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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/18/082 Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności

Lata 2016-2018 (I kwartał)

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

1. Monika Stępka, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/92/2018 z 15 maja 2018 r.
2. Katarzyna Michalska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do
kontroli nr LGD/64/2018 z 27 marca 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-4)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, ul. Starowiejska 50,
81-356 Gdynia (dalej: "PSSE").

Tomasz Kiliński, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: "PPlS")
(dowód: akta kontroli str. 5)

II. Ocena kontrolowanej działalności

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli PPIS zapewnił warunki organizacyjno-prawne
do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w aspekcie substancji
dodatkowych. W strukturze organizacyjnej PSSE wyodrębniono komórkę
odpowiedzialną m.in. za zadania w tym zakresie, a przewidziane dla niej etaty były
w okresie objętym kontrolą wykorzystane. W kartach stanowiskowych przypisano
pracownikom realizację zadań obejmujących również zagadnienia związane
z dodatkami do żywności. Roczne plany kontroli ustalano na podstawie wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego (dalej: "GIS"), jednak z uwagi m.in. na częstą
rotację pracowników na stanowiskach w Sekcji Higieny Żywienia, Żywności
i Przedmiotów Użytku (dalej: "Sekcja"), w latach 2016-2017 nie zostały w pełni
zrealizowane. W pięciu obiektach zweryfikowano (w trakcie kompleksowych kontroli
sanitarnych) zagadnienia związane z dodatkami do żywności zgodnie z listą pytań
kontrolnych stanowiącą materiał pomocniczy do oceny kontrolowanego zakładu.
Stałym elementem kompleksowych kontroli była natomiast ocena znakowania.
Nie przeprowadzano kontroli tematycznych w zakresie substancji dodatkowych i nie
inicjowano dodatkowych badań w tym kierunku. Stosowanie substancji dodatkowych
w żywności nie stanowiło dla PPIS obszaru o istotnym ryzyku wystąpienia
nieprawidłowości w świetle innych jego kompetencji w dziedzinie nadzoru nad
bezpieczeństwem żywności oraz wobec zmiennych i niezależnych od niego
uwarunkowań kadrowych w Sekcji. W latach 2016-2017, zgodnie z wytycznymi GIS
i Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (dalej:
"PPWIS"), zrealizowano plany pobierania próbek żywności w kierunku substancji
dodatkowych. Prowadzony w PSSE rejestr zakładów podlegających urzędowej
kontroli organów PIS prowadzony był według wzoru określonego w rozporządzeniu
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Opis stanu
faktycznego

w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów1,
jednak dane sześciu z 14 zbadanych zakładów były nieaktualne.

W PSSE podjęto właściwe działania w przypadkach otrzymania powiadomień
w systemie RASFF2 dotyczących środków spożywczych nieodpowiadających
przepisom w zakresie substancji dodatkowych, a także w przypadkach otrzymania
powiadomienia o nieprawidłowościach w tym zakresie od innych PSSE.
W przypadkach stwierdzenia wprowadzenia do obrotu artykułów spożywczych
zawierających dodatki do żywności, nieodpowiadającej jakości zdrowotnej lub
deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, kierowano wnioski
o nałożenie kary finansowej do PPWIS. PSSE nie podejmowała wspólnych kontroli
z innymi instytucjami kontrolnymi dotyczących stosowania dodatków do żywności.
Współpraca z innymi podmiotami w zakresie bezpieczeństwa żywności zawierającej
substancje dodatkowe ograniczyła się przede wszystkim do propagowania
uczestnictwa szkół podstawowych i gimnazjów w Ogólnopolskim Programie
Edukacyjnym "Trzymaj Formę!".

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1.Przygotowanie organizacyjne do wykonywania zadań
i sprawowanie nadzoru nad stosowaniem substancji dodatkowych
w żywności
1.1. Zgodnie ze statutem3 PSSE zapewnia realizację zadań w zakresie
sprawowania nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa żywności, żywienia,
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków
w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób
zakażnych i zawodowych. Obszarem działania PSSE jest miasto Gdynia
z wyłączeniem portu morskiego w Gdyni.

Zadania PSSE związane z nadzorem nad stosowaniem w żywności substancji
dodatkowych realizowane były, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym4, przez
Sekcję m.in. poprzez:
- sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiemprawidłowychwarunków

produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności w ramach
urzędowychkontroli żywności,

- pobieranie próbek środków spożywczych do badań laboratoryjnych w ramach
urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez
przedsiębiorcówkryteriów bezpieczeństważywności,

- podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności
w ramach sieci systemu RASFF,

- granicznej kontroli sanitarnej w zakładach celnych oraz miejscach docelowego
przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji

1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji
i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli
Państwowej Inspekcji Sanitamej (Dz. U. Nr 106poz. 730)- dalej: ,rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów
dotyczących rejestracji i zatwierdzania'
2 System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach
3 Statut stanowił załącznik do zarządzenia nr 229/12 Wojewody Pomorskiego z dnia 6sierpnia 2012r. w sprawie nadania
statutu Powiatowej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Gdyni.
4 Zarządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni z dnia 18lutego 2014r. w sprawie
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni.
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pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego
przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej praz państw
niebędącychczłonkami EuropejskiegoPorozumieniao Wolnym Handlu.

W kartach stanowiskowych pracowników Sekcji określono cel stanowisk, który
obejmował m.in. kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania
higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków przechowywania dozwolonych
substancji dodatkowych, warunków sprzedaży dozwolonych substancji dodatkowych,
nadzoru nad jakością zdrowotną dozwolonych substancji dodatkowych.

(dowód: akta kontroli str. 6-35)

W Sekcji w okresie objętym kontrolą zatrudnionych było od 12 do 14 osób
na 14 przyznanychetatach.
PPIS wyjaśnił, że stan osobowy utrzymywany był w latach 2016-2018 (I kwartał)
w granicach przyznanych etatów, jednak od stycznia 2016 r. występowała duża
rotacja pracowników. W okresie tym zatrudniono cztery osoby na zastępstwo. Ich
przygotowanie do samodzielnej pracy, zgodnie z obowiązującym w PSSE
Systemem Zarządzania Jakością, wymagało okresu około 5-6 miesięcy
i zaangażowania pozostałych zatrudnionych pracowników, kosztem
niezrealizowania planowanych kontroli. Łącznie w ww. okresie w Sekcji pracowały 23
różne osoby.
W związku ze wzrostem ilości dodatkowych zadań w Sekcji oraz dużą fluktuacją
kadr, utrudniającą pełną realizację planu kontroli, PPIS wystąpił do PPWIS w 2018 r.
o zwiększenie zatrudnienia w Sekcji o jeden etat5.

