
MARZEC  2 01 1

 

Informacja o wynikach kontroli

OCHRONA LUDZI PRZED SZKODLIWYM WPŁYWEM 
TWORZYW SZTUCZNYCH

LLO 430.005.2020
Nr ewid. 203/2020/P/20/071//LLO

DELEGATURA W ŁODZI



p.o. Dyrektor Delegatury NIK w Łodzi

Piotr Walczak

Akceptuję:

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli

Małgorzata Motylow

Zatwierdzam:

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Marian Banaś

Warszawa, dnia  

MISJĄ
Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie 
publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej

WIZJĄ
Najwyższej Izby Kontroli jest cieszący się powszechnym autorytetem 
najwyższy organ kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym 
i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa

Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57

02-056 Warszawa
T/F +48 22 444 50 00

www.nik.gov.pl

Informacja o wynikach kontroli
Ochrona ludzi przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych



Zdjęcie na okładce: 
©photka – stock.adobe.com

SPIS TREŚCI

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW, SKRÓTOWCÓW I POJĘĆ ................................................4

1. WPROWADZENIE ................................................................................................................................6

2. OCENA OGÓLNA ................................................................................................................................9

3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI ................................................................................................ 10

4. WNIOSKI .............................................................................................................................................. 18

5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI ............................................................................................... 19

5.1. Identyfikacja zagrożeń związanych z wpływem tworzyw sztucznych  
na zdrowie konsumentów ..................................................................................................................19
5.1.1. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ..........................................................................19
5.1.2.  Organy Inspekcji Handlowej ..................................................................................................21

5.2. Realizacja zadań dotyczących zapewnienia ochrony konsumentów  
przed negatywnym wpływem tworzyw sztucznych ................................................................23
5.2.1. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ..........................................................................23
5.2.2. Organy Inspekcji Handlowej ..................................................................................................32

6. ZAŁĄCZNIKI ....................................................................................................................................... 40

6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe .................................................................................40
6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych .......................45
6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności ......................................55
6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację o wynikach kontroli .........................57
6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli .........................................................58
6.6. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra .................................................................................67



4

Bezpieczeństwo 
chemiczne

Ogół warunków, które muszą być spełnione w celu zminimalizowania zagrożenia 
pochodzącego od substancji chemicznych – dla potrzeb kontroli oznacza 
zagadnienia związane z rozpoznawaniem, kontrolą i nadzorowaniem tworzyw 
sztucznych pod kątem substancji chemicznych w nich zawartych, które mogą 
szkodliwie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi;

GIS Główny Inspektor/Inspektorat Sanitarny;
IH Inspekcja Handlowa;

KAS Krajowa Administracja Skarbowa;
KPK Krajowy Punkt Kontaktowy ds. systemu RASFF, znajdujący się w Głównym 

Inspektoracie Sanitarnym;
Mikroplastik Cząstki i fragmenty tworzywa sztucznego o wielkości od 1 mikrometra 

do 5 milimetrów. Występują w różnych kształtach i kolorach oraz pochodzą z wielu 
rodzajów tworzyw. Najpopularniejsze z nich to polietylen (PE), polipropylen (PP), 
polichlorek winylu (PCW), polistyren (PS), poliuretan (PUR) oraz politereftalan 
etylenu (PET);

Nanoplastik Cząstki i fragmenty tworzywa sztucznego o wielkości poniżej 1 mikrometra;
PCW polichlorek winylu;

PIS Państwowa Inspekcja Sanitarna;
PPIS Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;
PSSE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna;
PWIS Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny;

RAPEX Europejski System Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach Niebezpiecznych 
(Rapid Alert System for Dangerous Non-Food Consumer Products) – system działający 
na obszarze Jednolitego Rynku Unii Europejskiej, którego celem jest szybka 
wymiana informacji między Komisją Europejską a państwami członkowskimi 
UE na temat produktów nieżywnościowych mogących stanowić zagrożenie dla 
konsumentów, a także na temat środków podjętych przez poszczególne państwa 
UE, mających na celu wyeliminowanie zagrożenia dla konsumentów przez 
ograniczenie lub zakaz wprowadzania danego produktu na rynek;

RASFF System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (Rapid Alert 
System for Food and Feed), postępowanie organów urzędowej kontroli żywności 
i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa żywności, 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 50–52 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 178/2002 i art. 3 ust. 3 pkt 42 ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z Dz.U. 2020 r. poz. 2021);

REACH Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE – Dz. Urz. WE Nr 396 z 30.12.2006, s. 1, ze zm.;

Rejestr Rejestr wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie, 
prowadzony na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności;

Tenax poli(tlenek 2,6-difenylo-p-fenylenu) – związek symulujący żywność suchą 
i mrożoną, wykorzystywany w badaniach migracji specyficznej substancji 
z opakowań;

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
Ustawa o systemach  

oceny zgodności 
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 
– Dz. U. z 2019 r. poz. 544, ze zm.;

Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć
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WHO Światowa Organizacja Zdrowia;
WIIH Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej;
WSSE Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna;
WWA Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.
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Rosnące z każdym rokiem zużycie tworzyw sztucznych stwarza coraz 
większe zagrożenia, związane zarówno z bezpośrednim zagospodaro-
waniem wzrastających ilości plastikowych odpadów i problemem braku 
popytu na produkty z recyklingu, jak i z bezpośrednim oddziaływaniem 
tworzyw na środowisko i zdrowie człowieka. W ostatnim czasie coraz czę-
ściej pojawiają się informacje o obecności w pożywieniu i wodzie pitnej 
mikroplastiku, który powstaje w wyniku rozpadu tworzyw sztucznych 
na mikrocząsteczki. Problemem pozostaje również negatywne oddziały-
wanie na zdrowie niektórych substancji dodawanych do plastiku (takich 
jak ftalany czy bisfenol A) w celu polepszenia jego właściwości użytko-
wych. Na szkodliwe działanie i wpływ substancji zawartych w tworzywach 
sztucznych narażone są także najmłodsze dzieci korzystające z plastiko-
wych zabawek: niepożądane substancje mogą przenikać do ich organizmów 
ze względu na częsty kontakt takich zabawek bezpośrednio z ustami.

W okresie objętym kontrolą, zarówno w unijnym, jak i polskim prawo-
dawstwie nie określono dopuszczalnych poziomów mikrocząstek plastiku 
w wodzie pitnej i żywności. 12 stycznia 2021 r. weszła w życie przekształ-
cona Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 
16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi2, zgodnie z którą będzie można prowadzić monitoring mikro-
plastiku w wodzie, jednak Komisja Europejska dostała czas na przyjęcie 
metodyk badawczych w tym zakresie do 12 stycznia 2024 r. Tymczasem 
z opublikowanego w 2019 r. raportu3 WHO wynika, że choć dotychczaso-
we publikacje nie wskazują na szkodliwy wpływ mikroplastiku obecnego 
w wodzie pitnej na zdrowie człowieka, niezbędne są dalsze pogłębione 
badania i analizy w tym zakresie. Inne opracowania wskazują na wzrost 
perystaltyki jelit (wskutek pobudzenia przez cząsteczki mikroplastiku 
receptorów w ich wyściółce), co potencjalnie mogłoby wpływać negatyw-
nie na procesy wchłaniania substancji pokarmowych, stwarzając ryzyko 
niedoborów żywieniowych4. Z kolei nanoplastik styrenu był odnajdowany 
we krwi i różnych ludzkich narządach, co może rodzić obawy związane 
z długofalowym wpływem na ich funkcjonowanie.

Szkodliwe oddziaływanie mikroplastiku na organizmy wodne również nie 
zostało jednoznacznie dowiedzione, a naukowcy mają różne opinie na ten 
temat. Wskazują natomiast na fakt, że dużo większe zagrożenie może 
stwarzać nanoplastik, którego cząsteczki ze względu na rozmiar mogą 
przenikać przez błony komórkowe i w konsekwencji stwarzać ryzyko dla 
tych organizmów.

1  Z dopuszczeniem dowodów sporządzonych przed i po tym okresie, jeżeli miały one związek 
z działaniami prowadzonymi w tym okresie.

2  Dz. Urz. WE L 435 z 23.12.2020, s. 1
3  Microplastics in drinking-water. Geneva: World Health Organization; 2019. Licence: CC BY-NC-SA 

3.0 IGO.
4  Bogdanowicz A., Wąsowski J., Mikroplastiki w środowisku wodnym, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., 

str. 73–84.

Pytanie definiujące  
cel główny kontroli
Czy organy odpowiedzialne  
za bezpieczeństwo 
żywności i jakość handlową 
zapewniają skuteczną 
ochronę ludzi przed 
szkodliwym wpływem 
tworzyw sztucznych? 

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1.  Czy rzetelnie 

identyfikowano 
zagrożenia związane 
z wpływem tworzyw 
sztucznych,  
w tym opakowań  
i przedmiotów mających 
kontakt z żywnością,  
na zdrowie 
konsumentów?

