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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 

Kontrolerzy 1. Joanna Nierebińska-Mazurek, doradca prawny, upoważnienie do kontroli 
nr 96937 z dnia 6 października 2015 r. 

2. Łukasz Burczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do  kontroli nr 96949 z dnia 06 listopada 2015 r.  

3. Jerzy Kuzyniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do  kontroli nr 98307 z dnia 13 listopada 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 - 4, 720 - 721) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy,  
ul. Jagiellońska 10, 85 - 020 Bydgoszcz1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Grażyna Kociszewska, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji 
Handlowej2 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
W okresie objętym kontrolą4 Inspektorat prawidłowo realizował powierzony mu 
nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Kontrole artykułów rolno-spożywczych 
przeprowadzano na podstawie planów pracy, zgodnie z procedurą określoną 
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej5 oraz zaleceniami 
wydanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów6. 

WIIH skutecznie egzekwował wykonywanie przez przedsiębiorców wydanych decyzji 
administracyjnych i zarządzeń pokontrolnych. Rzetelnie rozpoznawano składane 
przez konsumentów skargi, w razie potrzeby weryfikując podniesione w nich zarzuty 
poprzez przeprowadzanie kontroli w placówkach handlowych. 

Prawidłowa była również współpraca Inspektoratu z innymi inspekcjami w zakresie 
bezpieczeństwa żywności i zapewniania jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych, którą prowadzono w ramach posiadanych kompetencji i w oparciu 
o  zawarte w tej sprawie porozumienia szczegółowe. WIIH współdziałał także 
z powiatowymi rzecznikami konsumentów i organizacjami konsumenckimi, głównie 
w zakresie wymiany doświadczeń i informacji dotyczących praktyk rynkowych 
naruszających prawa konsumentów. 

                                                           
1 Dalej „Inspektorat” lub „WIIH”. 
2 Dalej „Wojewódzki Inspektor” – od dnia 9 lutego 2010 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, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

4 Lata 2013-2015 (I półrocze). W uzasadnionych przypadkach możliwe było objęcie badaniami kontrolnymi zdarzeń 
wcześniejszych oraz późniejszych (do dnia zakończenia czynności kontrolnych). 

5 Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm., dalej „UIH”.  
6 Dalej „Prezes UOKiK”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działania Inspekcji w zakresie zgodności z prawem 

1.1. W latach 2013-2015 (I półrocze) sporządzone przez Wojewódzkiego Inspektora 
kwartalne plany kontroli uwzględniały kierunki działań oraz kontrole określone przez 
Prezesa UOKiK. W tym okresie Wojewoda Kujawsko-Pomorski7 nie formułował 
własnych potrzeb w przedmiocie kontroli bezpieczeństwa żywności, o których mowa 
w art. 9 ust. 4 UIH. W kwestii kryteriów, jakie uwzględniano przy określaniu 
kierunków kontroli własnych Inspektoratu, Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że brano 
pod uwagę: specyfikę rynku lokalnego, skargi konsumentów, informacje 
o nieprawidłowościach pochodzących od innych organów, przedsiębiorców, 
związków i stowarzyszeń. Brano także pod uwagę doniesienia medialne, negatywne 
wyniki poprzednich kontroli, wyniki bieżącego monitoringu dotyczącego 
oznakowania ceną detaliczną produktów oferowanych przez sklepy detaliczne, 
jak  również konieczność ochrony konsumentów w małych miejscowościach 
na  obszarach wiejskich oraz ochrony konsumentów korzystających z placówek 
zbiorowego żywienia. Uwzględniano również informacje o nieprawidłowościach 
uzyskane w trakcie spotkań i narad z Wojewodą, własne rozeznanie inspektorów 
dotyczące nieprawidłowego oznakowania środków spożywczych i oznakowania 
wprowadzającego w błąd konsumentów, możliwości oferowania towarów z 
przekroczonym terminem trwałości i konieczności ochrony konsumentów w okresie 
wzmożonych zakupów świątecznych. W latach 2013-2015 (I półrocze) w zakresie 
jakości artykułów rolno-spożywczych skontrolowano planowo 1 019 podmiotów8, a w 
144 placówkach9 przeprowadzono kontrole niezaplanowane10.   