W latach 2016-2018 (I kwartał) trzech pracowników Sekcji wzięło udział w dwóch
szkoleniach organizowanych przez PPWIS, w ramach których poruszone były
zagadnienia nawiązujące do dodatków do żywności6. Ponadto w 2016 r. i 2017 r.
dwóch pracowników wzięło udział w szkoleniach dotyczących planu pobierania
próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS,
w tym w kierunku substancji dodatkowych.
PPIS wyjaśnił, że pracownicy nie uczestniczyli w szkoleniach poświęconych głównie
substancjom dodatkowym, ponieważ szkolenia takie odbyły się w latach 2011-2012.

(dowód: akta kontroli str. 36-90, 1239-1259)
1.2. Na podstawie wytycznych GIS do planowania działalności Państwowej Inspekcji
Sanitarnej na poszczególne lata objęte kontrolą7 PPIS opracował plany
zasadniczych przedsięwzięć na lata 2016-2018. W planach tych nie określił
przedsięwzięć bezpośrednio odnoszących się do zagadnień bezpieczeństwa
żywności zawierającej substancje dodatkowe. Dla Sekcji określił natomiast
przedsięwzięcia dotyczące m.in. dodatków do żywności:
- sporządzenie planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej

kontroli i monitoringu oraz jego realizacja,
- prowadzenie bazy danych wyników badania pobranych próbek,

5 Pismo W/315/2018/MM z 18 stycznia 2018 r.
5 W dniu 20.04.2016 r. na szkoleniu pl. Bieżące zagadnienia z nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia
przedstawiono podsumowanie misji FVO w sprawie dodatków do żywności (czas trwania zgodnie z programem - 20 minut)
oraz w dniu 02.02.2017 r. na szkoleniu pl. Szkolenie w zakresie rolniczego handlu detalicznego, zanieczyszczeń chemicznych
w żywności i systemu RASFF w ramach bloku dotyczącego systemu RASFF omawiano postępowanie wyjaśniające w zakresie
obecności substancji dodatkowych w środkach spożywczych (czas trwania tego bloku obejmującego trzy inne zagadnienia - 1
godzina i 20 minut)
7 Z dnia: 21 września 2015 r., 21 września 2016 r. i26 września 2017 r.
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- prowadzenie skutecznych działań kontrolnych w zakładach produkcji, dystrybucji
i obrotu środków spożywczych, w których występują zdarzenia niezgodne
z wymaganiami,

- zapewnienie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań dotyczących znakowania,
prezentacji i reklamy żywności wzbogacanej, suplementów diety i środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Plany zgodne były z wytycznymi do planowania i działalności PPIS województwa
pomorskiego na lata 2016, 2017 i 2018 w zakresie bezpieczeństwa żywności
i żywienia, w tym bezpieczeństwa żywności prozdrowotnej, materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych.

W planach określono, oprócz treści przedsięwzięcia, osoby odpowiedzialne
i realizujące zadanie, termin realizacji i uwagi zawierające m.in. wskażniki realizacji.
Przy przedsięwzięciach cyklicznych, np. prowadzeniu działań kontrolnych, wskażnik
realizacji określono "na bieżąco w ciągu roku", natomiast przy przedsięwzięciach,
z realizacji których sporządzano sprawozdania, wskazano termin lub sposób jego
sporządzenia.

(dowód: akta kontroli str. 91-141, 1239-1258)
1.3. W harmonogramach kontroli na lata 2016-2018, stanowiących załączniki
do planów zasadniczych przedsięwzięć, zaplanowano przeprowadzenie przez
pracowników Sekcji łącznie 2.465 kontroli w: 846 obiektach w 2016 r., 795 w 2017 r.
oraz 804 w 2018 r., w tym również w obiektach stosujących potencjalnie substancje
dodatkowe. Spośród tych kontroli, siedem w 2017 r. i dwie w I kwartale 2018 r.
dotyczyły obiektów stacjonarnych prowadzących również sprzedaż internetową.
Z wyjaśnień PPlS wynika, że częstotliwość kontroli obiektów ustalana była m.in.
na podstawie oceny potencjalnego ryzyka w zakresie bezpieczeństwa, na które
narażona mogła być żywność w procesie produkcji lub obrocie, w oparciu
o ustalenia z przeprowadzonych dotychczas kontroli.
Sposób prowadzenia analizy ryzyka określono w Procedurze urzędowej kontroli
żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością8
(dalej: "procedura PKJBŻ/01"). W ramach prowadzonych kontroli sanitarnych
pracownicy zobowiązani byli do wypełnienia arkusza oceny kontrolowanego zakładu
produkcji/obrotu żywnością/żywienia zbiorowego/materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością9 (dalej: "arkusz oceny zakładu"), zgodnie
z którym zobowiązani byli oceniać m.in. stan techniczno-sanitarny, higienę
produkcji, dystrybucji i sprzedaży, zarządzanie zakładem, kontrolę wewnętrzną
i systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz profil działalności,
przyznając punkty. Poszczególnym przedziałom punktowym przypisana była jedna
z trzech kategorii ryzyka. W procedurze PKJBŻ/01 zalecono prowadzenie kontroli
zakładów produkcyjnych o wysokiej kategorii ryzyka nie rzadziej niż co 12 miesięcy,
o średniej kategorii ryzyka - nie rzadziej niż raz na 18 miesięcy, a o niskiej kategorii
ryzyka - nie rzadziej niż raz na 24 miesiące.

