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I. Dane identyfikacyjne 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Prądnicka 76,  
31-202 Kraków (dalej: WSSE lub Stacja) 

 

Jarosław Foremny – Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (dalej: 
Inspektor) 

 
Realizacja zadań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów przed 
negatywnym wpływem tworzyw sztucznych 

 

Lata 2017-2020 z uwzględnieniem dowodów sporządzonych przed i po tym okresie, 
jeżeli miały one związek z działaniami prowadzonymi w tym okresie.1  

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

 

Wojciech Zdasień, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/124/2020 z 4 sierpnia 2020 r.   

 (akta kontroli str. 1) 

 
 

                                                      
1  Dalej: okres objęty kontrolą. 
2  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200. Dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą WSSE prawidłowo i rzetelnie realizowała zadania 
dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów przed negatywnym wpływem 
tworzyw sztucznych, w tym opakowań i przedmiotów mających kontakt z żywnością. 

W ramach urzędowej kontroli i monitoringu szkodliwości tworzyw sztucznych 
w całości zrealizowano roczne plany badania próbek żywności oraz materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Wprawdzie powiatowe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej4 nie w pełni 
wykonały przyjęte roczne plany kontroli w obiektach produkcji materiałów i wyrobów 
do kontaktu z żywnością, w szczególności w 2018 r., w którym zrealizowano 85% 
zaplanowanych kontroli, jednak plany związane z kontrolą placówek 
dystrybucyjnych takich materiałów były realizowane z istotną nadwyżką. 

Kontrola sześciu postępowań przeprowadzonych przez WSSE w ramach Systemu 
Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach5 wykazała, że 
związane z tym czynności były podejmowane niezwłocznie oraz zgodnie 
z procedurami funkcjonowania tego systemu. 

NIK pozytywnie oceniła, że w prowadzonej działalności oświatowo-zdrowotnej 
Stacja uwzględniła problematykę szkodliwego wpływu tworzyw sztucznych. 

Ponadto pozytywnie oceniono przyjęte w WSSE procedury i rozwiązania mające na 
celu eliminację ryzyk związanych z zagrożeniem korupcją. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Zgodnie z informacjami zawartymi w rejestrze zakładów działających 
w Małopolsce, na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością w 2017 r. odnotowano 92 takich producentów, w tym 44 
przedsiębiorców, dla których przedmiotem działalności były wyroby z tworzyw 
sztucznych, a także 591 dystrybutorów, w tym 535 zajmujących się tworzywami 
sztucznymi. W 2018 r. – wielkości te wynosiły odpowiednio: 95 i 46 oraz 635 i 576, 
a w 2019 r. – 94 i 48  oraz 697 i 637. 

(akta kontroli str. 572 i 583-584) 

2. Na 2017 r. zaplanowano 26 kontroli w obiektach produkcji materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z czego przeprowadzono 25 (96,0%). 
Ponadto na ten sam rok zaplanowano 173 kontrole w obiektach obrotu materiałami 
i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością wykonanymi wyłącznie 
z tworzyw sztucznych. Wykonano 218 takich kontroli (tj. zrealizowano 126,0% 
planu).  

W 2018 r. wielkości te wyniosły odpowiednio: 20 zaplanowanych kontroli 
w obiektach produkcji – przeprowadzono 17 (85% planu) oraz 176 zaplanowanych 
kontroli w obiektach obrotu materiałami i wyrobami z tworzyw sztucznych – 
przeprowadzono 181 kontroli (103% planu).  
W 2019 r. plan kontroli w obiektach produkcji materiałów i wyrobów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością zrealizowano w 88,9% (przeprowadzono 16 z 18 
zaplanowanych kontroli), a w przypadku kontroli w obiektach obrotu materiałami 
i wyrobami z tworzyw sztucznych w 131,0% (zrealizowano 224 kontrole przy 171 
kontrolach zaplanowanych). 