(dowód: akta kontroli str. 123 - 130, 152 - 157, 198 - 203, 294 - 342, 567) 

1.2. W Inspektoracie zrealizowano roczne plany kontroli przygotowane na lata 2013 
i 2014 oraz plany kontroli na I i II kwartał 2015 r. w zakresie jakości artykułów rolno-
spożywczych, w tym w kategoriach: mleko i przetwory mleczne, jaja, mięso i jego 
przetwory, ryby11. Kontrole przeprowadzono według kryteriów zgodności produktu 
z obowiązującymi przepisami i deklaracją, prawidłowości oznakowania, warunków 
przechowywania, terminów trwałości i  identyfikowalności. Najwięcej 
nieprawidłowości stwierdzono w zakresie niespełniania kryteriów: 

- zgodności produktu z obowiązującymi przepisami i deklaracją, w przypadkach: 
mleka i przetworów mlecznych (w 2013 r. – 20,9% skontrolowanych partii, 
w 2014 r. – 10,8%), mięsa i przetworów mięsnych (w 2013 r. – 3,1%, w 2014 r. – 
20,0%), ryb (w 2013 r. – 40,0%, w 2014 r. – 20,0%); 

- prawidłowości oznakowania: mleka i przetworów mlecznych (w 2013 r. – 12,0% 
skontrolowanych partii, w I półroczu 2015 r. – 18,4%), mięsa i przetworów 
mięsnych (w 2013 r. – 62,0%, w 2014 r. – 39,8%), ryb (w 2013 r. – 33,9%, 
w 2014 r. – 48,1%, w I półroczu 2015 r. – 82,4%). 

                                                           
7 Dalej „Wojewoda”. 

8 Z tego: w 2013 r. – 375, w 2014 r. – 434,  w I półroczu 2015 r. – 210. 
9 Z tego: w 2013 r. – 64, w 2014 r. – 66,  w I półroczu 2015 r. – 14. 
10 Kontrole niezaplanowane – kontrole zlecone przez UOKiK oraz kontrole interwencyjne, przeprowadzane m.in. w związku  

z donosami, skargami, informacjami o stwierdzonych nieprawidłowościach od innych organów. 
11 W poszczególnych okresach skontrolowano: 

- w 2013 r.  – ogółem 375 podmiotów (planowano 282), z tego: w zakresie kontroli ujętych w planie kontroli UOKiK 181 
podmiotów (planowano 171), w zakresie kontroli własnych Inspektoratu 194 podmioty (planowano 111); 

- w 2014 r.  – ogółem 434 podmioty (planowano 300), z tego: w zakresie kontroli ujętych w planie kontroli UOKiK 182 
podmioty (planowano 162), w zakresie kontroli własnych Inspektoratu 252 podmioty (planowano 138); 

- w I półroczu 2015 r.  – ogółem 210 podmiotów (planowano 132), z tego: w zakresie kontroli ujętych w planie kontroli 
UOKiK 93 podmioty (planowano 82), w zakresie kontroli własnych Inspektoratu 117 podmioty (planowano 50). 
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Sprawozdania z działalności WIIH za lata 2013 i 2014 zostały przedstawione 
Prezesowi UOKiK i Wojewodzie. Prezesowi UOKiK przedłożono również 
sprawozdania za I i II kwartał 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 152 - 157, 198 - 203, 381 - 403) 

W Inspektoracie prowadzono listę rzeczoznawców do spraw jakości produktów 
lub  usług, na którą wpisano 64 rzeczoznawców12. Na liście nie było rzeczoznawców 
w dziedzinie jakości artykułów/produktów rolno-spożywczych. Wojewódzki Inspektor 
wyjaśnił, że rzeczoznawcy w wymienionej dziedzinie nie składali wniosków 
o wpisanie ich na tę listę13. 

(dowód: akta kontroli str. 149 - 151, 602 - 604) 

W badanym okresie w 154 przypadkach (79 w 2013 r., 54 w 2014 r., 21 w I półroczu 
2015 r.) w wyniku prowadzonego przez WIIH postępowania kontrolnego zostały 
wydane decyzje określone w art. 18 ust. 1 pkt 1 UIH14. I tak: 

W ramach wymienionych wyżej decyzji zarządzono: 

- wycofanie z obrotu środków spożywczych z uwagi m.in. na przekroczone terminy 

trwałości, usunięte oznakowanie, brak oznakowania w języku polskim; 

- niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie m.in. 

uwidaczniania cen, oznakowania środków spożywczych oferowanych bez 

opakowań, warunków przechowywania. 