2.  Czy prawidłowo 
i rzetelnie realizowano 
zadania dotyczące 
ochrony konsumentów 
przed negatywnym 
wpływem tworzyw 
sztucznych,  
w tym opakowań  
i przedmiotów mających 
kontakt z żywnością?

Jednostki 
kontrolowane 
Główny Inspektorat 
Sanitarny;

Urząd Ochrony 
Konkurencji 
i Konsumentów;

Wojewódzkie Stacje 
Sanitarno-Epidemiologiczne 
w Białymstoku, Krakowie, 
Łodzi, Poznaniu, Szczecinie 
i Wrocławiu;

Wojewódzkie Inspektoraty 
Inspekcji Handlowej 
w Białymstoku, Krakowie, 
Łodzi, Poznaniu, Szczecinie  
i Wrocławiu.

Okres objęty kontrolą
2017–20191
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Wątpliwości nie budzi natomiast fakt, że mikroplastik, wraz z odpro-
wadzanymi ściekami z gospodarstw domowych (gdzie powstaje  
m.in. w trakcie ścierania pranej odzieży wytworzonej z syntetycznych 
tkanin, np. poliestrowych) przedostaje się do rzek, a następnie do mórz 
i oceanów, trafiając do łańcuchów pokarmowych, a po spożyciu ryb i owo-
ców morza – z powrotem do organizmu człowieka5. Funkcjonujące obecnie 
oczyszczalnie ścieków nie zostały zaprojektowane pod kątem eliminacji 
mikroplastiku, w związku z czym nie mogą zapewnić pełnej efektywności 
jego usuwania, trafia on więc z oczyszczonymi ściekami do wód słodkich, 
którymi dopływa ostatecznie do mórz i oceanów. Z kolei odpady plastiko-
we bezpośrednio obecne w wodach ulegają również ścieraniu i rozpado-
wi, co prowadzi do stopniowego zwiększania jego zawartości w wodach 
powierzchniowych.

Infografika nr 1 
Przykładowy obieg mikroplastiku w środowisku

Zamknięta
droga

mikroplastiku

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie: Bogdanowicz A., Wąsowski J., Mikroplastiki w środowisku wodnym, 
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa, 2020.

W procesie produkcji tworzyw sztucznych i produktów z nich wytworzo-
nych stosowane były (i niestety nadal są) substancje, w przypadku któ-
rych zostało dowiedzione ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi. 
Przykładowo: bisfenol A (BPA) jest substancją stosowaną w produkcji 
przemysłowej produktów poliwęglanowych. Żywice epoksydowe zawie-
rające BPA wykorzystuje się do powlekania wnętrza rur wodociągowych 
oraz wnętrza puszek na żywność i napoje, aby zwiększyć ich okres trwa-
łości i uniknąć metalicznego posmaku żywności lub napojów. BPA został 
zaklasyfikowany jako substancja zaburzająca funkcjonowanie układu hor-
monalnego, co oznacza, że ma szkodliwy wpływ na rozrodczość (może 
upośledzać płodność). Z kolei niektóre ftalany (związki stosowane jako 
substancje zmiękczające) również zaklasyfikowano jako substancje zabu-
rzające funkcjonowanie układu hormonalnego, które mają szkodliwe dzia-
łanie na rozrodczość lub mają szkodliwy wpływ na płód6.

5  Jw., str. 57–60.
6  Żródło: Portal Europejskiej Agencji Chemikaliów: https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/

pl/chemicals-in-plastic-products. 



8

WPROWADZENIE

W Polsce, w zależności od rodzaju produktów i wyrobów z tworzyw 
sztucznych, dwie Inspekcje7, tj. Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz 
Inspekcja Handlowa kontrolują przestrzeganie przepisów normujących 
zawartość substancji niebezpiecznych w tworzywach sztucznych: pierw-
sza z nich kontroluje generalnie wyroby mające kontakt z żywnością 
(np. opakowania i naczynia), druga kontroluje pozostałe produkty, dla któ-
rych takie normy ustanowiono – w szczególności zabawki; w przypadku 
stwierdzenia przekroczenia w nich dopuszczalnych poziomów substancji 
Prezes UOKiK, po otrzymaniu informacji od WIIH, wszczyna (zgodnie 
z art. 76 ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności) postępowanie w spra-
wie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów nie-
zgodnych z wymaganiami, którego głównym celem jest wyeliminowanie 
z obrotu wadliwego wyrobu. Organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej są: 
Główny Inspektor Sanitarny, państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitar-
ni, wchodzący w skład rządowej administracji zespolonej w województwie, 
państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, wchodzący w  skład powia-
towej administracji zespolonej oraz państwowi graniczni inspektorzy 
sanitarni, podlegli bezpośrednio Głównemu Inspektorowi Sanitarne-
mu. Z kolei organami Inspekcji Handlowej są: Prezes Urzędu Ochrony  
Konkurencji i Konsumentów, podległy Prezesowi Rady Ministrów oraz 
wojewódzcy inspektorzy inspekcji handlowej, wchodzący w skład rządowej 
administracji zespolonej w województwie.

Powiadomienia w systemie RASFF8 wskazują, że dominującymi substan-
cjami migrującymi z przedmiotów z tworzyw sztucznych przeznaczo-
nych do kontaktu z żywnością w ponadnormatywnych ilościach są for-
maldehyd, aminy aromatyczne i melamina. Z kolei z raportu UOKiK9 za lata 
2013–2017 wynika, że przekroczenia dopuszczalnej zawartości ftalanów 
w zabawkach stwierdzono w niemal co trzeciej przebadanej próbce zaba-
wek z PCW10. Pokazuje to, jak istotny jest problem właściwego nadzoru 
nad przestrzeganiem przepisów regulujących maksymalne zawartości 
szkodliwych substancji w tworzywach sztucznych i skutecznego funkcjo-
nowania organów powołanych do egzekucji tych przepisów.

  7  Z wyjątkiem szczególnego przypadku – zawartości czterech metali w opakowaniach, w których 
Dyrektywą 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zostały określone 
poziomy metali: ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego; w Polsce kontrolę 
realizacji tego obowiązku nałożono na organy Inspekcji Ochrony Środowiska.

  8  Dane z portalu RASFF, dostępnego pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/
portal/?event=SearchForm&cleanSearch=1#. 

  9  Stężenie ftalanów w zabawkach. Kontrola Inspekcji Handlowej, UOKiK, Krajowej Administracji 
Skarbowej, UOKiK, 2018; www.uokik.gov.pl. 

10   Przebadano 813 próbek, stwierdzając przekroczenie dopuszczalnego stężenia ftalanów w 230 
z nich (co stanowiło średnio ok. 28%).
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że pomimo działania zgodnego z prawem  
i rzetelnej realizacji zadań w celu ochrony ludzi przed szkodliwym wpływem 
tworzyw sztucznych przez większość kontrolowanych organów, nie były one 
w stanie zapewnić skutecznej ochrony konsumentów przed niebezpiecz-
nymi produktami. Zbyt długi czas oczekiwania (średnio 25–34 dni) na wyniki 
laboratoryjnego badania przez UOKiK próbek zabawek w kierunku zawarto-
ści ftalanów spowodował, że w tym okresie 451 sztuk niebezpiecznych zaba-
wek zostało sprzedanych dzieciom, a sama liczba badanych próbek (ok. 200 
rocznie) była niska, biorąc pod uwagę wielkość rynku. W laboratorium WSSE 
w Gdańsku, badającym próbki w kierunku migracji z tworzyw sztucznych 
do substancji symulującej żywność, w 2019 r. – z powodu niedoborów finan-
sowych w kwocie ok. 520 tys. zł – nie wykonano aż 47 z 50 zaplanowanych 
badań. Niedobory sprzętowe w dwóch laboratoriach WSSE – w Białymstoku 
i Wrocławiu – były natomiast powodem wydłużonego czasu badania (nawet 
do 45 dni) trzech próbek produktów będących przedmiotem powiadomień 
w systemie RASFF.

Istotną przyczyną niepełnej ochrony konsumentów było również to, że w okresie 
objętym kontrolą, w Polsce i Unii Europejskiej nie uregulowano formalnie 
zagadnień związanych z oddziaływaniem na człowieka mikroplastiku obec-
nego powszechnie w wodzie pitnej i żywności. W konsekwencji, w planach 
kontroli i monitoringu Państwowa Inspekcja Sanitarna nie uwzględniła badań 
w tym zakresie. 

Kontrolowane organy dokonały rzetelnej analizy ryzyka, poprzedzającej 
opracowanie planów kontroli i poborów próbek ukierunkowanych na sub-
stancje migrujące z wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kon-
taktu z żywnością (Inspekcja Sanitarna) oraz ftalany w zabawkach (Inspekcja 
Handlowa). Pozytywnie NIK oceniła objęcie corocznymi kontrolami ok. 25% 
zarejestrowanych (przez organy PIS) podmiotów działających w obszarze  
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (w tym two-
rzyw sztucznych), a także realizację planów kontroli zabawek z tworzyw 
sztucznych przez organy Inspekcji Handlowej.

