość handlową oliwy z oliwek w zakresie zgodności z wymaganiami:
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia
17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólna organizację rynków
produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72,
(EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007,
- rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2568/91 w sprawie właściwości oliwy z
oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz w sprawie odpowiednich metod analizy,
- rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 29/2012 w sprawie norm
handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek,
• prawidłowość znakowania opakowań olejów roślinnych innych oraz oliwy z
oliwek na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również
dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione
nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub
będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS),
• aktualność danych o przedsiębiorcach znajdujących się w systemie ZSI w
zakresie

prowadzonej przez nich

działalności obejmującej produkcje,

składowanie, konfekcjonowanie i obrót artykułami rolno-spożywczymi.
Zgodnie z programem kontroli z września 2018r. Wojewódzki Inspektorat Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze przeprowadził
kontrolę planową w zakresie jakości handlowej olejów roślinnych oraz oliwy z oliwek
w 2 podmiotach gospodarczych.
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Wnioski i ustalenia końcowe:
• ogółem skontrolowano 5 partii olejów roślinnych o łącznej wielkości 66,1 l, w
tym 3 partie o łącznej wielkości 57,6 l olejów konwencjonalnych i 2 partie o
łącznej wielkości 8,5 l olejów ekologicznych,
• badaniom fizykochemicznym objęto 2 partie o łącznej wielkości 45,5 l, w tym
1 partię oleju konwencjonalnego o wielkości 40,0 l i 1 partię oleju
ekologicznego o wielkości 5,5 l-nieprawidłowości nie stwierdzono,
• kontroli znakowania poddano ogółem 5 partii o łącznej wielkości 66,1 l, w tym
3 partie o łącznej wielkości 57,6 l olejów konwencjonalnych i 2 partie o łącznej
wielkości 8,5 l olejów ekologicznych- nieprawidłowości nie stwierdzono.

Sankcje:

Nie zastosowano.
4. Wyniki kontroli w zakresie jakości handlowej w zakresie jakości
handlowej soków
Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej: soków
i nektarów owocowych, ze szczególnym uwzględnieniem soków
NFC (nie z koncentratu).

W toku kontroli zwrócono uwagę na:
• jakość handlową soków i nektarów owocowych w zakresie zgodności z
przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30
września 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości
handlowej soków i nektarów owocowych oraz deklaracją producenta (w
oznakowaniu produktu i/lub dokumentacji zakładowej),
• prawidłowość

znakowania

opakowań

na

zgodność

z obowiązującymi

przepisami prawa, w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz
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produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione
oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi
specjalnościami (GTS),
• sposób składowania i transportu,
• aktualność danych o przedsiębiorcach znajdujących się w systemie ZSI w
zakresie

prowadzonej przez nich

działalności obejmującej produkcję,

składowanie, konfekcjonowanie i obrót artykułami rolno-spożywczymi.
Zgodnie z programem kontroli z września 2018r. Wojewódzki Inspektorat Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze przeprowadził w IV
kwartale 2018r. kontrolę planową w zakresie jakości handlowej soków i nektarów
owocowych w 1 podmiocie gospodarczym.
Wnioski i ustalenia końcowe:
• ogółem skontrolowano 2 partie soków o łącznej wielkości 1.113,0 l,
• badaniom laboratoryjnym poddano ogółem 1 partię soku o wielkości 792,0 l nieprawidłowości nie stwierdzono,
• kontroli znakowania poddano ogółem 2 partie soków o łącznej wielkości
1.113,0 l - nieprawidłowości nie stwierdzono.