(dowód: akta kontroli str. 568 – 595, 741) 

W badanej próbie 10 postępowań kontrolnych15 przeprowadzonych przez 
Inspektorat w zakresie kontroli artykułów rolno-spożywczych udokumentowano 
w formie odpowiednich zapisów w protokołach kontroli lub w załączonych do tych 
protokołów oświadczeniach kontrolowanych przedsiębiorców, że zakwestionowane 
przez pracowników WIIH artykuły zostały: 

- wycofane z obrotu i zniszczone (w pięciu przypadkach),  

- wycofane z obrotu i przeznaczone na potrzeby własne przedsiębiorcy jako karma 
dla psów (w jednym przypadku), 

- wycofane z obrotu (w czterech przypadkach). 

(dowód: akta kontroli str. 406, 421, 428, 432, 440, 447, 458, 466, 474, 482, 485, 
486, 502) 

 
Według wyjaśnienia Wojewódzkiego Inspektora, oświadczenia o wycofaniu z obrotu 
i poddaniu utylizacji zakwestionowanych podczas kontroli partii artykułów rolno- 
spożywczych składane były przez przedsiębiorców dobrowolnie, w konsekwencji 
podejmowanych przez inspektorów WIIH działań wyjaśniających. Według dalszych 
wyjaśnień, Wojewódzki Inspektor wielokrotnie na naradach w UOKiK podnosił 
kwestię potrzeby wprowadzenia przepisów, które pozwoliłyby obligować 
przedsiębiorców do przedkładania stosownych dokumentów potwierdzających 
utylizację wycofanych z obrotu artykułów. 

(dowód: akta kontroli str. 599 - 604) 

                                                           
12 Według stanu na dzień 20 października 2015 r. (ostatniego wpisu dokonano w dniu 28 sierpnia 2014 r.). 
13 Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do 

spraw jakości produktów i usług (Dz. U. Nr 85, poz. 931) wpis na listę rzeczoznawców następuje na wniosek rzeczoznawcy. 
14 W latach 2013-2015 (I półrocze) Wojewódzki Inspektor nie wydawał decyzji administracyjnych na podstawie  

art. 18 ust. 1 pkt 2 oraz art. 18 ust. 2 UIH. 
15 Decyzje zostały wybrane w sposób celowy, według osądu kontrolera, spośród 154 wydanych w trybie  

art. 18 ust. 1 pkt 1 UIH, przy uwzględnieniu różnych lat objętych kontrolą i różnych rodzajów decyzji. 
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W badanej próbie pięciu16 postępowań kontrolnych we wszystkich przypadkach: 

- programy kontroli zgodnie z art. 9a ust. 3 UIH zawierały określenie podmiotowego 
i przedmiotowego zakresu kontroli oraz wykaz przepisów prawnych regulujących 
zagadnienia objęte zakresem kontroli, 

- upoważnienia do kontroli zawierały wszystkie elementy wskazane  
w art. 13 ust. 2 UIH. 

 (dowód: akta kontroli str. 517 - 540, 566) 

W celu sprawdzenia prawidłowości stosowania przez Inspekcję procedur 
kontrolnych, kontroler NIK przeprowadził oględziny wykonywanych przez 
pracowników WIIH czynności kontrolnych w zakresie jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych w  dwóch placówkach (sklepach) należących do dwóch różnych 
przedsiębiorców. Wykazały one, że czynności te przeprowadzono zgodnie z: 
procedurą określoną w  rozdziale trzecim UIH (postępowanie kontrolne), 
zaleceniami wydanymi przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 10 pkt 3 UIH 
(dotyczącymi trybu kontroli i  stosowania wybranych przepisów prawa)17 oraz 
programami kontroli. 

 (dowód: akta kontroli str. 6 - 119, 120 – 122, 183 - 194, 541 - 565) 

W pierwszej placówce18 inspektorzy WIIH objęli kontrolą artykuły spożywcze 
(mięsne, piekarnicze i słodycze) i zbadali: 

- 48 partii wymienionych artykułów pod względem prawidłowości ich oznakowania, 
kwestionując 46 z nich o łącznej wartości 1 452,11 zł; 

- 40 partii wymienionych artykułów pod względem terminów przydatności 
do  spożycia i dat minimalnej trwałości, kwestionując siedem z nich o łącznej 
wartości 62,46 zł. 

