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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/050 –  Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa 
żywności. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Ryszard Lutyński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr 96926 z 22 września 2015 r.   

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych  
w Bydgoszczy1, ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Szczygielski – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych2 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
Działania kontrolne Wojewódzkiego Inspektora JHARS w latach 2013–2015 
(I półrocze)4 w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności prowadzone były 
zgodnie z prawem unijnym i krajowym oraz z zachowaniem należytej rzetelności 
i staranności. Prawidłowo stosowano standardy i procedury wynikające z przepisów 
i wytycznych, a podejmowane działania były należycie dokumentowane. Terminowo 
realizowano plany kontroli oraz przeprowadzano zlecone kontrole doraźne. Efektem 
blisko pięciu tysięcy kontroli, w których pobrano do badań 4864 partii artykułów 
rolno-spożywczych, było zakwestionowanie 7,3% z nich. Skutkowało to wydaniem 
132 decyzji, w tym przede wszystkim zakazujących wprowadzania artykułu do 
obrotu, nakazujących poddanie artykułu określonym zabiegom lub nakazujących 
jego zniszczenie. Nałożono również 82 kary pieniężne na kwotę łączną ponad 
553 tys. zł oraz 21 grzywien na łączną kwotę 3,5 tys. zł. Wydane zalecenia 
pokontrolne i mandaty były skutecznie egzekwowane. W wyniku kontroli 
prowadzonych przy wydawaniu 646 świadectw jakości handlowej, w 5,4% 
przypadków zakwestionowano deklarowaną przez producentów jakość handlową 
artykułów. 

W celu zapewnienia prawidłowego nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-
spożywczych WIJHARS współpracował z innymi inspekcjami i analizował potrzeby 
wprowadzenia zmian w celu zwiększenia jego efektywności. Na bieżąco prowadził 
rejestr rzeczoznawców oraz właściwie i terminowo reagował na skargi 
konsumenckie. 

                                                      
1 Zwany dalej „WIJHARS ” lub „Inspektorat”. 
2 Dalej: „Wojewódzki Inspektor JHARS”, zajmujący to stanowisko od 15 marca 2006 r.  
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową. 
4 Lata objęte kontrolą. 

Ocena ogólna 
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1. Działania Inspekcji w zakresie zgodności z prawem 

1. W badanym okresie Wojewódzki Inspektor JHARS zrealizował wszystkie kontrole 
planowe wynikające z planów ustanowionych przez Głównego Inspektora JHARS. 
Na zaplanowane w latach 2013-2015 (I półrocze) ogółem 1006 kontroli zrealizowano 
1141 (113,4%). W ich trakcie pobrano do badań 1415 partii towarów, z czego 
zakwestionowano 336 partii (23,8%), ujawniając 692 nieprawidłowości w zakresie 
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych5. Ponadto przeprowadzono 3847 
kontroli doraźnych, w trakcie których pobrano do badań 3449 partii towarów,  
z czego zakwestionowano 17 (0,5%).  

Realizując zadania WIJHARS określone w art. 17 ust. 1 – art. 17d ust. 1 ujhars m.in. 
przeprowadzono 528 kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
w krajowej produkcji i obrocie (w tym wywożonych za granicę) oraz 2962 kontrole 
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw 
członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich EFTA6. Podczas 
wszystkich kontroli standardowo dokonywano oceny warunków składowania 
i transportu artykułów rolno-spożywczych, a także wydano 646 świadectw 
w zakresie jakości handlowej tych artykułów. Wojewódzki Inspektor JHARS 
w poszczególnych latach badanego okresu spełnił wymogi Głównego Inspektora 
JHARS7, przygotowując propozycje tematów kontroli, w których uwzględniał m.in. 
wyniki i doświadczenia wynikające z przeprowadzonych działań kontrolnych 
uprzednio, a także specyfikę i charakter województwa. 

