
Wyniki kontroli mleka i jego przetworów 
 

 
W I kwartale 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 19  kontroli  

w zakresie jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z „najniższej półki 

cenowej”).  
 

Kontrolą objęto 19 przedsiębiorców, w tym: 7 zagraniczne sieci hiper-supermarketów, 5 polskie sieci 
handlowe, 7 pozostałe sklepy. 

 
Celem kontroli było dokonanie kompleksowej oceny jakości mleka i przetworów mlecznych z tzw. „najniższej 

półki cenowej”, w kierunku ujawniania  zafałszowania tłuszczem niemlecznym oraz zwrócenie uwagi na 

problematykę technologicznego uzasadnienia stosowania niektórych substancji dodatkowych.  
 

USTALENIA KONTROLI 

 

Ogółem zbadano 70 partii  mleka i jego przetworów o łącznej wartości 5675,64zł i, kwestionując 4 partie 

wartości 223,15zł. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły jakości badanych przetworów mlecznych oraz ich 
oznakowania, a także naruszenia przepisów o obowiązku uwidaczniania cen. 

 
1. Jakość przetworów mlecznych   

Oceną laboratoryjną objęto ogółem 27 partii mleka i przetworów mlecznych wartości 33173,38zł,  

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowano 2 partie wartości 148,36zł., tj.: „Masło 
wiejskie ekstra” Koło, z uwagi  na niewłaściwe cechy sensoryczne (wygląd): słaba luźna struktura, masło 

rozwarstwiające się. Twaróg  „łowicki”  półtłusty kl. I, z uwagi na obniżoną zawartość białka tj. deklarowano 
na opakowaniu 19,1g/100g, zaś stwierdzona zawartość laboratoryjnie 14g/100g. 

 

2. Prawidłowość oznakowania i aktualność dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia 
Sprawdzeniem w tym zakresie objęto 70 partii przetworów mlecznych wartości 5675,64zł. Zakwestionowano 

2 partie  wartości 74,79zł, a mianowicie:  
- „twaróg maślankowy półtłusty Lacpol”, z uwagi na brak  informacji o oznaczeniu partii produkcyjnej,  

- mleko spożywcze pasteryzowane homogenizowane 2%, z uwagi na brak podanego zwrotu „ zawartość 
tłuszczu …%”.  

 

3.Inne ustalenia z kontroli 
W 2 placówkach  objętych kontrolą stwierdzono naruszenie przepisów o obowiązku uwidaczniania cen (brak 

wywieszek cenowych przy 15% art. mlecznych oraz różnicę między ceną podaną na wywieszce z ceną 
zarejestrowaną w systemie komputerowo-kasowym). 

 

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI: 
1. Wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a 

ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wobec  
2 przedsiębiorców. Sprawy w toku. 

2. Wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w przedmiocie kary pieniężnej na podstawie 
art. 40a ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

wobec 1 przedsiębiorcy. 

3. Ukarano 2 osoby  mandatami karnymi kredytowanymi z art. 137 § 1 Kw na łączną kwotę 150 zł. 
4.Skierowano: informacje do 3 Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych. 
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