W drodze decyzji kontrolujący zarządzili wycofanie z obrotu 22 partii środków 
spożywczych, w tym 15 partii artykułów nieposiadających oznakowania i siedem 
partii artykułów z przekroczonymi terminami trwałości. Decyzję o wycofaniu środków 
spożywczych z obrotu wykonano w toku kontroli. Według oświadczenia złożonego 
kontrolującym przez kierownika sklepu, wycofane wyroby miały zostać przekazane 
do utylizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 120 - 122, 204 - 272) 
W drugiej placówce19 inspektorzy WIIH objęli kontrolą wyroby spirytusowe i zbadali 
pięć partii tych wyrobów pod względem prawidłowości oznakowania, 
nie  kwestionując żadnej z nich. W celu ustalenia parametrów jakościowych 
oferowanych w sklepie wyrobów spirytusowych pobrano do badań laboratoryjnych 
próbki dwóch produktów, które przekazano do Laboratorium Kontrolno-
Analitycznego UOKiK w  Warszawie. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych 
NIK (tj. do 16 grudnia 2015 r.) do WIIH nie wpłynęły wyniki powyższej analizy. 

 (dowód: akta kontroli str. 343 – 367, 741) 

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

NIK ocenia, iż Inspektorat prawidłowo realizował zadania w zakresie kontroli 
artykułów rolno-spożywczych. 

                                                           
16 Wybranych celowo spośród wyżej wymienionych 10 postępowań kontrolnych. 
17 Zalecenia z dnia 19 grudnia 2011 r. ze zmianami, tekst ujednolicony z maja 2014 r. przekazany do stosowania 

Wojewódzkim Inspektorom Inspekcji Handlowej przy piśmie DPR-078-505/11/12/13/14/LT z dnia 30 maja 2014 r. 
18 Kontrola przeprowadzona w dniach 23-26 listopada 2015 r. 
19 Kontrola przeprowadzona w dniach 26-30 listopada 2015 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. Egzekwowanie wydanych zaleceń pokontrolnych 

2.1. W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Inspektor wydał ogółem 695 decyzji 
administracyjnych w branży żywnościowej, z czego 345 w 2013 r., 227 w 2014 r. 
i  123 w I półroczu 2015 r. Decyzje zostały wydane na podstawie: 

- art. 18 ust. 1 pkt 1 UIH (łącznie 154, w kolejnych latach odpowiednio: 79, 54 i 21), 

- art. 32 ust. 1 UIH (łącznie 127, z czego 126 w 2013 r. i jedna w I półroczu 2015 r.),  

- art. 30 ust. 1 UIH (łącznie 54, odpowiednio: 25, 23 i sześć),  

- art. 40a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów  
rolno-spożywczych20 (łącznie 295, odpowiednio: 105, 128 i 62),  

- art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. b oraz art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. 
o rolnictwie ekologicznym21 (łącznie osiem – po cztery w latach 2013 i 2014),  

- art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów 
i usług22 (20 decyzji w I półroczu 2015 r.),  

- innych przepisów (łącznie 37, odpowiednio: sześć, 18 i 13). 

(dowód: akta kontroli str. 568 - 593) 

W toku kontroli prowadzonych przez Inspektorat w latach 2013-2015 (I półrocze) 
najczęściej ujawniano następujące nieprawidłowości: 

a) w wyniku badań laboratoryjnych: 

- przetworów mlecznych (masła, sery) – obecność niedozwolonych tłuszczów 
roślinnych, zaniżenie zawartości tłuszczu, zawyżenie zawartości wody i suchej 
masy beztłuszczowej w masłach; 

- ryb mrożonych – zawyżoną zawartość glazury, zaniżenie zawartości ryby, 
obecność niezadeklarowanych substancji (trójpolifosforan, pirofosforan); 

- miodów – zawyżoną zawartość 5-hydroksymetylofuralu (HMF)23, niższą 
zawartość pyłku wiodącego (w przypadku miodów ekologicznych); 

- wyrobów cukierniczych (w tym czekolady) – zaniżoną zawartość tłuszczu 
mlecznego; 

b) w wyniku oceny oznakowania i prezentacji artykułów rolno-spożywczych 
oferowanych konsumentowi finalnemu bez opakowania: 