(dowód: akta kontroli str. 559-580; 708-751) 

Wojewódzki Inspektor JHARS prowadził ewidencję podmiotów gospodarczych 
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, 
konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi. Ewidencja była 
prowadzona jako jeden z modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego 
(dalej: „ZSI”), wdrożonego przez Głównego Inspektora JHARS dla gromadzenia 
danych statystycznych o realizacji zadań ustawowych. W module ZSI „Baza 
Przedsiębiorców”, według stanu na 30 czerwca 2015 r., znajdowało się 1312 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego, w tym 698 podmiotów, które przekazały do WIJHARS 
pisemne zgłoszenia działalności gospodarczej na podstawie art. 12 ust. 1 ujhars. 
Informacje i dane dla pozostałej grupy 614 podmiotów WIJHARS uzyskał z innych 
źródeł niż „zgłoszenie" przedsiębiorcy, m.in. w wyniku prowadzonych kontroli.  

Dane statystyczne o przeprowadzonych kontrolach gromadzone w ZSI były rzetelne 
i odzwierciedlały stan faktyczny.  

 (dowód: akta kontroli str. 278-289; 318-322; 627; 714-716)   

2. W badanym okresie spośród ogółu 352 decyzji administracyjnych, wydanych 
przez Wojewódzkiego Inspektora JHARS (oraz upoważnione osoby),  
132 (37,5%) wydano w trybie art. 29 ust. 1 pkt. 1-5 ujhars w sprawie artykułów rolno-
spożywczych, z tego: 39 decyzji zakazujących wprowadzania artykułu do obrotu; 45 
decyzji nakazujących poddanie artykułu określonym zabiegom; 47 decyzji 
nakazujących zniszczenie artykułu na koszt jego posiadacza i jedną decyzję 
dotyczącą przeklasyfikowania artykułu do niższej klasy.  

                                                      
5 Jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych  
i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, 
opakowania, prezentacji i oznakowania – art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 ze zm.), zwanej dalej: „ujhars”. 
6 Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (ang. European Free Trade Association). 
7 Określone w pkt. 2.1.1. Instrukcji Głównego Inspektora JHARS z dnia 31 grudnia 2014 r. (uprzednie wydania z 25 lipca 
2014 r. i 31 października 2011 r.) – „Organizacja, planowanie oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania przy wykonywaniu 
kontroli i oceny jakości handlowej przez pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Nie wystąpiły przypadki zakazania składowania artykułu rolno-spożywczego  
w nieodpowiednich warunkach (art. 29 ust. 1 pkt 3 ujhars). 

(dowód: akta kontroli str. 134-165)  

Sposób egzekwowania i dokumentowania wydanych przez WIJHRAS decyzji, w tym 
potwierdzenia, że zakwestionowane artykuły zostały zniszczone i nie zostały 
wprowadzone do obrotu, zbadano na podstawie 10 wybranych8 decyzji.  
We wszystkich zbadanych przypadkach decyzje Wojewódzkiego Inspektora JHARS 
zawierały elementy, o których mowa w art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego9. W każdym przypadku 
uzyskiwano informacje o wykonaniu decyzji Wojewódzkiego Inspektora JHARS. 
Producenci potwierdzali fakty utylizacji przeterminowanych surowców, czy zmiany 
oznakowania wyrobów gotowych, przesyłając na tą okoliczność stosowne 
dokumenty.  

(dowód: akta kontroli str. 166-275; 737-739)  

3. Zgodnie z art. 17d ust. 1 ujhars, ze względu na miejsce prowadzenia produkcji jaj, 
Wojewódzki Inspektor JHARS był organem właściwym w sprawie zwolnienia z ich 
oznakowania. W badanym okresie do Wojewódzkiego Inspektora nie wpłynęły 
wnioski od producentów o zwolnienie z oznakowania jaj.  

 (dowód: akta kontroli str. 724)  

4. Na wniosek zainteresowanych przedsiębiorców Wojewódzki Inspektor JHARS  
w okresie objętym kontrolą, na podstawie art. 31 ust. 1-8 ujhars, oceniał jakość 
handlową artykułów rolno-spożywczych i wydawał świadectwa jakości handlowej. 
Ocena polegała na sprawdzeniu artykułu rolno-spożywczego pod kątem spełniania 
wymagań w zakresie jakości handlowej oraz dodatkowych wymagań, jeżeli ich 
spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.  