Sankcje:
W związku z tym, ze nie wykryto nieprawidłowości nie zastosowano sankcji.
5. Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości znakowania koncentratów
spożywczych oraz majonezu, chrzanu i octu.
Celem

kontroli

znakowania

było

wybranych

sprawdzenie
grup

prawidłowości

artykułów

rolno-

spożywczych, tj.: koncentratów spożywczych deserów
oraz obiadowych w szczególności w postaci sypkiej, a
także majonezu, w tym sosów majonezowych oraz
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chrzanu i octu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz
wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta, w
oznakowaniu produktu i/lub dokumentach zakładowych.
W toku kontroli zwrócono uwagę na:
• prawidłowość

znakowania

opakowań

produktów

na

zgodność

z

obowiązującymi przepisami prawa, w tym również dotyczącymi rolnictwa
ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia
(ChNP),

chronione

oznaczenia

geograficzne

(ChOG)

lub

będących

gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS),
• sposób składowania i transportu,
• aktualność danych o przedsiębiorcach znajdujących się w systemie ZSI w
zakresie

prowadzonej przez nich

działalności obejmującej produkcję,

składowanie, konfekcjonowanie i obrót artykułami rolno-spożywczymi,
• zgodność wyrobu z deklaracją producenta,
• sposób i warunki składowania oraz transportu kontrolowanych grup artykułów
rolno-spożywczych.
Zgodnie z programem kontroli z września 2018r. Wojewódzki Inspektorat Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze przeprowadził w IV
kwartale

2018r.

kontrolę

planową

w

zakresie

prawidłowości

znakowania

koncentratów spożywczych w 1 podmiocie gospodarczym.

Wnioski i ustalenia pokontrolne:
• ogółem skontrolowano 2 partie koncentratów o łącznej masie 1.456,8 kg.
• kontroli znakowania poddano ogółem 2 partie koncentratów o łącznej masie
1.456,8 kg - nieprawidłowości nie stwierdzono.

Sankcje:
W związku z tym, ze nie wykryto nieprawidłowości nie zastosowano sankcji.
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6. Wyniki kontroli podmiotów w zakresie jakości handlowej wyrobów
winiarskich.
Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wyrobów
winiarskich, takich jak: fermentowane napoje winiarskie,
aromatyzowane produkty sektora wina oraz produkty sektora
wina produkowane z surowców zakupionych w innych
krajach UE lub win butelkowanych w Polsce pochodzących
z innych krajów UE.
W trakcie kontroli sprawdzono

jakość handlową fermentowanych napojów

winiarskich w zakresie zgodności z deklaracją producenta oraz wymaganiami
zawartymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach.
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
z siedzibą w Zielonej Górze w II kwartale 2018 r. przeprowadził 1 kontrolę planową
w zakresie jakości handlowej przetworów produktów winiarskich w 1 podmiocie
gospodarczym.
Wnioski i ustalenia końcowe:
• Kontrolowany podmiot wytwarzał wino markowe owocowe z kategorii
fermentowanych napojów winiarskich,
•

Skontrolowano 1 partię tego artykułu w ilości 569 butelek (4,31 hl) o
zawartości netto 0,75 l, identyfikowalnego numerem partii W/2016 i wartości
9100,00 zł,

• Kontrolowana partia nie spełniała wymagań jakości handlowej w zakresie
znakowania,
• W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 1 decyzję
zakazującą wprowadzania do obrotu oraz 1 decyzję wymierzającą karę
pieniężną,
• Wydane

zostały

zalecenia

pokontrolne

wzywające

do

usunięcia

stwierdzonych nieprawidłowości.
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7. Kontrola podmiotów wyrabiających wino gronowe lub moszcz gronowy
(kontrola jakości handlowej wina gronowego produkcji krajowej).
Wojewódzki