                                                      
3  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę w formie opisowej. 
4  Dalej: PSSE 
5  Dalej: RASFF. 
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4 

(akta kontroli str. 573) 

W sprawie przyczyn niepełnej realizacji planów kontroli w obiektach produkcji 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością Inspektor wyjaśnił 
m.in., że wystąpiło ono w 3 PSSE na 19 funkcjonujących na terenie województwa 
małopolskiego, tj. PSSE w Oświęcimiu, Tarnowie oraz Wieliczce, a ogólna liczba 
kontroli niewykonanych w tego typu obiektach w latach 2017-2019 to 6 na 64 
zaplanowane kontrole. Ponadto w roku 2018 oraz 2019 działalność zakończyły lub 
zawiesiły 2 obiekty znajdujące się pod nadzorem PSSE w Tarnowie, przewidziane 
do kontroli w pierwotnym planie. Tym samym kontrole te nie odbyły się z przyczyn 
niezależnych od organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W tym samym okresie 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa małopolskiego wykonały 
o 107 więcej kontroli zakładów wprowadzających do obrotu materiały i wyroby 
przeznaczone do kontaktu z żywnością. Były to kontrole doraźne, realizowane 
niejednokrotnie z wniosku/skargi konsumentów oraz w ramach systemu RASFF. 
Powyższe było więc działaniem niemożliwym do przewidzenia, o charakterze 
interwencyjnym, co przy skali i możliwościach kadrowych organów (braki kadrowe, 
rotacja pracowników, zwolnienia lekarskie) spowodowało ograniczenia w realizacji 
planu kontroli. 

(akta kontroli str. 582-583) 

NIK zwróciła uwagę, że liczba planowanych kontroli w obiektach produkcji 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zmalała w okresie 
objętym kontrolą z 26 w 2017 r. do 18 w 2019 r. W ślad za zmniejszającą się liczbą 
planowanych kontroli stopniowo malała liczba kontroli przeprowadzanych – z 25 
w 2017 r. do 16 w 2019 r. Tymczasem liczba przedsiębiorców w rejestrze zakładów 
działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością wzrosła w tym okresie z 92 do 94 (podobna tendencja wystąpiła 
w grupie przedsiębiorców, których przedmiotem działalności były wyroby z tworzyw 
sztucznych – wzrost z 44 w 2017 r. do 48 w 2019 r.). 

W przypadku kontroli w obiektach obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do 
kontaktu z żywnością wykonanymi wyłącznie z tworzyw sztucznych planowana 
liczba tych kontroli spadła ze 173 w 2017 r. do 171 w 2019 r., jednak liczba kontroli 
wykonanych wzrosła w tym okresie z 218 do 224. 

Wyjaśniając opisany powyżej stan, Inspektor podał m.in., że zmniejszająca się 
liczba kontroli planowanych, która wygląda na pewien trend, wynika przede 
wszystkim z procesu planowania kontroli, w tym w oparciu o analizę ryzyka, 
realizowanego na poziomie PSSE. Opiera się on na grupach obiektów 
wymienionych w Dziale I sprawozdania MZ-48. W przypadku materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest to grupa 31 - wytwórnie tych 
materiałów oraz grupa 32 - zakłady obrotu. W grupie wytwórni znajdują się zarówno 
producenci wyrobów z tworzyw sztucznych, jak i inni, np. producenci papieru 
i tektury, wyrobów szklanych/ceramicznych, gumy, metalu, tekstyliów. Podczas 
procesu planowania uwzględniane były kryteria wymienione w procedurze 
planowania wprowadzonej do stosowania przez Głównego Inspektora Sanitarnego. 
Były to między innymi: 

 ogólna ocena potencjalnego ryzyka w zakresie bezpieczeństwa, na które 
narażona może być żywność, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu 
z żywnością w procesie produkcji lub w obrocie; 

 rodzaj asortymentu produkowanego/wprowadzanego do obrotu przez 
kontrolowany zakład; 
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 ocena realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej, dobrej praktyki produkcyjnej 
w zakładach produkcji i obrotu żywnością oraz materiałami i wyrobami 
przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, jak też zasad systemu HACCP 
w zakładach produkcji i obrotu żywnością; 