W latach 2013-2015 (I półrocze) wydano ogółem 646 świadectw dla 199 podmiotów. 
Największą ilość świadectw według poszczególnych grup artykułów rolno-
spożywczych wydano dla: nasion oleistych – 224 świadectwa; zbóż i jego 
przetworów – 107 świadectw; mleka i jego przetworów – 46 świadectw oraz 
przetworów owocowo-warzywnych – 37 świadectw. Poddane badaniom wyroby nie 
spełniały wymogów w 35 przypadkach (5,4% ogółu), głównie z powodu 
niezgodności ich składu z deklaracją opisu produktu przez producenta, 
obowiązującymi przepisami szczegółowymi i polską normą. Wśród poszczególnych 
grup artykułów rolno-spożywczych brak spełnienia wymogów w zakresie jakości 
handlowej stwierdzono dla: zboża i jego przetworów – 19 przypadków; wyrobów 
garmażeryjnych – 7 przypadków; mięsa i jego przetworów – 4 przypadki. Pozostałe 
przypadki wydania świadectw z wynikiem negatywnym wystąpiły w grupach: 
przetworów owocowo-warzywnych, mleka i jego przetworów oraz ziemniaków. 

(dowód: akta kontroli str. 105-133; 724-727)   

5. Według stanu na koniec I półrocza 2015 r. w ewidencji WIJHARS znajdowały się 
43 podmioty prowadzące ubój trzody chlewnej, z czego do obowiązkowej klasyfikacji 
tusz wieprzowych w systemie EUROP zobowiązanych było 16 podmiotów. Na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie występowały ubojnie bydła, które 
podlegałyby obowiązkowej klasyfikacji lub prowadziłyby taką klasyfikację 
dobrowolnie. Na 14 przedsiębiorców prowadzących ubój bydła żaden nie był 
zobowiązany do klasyfikacji tusz wołowych.  

                                                      
8 Decyzje zostały wybrane w sposób celowy, wg osądu kontrolera, spośród 132 wydanych w trybie art. 29 ust. 1 ujhars, przy 
uwzględnieniu różnych lat objętych kontrolą i różnych rodzajów decyzji. Przy wyborze uwzględniono również najistotniejsze 
ustalenia i wielkości kwestionowanych partii artykułów rolno-spożywczych. 
9 Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. 



 

6 

Dane w zakresie ww. liczby podmiotów WIJHARS ustalał głównie na podstawie 
przekazywanych przez przedsiębiorców informacji, z bazy danych prowadzonej 
przez Inspekcję Weterynaryjną oraz własnych działań, w tym w wyniku kontroli. 
W latach 2013-2015 (I połowa) za nieterminowe składanie oraz brak złożenia 
informacji ukarano grzywną przedstawicieli czterech podmiotów, wydając pięć 
mandatów.  

W podmiotach prowadzących ubój trzody chlewnej inspektorzy WIJHARS 
przeprowadzali kontrole planowe, a także kontrole klasyfikacji tusz wieprzowych 
w systemie EUROP – w ramach nadzoru pełnionego nad działalnością 
rzeczoznawców. W badanym okresie przeprowadzono również 382 kontrole 
prawidłowości klasyfikacji tusz wieprzowych, w których nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 97-98; 559-580; 627; 690-694; 727-731)   

6. Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 pkt. 4 ujhars, pobieranie próbek, ustalanie klas jakości 
handlowej lub sposobu produkcji określonych artykułów rolno-spożywczych na 
zlecenie zainteresowanych przedsiębiorców mogą przeprowadzać, poza 
pracownikami Inspekcji, tylko osoby wpisane do rejestru rzeczoznawców. 
Przedmiotowy rejestr rzeczoznawców Wojewódzki Inspektor JHARS prowadził 
w wersji elektronicznej (dokument Excel). Według stanu na 28 września 2015 r. 
zawierał on 1446 numerów nadanych rzeczoznawcom. 