- przeznaczenie do sprzedaży towarów z usuniętym oznakowaniem (przede 
wszystkim z usuniętym terminem trwałości); 

- brak wymaganych prawem informacji (o nazwie produktu, wykazie składników,  
w tym substancji alergennych,  nazwie producenta, masie jednostkowej, klasie 
jakości); 

- podanie wprowadzających w błąd informacji o nazwie produktu, wykazie 
składników, nazwie producenta; 

- nierzetelną prezentację (np. umieszczanie produktów seropodobnych między 
serami, sugerujące, że są to produkty tego samego rodzaju); 

c) w wyniku oceny oznakowania i prezentacji artykułów rolno-spożywczych 
oferowanych konsumentowi finalnemu w opakowaniach jednostkowych: 

- stosowanie wprowadzających w błąd informacji (np. podanie w nazwie 
produktów sojowych określenia „jogurt” zarezerwowanego wyłącznie dla 

                                                           
20 Dz. U. z 2015 r., poz. 678 ze zm., dalej „UJH”. 
21 Dz. U. z 2015 r., poz. 497, dalej „ustawa o rolnictwie ekologicznym”. 
22 Dz. U. z 2014 r., poz. 915, dalej „ustawa o cenach”. 
23 Wyższa zawartość tej substancji w miodzie może oznaczać, że miód był zbyt długo przechowywany, został podgrzany do 

zbyt wysokiej temperatury, albo że został dosłodzony syropem kukurydzianym. 
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przetworów mlecznych, podanie nazwy „ser” oraz określenia „wszystko z mleka”, 
podczas gdy ser był tylko jednym ze składników produktu, do którego dodano 
także stabilizatory, barwniki i konserwanty; 

- podanie informacji sugerujących, że produkty są ekologiczne, podczas gdy 
zostały one wyprodukowane metodami konwencjonalnymi; 

- brak informacji w języku polskim; 

- przypisywanie środkom spożywczym właściwości zapobiegania chorobom lub ich 
leczenia; 

- nierzetelną prezentację (np. umieszczanie miksów tłuszczowych między masłem, 
sugerujące, że są to produkty tego samego rodzaju); 

d) w placówkach gastronomicznych - podanie nieprawdziwych danych w zakresie 
składu surowcowego potraw (podmiana asortymentowa na tańsze produkty: ryby 
soli na limandę żółtopłetwą; sera greckiego Feta na ser sałatkowo-kanapkowy 
z mleka krowiego krajowej produkcji; sera żółtego na tzw. produkty seropodobne, 
zawierające tłuszcze roślinne; masła na tłuszcz mleczny); 

e) oferowanie towarów przeterminowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 598) 

W badanym okresie Wojewódzki Inspektor analizował prawidłowość realizacji 
wszystkich decyzji wydanych w obszarze bezpieczeństwa żywności. Decyzje 
wydane na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 UIH, nakazujące natychmiastowe 
wycofanie z obrotu produktów spożywczych: bez oznakowania, z usuniętym 
oznakowaniem lub oferowanych po upływie dat minimalnej trwałości i terminów 
przydatności do spożycia, zostały wykonane jeszcze w toku przeprowadzanych 
przez WIIH kontroli, o czym zamieszczano wzmiankę w protokołach kontroli. 
W  sytuacji wydania przez Wojewódzkiego Inspektora zarządzenia pokontrolnego 
(w  drodze decyzji, w trybie art. 32 UIH), we wszystkich przypadkach skontrolowani 
przedsiębiorcy poinformowali WIIH w formie pisemnej o sposobie wykonania 
zarządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 131 - 148; 404 - 517) 

W badanym okresie, w sześciu przypadkach rekontrole Inspektoratu wykazały 
ponowne wprowadzenie przez przedsiębiorców do obrotu tego samego rodzaju 
artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej ze względu na 
tę samą wadę, co stwierdzona w czasie poprzedniej kontroli. We wszystkich 
przypadkach Wojewódzki Inspektor na podstawie art. 40a ust. 3 UJH wymierzył 
kontrolowanym podmiotom podwyższone kary pieniężne. 