Z analizy zapisów w harmonogramach kontroli dotyczących wybranych losowo
20 zakładów produkcji żywności i kategorii ryzyka przypisanych tym zakładom

B Procedura określona w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 104/17 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością, a do 22.05.2017 r. - w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 153/14 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 lipca
2014 r.
9 ZF/PKlBLt01/01/01
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na podstawie ocen przeprowadzonych w trakcie kontroli sanitarnych w latach 2016-
2018 (I kwartał) wynika, że kontrole planowano zgodnie z zalecaną częstotliwością.
(dowód: akta kontroli stL 115-141, 264-277, 289-298, 304-320, 370-373, 1239-1258)
1.4. W latach 2016 L, 2017 L i I kwartale 2018 r. w rejestrze zakładów
podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(dalej: "rejestr zakładów") ujętych było odpowiednio: 77, 78 i 68 obiektów produkcji
żywności i 1.634, 1.680 oraz 1.633 obiektów obrotu żywnością.
PPIS wyjaśnił, że nie wszystkie podmioty ujęte w rejestrze zajmujące się produkcją
lub dystrybucją żywności uwzględniono w planach kontroli na lata 2016-2018.
W planach tych ujęto zakłady potencjalnie o wysokim ryzyku w zakresie
bezpieczeństwa, na które narażona mogła być żywność w procesie produkcji lub
obrocie oraz w systemie rotacyjnym- zakłady o średnim i niskim ryzyku.
W okresie objętym kontrolą skontrolowano odpowiednio 49 (64%), 55 (71%) i 3 (4%)
obiekty produkcji żywności oraz 658 (40%), 732 (44%), 30 (2%) obiektów obrotu
żywnością.
Procedura PKlBŻ/01 stanowiła m.in., że pracownicy przeprowadzający kontrole
sanitarne zobowiązani byli m.in. do dokonania sprawdzenia poprawności
opracowanej dokumentacji oraz oceny prawidłowości prowadzenia kontroli
wewnętrznej w zakładach, stosując do tego, w zależności od zakresu kontroli, listy
pytań kontrolnych, które stanowiły materiał pomocniczy do oceny kontrolowanego
zakładu i nie stanowiły załączników do protokołu. Jedną z takich list była lista pytań
kontrolnych dla zakładów produkcji żywności stosujących dodatki do żywności
(dalej: "lista pytań kontrolnych").
Stosowanie dodatków do żywności w zakresie określonym w liście pytań
kontrolnych było przedmiotem kontroli w pięciu obiektach produkcji żywności
uednym w 2016 L, trzech w 2017 L i dwóch w I kwartale 2018 L). W ramach tych
kontroli nie pobierano próbek żywności do badania laboratoryjnego.
Nieprawidłowościw zakresie stosowania dodatków do żywności nie stwierdzono.
Analizą objęto dokumentację losowo wybranych 20 sanitarnych kontroli
kompleksowych10 w 16 zakładach produkujących żywność wieloskładnikową.
W trakcie tych kontroli nie wypełniono list pytań kontrolnych w zakresie substancji
dodatkowych.
Pracownicy PSSE przeprowadzający przedmiotowe kontrole wyjaśnili m.in.,
że wykonana przez nich wymagana ocena znakowania wyrobów gotowych na
podstawie arkusza oceny zakładu wskazała na niskie ryzyko wystąpienia
nieprawidłowości obszarze substancji dodatkowych bądź analizy przeprowadzone
przed podjęciem kontroli wskazywały na inne, niż dotyczące dodatków do żywności,
obszary konieczne do sprawdzenia w trakcie kontroli. Ponadto PPIS wyjaśnił m.in.,
że kontrola przestrzegania przepisów dotyczących dodatków do żywności stanowiła
niewielki ułamek kompetencji Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie nadzoru nad
bezpieczeństwem żywności. Działalność kontrolna PSSE ukierunkowana była
głównie na obszary stanowiące potencjalnie dużo większe ryzyko dla konsumenta,
niż stosowanie dodatków do żywności. Wyjaśnił również, że niewypełnianie listy
kontrolnej nie stanowiło odstępstwa od procedury.

10 Protokoły kontroli nr: HŻŻf15/A12015/106/16. HŻŻf15/A1201513012016, HŻŻ-15/A12017l10/17, HŻŻl16A12013164/16, HŻŻ-
11/A12017/5/2017, HŻŻf12/A12017l37/2017, HŻŻf15/A12017/116/17, HŻŻ-15A113/27/16, HŻŻf31/A12017/121/17, HŻŻ-4/A12-
161166/2017, HŻŻf4A12016/21/2016, HŻŻf31/A120171126/2017, HŻŻf16A12013194/16, HŻŻ-15/A12017/149/17,
HŻŻf15/A12017176/17. HŻŻ-9/A12016/104/2017, HŻŻ-9/A12016/10612017, HŻŻ-9A12016/115/2017, HŻŻ-9A/2016/34/2016,
HLżf4A12016/61/2017 .
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Z ustaleń narady dotyczącej omówienia zamierzeń na 2018 r., która odbyła się
30 stycznia 2018 r. w WSSE w Gdańsku wynikało, że kontrole kompleksowe służą
głównie do ustalenia ryzyka dla zakładu i częstotliwości kontroli. Kontrole
tematyczne z kolei, do realizacji zamierzeń na dany rok, kontroli zagadnień
bieżących i kontroli wdrożenia przez przedsiębiorców prawnych. Z list pytań
kontrolnych należy natomiast korzystać podczas kontroli tematycznych.
Plan kontroli został wykonany w 72% w 2016 r. i 71,2% w 2017 r.

Nieprzeprowadzeniewszystkich zaplanowanych kontroli wynikało, jak wyjaśnił PPIS,
z konieczności realizacji innych kontroli pozaplanowych - w ramach systemu
RASFF, interwencyjnych, na wniosek o zatwierdzenie zakładu, granicznych oraz
z częstej rotacji pracowników.

W okresie objętym kontrolą PPIS nie inicjował dodatkowych kontroli obejmujących
wyłącznie stosowanie dodatków do żywności, gdyż jak wyjaśnił, ocena wyników
urzędowych kontroli żywności w kierunku substancji dodatkowych z poprzednich lat,
analiza powiadomień w systemie RASFF oraz plany zamierzeń, kontroli i poboru
próbek do badań, nie wskazywały na taką potrzebę.