Badanie szczegółowe pięciu losowo wybranych pozycji rejestru potwierdziło, że 
prowadzony był on według specjalizacji w zakresie rodzajów artykułów rolno-
spożywczych, w każdym przypadku zostały wydane decyzje Wojewódzkiego 
Inspektora JHARS o wpisie, a rzeczoznawcy posiadali aktualny wynik o zdanym 
egzaminie. 

(dowód: akta kontroli str. 28-52; 731-732)   
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Zadania wykonywane przez WIJHARS w zakresie kontroli jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych były zgodne z obowiązującymi uregulowaniami. 

 

2. Egzekwowanie przez Inspekcję wydanych zaleceń 
pokontrolnych 

1. W badanym okresie, w wyniku przeprowadzonych przez pracowników 
Inspektoratu 4988 kontroli planowych i doraźnych, stwierdzono wystąpienie 723 
nieprawidłowości. Z zakresu ujhars Wojewódzki Inspektor JHARS wydał ogółem 214 
decyzji administracyjnych, w tym: 

 132 decyzje z art. 29 ust. 1 pkt. 1-5 ujhars zakazujące wprowadzania do obrotu 
artykułu rolno-spożywczego, nakazujące poddanie artykułu określonym 
zabiegom lub jego zniszczenie na koszt jego posiadacza; 

 82 decyzje nakładające na producentów kary pieniężne określone w art. 40a 
ujhars (37 decyzji za złą jakość i 45 za zafałszowanie produktu), na kwotę ponad 
553 tys. zł.  

Najważniejsze nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli WIJHARS były 
wymienione w informacjach zbiorczych z kontroli, a także rocznych sprawozdaniach 
z działalności Inspektoratu. Należały do nich m.in.: 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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 ujawnione w wyniku kontroli przeprowadzonej w kwietniu 2013 r. zafałszowanie 
hamburgerów z wołowiny surowcem pochodzenia końskiego; 

 zaniżenie o 34,7% zawartości mięsa ryby (filet z mintaja),w stosunku do 96% 
deklarowanych przez producenta w specyfikacji produktu oraz na opakowaniu; 
kontrolę prowadzono w I kw. 2015 r. na zlecenie Głównego Inspektora JHARS, 
w związku z powiadomieniem punktu kontaktowego ds. oszustw żywnościowych 
przez władze czeskie. 

Najważniejsze nieprawidłowości ujawniane w poszczególnych grupach artykułów 
rolno-spożywczych dotyczyły m.in.: 

– w wyrobach piekarniczych: niewskazania alergenów; niewymienienia wszystkich 
składników użytych do produkcji pieczywa, takich jak np.: kwas mlekowy, mąka 
sojowa, gluten pszenny, emulgator E481 i substancje dodatkowe: E330, E262, 
E415, E472e; niezamieszczenia masy netto produktu; 

– w przetworach mięsnych: zastosowania surowców pochodzenia mięsnego 
(mięso odkostnione mechanicznie), którego nie wykazano w wykazie składników; 
zastosowania: konserwantów (azotyny, azotany) bez wyszczególnienia ich  
w składzie, parametrów fizykochemicznych niezgodnych z deklaracją producenta 
(zaniżona zawartość białka, zawyżona zawartość wody i tłuszczu);  

– w przetworach mlecznych: fałszowania masła tłuszczami niemlecznymi; 
parametrów fizykochemicznych niezgodnych z deklaracją producenta (zawyżona 
lub zaniżona zawartość tłuszczu); 

– ryby: parametrów fizykochemicznych niezgodnych z deklaracją producenta 
(zaniżona zawartość mięsa ryby, zawyżona zawartość glazury lub soli); ujęcia 
składników, których nie deklarowano w recepturze, niewskazania funkcji 
technologicznych glutaminianu sodu, kwasu cytrynowego, laktonu kwasu 
glukonowego, benzoesanu sodu, cytrynianu sodu. 