(dowód: akta kontroli str. 609 - 649) 

2.3. W latach 2013 – 2015 przedsiębiorcy wnieśli ogółem 25 odwołań od decyzji 
wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora, z czego dziewięć w 2013 r., 
11 w 2014 r. i pięć w I półroczu 2015 r. Prezes UOKiK, rozpatrując 24 spośród wyżej 
wymienionych odwołań, 15 decyzji utrzymał w mocy, siedem uchylił w części 
lub  w całości, dwie pozostawił bez rozpatrzenia z uwagi na wniesienie odwołania 
po  upływie terminu. Jedno odwołanie zostało w całości uwzględnione przez 
Wojewódzkiego Inspektora w trybie określonym w art. 132 § 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego24. W trzech 
przypadkach przedsiębiorcy wnieśli skargę kasacyjną na decyzję Prezesa UOKiK 
do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dwie z nich zostały 
oddalone w całości, a w jednej sprawie rozstrzygnięcie dotychczas nie zapadło). 

                                                           
24 Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. 
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Odwołania dotyczyły m.in. wymierzenia kary pieniężnej (zdaniem składających 
odwołanie) w wysokości zawyżonej lub  niewspółmiernej do stwierdzonego 
naruszenia, wydania rozstrzygnięcia dowolnego (tzn. dokonanego w oparciu o 
jedynie część materiału dowodowego), pozbawienia producenta możliwości udziału 
w postępowaniu w charakterze strony, pozbawienia producenta możliwości 
wykazania niewłaściwej procedury pobierania próbek, nieprawidłowego ustalenia 
stopnia szkodliwości czynu, niezasadnego uznania oznakowania produktów 
ekologicznych za wprowadzające konsumentów w  błąd, naruszenia przepisów 
postępowania administracyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 650 - 661) 

2.4. W latach 2013-2015 (I półrocze) do Inspektoratu wpłynęły łącznie 234 skargi 
dotyczące nieprawidłowości przy obrocie produktami spożywczymi. Wojewódzki 
Inspektor rozpatrzył w tym okresie 197 skarg, a 36 przekazał według właściwości 
do  rozpatrzenia innym podmiotom. W toku rozpatrywania skarg przeprowadzono 
u  przedsiębiorców 174 kontrole, w wyniku których podnoszone w skargach zarzuty 
potwierdziły się całkowicie w 67 przypadkach, częściowo w 13 przypadkach, a w 94 
przypadkach nie potwierdziły się. 

W 2013 r. do WIIH wpłynęły 92 skargi, rozpoznano 88 (w tym dwie złożone  
w 2012 r.), a sześć pozostało do załatwienia w kolejnym roku. W wyniku 
rozpoznania Wojewódzki Inspektor rozpatrzył 77 skarg, a 12 przekazał według 
właściwości innym organom (jedna skarga, z uwagi na charakter zarzutów, zarówno 
została rozpatrzona przez Wojewódzkiego Inspektora, jak i przekazana do 
rozpatrzenia innemu podmiotowi). W wyniku skarg pracownicy Inspektoratu 
przeprowadzili w 66 przypadkach kontrolę u przedsiębiorcy, a w pozostałych 11 
udzielono skarżącemu wyjaśnień na piśmie. W wyniku kontroli zarzuty podniesione  
w skargach potwierdziły się całkowicie w 27 przypadkach, częściowo w sześciu 
przypadkach, a w 33 przypadkach nie potwierdziły się. 

W 2014 r. do WIIH złożonych zostało 110 skarg, rozpoznano 104 (w tym sześć 
złożonych w  2013 r.), a 12 pozostało do załatwienia w kolejnym roku. W wyniku 
rozpoznania rozpatrzono 92 skargi, a 14 przekazano według właściwości innym 
podmiotom (dwie skargi, z uwagi na charakter zarzutów, zarówno zostały 
rozpatrzone przez Wojewódzkiego Inspektora, jak i przekazane do rozpatrzenia 
innemu podmiotowi). W wyniku skarg, pracownicy Inspektoratu przeprowadzili w 84 
przypadkach kontrolę u przedsiębiorcy, w jednym przypadku sprawę załatwiono w 
drodze mediacji pomiędzy przedsiębiorcą a skarżącym, a w pozostałych siedmiu 
przypadkach udzielono skarżącemu odpowiedzi wyjaśniającej. W wyniku podjętych 
kontroli zarzuty podniesione w skargach zostały potwierdzone całkowicie w 30 
przypadkach, częściowo w sześciu przypadkach, a w 48 przypadkach nie zostały 
potwierdzone. 