 wyniki analiz zgłaszanych informacji o żywności, które nie spełniają wymagań 
zdrowotnych oraz materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością 
zagrażających zdrowiu i życiu człowieka; 

 proponowana częstotliwość kontroli dla danego zakładu ustalona przy pomocy 
arkusza oceny zakładu produkcji/obrotu żywnością, żywienia zbiorowego, 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Jak wyjaśnił Inspektor, w grupie wytwórni materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością w 2017 r. były 92 obiekty, w tym 44 producentów wyrobów 
z tworzyw sztucznych oraz 48 pozostałych zakładów produkcyjnych (w okresie 
objętym kontrolą  producenci wyrobów z tworzyw sztucznych stanowili odpowiednio 
od 48% do 51% ogólnej liczby nadzorowanych producentów materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością). Przykładowa liczba kontroli do 
zaplanowania w 2017 r. wynikająca z procedury oraz arkusza oceny zakładu (przy 
założeniu ryzyka niskiego) dla 92 obiektów to 46. Planowana liczba kontroli 
dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych to 26, a więc 20 zaplanowano w innych 
wytwórniach. Inspektor zaznaczył, że podczas procesu planowania kontroli nie ma 
wytycznych, aby kontrole wytwórni tworzyw sztucznych planowane były 
priorytetowo, w pierwszej kolejności. Ponadto mogą zdarzyć się sytuacje, że 
w danym roku w puli kontroli planowanych zawarto więcej kontroli w innych 
wytwórniach niż w wytwórniach tworzyw sztucznych i dlatego liczba kontroli 
zaplanowanych w zakresie tworzyw sztucznych malała. W każdym roku zdarzają się 
również sytuacje, że powstają nowe obiekty, niektóre kończą działalność lub ją 
zawieszają, co jeszcze dodatkowo wpływa na proces planowania. Dodatkowo 
Inspektor wyjaśnił, że zwiększona, w stosunku do planu, liczba kontroli 
przeprowadzonych w obiektach obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do 
kontaktu z żywnością była wynikiem działań ponadplanowych tj. niemożliwych do 
przewidzenia działań interwencyjnych np. wnioski/skargi konsumentów, czy kontrole 
w ramach systemu RASFF. 

(akta kontroli str. 585-587) 

3. W 2017 r. Stacja zaplanowała przeprowadzenie badania 123 próbek materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym 75 z tworzyw 
sztucznych. Plan wykonano w 100%. Plan badań na 2018 r. zakładał przebadanie 
116 próbek (w tym 64 próbki z tworzyw sztucznych). WSSE przebadała ostatecznie 
118 próbek, co wskazuje na realizację planu w 101,7%. Plan na 2019 r. zakładał 
pierwotnie przebadanie 120 próbek (w tym 62 z tworzyw sztucznych). Po 
zawieszeniu przez Głównego Inspektora Sanitarnego6 realizacji planu w zakresie 
badań migracji substancji modelowej TENAX z materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością7, liczba próbek uległa zmniejszeniu do 
116, z czego ostatecznie zbadano 115 (rezygnacja z badania jednej próbki 
dotyczyła opakowania szklanego). 

 (akta kontroli str. 4-8) 

4. Laboratorium WSSE miało techniczne możliwości wykonywania badań 
produkowanych z tworzyw sztucznych materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością dla ustalenia: 

                                                      
6  Dalej: GIS. 
7  Pismo GIS z 4 czerwca 2019 r. znak GIS-BŻ-PS-4213-66/GZ/19. 
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 zawartości ekstrahowalnego formaldehydu (tłoczywa melaminowo-
formaldehydowe) metodą spektrofotometryczną wg PN ISO 4614:2005  pkt 8, 
PN-EN 13130-1:2006, 

 migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAAs) z wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością wykonanych z poliamidu metodą 
wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-
DAD) wg metodyki PB-LFZ/LFI-11 (wydanie nr 5 z 25 listopada 2014 r.), 

 migracji globalnej przez całkowite zanurzenie (metoda wagowa wg PN-EN 
1186-3:2005), z zastosowaniem komory pomiarowej (metoda wagowa wg PN-
EN 1186-5:2005), przez napełnienia wyrobu (metoda wagowa wg PN-EN 1186-
9:2006), z zastosowaniem torebki (metoda wagowa wg PN-EN 1186-7:2006), 
z zastosowaniem płynów modelowych imitujących tłuszcze (metoda wagowa wg 
PN-EN 1186-14:2005). 