Organy niezwłocznie i co do zasady prawidłowo reagowały na powiadomienia 
w systemach RASFF i RAPEX o niebezpiecznych produktach z tworzyw sztucz-
nych. Jedynie dwie kontrolowane WSSE nierzetelnie przekazały niektóre pozy-
skane w wyniku podjętych działań informacje do Krajowego Punktu Kontakto-
wego w GIS oraz do innych WSSE. 

Prezes UOKiK prawidłowo prowadził postępowania w sprawie wyrobów 
z tworzyw sztucznych niezgodnych z wymaganiami, zmierzające do wycofa-
nia ich z rynku. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemach oceny 
zgodności i nadzoru rynku, prowadził rejestr takich wyrobów, pomimo wystą-
pienia sześciu przypadków wydłużonego czasu (od ponad dwóch do niemal 
pięciu miesięcy) dokonania wpisów o niebezpiecznych zabawkach. Jednak 
w pięciu z tych spraw, przyczyną był brak podstawy prawnej z powodu trzy-
miesięcznego opóźnienia w wydaniu przez Radę Ministrów rozporządzenia 
w sprawie rejestru wyrobów niegodnych z wymaganiami lub stwarzających 
zagrożenie. 

Jako rzetelne NIK oceniła: współpracę organów Inspekcji Handlowej ze służ-
bami celno-skarbowymi oraz informowanie przez kontrolowane organy o nie-
bezpiecznych produktach.

Skontrolowane organy 
nie zapewniły skutecznej 
ochrony ludzi przed 
szkodliwym wpływem 
tworzyw sztucznych
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Planując kontrole i monitoring materiałów i wyrobów z tworzyw sztucz-
nych, przeznaczonych do kontaktu z żywnością z uwzględnieniem ochrony 
zdrowia ludzi, Główny Inspektor Sanitarny uwzględnił analizę ryzyka 
opartą o wyniki wcześniejszych kontroli urzędowych, opinie ekspertów 
i powiadomienia w systemie RASFF, co było działaniem rzetelnym.

Główny Inspektorat Sanitarny wprowadził do stosowania przez organy 
PIS przy wykonywaniu czynności kontrolnych procedurę przeprowadzania 
urzędowej kontroli materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością w celu ujednolicenia postępowania kontrolnego dla zapew-
nienia właściwego nadzoru w zakresie bezpieczeństwa materiałów i wyro-
bów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W przyjętych procedu-
rach nie zawarto zagadnień z zakresu wpływu mikroplastiku z opakowań 
i przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz wodą pitną 
na życie i zdrowie konsumentów.    

Mikroplastik nie występował w krajowym katalogu parametrów do ozna-
czania w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co wynikało z faktu, 
iż nie został wprowadzony do wykazu parametrów Dyrektywy Rady 
98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi11, jak również nie został wytypowany jako 
parametr wymagany dla ustanowienia dodatkowej ochrony zdrowia 
ludzkiego. Dopiero zgodnie z obowiązującą od 12 stycznia 2021 r. prze-
kształconą Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 
z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spo-
życia przez ludzi, Komisja Europejska dostała czas na przyjęcie meto-
dyk badawczych w zakresie badania zawartości mikroplastiku w wodzie  
pitnej do 12 stycznia 2024 r. Natomiast ewentualna obecność mikroplastiku 
w żywności wynika z niewłaściwie prowadzonego procesu produkcyj-
nego i powinna być przedmiotem wewnętrznej kontroli producentów,  
m.in. w ramach dobrej praktyki produkcyjnej. Sytuacja ta powoduje, 
że organy PIS nie mają obecnie podstaw prawnych, które umożliwiłyby 
im podejmowanie działań wobec przedsiębiorców zmierzających do elimi-
nacji mikroplastiku z wody pitnej i żywności. Wyniki ewentualnych badań 
wskazujących na jego obecność – również w świetle przytoczonego już 
raportu WHO, wskazującego na brak jednoznacznych dowodów potwier-
dzających jego szkodliwość – nie mogłyby stanowić podstawy do wydania 
decyzji nakazujących eliminację z obrotu wody i żywności zawierającej 
mikroplastik. [str. 19–20]

W latach 2017–2019 organy PIS zbadały ogółem w całym kraju 4263 pró-
bek materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 
(odpowiednio: 1423, 1436 i 1404) w stosunku do zaplanowanych 4122 
(odpowiednio: 1370, 1390 i 1362). Ze względu na brak obowiązku odręb-
nego ewidencjonowania poszczególnych rodzajów wyrobów i materiałów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, należy podkreślić, że dane 
te obejmują nie tylko tworzywa sztuczne ale również inne wyroby 
(np. opakowania ze szkła i metalu). Uwagę zwraca niewielki odsetek 

11  Dz. Urz. UE L 330 z 5.12.1998, s. 32–54.

Ocena ryzyka podstawą 
opracowania planów 
kontroli i pobierania 

próbek przez organy PIS

Mikroplastik w wodzie 
i żywności nie był 

przedmiotem badań 
organów PIS 

Niewielki odsetek 
zdyskwalifikowanych 

próbek 
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zdyskwalifikowanych12 wyrobów, wynoszący od 0,6% do 1,9%, co zasad-
niczo świadczy o tym, że wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością 
(w tym wykonane z tworzyw sztucznych), oferowane na polskim rynku, 
są bezpieczne. Z kolei objęcie coroczną kontrolą ponad 1600 zakładów 
z sektora materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością  
(tj. ok 25%) NIK oceniła pozytywnie.

Z powodu ograniczeń finansowych w kwocie ok. 520 tys. zł, w 2019 r.  
nie wykonano 47 z 50 zaplanowanych badań próbek w kierunku migra-
cji specyficznej do substancji Tenax. Badania takie wykonywało wyłącz-
nie jedno spośród 16 laboratoriów PIS, tj. laboratorium WSSE w Gdańsku. 
Główny Inspektor podjął niezwłocznie reakcję i wnioskował do Prezesa 
Rady Ministrów, Ministra Zdrowia i Wojewody Pomorskiego o zwięk-
szenie nakładów finansowych dla WSSE w Gdańsku w celu zapobieżenia 
podobnym sytuacjom w przyszłości. Powyższe wnioski okazały się jednak 
bezskuteczne w okresie objętym kontrolą, a badania te zostały wznowio-
ne w 2020 r. Z wyjaśnień GIS udzielonych NIK w trakcie kontroli wynika-
ło, że ograniczenie liczby ww. badań okresowo przez jeden rok nie niosło 
istotnego ryzyka dla konsumentów, z powodu m.in. ich mniejszego prio-
rytetu w kontroli materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością niż np. badanie melaminy czy formaldehydu. Najwyższa Izba 
Kontroli nie podziela jednak powyższego poglądu, wskazując na niekon-
sekwencję GIS – we wnioskach do Ministra Zdrowia i Wojewody Pomor-
skiego wskazano, że ograniczenie wykonania tych badań nie pozwalało 
na realizację nałożonych na Polskę obowiązków wynikających z przepi-
sów prawa obowiązującego w UE. [str. 24–25]

Krajowy Punkt Kontaktowy rozpatrzył w okresie objętym kontrolą (lata 
2017–2019) łącznie 44 sprawy dotyczące materiałów i wyrobów wyko-
nanych z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością 
zgłoszone do systemu. Dotyczyły one najczęściej zestawów naczyń lub ich  
elementów oraz kubków (łącznie 24 przypadki), a ich powodem były w szcze-
gólności migracja formaldehydu, pierwszorzędowych amin aromatycznych 
i melaminy. Powiadomienia były prawidłowo procedowane przez KPK.

Infografika nr 2 
Powiadomienia RASFF dot. materiałów i wyrobów z tworzyw przeznaczonych do kontaktu 
żywnością rozpatrzone przez KPK w GIS latach 2017–2019

44 – powiadomienia RASFF 
dotyczące wyrobów z tworzyw 

sztucznych, rozpatrzone przez KPK 
w latach 2017–2019

 23 – powiadomienia krajowe 

 21 – powiadomienia zagraniczne

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.

12  Dyskwalifikacja oznaczała, że próbki wyrobów nie spełniały wymagań i uwzględniała wszystkie 
przyczyny dyskwalifikacji, w tym: substancje migrujące, ocenę organoleptyczną, znakowanie.

Problemy finansowe 
WSSE w Gdańsku 
przyczyną niepełnej 
realizacji planu badań 
próbek w 2019 r.

