Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - funkcjonująca od 1 stycznia
2003 roku - powstała na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 z późń. zm.).
Zadania Inspekcji wykonują następujące organy:
• Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy pomocy
Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; Główny
Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest centralnym organem
administracji rządowej, podległym ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych;
• wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolnospożywczych jako kierownika wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych, wchodzących w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.
Główny Inspektor koordynuje i nadzoruje działalność Inspekcji.
IJHARS w ramach urzędowej kontroli żywności w Polsce chroni nie tylko interesy
konsumentów i producentów żywności, ale uczestniczy również – jako wyspecjalizowana
jednostka podległa Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w realizacji polityki żywnościowej
kraju. Kontrole jakości handlowej produktów stanowią istotny element systemu
gwarantowania jakości żywności wprowadzanej do obrotu oraz bezpieczeństwa
ekonomicznego konsumentów i producentów.
Działania IJHARS obejmują przede wszystkim ochronę konsumentów i walkę z
zafałszowaniami na rynku produktów żywnościowych, eliminację nieuczciwej konkurencji
producenckiej oraz promocję jakości polskiej żywności poprzez propagowanie znaków i
certyfikatów jakości. System kontroli żywności IJHARS zapewnia konsumentom dostęp do
rzetelnych informacji na temat artykułów rolno-spożywczych oraz zapobiega nieuczciwym
praktykom rynkowym. Ułatwia on również wymianę handlową – zarówno z państwami
trzecimi, jak i na obszarze jednolitego rynku wewnętrznego UE.

Zgodnie z Art. 17 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych do zadań Inspekcji należy:

1) nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności:
kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym
wywożonych za granicę,
kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy, w
tym kontrola graniczna tych artykułów,
dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych,
powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu
wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach
żywienia zwierząt (systemu RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych
artykułów rolno-spożywczych,
kontrola artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane, na podstawie
odrębnych przepisów, chronione oznaczenia geograficzne, oznaczenia pochodzenia albo
świadectwa dla artykułów rolno-spożywczych o szczególnym charakterze oraz
współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach,
kontrola żywności w rolniczym handlu detalicznym.
2) kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych,
3) współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami
innych inspekcji, urzędami celno-skarbowymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego
oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa,
3a) współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczych w
zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej,
4) współpraca lub uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach zajmujących się jakością
handlową artykułów rolno-spożywczych oraz międzynarodowym obrotem artykułami rolnospożywczymi,
5) prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej lub
ustalania klas jakości handlowej oraz metod i badań artykułów rolno-spożywczych,

6) współpraca z urzędowymi jednostkami kontrolnymi w innych państwach w zakresie
kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym wymienianie informacji lub
próbek artykułów rolno-spożywczych,
7) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych.