Wszystkie powyższe metody były akredytowane.         
(akta kontroli str. 558-559) 

Laboratorium WSSE nie przeprowadzało oznaczenia zawartości mikroplastiku, ani 
nie opracowywało procedur badawczych w celu ustalenia jego zawartości 
w żywności i wodzie pitnej.8 

(akta kontroli str. 573) 

5. Kontrola sześciu wymienionych niżej postępowań prowadzonych przez 
Inspektora w związku z powiadomieniami9 w ramach RASFF wykazała m.in., że: 

 Postępowanie z powiadomienia Nr 2017.1686 z 18 października 2017 r. 
w sprawie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu migracji 
pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu łyżka cedzakowa. Data 
otrzymania przez Stację powiadomienia – 19 października 2017 r. Data przesłania 
do właściwych miejscowo PSSE - 19 października 2017 r. Data przesłania do WSSE 
przez PSSE  ostatniej informacji o wynikach przeprowadzonych działań – 
23 października 2017 r. Data przesłania przez WSSE do GIS informacji o efektach 
działań przeprowadzonych na terenie województwa – 23 października 2017 r. 
W wyniku postępowania stwierdzono, że produkt objęty powiadomieniem został 
sprzedany klientom indywidualnym bez możliwości ustalenia tożsamości nabywców. 
Nie podano liczby sprzedanych egzemplarzy. 

 Postępowanie z powiadomienia Nr 2017.1925 z 16 listopada 2017 r. w sprawie 
stwierdzenia migracji N-nitrozoamin oraz substancji zdolnych do stworzenia 
nitrozoamin ze smoczka kauczukowego. Data otrzymania przez Stację 
powiadomienia – 16 listopada 2017 r. Data przesłania do właściwych miejscowo 
PSSE - 16 listopada 2017 r. Data przesłania do WSSE przez PSSE  ostatniej 
informacji o wynikach przeprowadzonych działań – 21 listopada 2017 r.10 Data 
przesłania przez WSSE do GIS informacji o efektach działań przeprowadzonych na 
terenie województwa – 7 grudnia 2017 r.11 W wyniku postępowania zabezpieczono 
45 produktów oraz ustalono, że został on sprzedany w liczbie 13 szt., lecz 
informacja ta nie była pełna, gdyż nie wszystkie PSSE podały informację o liczbie 
sprzedanych  produktów.  

                                                      
8      Z powodu braku uregulowań prawnych w tym zakresie. 
9  Dwa dokonane przez Polskę (w 2017 r. brak było powiadomień ze strony Polski) i cztery dokonane przez 

inne kraje – wyłącznie notyfikacje w wyniku urzędowych kontroli. 
10  Dotyczy tylko informacji przesłanych w odpowiedzi na pismo WSSE z 16 listopada 2017 r. 
11  Pismo do PWIS zostało przesłane po wykonaniu uzupełniających czynności wynikających z pisma 

z 24 listopada 2017 r. znak HŻ.072-555/2017 w sprawie uzupełnienia do powiadomienia alarmowego władz 
Łotwy nr 2017.1925. 
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 Postępowanie z powiadomienia Nr 2017.1674 z 11 października 2017 r. 
w sprawie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu migracji 
formaldehydu z wyrobu do kontaktu z żywnością pn. miska z włókna bambusowego. 
Data otrzymania przez Stację powiadomienia – 4 stycznia 2018 r. Data przesłania 
do właściwych miejscowo PSSE – 4 stycznia 2018 r. Data przesłania do WSSE 
przez PSSE ostatniej informacji o wynikach przeprowadzonych działań – 8 stycznia 
2018 r. Data przesłania przez WSSE do GIS informacji o efektach działań 
przeprowadzonych na terenie województwa – 8 stycznia 2018 r. W wyniku 
postępowania zabezpieczono dwa produkty w jednej placówce dystrybucyjnej. 
Natomiast żadna PSSE nie ustaliła liczby sprzedanych produktów klientom 
indywidualnym.   