(dowód: akta kontroli str. 134-165; 683-685; 732-739)   

2. Inspektorzy WIJHARS w badanym okresie korzystali z uprawnień określonych 
w art. 40 ust. 1-4e ujhars i nakładali grzywny w drodze mandatu karnego. Ogółem 
w trybie ujhars wystawiono 21 mandatów na łączną kwotę 3,5 tys. zł, dotyczących: 

 niezgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektora JHARS podjęcia, prowadzenia lub 
zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, 
konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi (art. 40 ust. 1 pkt 5 
ujhars) – 11 mandatów, 

 składowania lub transportu artykułów rolno-spożywczych w sposób 
niezapewniający utrzymania ich właściwej jakości handlowej (art. 40 ust. 1 pkt 4 
ujhars) – sześć mandatów, 

 niedopełnienia obowiązku przedkładania przez prowadzących rzeźnię świń 
zgłoszeń planowanych terminów uboju, o których mowa w art. 15a ust. 3c lub 3d 
ujhars (art. 40 ust. 4c pkt 5 ujhars) – cztery mandaty. 

 (dowód: akta kontroli str. 97-98; 745-748)   

3. W badanym okresie podejmowano w WIJHARS skuteczne działania w celu 
wyegzekwowania realizacji wydanych decyzji administracyjnych. Szczegółowym 
badaniem w powyższym zakresie objęto 23 decyzje z 214 wydanych w trybie ujhars 
(10,7%): 10 decyzji wydanych w trybie w art. 29 ust. 1 ujhars i 13 nakładających 
kary pieniężne za działania określone w art. 40a ujhars. We wszystkich badanych 
przypadkach decyzje Wojewódzkiego Inspektora JHARS zostały wykonane, 
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a Inspektorat uzyskał w tym zakresie stosowne informacje. W przypadku 13 decyzji 
nakładających kary pieniężne wszystkie kary zostały terminowo wpłacone na 
rachunek Inspektoratu, a kwoty uzyskane z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami10, zostały przekazane na rachunek dochodów budżetu państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 134-275)   

Wojewódzki Inspektor JHARS podał m.in., że w Inspektoracie egzekwowane jest 
100% decyzji administracyjnych, które takiego postępowania wymagają (z wyjątkiem 
tych, które w trybie indywidualnego postępowania nie wymagają egzekucji, gdyż 
uwzględniają w całości wniosek strony). 

(dowód: akta kontroli str. 695-707)   

4. W badanym okresie na 214 wydanych decyzji administracyjnych z zakresu ujhars 
odwołania do Głównego Inspektora JHARS wniesiono w sześciu przypadkach 
(2,8%), z tego: 

 dwa odwołania dotyczyły decyzji wydanych w trybie w art. 29 ust. 1 ujhars – 
obydwie decyzje Wojewódzkiego Inspektora JHARS utrzymano w mocy; 

 cztery odwołania od decyzji nakładających kary pieniężne za działania określone 
w art. 40a ujhars, z czego jedną decyzję utrzymano w mocy, dwie częściowo 
uchylono oraz zmniejszono wysokość kary, a jedna sprawa (według stanu na 
27 listopada 2015 r.) była w toku. Przyczyną częściowego uchylenia decyzji 
Wojewódzkiego Inspektora JHARS w jednym przypadku było stanowisko 
Głównego Inspektora JHARS, że obecność w magazynie producenta chleba 
przeterminowanych surowców nie stanowi przesłanki do wymierzenia kary 
pieniężnej w trybie art. 40a ust. 1 pkt. 4 ujhars. W drugim przypadku Główny 
Inspektor JHARS uznał, że producent kiełbasy nie był zobowiązany do 
wykazywania w jej składzie występujących azotanów i azotynów, jeżeli występują 
one naturalnie w składzie produktów jednoskładnikowych, takich jak suszone 
warzywa i owoce. 