(dowód: akta kontroli str. 111, 142-246,252-256,266-277,291-320,364-530,1018,
1239-1261,1272-1286,1345-1347,1350-1370)

1.5. W planach pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej
kontroli i monitoringu, przekazanych przez WSSE w Gdańsku, w każdym z lat
objętych kontrolą uwzględniono pobranie przez PSSE i badanie próbek żywności
w kierunku substancji dodatkowych. Plany zawierały m.in. wykazy substancji
dodatkowych podlegających badaniu w poszczególnych grupach środków
spożywczych, określone na podstawie dostępnych wyników urzędowej kontroli
żywności w kierunku substancji dodatkowych, powiadomień zgłoszonych w systemie
RASFF dotyczących środków spożywczych nieodpowiadających przepisom
w zakresie substancji dodatkowych, specyfiki rynku spożywczego w Polsce oraz
danych naukowych.
Plany poboru próbek w zakładanych kierunkach substancji dodatkowych zostały
przez PSSE zrealizowane. W 2018 r. pobieranie próbek żywości w kierunku
substancji dodatkowych przewidziano na II i III kwartał.

(dowód: akta kontroli str. 537-541, 567-664, 684-790, 808-886)
1.6. Zgodnie z omówionymi w pkt. 1.5 planami, przez pracowników PSSE pobrane
zostały łącznie 641 próbki w 2016 r., 578 w 2017 r. i 22 w I kwartale 2018 r.11, w tym
w kierunku substancji dodatkowych odpowiednio 31 próbek12 w 2016 r. i 3013

w 2017 r. Próbki te, zgodnie z wytycznymi PPWIS, zostały przebadane
w Laboratorium Badania Żywności i Żywienia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gdańsku (dalej: Jaboratorium WSSE") pod kątem
następujących substancji dodatkowych (których zawartość w środkach spożywczych
była limitowana lub w przypadku barwników z grupy Sudan - niedozwolona):
- słodzących: aspartam (siedem próbek w 2016 r. i pięć w 2017 r.), acesulfam K

(cztery i sześć próbek), sacharyna (trzy i dwie próbki),

11 M.in. w kierunkach zanieczyszczeń mikrobiologicznych, metali szkodliwych dla zdrowia, mikotoksyn i pozostałości
pestycydów.
11 W 12 grupach asortymentowych żywności: mięso, podroby i produkty mięsne; ryby, owoce morza i ich przetwory; mleko
i przetwory mleczne; ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne; wyroby cukiernicze i ciastkarskie; warzywa; owoce; wody
mineralne i napoje bezalkoholowe; koncentraty spożywcze; wyroby garmażeryjne i kulinaria; spożywcze środki specjalnego
przeznaczenia żywieniowego; suplementy diety.
13 W 14 grupach asortymentowych żywności: w 12 takich jak w 2016 r. oraz drób, podroby i produkty drobiarskie, surowe
wyroby mięsne drobiowe, jaja i produkty jajeczne; tłuszcze roślinne.
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- konserwujących: kwas benzoesowy (dziewięć i osiem próbek), kwas sorbowy -
(17 i 19 próbek), azotyn sodu lub azotan sodu (dwie i trzy próbki),

- barwników: błękit brylantowy (dwie próbki w 2016 r.), azorubina (dwie próbki
w 2016 r.), czerwień koszenilowa (po jednej próbce), barwniki z grupy Sudan
Uednapróbka w 2017 r.), indygotyna i indygokarmina Uednapróbka w 2017 r.).

Analiza wybranej losowo dokumentacji związanej z pobraniem 21 próbek żywności
oraz wyników badań laboratoryjnych wykazała, że:
- 19 próbek zostało pobranych i zbadanych w kierunku obecności i ilości

wybranych substancji wymienionych na etykiecie, a wynik podawano
w odniesieniu do limitu składnika określonego w załączniku II do Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie dodatków do żywności14 (dalej: "rozporządzenie 1333/2008"),

- jedna próbka została pobrana i zbadana w kierunku niewymienionych na
etykiecie produktu substancji konserwujących (kwas sorbowy, kwas
benzoesowy), a jedna w kierunku niedozwolonych barwników z grupy Sudan,

- badaniu poddano te substancje dodatkowe, na badanie których akredytację
posiadało laboratorium WSSE, w związku z czym w siedmiu próbkach nie
zbadano pięciu substancji wymienionych na etykietach produktów, których
zawartość była limitowana: słodzących - suklaroza i cyklaminiany, barwników -
annato i koszenila oraz konserwującej - propionian wapnia,

- wszystkie próbki oceniono pod kątem prawidłowości znakowania produktu,
- osiem próbek (pięć w 2016 r. i trzy w 2017 r.) zostało zdyskwalifikowanych pod

względem znakowania, w tym jedna również pod względem zawartości barwnika
czerwień koszenilowa - niewymienionego w załączniku II część E
rozporządzenia 1333/2008 w kategorii żywności 15.1 Przekąski na bazie
ziemniaków, zbóż, mąki i skrobi,

- po otrzymaniu sprawozdań z badań, PPIS wydał orzeczenia, w których
stwierdził, że próbki odpowiadały wymaganiom m.in. rozporządzenia 1333/2008
oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011
z dnia 25.10.2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat
żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG,
dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10IWE, dyrektywy
2000/131WEParlamentu Europejskiego i Rady, Dyrektywy Komisji 2002/671WE
i 2008/51WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/200415

(dalej: "rozporządzenie 1169/2011") bądź nie odpowiadały wymaganiom
niektórych przepisów ww. aktów prawnych,

- sprawozdania z wynikami badań zakwestionowanych próbek zostały przekazane
do właściwych, ze względu na siedzibę producenta, Powiatowych Inspektorów
Inspekcji Sanitarnych16 i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni.

Wydane przez PPIS orzeczenia nie odnosiły się do faktycznego zakresu badań
i zawierały jedynie ogólne stwierdzenia dotyczące spełnienia wymagań określonych
w przepisach. W trakcie kontroli NIK, PPIS wprowadził do stosowania wzór pisma
w sprawie wyników badań pobranych próbek, który zapewni precyzyjne określenie
zakresu przeprowadzonych badań i ocen, rodzaju oznaczeń, rodzaju zastosowanej
metodyki badawczej oraz podmiotów je otrzymujących.