 Postępowanie z powiadomienia Nr 2018.02 z 10 maja 2018 r. w sprawie 
stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu migracji specyficznej  
pierwszorzędowych amin aromatycznych z wyrobu szczypce kuchenne z nylonu. 
Data otrzymania przez Stację powiadomienia – 10 maja 2018 r. Data przesłania do 
właściwych miejscowo PSSE – 10 maja 2018 r. Data przesłania do WSSE przez 
PSSE ostatniej informacji o wynikach przeprowadzonych działań – 11 maja 2018 r. 

Data przesłania przez WSSE do GIS informacji o efektach działań 
przeprowadzonych na terenie województwa – 14 maja 2018 r. W wyniku 
postępowania zabezpieczono w placówkach dystrybucyjnych 80 produktów w jednej 
placówce dystrybucyjnej. Ustalono, że 9 produktów zostało sprzedanych, natomiast 
nie była to pełna informacja, gdyż tylko jedna z pięciu podległych PSSE ustaliła 
liczbę produktów sprzedanych klientom indywidualnym. 

 Postępowanie z powiadomienia Nr 2019.0202 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie 
stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu migracji formaldehydu 
z zestawu naczyń talerzyk bambusowy 25 cm, miseczka bambusowa 14 cm i kubek 
bambusowy 13 cm. Data otrzymania przez Stację powiadomienia – 17 kwietnia 
2019 r. Data przesłania do właściwych miejscowo PSSE – 18 kwietnia 2019 r. Data 
przesłania do WSSE przez PSSE ostatniej informacji o wynikach przeprowadzonych 
działań – 24 kwietnia 2019 r. Data przesłania przez WSSE do GIS informacji 
o efektach działań przeprowadzonych na terenie województwa – 29 kwietnia 2019 r. 
W wyniku postępowania w części placówek dystrybucyjnych, na skutek 
powiadomienia przez dystrybutora, już wcześniej zabezpieczono kwestionowany 
towar lub nie został on dopuszczony do sprzedaży. Stwierdzono sprzedaż klientom 
indywidualnym łącznie 6 szt. kwestionowanych produktów. 

 Postępowanie z powiadomienia Nr 2019.10 z 2 lipca 2019 r. w sprawie migracji 
sumy pierwszorzędowych amin aromatycznych z wyrobu p.n. łyżka kuchenna. Data 
otrzymania przez Stację powiadomienia – 8 lipca 2019 r. Data przesłania do 
właściwych miejscowo PSSE – 9 lipca 2019 r. Data przesłania do WSSE przez 
PSSE ostatniej informacji o wynikach przeprowadzonych działań – 11 lipca 2019 r. 

Data przesłania przez WSSE do GIS informacji o efektach działań 
przeprowadzonych na terenie województwa – 12 lipca 2019 r. W wyniku 
postępowania zabezpieczono 15 produktów w placówkach dystrybucyjnych. Liczbę 
sprzedanych klientom indywidualnym produktów ustalono na łącznie 13 szt., 
natomiast nie była to pełna informacja, gdyż nie ustalono tej liczby w 8 placówkach. 

(akta kontroli str. 166-170 i 202-567) 

W placówkach handlowych dystrybuujących zakwestionowane w ramach opisanych 
postępowań towary, w których nie było możliwe ustalenie tożsamości ich nabywców, 
każdorazowo rozwieszane były informacje dla klientów o ich szkodliwości 
i możliwości zwrotu. 