Powiadomienia 
RASFF rozpatrywane 
niezwłocznie lecz nie 
zawsze weryfikowane 
kontrolami „na miejscu”
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W rozpatrywaniu powiadomień RASFF brali również udział państwo-
wi wojewódzcy i powiatowi inspektorzy sanitarni13 – pierwsi z nich kie-
rowali sprawy do właściwych PSSE i udzielali KPK informacji zbiorczej 
o podjętych działaniach, drudzy podejmowali konkretne działania wyja-
śniające w celu weryfikacji powiadomień. Działania te podejmowane 
były niezwłocznie – zazwyczaj w ciągu jednego do dwóch dni od chwi-
li otrzymania zawiadomienia. Jednak nie w każdym przypadku powia-
towi inspektorzy podejmowali kontrole „na miejscu” – w przypadku  
41 ze 137 zakładów objętych działaniami w ramach powiadomień RASFF 
na terenie województwa dolnośląskiego, powiatowi inspektorzy pozyskali 
dane telefonicznie oraz drogą elektroniczną. Jednocześnie w prze-
kazanych informacjach wskazywano, że ustalenia zostały dokonane 
w związku z kontrolami sanitarnymi, do których zaliczano powyższy 
sposób pozyskiwania informacji od przedsiębiorców. W ocenie NIK było 
to działanie nierzetelne. Z kolei w WSSE w Poznaniu, w jednej z sześciu 
badanych spraw, przekazana informacja w zakresie wyników koordy-
nowanego postępowania wyjaśniającego była niepełna. W informacji 
tej przedstawiono dane z sześciu PSSE (z 13 właściwych dla zgłoszenia), 
tj. tylko dla tych, które stwierdziły w sprzedaży kwestionowany pro-
dukt. Zdaniem NIK stanowiło to naruszenie obowiązku wynikającego  
z pkt 7.3 zatwierdzonego przez GIS dokumentu Procedury Funkcjonowania 
Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach 
(RASFF), zgodnie z którym organy szczebla wojewódzkiego PIS informują 
się wzajemnie o wynikach prowadzonych postępowań. Jednocześnie NIK 
ocenia, że same Procedury wymagają aktualizacji o jednoznaczne zasady 
przekazywania informacji pozyskanych od przedsiębiorców bez faktycz-
nego przeprowadzenia kontroli. [str. 28–30]

W dwóch WSSE – w Białymstoku i Wrocławiu – wskutek niedoborów 
sprzętowych, stwierdzono wydłużony czas badań łącznie trzech próbek 
produktów będących przedmiotami powiadomień RASFF, który wynosił 
od 28 do 45 dni (w tym ostatnim przypadku próbka do badań była przy-
gotowana w ciągu dwóch dni, natomiast ponad trzy tygodnie trwało ocze-
kiwanie na „zwolnienie” wykorzystywanego do innych analiz aparatu).  
Sam czas analiz, zakończony sporządzeniem sprawozdań, nie przekraczał 
jednego tygodnia. W pierwszym przypadku przełożyło się to na sprzedaż 
konsumentom 12 szt. łyżek nylonowo-stalowych, w przypadku których 
stwierdzono ponadnormatywną migrację amin aromatycznych. [str. 26]

 Główny Inspektor Sanitarny i większość skontrolowanych WSSE w prowa-
dzonych działaniach oświatowo-zdrowotnych nie uwzględniła informacji 
o potencjalnej szkodliwości wyrobów z tworzyw sztucznych. GIS upu-
bliczniał natomiast komunikaty o niebezpiecznych materiałach i wyro-
bach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Komunikaty te kierowane 
były za pośrednictwem strony internetowej Głównego Inspektoratu oraz 
profili w serwisach społecznościowych. W latach 2017–2019 zamiesz-
czono 13 takich komunikatów, które były również powielane m.in. przez 

13  A także państwowi graniczni inspektorzy sanitarni – w przypadku kontroli granicznych, 
związanych z wprowadzeniem na rynek krajowy materiałów i wyrobów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością.

Wydłużony czas badań 
próbek w dwóch WSSE

Rzetelne informowanie 
o niebezpiecznych 

materiałach i wyrobach 
z tworzyw sztucznych 

przez organy PIS



SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI

13

media tradycyjne. Mimo nieuwzględnienia zagadnień dotyczących two-
rzyw sztucznych w działalności oświatowo-zdrowotnej, NIK oceniła dzia-
łanie Inspekcji Sanitarnej jako rzetelne, bowiem przepisy ustawy o PIS  
nie wskazują wprost wszystkich aspektów (w tym zagrożeń ze stro-
ny tworzyw sztucznych), na których powinna się skupiać działalność  
edukacyjna organów PIS. Jednak w dwóch przypadkach, tj. w WSSE w Bia-
łymstoku i w WSSE w Krakowie, zostały podjęte konkretne inicjatywy 
w tym zakresie. Pierwsza z nich opracowała ulotkę informacyjną Plastik 
niejedno ma imię zawierającą m.in. informacje o symbolach recyklingo-
wych, ich znaczeniu dla konsumenta przy ewentualnej obecności substancji 
toksycznych mogących migrować z opakowań z tworzyw sztucznych. 
Z kolei WSSE w Krakowie rozpoczęła w 2019 r. realizację pilotażowego 
programu Skąd się biorą produkty ekologiczne, skierowanego do dzieci 
przedszkolnych i ich rodziców. Obejmował on również zagadnienia wpły-
wu tworzyw sztucznych na żywność oraz napoje. Inicjatywy te NIK ocenia 
jako dobre praktyki.  [str. 31–32]

Opracowane przez Prezesa UOKiK Kierunki działania Inspekcji Handlowej 
obejmowały główne obszary działań Inspekcji, w tym m.in. działania kon-
trolne w obszarze bezpieczeństwa produktów z tworzywa sztucznego, 
w szczególności zabawek z polichlorku winylu (PCW) pod kątem zawar-
tości ftalanów. Było to działanie właściwe z uwagi częstość wykrywania 
tych substancji w zabawkach. Z kolei działania kontrolne WIIH prowa-
dzone były na podstawie ww. programów kontroli oraz w ramach dzia-
łań interwencyjnych – podejmowanych na zlecenie Prezesa UOKiK, a także 
w związku ze zgłoszeniami otrzymanymi od konsumentów lub informa-
cjami uzyskanymi z mediów czy od organizacji branżowych.  [str. 21–22]

Badaniem zawartości substancji w produktach z tworzyw sztucznych zaj-
mowały się dwa (spośród ośmiu) laboratoria UOKiK: Laboratorium w Łodzi 
oraz Laboratorium w Lublinie. W okresie objętym kontrolą, z powodu braku 
możliwości wykonania przez nie niektórych analiz (w tym realizowa-
nych w wyniku kontroli interwencyjnych), wystąpiła konieczność ich  
zlecenia czterem laboratoriom zewnętrznym. Jeśli chodzi o badania zaba-
wek z PCW w kierunku zawartości ftalanów, w okresie objętym kontrolą 
corocznie wykonywano ok. 200 takich badań, realizując tym samym 
plany badań (w 2017 r. zaplanowano pobranie 200 próbek, a w latach  
2018–2019 po 160 próbek). W przypadku zabawek z tworzyw sztucz-
nych liczba próbek zawierających niedozwolone ilości ftalanów, przeba-
danych przez Laboratorium w Łodzi kształtowała się na poziomie od 18% 
do 26,6%. Dane te są zbieżne z danymi europejskimi, zawartymi w rapor-
cie technicznym organizacji Joint Market Surveillance Action on GPSD  
Products14, zgodnie z którym w niemal co piątej próbce plastikowych 
zabawek pobranych na rynku unijnym przekroczone zostały dozwolone 
poziomy substancji – w szczególności (18%) w zakresie ftalanów. W ocenie 
NIK, biorąc pod uwagę wielkość rynku (według danych KAS, sama liczba 
zgłoszeń celnych dla zabawek z tworzyw sztucznych w latach 2017–2019 

14  Final Technical Report: Chemical risks in plasticised toys, covering the period April 2016 – February 
2018, Joint Market Surveillance Action on GPSD Products, 2018.
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wyniosła w Polsce ponad 40 tys.) oraz łatwość natrafienia na niebezpiecz-
ne produkty, liczba przeprowadzonych badań wynikająca z możliwości 
badawczych laboratoriów UOKiK była niewielka. Na ograniczone możli-
wości badawcze laboratoriów wskazał również Prezes UOKiK w trakcie 
kontroli NIK.  [str. 22–23, 34]

W ocenie NIK zbyt długi był czas badania próbek zabawek w kierunku 
ftalanów w Laboratorium w Łodzi: średni czas oczekiwania na wyniki 
badań w pobranych próbkach zabawek wynosił w latach 2017–2019  
od 25 do 34 dni od daty ich dostarczenia do Laboratorium UOKiK w Łodzi. 
Natomiast przy zapewnieniu odpowiednich zasobów ludzkich i aparatury, 
takie badania mogłyby być wykonywane nawet w terminie od 5 do 7 dni. 
W przypadku części zabawek znajdujących się w obrocie, w których 
wykryto ftalany w niedozwolonych stężeniach, w trakcie oczekiwania 
na wyniki badań dochodziło do sprzedaży zabawek stwarzających zagro-
żenie dla dzieci: łączna liczba sprzedanych niebezpiecznych zabawek usta-
lona w trakcie kontroli NIK wyniosła 451 sztuk.