W I półroczu 2015 r. do Inspektoratu wpłynęły 32 skargi, rozpoznano 36 (w tym 12 
złożonych w 2014 r.), a osiem pozostało do załatwienia. W wyniku rozpoznania 
Wojewódzki Inspektor rozpatrzył 28 skarg, a 10 przekazał według właściwości innym 
organom (dwie skargi, z uwagi na charakter zarzutów, zarówno zostały rozpatrzone 
przez WIIH, jak i przekazane do rozpatrzenia innemu podmiotowi). Na skutek skarg 
pracownicy Inspektoratu przeprowadzili w 24 przypadkach kontrolę 
u  przedsiębiorcy, a w pozostałych czterech udzielono skarżącemu wyjaśnień na 
piśmie. Kontrole wykazał, że zarzuty podniesione w skargach potwierdziły się 
całkowicie w 10 przypadkach, częściowo w jednym przypadku, a w  13 przypadkach 
nie potwierdziły się. 
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Przedmiotem skarg były najczęściej: niewłaściwe oznakowanie artykułów 
(63 przypadków), różnica pomiędzy ceną artykułu umieszczoną na opakowaniu 
a wykazywaną w kasie (35), niewłaściwa jakość produktów (30), oferowanie 
przeterminowanych produktów (27), nieprawidłowości przy odważaniu produktów (20). 

 (dowód: akta kontroli str. 662 - 677) 

2.5. W latach 2013-2015 (I półrocze) Wojewódzki Inspektor nie nakładał 
na  przedsiębiorców grzywien przewidzianych w art. 38 i art. 39 UIH. 

(dowód: akta kontroli str. 596) 

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

W ocenie NIK Inspektorat skutecznie egzekwował wykonywanie przez 
przedsiębiorców wydanych decyzji administracyjnych i zarządzeń pokontrolnych 
oraz rzetelnie rozpatrywał wpływające od konsumentów skargi. 

3. Współpraca pomiędzy Inspekcjami 

3.1. Współdziałanie WIIH z innymi inspekcjami w zakresie zapewnienia jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz bezpieczeństwa żywności 
przewidywały porozumienia zawarte: 

- w dniu 21 grudnia 2009 r. pomiędzy Prezesem UOKiK i Głównym Inspektorem 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w sprawie zasad współpracy 
przy wykonywaniu kontroli w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych, realizowanej przez WIIH i Wojewódzki Inspektorat Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy25; 

- w dniu 13 kwietnia 2011 r. pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem i Państwowym 
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy26 o współdziałaniu 
i współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej27. 

(dowód: akta kontroli str. 678 - 686) 
Według wyjaśnienia Wojewódzkiego Inspektora, w latach 2013-2015 (I półrocze): 

- w ramach porozumienia o współpracy z WIJHARS przekazywano wyniki badań 
laboratoryjnych, wymieniano doświadczenia w zakresie wykonywania czynności 
kontrolnych, informowano o wszystkich przypadkach stwierdzenia 
nieprawidłowości dotyczących producentów i importerów z branży spożywczej 
mających siedzibę na terenie województwa, 

- w ramach porozumienia o współpracy z PWIS przekazywano kopie wszystkich 
wydanych decyzji związanych z naruszeniem przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa żywności. 

 (dowód: akta kontroli str. 599 - 604) 

Ponadto, zgodnie z § 3 porozumienia o współpracy z PWIS, co sześć miesięcy 
Inspektorat otrzymywał z PWIS zaktualizowany rejestr podmiotów działających na 
rynku spożywczym. 

(dowód: akta kontroli str. 718) 

3.2. W okresie objętym kontrolą WIIH28 nie przekazywał Delegaturze UOKiK 
w Bydgoszczy wyników własnych kontroli dotyczących artykułów rolno-

                                                           
25 Dalej „WIJHARS”. 
26 Dalej „PWIS”. 
27 Zawarte na podstawie porozumienia ramowego z dnia 28 grudnia 2010 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym 

i Prezesem UOKiK. 
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nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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spożywczych, które stałyby się podstawą wszczęcia przez Delegaturę postępowania 
na podstawie odrębnych przepisów. Inspektorat i Delegatura UOKiK w Bydgoszczy 
nie podejmowały również wspólnych działań kontrolnych w obszarze artykułów 
rolno-spożywczych.  