(akta kontroli str. 202-567) 
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Inspektor, w sprawie niezwracania się do PSSE o ustalenie liczby 
zakwestionowanych artykułów sprzedanych klientom indywidualnym, możliwości 
ustalenia, ile produktów z ww. postępowań zostało sprzedanych tym klientom oraz 
opinii w sprawie zasadności podejmowania działań  mających na celu ustalanie 
wielkości populacji konsumentów, do których trafiły zakwestionowane artykuły 
wyjaśnił, że Stacja w ramach prowadzonego postępowania w systemie RASFF 
działa zgodnie z Procedurami funkcjonowania Systemu Wczesnego Ostrzegania 
o Niebezpiecznej Żywności i Paszach, których nadrzędnym celem jest 
wyeliminowanie ryzyka zagrożenia zdrowotnego dla konsumentów. W ramach 
systemu RASFF prowadzone były bezzwłoczne działania skoncentrowane na 
wycofaniu kwestionowanego produktu dostępnego w obrocie, aby zapobiec 
możliwości użycia/spożycia niebezpiecznego produktu przez konsumentów. 
Informacja zwrotna dotycząca liczby wycofanych z obrotu produktów ma na celu 
monitorowanie procesu wycofania oraz nadzór nad utylizacją produktu przez 
producenta/dystrybutora. Z uwagi na fakt, iż na otrzymywanych listach 
dystrybucyjnych wskazane są ilości kwestionowanych produktów dostarczonych do 
konkretnych obiektów istnieje możliwość ustalenia liczby produktów sprzedanych 
konsumentom na zasadzie obliczenia różnicy pomiędzy liczbą produktów 
dostarczonych a ustaloną, w wyniku działań kontrolnych, liczbą produktów 
zwróconych. W związku z powyższym nie ma potrzeby zwracania się do PSSE 
odrębnym pismem, celem ustalenia liczby kwestionowanych artykułów 
sprzedawanych klientom indywidualnym, a organom Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej znana jest liczba kwestionowanych produktów zakupionych przez 
konsumentów. Natomiast ochrona konsumentów przed ryzykiem negatywnego 
wpływu żywności/produktów na zdrowie, w przypadku produktów, które zostały już 
sprzedane klientom, opiera się na ostrzeżeniach publicznych. Informacja ta 
opracowywana jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy RASFF, a następnie 
publikowana w mediach oraz na stronie internetowej GIS. Informacja taka jest także 
przekazywana w formie ogłoszenia lub ostrzeżenia publicznego wywieszonego 
w widocznym miejscu w obiekcie, do którego trafił produkt będący przedmiotem 
powiadomienia w systemie RASFF wraz z informacją na temat możliwości zwrotu. 

(akta kontroli str. 574-575) 

6. W okresie objętym kontrolą do WSSE nie wpłynęły skargi, wnioski ani petycje 
dotyczące bezpieczeństwa chemicznego produktów z tworzyw sztucznych.     

(akta kontroli str. 5) 

7. W kontrolowanym okresie powiatowi inspektorzy sanitarno-epidemiologiczni nie 
wydawali decyzji w sprawach dotyczących szkodliwości tworzyw sztucznych. 
W związku z tym nie monitorowano skuteczności wykonania tych decyzji, ani nie 
podlegały rozpatrzeniu odwołania od nich. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
działające na terenie województwa małopolskiego nałożyły mandaty karne w ilości: 

 W 2017 r. – pięć mandatów karnych na łączną kwotę 450 zł (średnio 90 zł), 
w tym: 

 trzy mandaty w łącznej kwocie 300 zł nałożone na podstawie art. 100 ust. 1 
pkt 16 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia12 – w związku z naruszeniem art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 
przywołanej ustawy, 

 dwa mandaty w łącznej kwocie 150 zł nałożone na podstawie art. 100 ust. 1 
pkt 14 ustawy o bezpieczeństwie żywności – w związku z naruszeniem 
art. 4 w powiązaniu z art. 5 i art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki 

                                                      
12  Dz.U z 2019 r. poz. 1252, ze zm. Dalej: ustawa o bezpieczeństwie żywności. 
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produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością13. 