Wprawdzie w takich przypadkach, po ponownej kontroli WIIH i przeka-
zaniu akt spraw do UOKiK, urząd ten podejmował działania zmierzające 
m.in. do wycofania z obrotu takich zabawek i zwrotu zabawek zakupio-
nych przez klientów indywidualnych do sprzedawców (nakazywanie dys-
trybutorom publikacji ogłoszeń prasowych), jednak zdaniem NIK było 
to działanie następcze, które powinno być niezależne od działań ukierun-
kowanych na skrócenie czasu badań przez Laboratorium w Łodzi, przez 
zapewnienie odpowiednich zasobów technicznych i właściwą organizację 
pracy. Warto dodać, że publikacja ogłoszeń prasowych nie gwarantowała, 
że dotarły one do wszystkich konsumentów i zwrócili oni wadliwe pro-
dukty do sprzedawców. [str. 32–34]
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Infografika nr 3 
Działania organów IH i UOKiK w obszarze nadzoru nad zabawkami z tworzyw sztucznych

kontrola przedsiębiorcy przez WIIH
z poborem próbek zabawek

zakończenie kontroli przez WIIH i przekazanie 
próbek do analizy do Laboratorium UOKiK

ponowna kontrola WIIH w przypadku niezgodności 
(z ewentualnym wstrzymaniem obrotu zabawką)

postępowanie w UOKiK w sprawie wprowadzonych 
do obrotu lub oddanych do użytku zabawek 

niezgodnych z wymaganiami

analiza próbek przez Laboratorium UOKiK

 przekazanie sprawy do UOKiK

 umorzenie
postępowania

 wydanie decyzji 
nakazowej

(niezgodność wyrobu
z wymaganiami 

lub niezgodność formalna zostały 
usunięte, wyrób został wycofany 
z obrotu lub użytku, odzyskany, 

zniszczony 
lub powiadomiono 

użytkowników o stwierdzonych 
niezgodnościach z wymaganiami)

– nakazanie wycofanie wyrobu 
obrotu 

lub użytku
– nakazanie zniszczenia wyrobu

– nakazanie powiadomienia  
konsumentów lub innych 

użytkowników o stwierdzonych  
niezgodnościach
z wymaganiami

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.

W związku z ustaleniami kontroli w latach 2017–2019 Prezes UOKiK 
wszczął na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności 
łącznie 125 postępowań administracyjnych w sprawie wprowadzonych 
do obrotu wyrobów z tworzyw sztucznych niezgodnych z wymaganiami  
ze względu na zagrożenie chemiczne. Podstawą wszczęcia były zawiadomie-
nia wojewódzkich inspektorów IH. Postępowania te zakończyły się wyda-
niem przez Prezesa w trybie art. 84 ust. 1 powołanej ustawy 115 decyzji 
o umorzeniu wszczętego postępowania (w szczególności gdy niezgodność 
wyrobu z wymaganiami lub niezgodność formalna zostały usunięte, 
wyrób został wycofany z obrotu lub użytku, odzyskany, zniszczony lub 
powiadomiono użytkowników  o  stwierdzonych  niezgodnościach  z wyma-
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ganiami) oraz 9 decyzji15 w trybie art. 84 ust. 2 ww. ustawy, nakazujących 
m.in. wycofanie z obrotu wyrobów niespełniających wymagań, nadając im 
– zgodnie z art. 84 ust. 7 – rygor natychmiastowej wykonalności. Postę-
powania powyższe były, co do zasady, niezwłocznie wszczynane i prawi-
dłowo prowadzone, choć nie gwarantowały wyeliminowania z użytkowa-
nia wszystkich sprzedanych konsumentom niebezpiecznych produktów 
(z powodów już omówionych).  [str. 35]

W okresie objętym kontrolą Prezes UOKiK dokonał wpisów 15 zabawek 
z tworzyw sztucznych do rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami 
lub stwarzających zagrożenie, ze względu na stwarzane przez nie zagro-
żenie chemiczne. W sześciu przypadkach, wpisów dokonano w okresie  
od 2 miesięcy i 12 dni do 4 miesięcy i 22 dni od daty, kiedy decyzja wydana 
przez Prezesa UOKiK będąca podstawą wpisu stała się ostateczna, pomi-
mo że zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 
2019 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub 
stwarzających zagrożenie16, powinny być one dokonane niezwłocznie.  
Jednak tylko w jednym przypadku NIK stwierdziła nieprawidłowość, 
a przyczyną opóźnienia były braki kadrowe w Departamencie Nadzoru 
Rynku w UOKiK. W pozostałych pięciu sprawach opóźnienie wynikało 
z braku podstawy prawnej do dokonania wpisu, w związku z trzymie-
sięcznym opóźnieniem w wydaniu przez Radę Ministrów rozporządzenia 
wykonawczego do ustawy o systemach oceny zgodności. W ocenie NIK 
sytuacja powyższa spowodowała jednak utratę charakteru zapobiegaw-
czego i ostrzegawczego informacji.

W systemie RAPEX, co do zasady, UOKiK prawidłowo zamieszczał infor-
macje o niebezpiecznych produktach z tworzyw sztucznych i reakcje 
na powiadomienia innych państw. W jednym przypadku wprowadzenie 
informacji nastąpiło z czterodniowym opóźnieniem w stosunku do wyma-
ganego 10-dniowego terminu od daty, kiedy decyzja nakazująca wycofa-
nie wyrobu z obrotu stała się ostateczna, jednak w ocenie NIK opóźnienie 
to nie niosło za sobą negatywnych skutków.  [str.  35–37]

Współpraca UOKiK i Inspekcji Handlowej ze służbami celno-skarbowymi 
prowadzona była z uwzględnieniem postanowień rozdziału III sekcji 3 
– „Kontrola produktów przywożonych do Wspólnoty” rozporządzenia  
Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 
ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchy-
lające rozporządzenie (EWG) nr 339/9317. Współpraca ta, oceniona przez 
NIK jako rzetelna, polegała m.in. na: współdziałaniu w zakresie występo-
wania przez organy KAS z wnioskami o wydanie opinii w przypadku, gdy 
okoliczności wskazywały, że produkt nie spełniał ogólnych lub szczegóło-
wych wymagań dotyczących bezpieczeństwa lub zasadniczych wymagań 
czy udostępnianiu organom KAS informacji dotyczących systemu kontroli 
zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami. [str. 38–39]

15  Do dnia zakończenia kontroli NIK nadal procedowana była jedna sprawa.
16  Dz. U. z Dz. U. z 2019 r. poz. 105.
17   Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, s. 30, ze zm.
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Jako rzetelne NIK oceniła informowanie konsumentów o niebezpiecz-
nych produktach z tworzyw sztucznych. Poza prowadzeniem obligatoryj-
nego rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających 
zagrożenie, publikowanego na stronie internetowej UOKiK, udostępnia-
ne były również zbiorcze raporty i komunikaty prezentujące wyniki kon-
troli Inspekcji Handlowej, w tym dotyczące bezpieczeństwa chemicznego 
produktów z tworzyw sztucznych, m.in. zabawek, zgodnie z art. 10 ust. 2 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej18. [str. 39]

18   Dz. U. z 2020 r. poz. 1706. 
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1) Zdefiniowanie potrzeb co do liczby próbek produktów z tworzyw sztucz-
nych, jaka ma być obligatoryjnie objęta badaniami w zakresie bezpieczeń-
stwa chemicznego i adekwatne dostosowanie potencjału badawczego 
laboratoriów UOKIK.

2) Wyeliminowanie barier: organizacyjnych oraz w zakresie wyposażenia 
analitycznego, uniemożliwiających organom Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej pełną realizację planów pobierania próbek i wydłużających czas 
oczekiwania na wyniki badań materiałów i wyrobów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością.

1) Skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań próbek zabawek na zawar-
tość ftalanów w celu minimalizacji ryzyka sprzedaży produktów niebez-
piecznych dla dzieci.

1) Aktualizacja procedur dotyczących RASFF o zasady przekazywania 
informacji pozyskanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
od przedsiębiorców bez przeprowadzenia kontroli w terenie.

Prezes Rady Ministrów

Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów

Główny Inspektor 
Sanitarny
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5.1. Identyfikacja zagrożeń związanych z wpływem tworzyw 
sztucznych na zdrowie konsumentów

Kontrolowane organy rzetelnie identyfikowały zagrożenia związane 
z wpływem tworzyw sztucznych na zdrowie konsumentów. Identyfika-
cja ta była poprzedzona analizami ryzyka, w trakcie których brano pod 
uwagę obowiązujące przepisy, opinie instytucji zewnętrznych, wyniki 
wcześniejszych kontroli, a także wpływające do poszczególnych organów 
skargi, wnioski i interwencje w badanym obszarze. Jednak ze względu 
na brak uregulowań prawnych w prawie unijnym i polskim, organy PIS 
nie uwzględniły w zaplanowanych działaniach badań zawartości mikro-
plastiku w wodzie pitnej i żywności.