14 Dz. U. UE L 354 z 31.12.2008, s. 16 ze zm.
15 Dz. U. UE L 304 z 22.11.2011 ze zm.
16 W Gdańsku, Warszawie, Dębicy, Zgierzu, Bydgoszczy i Olsztynie.
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PPIS wyjaśnił, że ze względu na szczególny charakter sprzedaży, jaką jest sprzedaż
za pośrednictwem stron internetowych, gdzie magazynowanie i wysyłka
wykonywana jest przez podwykonawców, pobór próbek planowano także
w zakładach, które jednocześnie posiadają, oprócz sprzedaży internetowej,
sprzedaż stacjonarną lub magazyny środków spożywczych. W 2016 r. pobrano dwie
próbki w kierunku substancji dodatkowych w jednym z marketów prowadzącym
również sprzedaż internetową. W pozostałych latach objętych kontrolą próbek w tym
kierunku u takich sprzedawców nie pobierano.

(dowód: akta kontroli str. 149, 185-186,364-369,531-533,545-561,667-683,
791-807, 878-882, 887-922, 1239-1258, 1274-1349)

1.7. W 2017 r. pobrano jedną nieplanowaną próbkę żywności do badania
w kierunku substancji dodatkowych (z podgrupy wędliny drobiowe), przewidzianą
do pobrania w planie innej PSSE. W pozostałych latach objętych kontrolą próbek
żywności w kierunku substancji dodatkowych poza planem nie pobierano.

(dowód: akta kontroli str. 881-882, 1239-1258)

1.8. W okresie objętym kontrolą PPIS nie wykonywał kompleksowych badań prób
żywności pod kątem zgodności faktycznego składu substancji dodatkowych
ze składem umieszczonym na opakowaniu, ani nie inicjował dodatkowych
lub doraźnych kontroli i badań w kierunku substancji dodatkowych.

PPIS wyjaśnił m.in, że ocena wyników urzędowych kontroli żywności w kierunku
substancji dodatkowych z poprzednich lat, analiza powiadomień w systemie RASFF
oraz plany zamierzeń, kontroli i poboru próbek do badań nie wskazywały na taką
potrzebę. Badanie próbek żywności realizowane było zgodnie z planem
opracowanym przez GIS oraz dostępnym zakresem wykonywania analiz przez
laboratorium WSSE.

(dowód: akta kontroli str. 1239-1258, 1274-1286)

1.9. W okresie objętym kontrolą PPlS realizował zadania w zakresie
przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej w zakładach celnych oraz miejscach
docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz
substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego
oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz państw
niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,
znajdujących się na terenie przez niego nadzorowanym. Sposób przeprowadzania
kontroli określony był w procedurze urzędowej kontroli spełniania wymagań
zdrowotnych przez żywność oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu
z żywnością objęte kontrolą graniczną (dalej: "procedura PK/NG/01")17.W okresie
tym pobrano 13 próbek żywności do badań laboratoryjnych, żadnej z nich
nie przebadano w kierunku substancji dodatkowych. Wydano łącznie 68 świadectw
o spełnieniu wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze (w tym 30 w 2016 r.,
29 w 2017 r. i dziewięć w I kwartale 2018 r.) oraz dwa świadectwa o niespełnieniu
wymagań zdrowotnych (w 2016 r.) przez próbkę ryżu z powodu obecności
szkodników i pozostałości oraz próbkę kardamonu czarnego z uwagi na porażenie
pleśnią i w konsekwencji wydano decyzję nakazującą niezwłocznie zwrócić
do producenta zakwestionowane artykuły spożywcze.

17 Procedura określona w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 132/2014 Głównego Inspektora Sanitamego z dnia 9 czerwca
2014 r. w sprawie procedury urzędowej kontroli spełniania wymagań zdrowotnych przez żywność oraz materiały iwyroby
przeznaczone do kontaktu z żywnością oraz objęte kontrolą graniczną.
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Badanie dokumentacji ośmiu granicznych kontroli sanitarnych substancji dodatkowych
(guma konjac, karagen, wodorowęglan sodu) i środków spożywczych zawierających w
swoim składzie substancje dodatkowe (sok z mango, witamina A+E kapsułki, kapsułki
miękkie z witaminą D, glukomannan, tabletki cytrynian magnezu i witamina B6)
wykazało, że:
- w ramach sześciu kontroli dokonano przeglądu i oceny dokumentacji przedłożonej

przez importerów, oceny warunków składowania oraz oględzin partii towaru,
- w ramach dwóch kontroli dokonano przeglądu i oceny dokumentacji,
- w wyniku jednej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w znakowaniu;

dokumentacja została przekazana do PPIS właściwego dla siedziby dystrybutora,
- w żadnym przypadku nie zostały pobrane próbki towarów do badań

laboratoryjnych, w tym w kierunku substancji dodatkowych,
- w wyniku każdej kontroli wydane zostały świadectwa spełnienia wymagań

zdrowotnych przez środek spożywczy przekraczający granicę.

Zgodnie z procedurą PKlNG/01 próbki pobiera się w przypadku powzięcia, w wyniku
dokonanych oględzin, uzasadnionego podejrzenia co do zgodności z wymaganiami
zdrowotnymi towaru bądź, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na ryzyko dla
bezpieczeństwa żywności; zgodnie z postanowieniami obowiązujących wprost
przepisów Unii Europejskiej dotyczących kontroli towarów przywożonych z państw
trzecich, zgodnie z planem pobierania próbek do badania żywności oraz w przypadku
partii towarów z krajów stwarzających zagrożenia wystąpienia skażenia
promieniotwórczego, jeśli brak jest certyfikatu producenta/osoby odpowiedzialnej za
towar określającego poziom tego skażenia w danej partii towaru.

PPIS wyjaśnił, że próbki żywności nie zostały pobrane, ponieważ nie stwierdzono
uchybień kwalifikujących towary do poboru próbek, w tym na zawartość substancji
dodatkowych.