 W 2018 r. – pięć mandatów karnych na łączną kwotę 500 zł (średnio 100 zł), 
w tym: 

 cztery mandaty w łącznej kwocie 400 zł nałożone na podstawie art. 100 ust. 
1 pkt 16 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – w związku 
z naruszeniem art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 tej ustawy,  

 mandat w kwocie 100 zł nałożony na podst. art. 100 ust. 1 pkt 14 ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia – w związku z naruszeniem art. 4 
w powiązaniu z art. 5 i art. 6 rozporządzenia w sprawie dobrej praktyki 
produkcyjnej. 

 W 2019 r. – cztery mandaty karne na łączną kwotę 400 zł (średnio 100 zł), 
w tym: 

 trzy mandaty w łącznej kwocie 300 zł nałożone na podstawie art. 100 ust. 1 
pkt 16 ustawy o bezpieczeństwie żywności – w związku z naruszeniem 
art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ww. ustawy,  

 mandat w kwocie 100 złotych nałożony na podst. art. 117 ustawy z dnia 
20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń14 – w związku z naruszeniem art. 22 
ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi15. 

W powyższych sprawach nie kierowano zawiadomień do organów ścigania 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

(akta kontroli str. 569, 583-584) 

8. W swoim oświadczeniu Inspektor podał m.in., że działania, realizowane przez 
Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia WSSE, podejmowane były w oparciu 
o wytyczne GIS oraz w oparciu o aktualną sytuację epidemiologiczną. Do połowy 
2019 r. GIS nie zlecał zadań dotyczących edukacji ekologicznej. W drugiej połowie 
2019 r. (rok szkolny 2019/2020) na zlecenie GIS, WSSE rozpoczęła realizację 
pilotażowego programu edukacyjnego Skąd się biorą produkty ekologiczne?, 
skierowanego do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz do ich rodziców. 
W celu przygotowania pracowników oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE 
z terenu Małopolski do realizacji ww. programu, w dniu 28 listopada 2019 r. 
zorganizowano naradę z udziałem profesora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 
który poruszył zagadnienie wpływu opakowań z tworzyw sztucznych na żywność 
oraz napoje. W ramach monitoringu realizacji tego zadania pracownicy WSSE 
przeprowadzili wizytacje w siedmiu placówkach edukacyjnych. Ponadto 
sporządzono sprawozdanie z podjętych działań edukacyjnych na podstawie 
materiałów przekazanych przez 93 placówki. 

Dodatkowo 15 września 2017 r. WSSE zamieściła na swoim profilu edukacyjnym 
artykuł Czy wiesz z czego (pi)jesz i w czym przechowujesz?, podejmujący tematykę 
zakupu żywności sprzedawanej w opakowaniach wykonanych z tworzyw 
sztucznych. 

(akta kontroli str. 10-11, 577-580) 

9. Podstawy prawne działań antykorupcyjnych w WSSE stanowiły: 

 art. 13 ust. 3, 3a i 3b, ust. 5 oraz art. 13a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej16, 

                                                      
13  Dz. Urz. UE L 2006 r. Nr 384, str. 75 ze zm.. Dalej: rozporządzenie w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej. 
14  Dz.U. z 2019 r. poz. 821, ze zm. 
15  Dz.U z 2019 r. poz. 1239 ze zm. 
16  Dz. U. z 2019 r. poz. 59, ze zm. 
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 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne17, 

 ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego18 – 
Dział I Rozdział V Wyłączenie pracownika organu oraz Dział VIII Skargi 
i wnioski, 

 ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej19 – 
art. 79a ust.4 – wyłączenie pracownika wykonującego czynności kontrolne na 
zasadach KPA, 

 ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców20. 