5.1.1. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
W procesie planowania urzędowej kontroli i monitoringu dla określenia 
rodzajów materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością, liczby próbek, kierunków badań oraz warunków 
badania migracji, GIS współpracował z ekspertami z Narodowego Insty-
tutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, w oparciu o: 
zalecenia Komisji Europejskiej (dotyczące m.in. kontynuowania urzędowej 
kontroli wyrobów wykonanych z poliamidu i melaminy, znajdujących się 
w obrocie handlowym), opinie naukowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpie-
czeństwa Żywności (EFSA), analizę powiadomień w ramach RASFF oraz 
wyniki urzędowej kontroli i monitoringu z lat ubiegłych.

W maju 2017 r. Główny Inspektor Sanitarny wprowadził do stosowania 
przez organy PIS przy wykonywaniu czynności kontrolnych m.in.: procedu-
rę urzędowej kontroli materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością. Celem wprowadzenia procedury było ujednolicenie postę-
powania kontrolnego dla zapewnienia właściwego nadzoru w zakresie 
bezpieczeństwa żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością, w tym ujednolicenie podejścia do częstotli-
wości kontroli według kategorii ryzyka, gdzie częstotliwość ta ustalana 
była przy pomocy arkusza oceny zakładu produkcji/obrotu żywnością/
żywienia zbiorowego/materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością, na podstawie analizy zagrożenia i ryzyka dla ocenianego 
zakładu. W ocenie NIK wprowadzenie powyższej procedury było działa-
niem właściwym i rzetelnym.

Jednak w przyjętych procedurach GIS nie zawarł zagadnień z zakresu 
wpływu mikroplastiku z opakowań i wyrobów przeznaczonych do kon-
taktu z żywnością i wodą pitną na życie i zdrowie konsumentów.

Mikroplastik nie występował w krajowym katalogu parametrów do ozna-
czania w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co wynika z fak-
tu, iż nie został wprowadzony do wykazu parametrów Dyrektywy Rady 
98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi, jak również nie został wytypowany jako 
dodatkowy parametr wymagany dla ustanowienia dodatkowej ochrony 
zdrowia ludzkiego. Parametr ten nie został włączony również do aktuali-
zowanych w 2017 r. wytycznych WHO dotyczących jakości wody do picia, 
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które stanowiły przegląd zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych 
i radiologicznych w wodzie do picia. Z kolei w raporcie WHO z 2019 r. pod-
kreślono, że dane na temat wpływu mikroplastiku na zdrowie były wciąż 
bardzo ograniczone i potrzebne są dalsze badania oraz opracowanie stan-
dardowych metod badania mikroplastiku w wodzie. Z powyższych powo-
dów organy PIS nie podjęły próby zbadania zawartości mikroplastiku 
w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Polsce. 

Przedstawiciele Głównego Inspektoratu uczestniczyli natomiast w pra-
cach nad projektem zmian Dyrektywy w sprawie jakości wody pitnej.  
Projekt zakładał, iż dzięki nowym regulacjom zmniejszy się zużycie plastiku 
w wyniku promowania picia wody z kranu oraz wskazał na mikroplastik 
jako parametr, który zostanie wpisany na listę obserwacyjną parame-
trów potencjalnie występujących w ujmowanej wodzie. Zmiany te weszły 
w życie 12 stycznia 2021 r. wraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zgodnie tym aktem prawnym, 
Komisja Europejska ma czas na przyjęcie metodyk badawczych w zakresie 
badania zawartości mikroplastiku w wodzie pitnej do 12 stycznia 2024 r. 

W przypadku żywności, ewentualna obecność mikroplastiku wynika 
z niewłaściwie prowadzonego procesu produkcyjnego, który powinien być 
przedmiotem kontroli wewnętrznej w zakładach produkcyjnych w ramach 
systemu HACCP (analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli) oraz 
GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej). 

Do czasu formalnego uregulowania (w tym określenia metodyk badaw-
czych) problematyki zawartości mikroplastiku w wodzie i żywności, 
ewentualne badania jego zawartości wykonywane przez organy odpo-
wiedzialne za egzekwowanie prawa żywnościowego nie umożliwiłyby 
– w świetle aktualnie obowiązujących przepisów – podjęcia działań egze-
kwujących jego eliminację.

W opracowanych planach pobierania próbek do badania żywności w ramach 
urzędowej kontroli i monitoringu na poszczególne lata objęte kontrolą, 
uwzględniono badania w kierunku wpływu tworzyw sztucznych, w tym 
opakowań i przedmiotów mających kontakt z żywnością na konsumentów 
oraz bezpieczeństwa stosowania materiałów i wyrobów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością, zgodnie z przeprowadzoną analizą ryzyka i stan-
dardami kontroli zarządczej, a także wewnętrznymi procedurami dla  
organów PIS. W latach 2017–2019 planami objęto: wyroby z tworzyw sztucz-
nych – w kierunku oceny organoleptycznej, migracji globalnej i migracji spe-
cyficznej do substancji modelowej Tenax, przybory kuchenne z poliamidu 
– w kierunku migracji specyficznej pierwszorzędowych amin aromatycz-
nych, wyroby z melaminy (a od 2018 r. również z dodatkiem biosubstancji, 
np. włókien bambusowych) – w kierunku migracji specyficznej formal-
dehydu. Od 2018 r. badaniami obejmowano również materiały i wyroby  
z tworzyw sztucznych w kierunku migracji specyficznej bisfenolu A.
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Badania szkodliwości tworzyw sztucznych w zakresie migracji substan-
cji chemicznych z materiałów i wyrobów bezpośrednio do żywności, 
wykonywane były z wykorzystaniem własnej bazy laboratoryjnej PIS  
(nie korzystano z usług podmiotów zewnętrznych), tj. za pośrednictwem 
12 (spośród 16) zintegrowanych laboratoriów działających w struktu-
rach PIS. Były to wybrane laboratoria WSSE: w Białymstoku, Gorzowie 
Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu,  
Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie oraz we Wrocławiu. Wszystkie one 
posiadały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą  
PN-EN ISO/IEC 17025. W ocenie NIK, wykorzystywane laboratoria nie były 
jednak w stanie zapewnić pełnej możliwości realizacji zaplanowanych 
badań (w 2019 r. badań migracji do substancji modelowej Tenax), a ziden-
tyfikowane przez Izbę braki sprzętowe w laboratoriach w Białymstoku 
i Wrocławiu przekładały się na wydłużony czas badań wyrobów będących 
przedmiotami powiadomień alarmowych RASFF (szczegóły przedstawio-
no w kolejnym podrozdziale).

5.1.2.  Organy Inspekcji Handlowej
W ramach rocznego planowania kontroli Inspekcji Handlowej przeprowa-
dzano analizę ryzyka, uwzględniającą kryteria jak: poziom i waga wykry-
tych niezgodności podczas kontroli w latach poprzednich, szczególnie 
w przypadku wyrobów stwarzających poważne zagrożenie, powszechność 
występowania danego wyrobu, w tym dostępność dla szczególnie wrażli-
wych grup odbiorców (dzieci, osób starszych), wyniki analiz skarg i zgło-
szeń. Typowanie tematów do kontroli odbywało się na podstawie analizy 
skarg i informacji otrzymanych od konsumentów, przedsiębiorców, przed-
stawicieli mediów lub innych organów krajowych i zagranicznych, w tym 
za pośrednictwem unijnych systemów RAPEX i ICSMS19. Uwzględniane były 
również wyniki kontroli z lat poprzednich.

Szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli określały pro-
gramy kontroli dotyczące poszczególnych tematów kontroli. W przypad-
ku kontroli bezpieczeństwa plastikowych zabawek celem kontroli było 
sprawdzenie i ocena, czy wprowadzone do obrotu zabawki spełniają 
wymagania określone w przepisach rozporządzenia w sprawie wyma-
gań dla zabawek oraz czy podmioty gospodarcze wykonywały obowiązki 
określone w ustawie o systemach oceny zgodności. Do badań laboratoryj-
nych należało typować przede wszystkim zabawki, wobec których istnieje 
podejrzenie, że mogły nie spełniać wymagań wynikających z zastosowa-
nych materiałów, albo które występują w systemach RAPEX i ICSMS. Nale-
żało poszukiwać zabawek wykonanych w całości z PCW lub posiadających 
elementy z PCW. Do badań pod kątem występowania ftalanów należało 
typować: lalki, kucyki, jednorożce, piszczki, zabawki mocowane na przy-
ssawki; bisfenolu A: zabawki przeznaczone dla dzieci do lat trzech lub 
do wkładania przez dzieci do ust, wykonane w całości z PCW, albo poliwę-
glanu lub posiadające wykonane z nich elementy; WWA: zabawki wyko-
nane w całości lub zawierające elementy wykonane z gumy i tworzyw 

19  Information and Communication System on Market Surveillance (system informacyjno- 
-komunikacyjny do celów nadzoru rynku)

Własna baza 
laboratoryjna organów 
PIS nie gwarantowała 
pełnej realizacji 
zaplanowanych badań

Kontrole i badania 
skoncentrowane 
na wykrywaniu ftalanów 
w zabawkach



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

22

sztucznych. W ocenie NIK działanie UOKiK w powyższym zakresie było 
rzetelne, ponieważ z ustaleń dotychczas prowadzonych kontroli wynikało, 
że ftalany były głównymi niebezpiecznymi substancjami wykrywanymi 
w plastikowych zabawkach oferowanych na krajowym rynku.

Skontrolowane WIIH planowały swoją działalność ściśle w oparciu  
o ww. dokumenty opracowane przez UOKiK i samodzielnie nie opracowy-
wały programów kontroli produktów z tworzyw sztucznych pod kątem 
ich bezpieczeństwa chemicznego. Było to spowodowane brakiem sygna-
łów od konsumentów, instytucji, organizacji o nieprawidłowościach w tym 
obszarze, a także zaleceniem Prezesa UOKiK, aby w ramach planów kon-
troli własnych nie ujmować tematów, które są zamieszczone w kwartal-
nych (rocznych) planach kontroli przyjętych przez UOKiK. Biorąc pod 
uwagę fakt, że WIIH co do zasady podejmowały działania wyjaśniające 
w przypadku składanych przez konsumentów skarg dotyczących wyro-
bów z tworzyw sztucznych, w ocenie NIK było to postępowanie prawi-
dłowe.

Przykład

W latach 2017–2019 WIIH w Białymstoku z własnej inicjatywy nie ujmował 
w planach pracy kontroli obejmujących wyroby z tworzyw sztucznych (pod 
kątem zagrożenia chemicznego). Inspektor Wojewódzki wyjaśnił, iż do WIIH 
w Białymstoku wpływały bardzo nieliczne sygnały od konsumentów, wska-
zujące na potencjalne zagrożenie związane z wpływem tworzyw sztucznych 
na zdrowie konsumentów. Na przestrzeni ostatnich lat odnotowano jedynie 
dwa takie przypadki (dot. zabawki – masy plastycznej oraz krzesła biurowego). 
Przeprowadzone badania laboratoryjne nie dały podstaw do stwierdzenia 
zagrożenia bezpieczeństwa konsumentów w zakresie zawartości szkodliwych 
substancji chemicznych.

W latach 2017–2019 w strukturze UOKiK funkcjonowało osiem laborato-
riów. Akredytację na badania zawartości substancji w produktach z tworzyw 
sztucznych posiadały dwa laboratoria: w Łodzi i w Lublinie. Laboratorium 
w Łodzi posiadało wdrożone metodyki w zakresie oznaczania zawartości:

 − estrów kwasu ftalowego w wyrobach z miękkiego polichlorku winylu;
 − kadmu, benzenu, fenolu jako monomeru i jako konserwantu, formamidu 

w wyrobach z tworzyw sztucznych; 
 − wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w zabaw-

kach i innych wyrobach z tworzyw sztucznych;
 − stężenia bisfenolu A w roztworze wodnym i migracji bisfenolu A 

w zabawkach;
 − organicznych związków niebezpiecznych ulatniających się z próbki 

oraz ekstrahowanych z próbki m.in. wodą, sztucznym potem i śliną 
lub rozpuszczalnikami organicznymi w nieżywnościowych wyrobach 
konsumenckich; 

 − środków opóźniających palenie w zabawkach wykonanych z pianki 
poliuretanowej, przeznaczonych dla dzieci do lat trzech  lub do wkła-
dania do ust;

 − fumaranu dimetylu w wyrobach skóropodobnych.

Tylko jedno laboratorium 
UOKiK przygotowane 
do oznaczeń ftalanów 

w zabawkach
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Laboratorium w Lublinie specjalizowało się w zakresie oznaczania stęże-
nia pierwiastków w roztworze wodnym i migracji pierwiastków w mate-
riałach i powłokach polimerowych, piankowych i podobnych.
W okresie objętym kontrolą, w czterech akredytowanych laboratoriach 
zewnętrznych, badane były próbki kontrolne20 zabawek oraz zabawki 
pobierane w wyniku kontroli interwencyjnych, w przypadku braku moż-
liwości zbadania danego parametru przez laboratorium UOKiK21. W ocenie 
NIK, zasadna jest specjalizacja poszczególnych laboratoriów. Jednak pod-
kreślenia wymaga fakt, że w przypadku powierzenia określonych badań 
tylko jednemu laboratorium, sytuacja taka stwarza zagrożenie realizacji 
badań w przypadkach kryzysowych, np. awarii sprzętu w danym labora-
torium, powoduje wydłużenie czasu badań lub konieczność zlecenia ich 
na zewnątrz. 

5.2.  Realizacja zadań dotyczących zapewnienia ochrony 
konsumentów przed negatywnym wpływem tworzyw 
sztucznych

Skontrolowane organy w większości prawidłowo i rzetelnie realizowały  
zadania w celu zapewnienia ochrony konsumentów przed negatywnym 
wpływem tworzyw sztucznych. Jednak w tym obszarze NIK zidentyfi-
kowała słabe strony systemu: w szczególności długi czas badań próbek 
zabawek na obecność ftalanów przez Laboratorium UOKiK w Łodzi oraz 
jednostkowe przypadki długiego czasu badań wyrobów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością (objętych powiadomieniami RASFF) przez dwie 
WSSE (spośród sześciu objętych kontrolą). Umożliwiało to sprzedaż kon-
sumentom niebezpiecznych produktów. Z kolei w 2019 r. organy PIS nie 
zrealizowały większości zaplanowanych badań migracji specyficznej 
do substancji modelowej Tenax.

5.2.1. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Plany kontroli sanitarnych zakładów, będących pod nadzorem państwo-
wych powiatowych inspektorów sanitarnych, były w okresie objętym kon-
trolą opracowywane w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych, 
których działania koordynowali PWIS. Planowanie kontroli oraz ich często-
tliwości odbywało się w oparciu o ocenę ryzyka z wykorzystaniem arkusza 
oceny zakładu oraz instrukcji dotyczącej oceny zakładu i kategoryzacji 
zakładów, a także w oparciu o opracowany plan pobierania próbek. Poza 
kontrolami planowymi przeprowadzano kontrole nieplanowane, w szcze-
gólności, w każdym przypadku podejrzenia lub uzyskania informacji 
o tym, że np. materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością 
zagraża zdrowiu i życiu człowieka lub o uchybieniach w zakładzie zagra-
żających zdrowiu albo życiu człowieka.

20  Próbki dodatkowe, pobierane równocześnie z pobraniem próbki wyrobu. Badanie próbki 
kontrolnej odbywa się na wniosek kontrolowanego lub organ nadzoru rynku może zbadać ją 
z urzędu.

21  Zakres badań określano na podstawie tych interwencji.

Planowanie i realizacja 
kontroli
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Podczas kontroli w wytwórniach produkujących materiały i wyroby prze-
znaczone do kontaktu z żywnością sprawdzano m.in.:

 − warunki przechowywania surowców i produktów gotowych, 
 − stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń wytwórni; 
 − prawidłowość procesu technologicznego;
 − prawidłowość stosowania substancji zgodnie z wykazami zamieszczo-

nymi w obowiązującym rozporządzeniu unijnym i krajowym;
 − deklaracje zgodności oraz dokumentację potwierdzającą, że materiały 

i wyroby spełniają wymagania określone w prawie unijnym i krajo-
wym;

 − wyniki badań wyrobu gotowego;
 − zapewnienie możliwości śledzenia drogi materiałów i wyrobów prze-

znaczonych do kontaktu z żywnością; 
 − prawidłowość oznakowania wyrobów.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia jako rzetelny sposób planowania oraz 
uwzględnienie istotnych aspektów w kontrolach prowadzonych przez 
organy PIS. 

W latach 2017–2019 liczba skontrolowanych obiektów w całym kraju 
wyniosła: 1645, 1613 i 1662, co stanowiło odpowiednio: 28,3%, 25,4% oraz 
24,2% zarejestrowanych zakładów działających w obszarze materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (w tym z tworzyw 
sztucznych). Liczba przeprowadzonych kontroli (w tym kontroli spraw-
dzających i interwencyjnych) wyniosła odpowiednio: 2464, 2656 i 2605.