(dowód: akta kontroli str. 923-942,1239-1261)

1.1O.Wokresie objętym kontrolą w PSSE nie analizowano jakości zdrowotnej produktów
żywnościowych pod kątem:
- kumulacji wielu substancji dodatkowych pochodzących z różnych źródeł oraz

ewentualnego działania synergicznego lub utajonego,
- możliwych (negatywnych) interakcji z innymi składnikami produktu oraz innymi

składnikami diety,
- rodzaju substancji dodatkowych występujących w żywności spożywanej przez

populację polską,
- oceny spożycia substancji dodatkowych z dietą (ze spożywaną przez populację

polską żywnością) i oceny ryzyka narażenia polskiej populacji na działanie
substancji dodatkowych.

PPIS wyjaśnił m.in., że przeprowadzanie ocen i analiz w ww. zakresie nie leżało
w zakresie jego kompetencji, a także w zamierzeniach i zadaniach organów PIS.
Organy PIS wykonywały wstępne analizy polegające na prowadzeniu kontroli
wybranych dodatków do żywności, w tym badań laboratoryjnych na zawartość
dozwolonych substancji dodatkowych, w celu oceny zgodności z limitami określonymi
w przepisach prawa. Dane o zbadanych próbkach w postaci arkusza gromadzenia
danych przekazywane były co pół roku do WSSE w Gdańsku w celu opracowania
raportu dotyczącego spożycia i stosowania dodatków w Polsce, na podstawie art. 27
rozporządzenia 1333/2008.

(dowód: akta kontroli str. 1239-1258, 1274-1286)
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NIK zleciła PPIS przeprowadzenie kontroli dorażnej18 dotyczącej prawidłowości
oznakowania 20 podstawowych rodzajów artykułów spożywczych19, m.in. pod kątem
rzetelności przekazywania informacji o substancjach dodatkowych oraz
prawidłowości oznakowania tych artykułów, w tym zasadności zamieszczenia
dobrowolnych informacji typu: "domowa", "staropolska", "bez konserwantów".

Pracownicy PSSE ustalili, że oznakowanie wszystkich wytypowanych do kontroli
artykułów spożywczych pod kątem substancji dodatkowych było rzetelne i zgodne
z obowiązującymi przepisami.

(dowód: akta kontroli str. 943-993)

W wyniku oględzin2o czynności kontrolnych starszego asystenta - pracownika PSSE
- w trakcie kompleksowej kontroli sanitarnej w nadzorowanym przez PPl S zakładzie
produkującym lody stwierdzono, że podejmowane działania były zgodne
z procedurą PKlBŻl01 i polegały m.in. na:
- sprawdzeniu stanu sanitarnego pomieszczeń w zakładzie,
- ustaleniu wykorzystywanych w zakładzie składników i surowców lodów,
- ocenie zakładu na podstawie arkusza oceny,
- analizie zapisów na etykietach trzech wybranych wyrobów gotowych
i porównaniu ich z zapisami składów umieszczonymi na opakowaniach mieszanek
w zakresie występowania w nich substancji dodatkowych i pełnionej przez nie
funkcji technologicznej, z zapisami na karcie identyfikowalności produktów
dotyczącymi masy zużytych w procesie produkcji składników oraz w recepturach
opracowanych dla poszczególnych smaków lodów, a następnie dokonaniu oceny
zgodności zastosowanych dodatków do żywności z przepisami rozporządzenia
nr 1333/2008 i oceny znakowania wyrobów gotowych z przepisami rozporządzenia
nr 1169/2011,
- wypełnieniu listy pytań kontrolnych dla zakładów produkcji żywności stosujących
dodatki do żywności.
W trakcie kontroli pracownik PSSE ustalił, że kontrolowany zakład nie stosował
bezpośrednio do produkcji lodów dodatków do żywności. W procesie produkcyjnym
używano natomiast mieszanek, które w swoim składzie zawierały substancje
dodatkowe. W związku z tym, w wyprodukowanych lodach obecne były dodatki
do żywności w wyniku wprowadzenia ich wraz z jednym ze składników (na zasadzie
przenoszenia - carry over).

Z protokołu kontroli sanitarnej wynikało, że przedstawiciel PPIS nie stwierdził
nieprawidłowości.

(dowód: akta kontroli str. 994-1017)

1.11. Rejestr zakładów w okresie objętym kontrolą prowadzony był w formie
elektronicznej21 według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia
w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania.

PPIS wyjaśnił, że rejestr uzupełniany był przez wszystkich pracowników Sekcji,
a podstawą zapisów były informacje uzyskiwane podczas czynności kontrolnych,
m.in. przeprowadzanych na wniosek strony o zatwierdzenie zakładu i wpis
do rejestru.

18 Na podstawie art. 12ust. 3ustawy z dnia 23grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017r. poz. 524,ze zm.)-
dalej: ,ustawa o NIK'.
19 Po 2 rodzaje chleba, bułki, parówki, szynki, polędwicy; po jednym rodzaju: kiełbasy, kiełbasy drobiowej, pasztetu,
koncentratu bulionu, fileta z ryby mrożony, śledzia, ciastek, herbatników/markiz, bułki słodkiej typu drożdżówka, biszkoptów.
20 Przeprowadzonych na podstawie art. 39ust. 1 ustawyoNIK.
21 W arkuszu kalkulacyjnym.
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Ustalona
nieprawidłowość

Badanie zapisów w rejestrze dotyczących 14 losowo wybranych zakładów wykazało,
że wszystkie zakłady zostały ujęte w rejestrze. W ośmiu przypadkach dane były
kompletne i aktualne, a w pozostałych sześciu w rejestrze nie uwzględniono zmian
wynikających z wydanych w okresie objętym kontrolą decyzji zmieniających decyzje
o zatwierdzeniu zakładu, dotyczących głównie rozszerzenia działalności, złożonego
wniosku o wykreślenie zakładu, albo zawarto dane niezgodne z dokumentacją.