Inspektorat

Jakości

Handlowej

Artykułów

Rolno-

Spożywczych z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2018 r.
przeprowadził kontrole:
• w zakresie certyfikacji wina z określonego rocznika oraz wina z
określonej odmiany winorośli u 16 producentów, wszystkich
producentów którzy złożyli wnioski o przeprowadzenie certyfikacji w roku
gospodarczym 2018/2019,
• w zakresie jakości handlowej wina u 3 producentów,
• w zakresie usunięcia produktów ubocznych 10 kontroli u 6 producentów
Wnioski i ustalenia końcowe:
• nie było zgłoszeń zamiaru przeprowadzenia procesów enologicznych,
• zgłoszeń

dotyczących

zamiaru

przeprowadzenia

usunięcia

produktów

ubocznych dokonało 7 podmiotów,
• przeprowadzono 6 kontroli wyrobów winiarskich uzyskanych z winogron
pochodzących z upraw własnych,

Sankcje:

Nie zastosowano.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej
(zaniżona zawartość alkoholu) Wojewódzki Inspektor wydał na podstawie art. 29 ust.
1 pkt. 1 ustawy dwie decyzje o zakazie wprowadzenia do obrotu partii win oraz
wszczął postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o karze na podstawie
art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych.
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INFORMACJA ZBIORCZA O WYNIKACH KONTROLI DORAŹNEJ GŁÓWNEGO
INSPEKTORA w zakresie jakości handlowej mięsa czerwonego
Celem

kontroli

pochodzenia

było
mięsa

sprawdzenie
w

pochodzenie

zakładach

kraju

rozbierających

i sprzedających świeże mięso w elementach (czerwone
głównie

wieprzowe)

oraz

w

zakładach

rozbierających

i sprzedających świeże mięso drobiowe i ustalenie w jaki
sposób znakowane było mięso krajem pochodzenia.
Dodatkowo, w trakcie kontroli ustano listę dystrybucji mięsa.
Kontrola podyktowana była wykryciem w wielu zakładach mięsnych na terenie Polski
procederu przepakowywania mięsa pochodzącego z zagranicy (np. Litwa, Dania)
i sprzedaży tego towaru z oznaczeniem polskiego pochodzenia.
Zgodnie z pismem z dnia 18 grudnia 2018r. Wojewódzki Inspektorat Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze przeprowadził w IV
kwartale 2018r. kontrolę doraźną Głównego Inspektora JHARS w zakresie jakości
handlowej mięsa w 3 podmiotach gospodarczych.

EUROP
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych w Zielonej Górze informuje, w rozumieniu art. 15
a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.

o jakości handlowej

artykułów rolno-spożywczych (Dz. U z 2016 r. , poz. 1604 z
późn. zm.) informuje, że na terenie wojewódzkiego lubuskiego
w 2 ubojniach tusze wieprzowe poddawane są klasyfikacji i
oznaczane znakiem klasy jakości handlowej (EUROP) ustalonej dla danej tuszy,
zgodnie z warunkami określonymi w przepisach Unii Europejskiej.
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Inspektorzy

Wojewódzkiego Inspektoratu w IV kwartale

2018 r. przeprowadzili

łącznie 4 kontrole w nadzorowanych ubojniach w zakresie prawidłowości klasyfikacji
tusz wieprzowych w systemie EUROP nie stwierdzając odstępstw od wskazanych
przepisów.

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

W IV kwartale 2018 roku przeprowadzono 2 kontrole
ekologicznych

producentów

rolnych

sprawowanego

przez IJHARS

w

ramach

nadzoru w

rolnictwie

ekologicznym.

KONTROLE EX-POST

Kontrole

ex-post

finansowych

z

prawidłowości
Europejskiego

dokonanych
Funduszu

transakcji
Rolniczego

Gwarancji realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

W IV kwartale 2018 r., na podstawie art. 17c ustawy z dnia 21
grudnia

2000

roku

o

jakości

handlowej

artykułów

rolno

spożywczych,

przeprowadzono 1 kontrolę ex-post planową oraz 4 kontrole ex-post krzyżowekrajowe

w

celu

sprawdzenia

i

udokumentowania

prawidłowości

realizacji

mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej.
Wyniki kontroli przekazano zlecającemu kontrolę oraz odpowiedniej agencji
płatniczej.
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