Według wyjaśnienia Wojewódzkiego Inspektora, w latach 2013-2015 (I półrocze) nie 
wystąpiły zdarzenia warunkujące konieczność prowadzenia przez WIIH i UOKiK 
wspólnych kontroli w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz przekazywania do 
Delegatury UOKiK wyników własnych kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 599 – 604) 

W 2014 r. na wniosek Delegatury UOKiK w Bydgoszczy, złożony na podstawie 
art. 72 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów29 
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie stosowania przez jednego  
z producentów praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Inspektorat 
przekazał Delegaturze kopie skarg konsumentów na jakość masła produkowanego 
przez tego przedsiębiorcę oraz zestawienie decyzji administracyjnych wydanych 
przez Wojewódzkiego Inspektora w związku z wprowadzeniem do obrotu przez 
wymienionego producenta masła zafałszowanego bądź nieodpowiadającego jakości 
handlowej. Przekazane materiały posłużyły Delegaturze UOKiK jako materiał 
dowodowy w sprawie zakończonej uznaniem producenta za stosującego nieuczciwe 
praktyki rynkowe. 

(dowód: akta kontroli str. 599 - 604, 606 - 608, 687 - 700) 

3.3. W badanym okresie do WIIH wpłynęły dwie skargi konsumentów dotyczące 
jakości artykułów rolno-spożywczych, przekazane według właściwości przez 
powiatowych rzeczników konsumentów30. W obu przypadkach Inspektorat 
przeprowadził u przedsiębiorców kontrole, z których jedna potwierdziła zarzuty 
podniesione w skardze. 

(dowód: akta kontroli str. 701 - 718) 

Według wyjaśnienia Wojewódzkiego Inspektora, w latach 2013-2015 (I półrocze), 
w ramach współpracy w sprawach związanych z bezpieczeństwem artykułów  
rolno-spożywczych prowadzonej z powiatowymi rzecznikami konsumentów 
i organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów: 

- Wojewódzki Inspektor i dwóch pracowników WIIH byli uczestnikami 
zorganizowanego w dniu 3 kwietnia 2014 r. przez Delegaturę UOKiK 
w Bydgoszczy i Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Bydgoszczy seminarium 
pn. „Aktualna sytuacja konsumentów na wybranych rynkach”, służącego również 
wymianie informacji i doświadczeń; 

- 14 pracowników WIIH uczestniczyło w „Szkoleniu prawnym dla 
Miejskich/Powiatowych Rzeczników Konsumentów i pracowników ich biur, 
przedstawicieli wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pracowników 
organizacji konsumenckich”, zorganizowanym w dniu 16 października 2014 r. 
w Bydgoszczy przez Radę Krajową Federacji Konsumentów. 

Według dalszych wyjaśnień, nie zaistniała potrzeba prowadzenia współpracy 
w zakresie mediacji i polubownego sądownictwa konsumenckiego oraz lokalnych 

                                                                                                                                                    
28 Na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów 

Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, 
organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów (Dz. U. Nr 24, poz. 243), 
dalej „rozporządzenia w sprawie współdziałania”. 

29 Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm. 
30 Obydwie skargi przekazał w 2014 r. Miejski Rzecznik Konsumentów w Toruniu. 



 

12 

inicjatyw dotyczących ochrony konsumentów, o której mowa w § 2 pkt 3 i 4 
rozporządzenia w sprawie współdziałania. 

(dowód: akta kontroli str. 599 - 604) 
 

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

  

W ocenie NIK Inspektorat prawidłowo współpracował z innymi inspekcjami 
w zakresie bezpieczeństwa żywności i zapewniania jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych. Współpraca była prowadzona w ramach posiadanych 
kompetencji i w oparciu o zawarte w tej sprawie porozumienia szczegółowe. 
 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli31 
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 Panią Inspektor informacji, o której mowa w art. 62 
ustawy o NIK. 

 

Bydgoszcz, dnia         grudnia 2015 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Joanna Nierebińska - Mazurek 

Doradca prawny 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

Łukasz Burczyk 
gł. specjalista k.p. 

 

 

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

podpis  

 

Jerzy Kuzyniak 
gł. specjalista k.p. 

 

 

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

podpis  
 

 

 

                                                           
31 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096, dalej „ustawa o NIK”. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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