(dowód: akta kontroli str. 200-246,1018-1019)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następującą nieprawidłowość:
Dane ujęte w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS
dotyczące sześciu22, z 14 objętych kontrolą (43%), zakładów nie zostały w okresie
objętym kontrolą uaktualnione o zmiany wynikające z decyzji PPlS zmieniających
decyzje o zatwierdzeniu zakładu dotyczące głównie rozszerzenia działalności albo
złożonego wniosku o wykreślenie zakładu bądź były niezgodne z przedłożoną
w PSSE dokumentacją.
Obowiązek bieżącego uaktualniania danych zawartych w rejestrze wynikał
z przepisu art. 62 usl. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia23•

(dowód: akta kontroli str. 1018-1019)
PPIS wyjaśnił, że dane w rejestrze były niezgodne z dokumentacją i nieuzupełniane
na bieżąco w wyniku przeoczenia pracowników. Jednocześnie wskazał, że polecił
pracownikom Sekcji uzupełnić w rejestrze stwierdzone braki i zobowiązał ich do jego
bieżącej aktualizacji.

(dowód: akta kontroli str. 1391-1392)
W ocenie NIK, PSSE była przygotowana do sprawowania nadzoru nad
bezpieczeństwem żywności w aspekcie substancji dodatkowych. W strukturze
organizacyjnej PSSE wyodrębniono komórkę odpowiedzialną za zadania w tym
zakresie. W okresie objętym kontrolą przewidziane dla tej komórki etaty były
obsadzone. W kartach stanowiskowych pracownikom przypisano realizację zadań
obejmujących również zagadnienia związane z dodatkami do żywności. Roczne
plany kontroli ustalano na podstawie wytycznych GIS, jednak z uwagi m.in. na
częstą rotację pracowników Sekcji nie zostały one w latach 2016-2017 w pełni
zrealizowane. W trakcie kompleksowych kontroli sanitarnych w pięciu obiektach
zweryfikowano zagadnienia związane z dodatkami do żywności zgodnie z listą pytań
kontrolnych stanowiącą materiał pomocniczy do oceny kontrolowanego zakładu. Nie
przeprowadzano kontroli tematycznych w zakresie substancji dodatkowych i nie
inicjowano dodatkowych badań w tym kierunku. Stosowanie substancji dodatkowych
w żywności nie stanowiło dla PPIS obszaru o istotnym ryzyku wystąpienia
nieprawidłowości w świetle innych jego kompetencji w dziedzinie nadzoru nad
bezpieczeństwem żywności oraz uwarunkowań kadrowych. W latach 2016-2017,
zgodnie z wytycznymi GIS, zrealizowano plany pobierania próbek żywności
w kierunku substancji dodatkowych. Prowadzony w PSSE rejestr zakładów
podlegających urzędowej kontroli organów PIS prowadzony był według wzoru
określonego w przepisach prawa, jednak dane sześciu z 14 zbadanych zakładów
były nieaktualne.

22 0026/1105/2007, 4881110512015, 2230/1105/2008, 163/1105/2017,39/1105/2016,30/1105/2016
23 Dz. U. z 2017 r. poz. 149. ze zm.
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Opis stanu
faktycznego

2. Współpraca państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
z innymi instytucjami oraz działalność edukacyjna w zakresie
bezpieczeństwa stosowania w żywności substancji dodatkowych

2.1. W okresie objętym kontrolą w ramach systemu RASFF otrzymano cztery
powiadomienia dotyczące substancji dodatkowych (w 2016 r.). Dotyczyły one
przekroczenia dopuszczalnej lub zawyżonej ilości dodatków do żywności:
- substancji konserwującej - kwasu sorbowego w partii śliwek suszonych oraz
suszonych morelach (powiadomienia alarmowe),
- barwników - czerni brylantowej w produkcie ikra rybia z gromadnika oraz żółcieni
chinolinowej w koncentracie napoju dla sportowców (powiadomienia informacyjne).
W podmiotach określonych na listach dystrybucyjnych przeprowadzono kontrole
interwencyjne, w trakcie których ustalono, że nie posiadały one na stanie
kwestionowanych towarów w wyniku wdrożenia procedur wycofania z obrotu
posiadanych partii produktu bądż sprzedaży produktów klientom indywidualnym bez
możliwości ich identyfikacji. Informacje dotyczące ustaleń w ww. sprawach zostały
przekazane PPWIS.

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki wykrycia przez PPIS
niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu pochodzącego z substancji dodatkowej
i zgłoszenia tego w formie powiadomienia systemu RASFF.

(dowód: akta kontroli str. 1020-1167, 1239-1242, 1262-1271)
2.2. W okresie objętym kontrolą PPIS otrzymał, zgodnie z właściwością
miejscową, dwa powiadomienia24 o nieprawidłowościach w znakowaniu środków
spożywczych, dotyczące m.in. substancji dodatkowych (stwierdzonych przez PSSE
w Koszalinie oraz PSSE w Pruszkowie). Wobu przypadkach zostały
przeprowadzone kontrole we wskazanych podmiotach. W jednym przypadku
ustalono, że kontrolowany podmiot był dystrybutorem, a nie producentem produktu,
a produkty oznaczone były inną etykietą niż ta, którą przekazała PSSE w Koszalinie.
W drugim przypadku przedsiębiorca poprawił błędną nazwę na etykiecie,
poinformował o błędzie jedynego odbiorcę produktu oraz przekazał do PSSE
prawidłową etykietę. O wynikach podjętych działań PPIS poinformował PSSE,
od których otrzymał powiadomienia.

(dowód: akta kontroli str. 1168-1203, 1239-1242, 1262-1271)

2.3. W okresie objętym kontrolą PPIS nie przeprowadzał wspólnych kontroli
z innymi organami kontroli25 w zakresie bezpieczeństwa żywności zawierającej
substancje dodatkowe. Współpraca z innymi podmiotami (m.in. szkołami
i organizacjami pozarządowymi) polegała na realizacji działań edukacyjnych
obejmujących również zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności
zawierającej substancje dodatkowe.

(dowód: akta kontroli str. 153-154, 191-192, 1239-1242, 1262-1271)
PPIS wyjaśnił, że wspólne kontrole w tym zakresie nie były prowadzone, gdyż
nie stwierdzono ryzyka wprowadzania do obrotu przez kontrolowane zakłady
środków spożywczych zawierających substancje dodatkowe, które mogły stwarzać
zagrożenie zdrowia lub życia.