(dowód: akta kontroli str.  134-148; 152-165; 581-620)   

5. Analizę kontrolną przestrzegania przez Inspektorat procedur i instrukcji wydanych 
przez Głównego Inspektora JHARS przeprowadzono na podstawie siedmiu 
postępowań kontrolnych: pięciu, które zakończone zostały wydaniem decyzji 
w trybie art. 29 ust. 1 pkt. 1-5 ujhars oraz dwóch prowadzonych w czasie trwania 
niniejszej kontroli NIK, objętych oględzinami11. We wszystkich badanych 
przypadkach stwierdzono prawidłowe wykorzystanie i przestrzeganie procedur 
ujętych w programach kontroli. 

Oględzinami objęto czynności kontrolne, prowadzone przez inspektorów WIJHARS 
w dwóch jednostkach, dotyczące prawidłowości klasyfikacji tusz wieprzowych  
w systemie EUROP oraz jakości handlowej jaj. Oględziny nie wykazały 
nieprawidłowych działań pracowników Inspektoratu w trakcie wykonywania przez 
nich obowiązków służbowych. Kontrola klasyfikacji tusz wieprzowych nie wykazała 
nieprawidłowości, natomiast kontrola jakości handlowej jaj, przeprowadzona na 
fermie kur niosek, wykazała m.in.: 

– niezapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego i czystości zakładu oraz 
terenu wokół zakładu – stwierdzono przechowywanie jaj stłuczek w pojemniku 

                                                      
10 Działaniem tym dochowano terminów określonych w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 82 ze zm.) oraz rozporządzenia 
poprzedzającego, tj. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
wykonywania budżetu państwa (Dz.U. Nr 245, poz.1637 ze zm.) – uchylonego z dniem 31 stycznia 2014 r. 
11 Przeprowadzonymi w dniach 9 i 12 listopada 2015 r., na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.  
o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1096), zwanej dalej: „ustawą o NIK”. 
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otwartym oraz kur padłych w pojemniku zamkniętym bez oznakowania 
potwierdzającego, iż są to produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, a także 
przechowywanie ww. produktów z naruszeniem zasad bezpieczeństwa 
epidemiologicznego poprzez niezastosowanie warunków chłodniczych dla ich 
przechowywania, jak również braku ich zabezpieczenia; 

– możliwość wprowadzania do obrotu jaj/stłuczek, o czym świadczy częstotliwość 
ich odbioru do utylizacji w stosunku do ilości pozyskiwanych jaj stłuczek (ostatni 
odbiór odnotowano 6 listopada 2015 r., a poprzedni 11 września 2015 r.); 

– brak zapisów monitoringu temperatury i wilgotności z rejestrów temperatury 
powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych; 

– brak prześwietlarki oraz lampy do prześwietlenia jaj w zakresie pomiaru 
wysokości komory powietrznej; 

– brak legalizowanej wagi do ważenia jaj; 

– brak zgodnej z obowiązującymi przepisami klasyfikacji jaj; 

– nieprawidłowości w zakresie sortowania i znakowania jaj konsumpcyjnych,  
tj. nieczytelne oznakowanie na części jaj, jak również niedopuszczalna obecność 
jaj nieoznakowanych w partii; 

– brak oznakowania opakowań transportowych. 

W wyniku ww. kontroli w dniu 23 listopada 2015 r. Wojewódzki Inspektor JHARS 
wystąpił do: 

 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipnie, którego zawiadomiono o: możliwości 
wprowadzania do obrotu jaj/stłuczek, niespełnieniu wymagań higieny zakładowej 
i okołozakładowej, naruszeniu zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, braku 
wagi oraz urządzenia do prześwietlania jaj i przyrządu do pomiaru komory 
wysokości powietrznej jaj. O powyższych zawiadomiono także Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy; 

 Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy z zapytaniem, czy waga, którą 
użytkował kontrolowany podmiot, może być urządzeniem zatwierdzonym do 
ważenia jaj jako waga rozliczeniowa. 

Ponadto w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wszczęto postępowanie 
administracyjne, celem nałożenia kary zgodnie z art. 40a ust. 1 pkt. 4 ujhars. 