(akta kontroli str. 123-125) 

Dyrektor WSSE w dniu 26 lutego 2014 r. wydał zarządzenie nr 13/201421 w sprawie 
podejmowania działań z zakresu profilaktyki antykorupcyjnej i powołania Stałego 
Zespołu Roboczego ds. Antykorupcji22. Zgodnie z jego treścią do zadań Zespołu 
należało m.in. dokonywanie identyfikacji realizowanych zadań wrażliwych oraz 
ustalenie zasad postępowania przy ich występowaniu. Zarządzenie wprowadzało 
transparentne procedury postępowania, które stanowić miały skuteczny środek 
zapobiegania występowaniu zjawisk korupcji we wrażliwych obszarach działania 
i były nakierowane na ujednolicenie zasad obsługi klientów Stacji oraz eliminację 
uznaniowości działań pracowników. W zarządzeniu określono również skład i tryb 
pracy Zespołu oraz przypisano mu następujące zadania: 

 analizowanie informacji dotyczących obszarów zagrożonych korupcją, 

 wskazywanie obszarów ryzyka zagrożenia korupcją oraz określenie skali 
zjawiska, 

 wskazywanie kierunków i opracowywanie planów działania i sposobów 
zaangażowania Stacji w przeciwdziałaniu powstawania zjawiska korupcji, 

 inicjowanie działań zapobiegających korupcji. 

(akta kontroli str. 126-149) 

Spotkania Zespołu odbywały się w każdym z lat objętych kontrolą i były 
protokołowane. Na spotkaniach tych podejmowana była tematyka objęta zadaniami 
Zespołu. 

(akta kontroli str. 131-141) 

Ponadto wprowadzono obowiązek dwukrotnej w roku identyfikacji oraz weryfikacji 
ryzyk w komórkach  organizacyjnych WSSE. Wprowadzony został Kodeks Etyki 
oraz, na podstawie zarządzenia Dyrektora WSSE w Krakowie Nr 41/2014  z 14 maja 
2014 r. w sprawie wprowadzenia procedur Kontroli Zarządczej i Zarządzania 
Ryzykiem, co roku prowadzona była samoocena kontroli zarządczej. Zarządzeniem 
nr 28/2013 Dyrektora WSSE z 7 sierpnia 2013 r. wprowadzona została wewnętrzna 
Instrukcja postępowania w sprawie o wyłączenie organu oraz pracownika organu 
z czynności kontrolnych. Prowadzony był także kwartalny monitoring zgód na 
dodatkową działalność zarobkową, wydawanych dla pracowników Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej z terenu województwa małopolskiego, a przez państwowych 
powiatowych inspektorów sanitarnych składane były kwartalne sprawozdania 
w zakresie zjawisk korupcyjnych na terenie Małopolski. Pracownicy WSSE, którzy 

                                                      
17  Dz. U z 2019 r., poz. 2399. 
18  Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm. 
19  Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, ze zm. Akt prawny został uchylony 30 kwietnia 2018 r. 
20  Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm. 
21  Zmienione Zarządzeniem nr 31/2016 Dyrektora WSSE z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie podejmowania działań z zakresu profilaktyki antykorupcyjnej i powołania Stałego Zespołu 
Roboczego ds. Antykorupcji oraz zarządzeniem Dyrektora WSSE nr 68/2018 z dnia 18 września 2018 r. 

22  Dalej: Zespół. 
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są rzeczoznawcami ds. sanitarno-higienicznych, składali Inspektorowi kwartalne 
wykazy zaopiniowanych obiektów z oświadczeniem o braku konfliktu interesów. 
Prowadzone były szkolenia dotyczące problematyki korupcji dla pracowników 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej z terenu województwa małopolskiego oraz 
dokonywano okresowej weryfikacja zakresów czynności pracowników. 

(akta kontroli str. 150-164) 

Zarządzeniem Inspektora nr 6/2020 z 15 lipca 2020 r. powołany został w WSSE 
Wojewódzki Koordynator Działań Antykorupcyjnych.  

(akta kontroli str. 165) 

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

IV. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

V. 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 Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

W związku z niesformułowaniem uwag oraz wniosków NIK nie oczekuje odpowiedzi 
na niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

Kraków,          października 2020 r. 
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