(dowód: akta kontroli str. 1274-1286)

24 Pisma nr NB.4260.58.2016.MŻ.1617 z 8 sierpnia 2016 r. oraz PS.HŻ.075.12.2018 z 26 stycznia 2018 r.
25 Np. z Inspekcją Handlową i Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
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2.4. W ramach aktywnej edukacji społeczeństwa PSSE od 2006 r. realizowała
Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę!", współorganizowany przez
GIS oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. Celem
programu była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych
nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin oraz promocja zbilansowanej diety
i zasad aktywnego trybu życia. Program realizowany był w szkołach gimnazjalnych
i podstawowych na terenie Gdyni.
W latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017 w Programie uczestniczyli uczniowie
odpowiednio 25 i 27 szkół gimnazjalnych oraz 16 i 32 szkół podstawowych. PSSE
przekazywała do wykorzystania przez uczestników Programu materiały oświatowo-
zdrowotne w formie plakatów, poradników dla nauczycieli oraz broszur dla rodziców
i uczniów. W materiałach tych zawarte były informacje dotyczące prawidłowego
żywienia oraz praw konsumenta, znakowania produktów, substancji alergennych
i dodatków do żywności.
Działania edukacyjne realizowane były również podczas imprez prozdrowotnych
organizowanych na terenie Gdyni, np. Biegu Europejskiego, Światowego Dnia
Zdrowia i Światowego Dnia Serca. W ramach tych wydarzeń prowadzone było
poradnictwo m.in. w zakresie piramidy żywienia, diety, umiejętności czytania etykiet
na produktach spożywczych oraz dystrybucja materiałów edukacyjnych w tym
zakresie.
Działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie
spożywania substancji słodzących z dietą realizowane były w ramach kontroli
sanitarnych obejmujących prawidłowość stosowania rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach26 przez prowadzących
działalność w jednostkach oświaty.

(dowód: akta kontroli str. 1204-1236, 1239-1242, 1262-1271)
2.5. W okresie objętym kontrolą do PSSE wpłynęła jedna skarga dotycząca
bezpieczeństwa zdrowotnego stosowanych substancji dodatkowych wchodzących
w skład drożdżówek: substancji konserwującej - sorbinian potasu, barwnika
tartrazyna. W wyniku podjętych przez PPlS działań ustalono producenta
zakwestionowanego produktu oraz przekazano sprawę do PPIS w Wejherowie,
zgodnie z właściwością miejscową.

(dowód: akta kontroli str. 1237-1238, 1239-1242, 1262-1271)

2.6. W okresie objętym kontrolą PPIS nie wydawał decyzji nakazujących usunięcie
stwierdzonych uchybień zdrowotnych w stosowaniu dodatków do żywności lub
unieruchomienie zakładu pracy lub jego części, wycofanie z obrotu środka
spożywczego albo podjęcie innych działań, tj. decyzji wydawanych na podstawie
art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej27.

(dowód: akta kontroli str. 143-144, 165, 1239-1242, 1262-1271)
2.7. W 2017 r. PPIS skierował do PPWIS sześć wniosków o wymierzenie kary
finansowej za wprowadzenie do obrotu artykułów spożywczych nieodpowiadających
jakości zdrowotnej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów,

26 Dz. U. poz. 1154.
27 Dz. U. z 2017r. poz. 1261,ze zm.
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z których trzy dotyczyły m.in. nieprawidłowości związanych ze stosowaniem substancji
dodatkowych:
- dwa - za sprzedaż środków spożywczych innych niż objętych grupami środków

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach
systemu oświaty, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust. 6
pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia2B-
w tym m.in. gum do żucia zawierających substancje słodzące,

- jeden - za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania środków
spożywczych, w tym w zakresie prezentacji, reklamy i promocji dotyczących m.in.
braku nazwy funkcji technologicznej przy wymienionej na etykiecie substancji
dodatkowej oraz użycia nieprawidłowej nazwy substancji dodatkowej29.

W przypadku wniosków dotyczących sprzedaży środków spożywczych w jednostkach
systemu oświaty, PPWIS odstąpił od nałożenia kary uznając, że byłaby ona zbyt
wysoka i niewspółmierna do stwierdzonego przewinienia w jednym przypadku oraz
zalecił przekazanie dokumentacji właściwemu miejscowo PPIS w Poznaniu w drugim
przypadku. Postępowanie w sprawie nałożenia kary za nieprawidłowości

.~' W znakowaniy było w toku.
(dowód: akta kontroli str. 1239-1242, 1262-1271)

W działalności PSSE w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono
nieprawidłowości.

W PSSE podjęto właściwe działania w przypadkach otrzymania w systemie RASFF
powiadomień dotyczących środków spożywczych nieodpowiadających przepisom
w zakresie substancji dodatkowych, a także w przypadkach otrzymania
powiadomienia o nieprawidłowościach w tym zakresie od innych PSSE.
W przypadkach stwierdzenia wprowadzenia do obrotu artykułów spożywczych
zawierających dodatki do żywności, nieodpowiadającej jakości zdrowotnej lub
deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, kierowano wnioski
o nałożenie kary finansowej do PPWIS. PSSE nie podejmowała wspólnych kontroli
z innymi instytucjami kontrolnymi dotyczących stosowania dodatków do żywności.
Współpraca z innymi podmiotami w zakresie bezpieczeństwa żywności zawierającej
substancje dodatkowe ograniczyła się przede wszystkim do propagowania
uczestnictwa szkół podstawowych i gimnazjów w Ogólnopolskim Programie
Edukacyjnym "Trzymaj Formę!".

IV. Wniosek

W związku z podjęciem przez PPIS w trakcie kontroli działań zapewniających
bieżące aktualizowanie rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli
organów, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych.

28 Dz. U. z 2017 r. poz. 149.
29 Użyto nazwy ,stearynian magnezu', zamiast ,sole magnezowe kwasów tłuszczowych'.
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V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
zastrzeżeń 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 Gdańsku.

Gdańsk, dnia2lczerwca 2018 r.

Kontrolerzy

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

Monika Stępka
Starsl~ inspektor kontroli państwowej

.\W()&k 6±.f.~.~
Podpis \

WICEDYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZB\KfTROLl

21.· ~M.~ .
Podpis /

Katarzyna Michalska
Główny specjalista kontroli państwowej

....c.!4~-
Podpis
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