(dowód: akta kontroli str. 364-475; 732-737)   

6. W badanym okresie do Inspektoratu wpłynęło łącznie 107 skarg12. Wszystkie 
z nich były skargami konsumentów na złą jakość handlową artykułów rolno-
spożywczych na rynku krajowym. Spośród 107 ogółem wniesionych skarg, 
53 rozpatrzonych zostało jako skargi o tematyce wchodzącej w zakres kompetencji 
Wojewódzkiego Inspektora JHARS, a pozostałe 54 skargi zgodnie z właściwością 
rzeczową i/lub miejscową przekazano do innych instytucji państwowych. 

Wśród rozpatrzonych 53 skarg 18 uznano za zasadne, 16 za bezzasadne, 
natomiast 19 rozpatrzono w inny sposób, udzielając wyjaśnień. 

(dowód: akta kontroli str. 742-745) 

W badanym okresie nie zanotowano wpływu do Wojewódzkiego Inspektora JHARS 
skarg i wniosków na działalność kontrolną WIJHARS i jego pracowników.  

Badaniem kontrolnym przeprowadzonym w zakresie trybu i sposobu rozpatrzenia 
skarg oraz terminowości udzielenia odpowiedzi objęto 10 losowo wybranych skarg 

                                                      
12 W 2013 r. - 44, w 2014 r. – 40, a w I półroczu 2015 r. – 23. 
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konsumenckich o tematyce wchodzącej w zakres kompetencji Wojewódzkiego 
Inspektora JHARS. Wykazało ono m.in., że:  

 wszystkie skargi zostały prawidłowo zarejestrowane w ewidencji WIJHARS; 

 we wszystkich przypadkach zarzuty podniesione w skargach były objęte kontrolą 
(przeprowadzono sześć kontroli doraźnych, a w czterech przypadkach 
zagadnienia poruszone w skargach uwzględniono w ramach kontroli planowych);  

 terminowo udzielono odpowiedzi skarżącym (w trzech przypadkach w ciągu 
dwóch tygodni, a w pozostałych siedmiu – w ciągu miesiąca). 

(dowód: akta kontroli str. 622-624; 742-745)   

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas prowadzonych postępowań 
kontrolnych, WIJHARS prawidłowo podejmował działania w celu wyegzekwowania 
zaleceń pokontrolnych. 

3. Współpraca pomiędzy Inspekcjami 

Wojewódzki Inspektor JHARS w badanym okresie realizował zadania, o których 
mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ujhars, w zakresie współpracy z innymi inspekcjami 
działającymi w przedmiocie bezpieczeństwa żywności. W Inspektoracie realizowano 
porozumienia zawarte przez Wojewódzkiego Inspektora JHARS m.in. 
z: Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji 
Handlowej w Bydgoszczy, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, a także 
zawarte przez Głównego Inspektora JHARS (m.in. z Agencją Rynku Rolnego).  

Ponadto prowadzono współpracę z Izbą Celną, Stacją Chemiczno-Rolniczą, Służbą 
Żywnościową Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendą Wojewódzką Policji 
(Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą). Dowodami świadczącymi  
o efektach tej współpracy były m.in.:  

– bieżąco prowadzona korespondencja z innymi inspekcjami działającymi  
w zakresie bezpieczeństwa żywności, a także instytucjami takimi jak: Policja, 
Prokuratura, Sądy, Urząd Miar, Izba Rolnicza, Izba Celna. Korespondencja 
dotyczyła realizacji ustawowych zadań WIJHARS, związanych 
z bezpieczeństwem żywności, w tym m.in.: nieprawidłowości stwierdzonych 
podczas kontroli, wymiany informacji pokontrolnych, przekazywania skarg 
konsumentów, zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, itp.  
W badanym okresie WIJHARS sporządził blisko 100 takich pism, a otrzymał 
ponad 260. Zdecydowana większość korespondencji prowadzona była  
z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. W celu 
zwalczania przestępczości dotyczącej zafałszowań żywności WIJHARS 
przekazał trzy sprawy do organów ścigania w związku z podejrzeniem 
popełnienia przestępstwa; 

 kontrole świeżych owoców i warzyw wycofywanych z rynku w związku  
z przyjętymi tymczasowymi, nadzwyczajnymi środkami wsparcia w sektorze 
owoców i warzyw, spowodowanymi rosyjskim embargiem. W związku  
z porozumieniem z Agencją Rynku Rolnego inspektorzy WIJHARS 
przeprowadzili w latach 2014-2015 (I półrocze) 288 takich kontroli, wydając  
w tym zakresie 500 świadectw zgodności; 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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 kwartalne sprawozdania dotyczące przekazywania Urzędowi Miar informacji na 
temat podmiotów paczkujących, które zgłosiły do WIJHARS działalność 
w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-
spożywczymi; 

 otrzymywane wykazy podmiotów zarejestrowanych przez inspekcję sanitarną 
oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, 
prowadzących działalność w zakresie handlu świeżych owoców i warzyw na 
rynku wspólnotowym i do Federacji Rosyjskiej oraz sporządzane przez 
WIJHARS zestawienia zrealizowanych kontroli dotyczących podmiotów 
i produktów roślinnych;  

 udział WIJHARS w przeprowadzanych przez Głównego Inspektora JHARS 
egzaminach dla rzeczoznawców w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-
spożywczych w ramach współpracy z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych. 

W bieżącym nadzorze nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych 
Inspektorat korzystał również z ogólnodostępnej bazy podmiotów nadzorowanych 
przez inspekcję weterynarii. 

 (dowód: akta kontroli str. 747-751; 695-707)   

W wyjaśnieniu złożonym w sprawie współpracy, Wojewódzki Inspektor JHARS 
wskazał na czynniki potencjalnie ograniczające efektywność realizacji zadań 
ustawowych przez WIJHARS, takie m.in. jak:  

 potrzebę wprowadzenia uregulowań prawnych w zakresie możliwości 
dokonywania wspólnej wielopłaszczyznowej kontroli przez różne inspekcje, 
szczególnie w przypadku styku ich kompetencji;  

 zacieśnienie współpracy z innymi inspekcjami i jednostkami działającymi  
w obszarze kontroli żywności, w zakresie wymiany informacji dotyczących 
posiadanych przez te Inspekcje odrębnych baz adresowych przedsiębiorców;  

 potrzebę wprowadzenia uregulowań prawnych w coraz częściej spotykanych  
w praktyce sytuacjach, w których jeden podmiot zleca drugiemu produkcję lub 
konfekcjonowanie danego artykułu rolno-spożywczego, a następnie wprowadza 
go do obrotu pod własnym oznaczeniem firmowym, lub gdy wyprodukowany 
(konfekcjonowany na zlecenie) towar znajduje się w magazynie kontrolowanego 
podmiotu (zleceniobiorcy), ale stanowi własność zleceniodawcy. 

Wskazał także na niewystarczający budżet Inspekcji pozwalający na bardzo 
skromne funkcjonowanie oraz na brak możliwości zwiększenia zatrudnienia kadry  
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, ze względu na niską płacę 
(wynagrodzenie inspektora na poziomie płacy minimalnej) oraz zaproponował 
zmiany do art. 79 ust.1 i 2 oraz art. 84a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej13, w zakresie sprecyzowania kwestii zawiadomień 
przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 695-707) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Izba pozytywnie ocenia działania Wojewódzkiego Inspektora JAHRS polegające na 
współpracy z innymi inspekcjami w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych, a także zmierzające do zwiększenia efektywności tych kontroli. 

                                                      
13 Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm. 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. 

Najwyższa Izba Kontroli, odstępując od formułowania wniosków pokontrolnych, nie 

oczekuje przedstawienia przez Pana Inspektora informacji, o której mowa  

w art. 62 ustawy o NIK.  

 

Bydgoszcz, dnia            grudnia 2015 r. 

  
 

Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler: Dyrektor 
Barbara Antkiewicz                   Ryszard Lutyński 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis Podpis 

  

  

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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