W ramach realizacji ww. planu za 2017 r. w skali całego kraju zbadano 
ogółem 1423 próbki materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością (zaplanowano 1370), z czego osiem próbek (0,6% zbada-
nych) nie spełniało wymogów. W 2018 r. zbadano 1436 próbek (zaplano-
wano 1390), z czego 28 próbek (1,9%) nie spełniało wymogów, natomiast 
w 2019 r. zbadano 1404 próbek materiałów i wyrobów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością (zaplanowano 1362), z czego ogółem 16 próbek 
(1,1%) nie spełniało wymogów. Należy podkreślić, że w liczbie tej miesz-
czą się zarówno materiały i wyroby wykonane z tworzyw sztucznych,  
ale również ze szkła, metalu i innych substancji przeznaczonych do kon-
taktu z żywnością – organy PIS nie miały obowiązku oddzielnego ewiden-
cjonowania tworzyw sztucznych.

W ocenie NIK zarówno objęcie coroczną kontrolą ok. 25% zarejestro-
wanych przez organy PIS zakładów należy ocenić pozytywnie. Z kolei  
niewielki odsetek próbek zdyskwalifikowanych (tj. niespełniających 
wymagań) wskazuje, że produkty z tworzyw sztucznych przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością oferowane na polskim rynku są bezpieczne  
dla konsumentów.

Z powodu niedoboru środków na realizację zadań przez WSSE w Gdańsku, 
w 2019 r. wystąpił problem znacznego ograniczenia badań migracji spe-
cyficznej do substancji modelowej Tenax. Jednostka ta wykonywała 
powyższe badania jako jedyne laboratorium PIS w całym kraju. Wykony-
wanie takich badań dla pozostałych WSSE wymagałoby zaangażowania 
w budżecie PIS województwa pomorskiego kwoty ok. 520 tys. zł. Powodami  

Problemy finansowe 
WSSE w Gdańsku 

przyczyną ograniczenia 
badań migracji  

do substancji Tenax 
w 2019 r.
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niedoboru środków były w szczególności: objęcie (od lipca 2017 r.) wzajem-
nych rozliczeń za wykonanie badań pomiędzy WSSE 23% stawką podatku 
VAT i stały wzrost kosztów utrzymania laboratorium (w tym kosztów sta-
łych), który nie został uwzględniony w budżecie przyznanym WSSE w Gdań-
sku. W związku z tym GIS poinformował pozostałe WSSE o czasowym zawie-
szeniu do odwołania pobierania w 15 województwach (poza wojewódz-
twem pomorskim) próbek materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, 
które miały być zbadane w laboratorium WSSE w Gdańsku w ww. zakresie. 

Badania migracji do substancji Tenax przez organy PIS nie zostały osta-
tecznie w pełni wstrzymane. Kwestia dotycząca częściowego zawiesze-
nia ww. badań przez PWIS w Gdańsku została poruszona w marcu 2019 r. 
w pismach GIS skierowanych do Wojewody Pomorskiego i Prezesa Rady 
Ministrów o wsparcie finansowe WSSE w Gdańsku, w tym o zakup sprzętu 
laboratoryjnego22. W 2020 r. PWIS w Gdańsku realizował badania w ramach 
planu (zgodnie ze specjalizacją, w tym badania Tenax-u). W 2019 r. labora-
torium WSSE w Gdańsku, po ograniczeniu funkcjonowania, zbadało trzy  
(z 50 zaplanowanych) próbki materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 
w kierunku migracji specyficznej do substancji modelowej Tenax, które były 
przydzielone dla województwa pomorskiego zgodnie z ww. planem, a także 
siedem próbek w ramach kontroli granicznych. 

W trakcie kontroli NIK, Główny Inspektor Sanitarny wyjaśnił, że w latach 
2018–2020 laboratorium WSSE w Gdańsku nie stwierdziło przekroczeń  
limitów migracji specyficznej dla substancji migrujących do Tenax-u,  
dlatego można wskazać, że badanie takie miało zdecydowanie niższy  
priorytet w kontroli materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością niż np. badanie melaminy, czy formaldehydu i PAA. Jednak 
w przywołanych już pismach skierowanych do Wojewody Pomorskiego 
i Ministra Zdrowia wskazano, że sytuacja ta nie pozwalała na realizację  
nałożonych na Polskę obowiązków wynikających z przepisów prawa obo-
wiązującego w UE, co w ocenie NIK stanowiło sprzeczność z wyjaśnieniami  
złożonymi w trakcie kontroli.

GIS nie zlecił badania pozostałych 47 próbek materiałów i wyrobów z two-
rzyw sztucznych zaplanowanych do badań w ww. kierunku. Według wyja-
śnień Głównego Inspektora ograniczenie liczby ww. badań okresowo 
przez jeden rok nie niosło istotnego ryzyka, natomiast delegowanie zadań 
urzędowych innemu laboratorium byłoby procesem czasochłonnym, 
wymagającym zweryfikowania kompetencji takiego laboratorium i wia-
rygodności wydawanych wyników badań oraz ewentualnego przeprowa-
dzenia w nim stosownych audytów.

NIK częściowo podziela powyższą opinię w zakresie delegowania zadań 
urzędowych innemu laboratorium. Natomiast wskazuje, że ograniczenie 
wykonywania zaplanowanych badań przez jeden rok rodzi obawy o zacho-
wanie ich ciągłości w latach kolejnych w przypadku braku systemowego 
rozwiązania zapewniającego ciągłość pracy organom PIS.

22  Kwota wnioskowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego dla WSSE w Gdańsku na zakup 
sprzętu wyniosła 700 tys. zł. 
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Niedobory sprzętowe i w konsekwencji wydłużony czas badania próbki 
doprowadziły również w jednym przypadku – WSSE w Białymstoku  
– do sprzedaży 12 sztuk produktu klientom indywidulanym, w przypad-
ku którego badania wykazały ośmiokrotne przekroczenie limitu migracji 
pierwszorzędowych amin aromatycznych. NIK stwierdziła fakt badania 
próbki pobranej w ramach powiadomienia RASFF dotyczącego nylonowo-
-stalowej łyżki kuchennej przez tamtejsze laboratorium przez 45 dni23. 
Długi termin badania spowodowany był dużym obciążeniem chromato-
grafu24 cieczowego, na którym wykonywane były również inne oznaczenia. 
Próbkę przygotowano do badań dwa dni po jej otrzymaniu, jednak analizę 
na chromatografie można było zacząć dopiero po ponad trzech tygodniach 
z uwagi na prowadzenie na tym urządzeniu innych analiz. Do badań rów-
nolegle wykorzystywany był drugi chromatograf. Zakup dwóch kolejnych 
chromatografów cieczowych zaplanowano w latach 2022 i 2023. 

Wydłużony czas badań dwóch próbek na obecność amin aromatycznych 
związanych z dwoma powiadomieniami RASFF stwierdzono również 
w WSSE we Wrocławiu, w których od pobrania próbek do dnia sporządzenia 
sprawozdań z badań upłynęło od 28 do 36 dni. Przyczyną tej sytuacji 
było kumulowanie badań, spowodowane brakiem niezależnego chroma-
tografu cieczowego, przeznaczonego wyłącznie do badań amin aroma-
tycznych oraz stosunkowo niewielką liczbą takich prób w ciągu roku. 
Chromatograf głównie był wykorzystywany do badań zawartości WWA 
w wodach pitnych. Zgodnie z harmonogramem badania amin aromatycz-
nych, były one badaniami dodatkowymi. Długi czas uruchomienia rzadko 
używanej kolumny i prekolumn związany był z przejściem z badań WWA 
na aminy aromatyczne i kilkumiesięcznym okresem nieużywania kolumny 
chromatograficznej oraz nieprzewidzianymi zanieczyszczeniami próbek 
(skutkujących koniecznością przemywania układów aż do uzyskania pra-
widłowych parametrów). Jednostka w okresie objętym kontrolą wielo-
krotnie występowała o przyznanie środków na zakup chromatografów 
przeznaczonych do badań wielu pozostałości i analitów w ramach badań 
prowadzonych w obszarze żywności, wody i wyrobów do kontaktu z żyw-
nością. Działanie te okazały się jednak nieskuteczne.

W ocenie NIK, rozpatrywanie powiadomień RASFF, które dotyczą produktów 
niebezpiecznych dla zdrowia, wymaga minimalizacji czasu wykonywania 
badań tak, aby w konsekwencji organy PIS mogły skutecznie nadzorować 
ograniczenie sprzedaży niebezpiecznych dla konsumentów wyrobów.

W pięciu z sześciu województw objętych kontrolą NIK nie udało się  
zrealizować w pełni planów kontroli organów PIS w obszarze materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością: w latach 2017–2019 
nie wykonano łącznie 324 z zaplanowanych 1 275 kontroli. Wynikało 
to w szczególności z: problemów kadrowych w PSSE (w tym związanych 
z absencjami chorobowymi), konieczności wykonania pozaplanowych 

23  W związku z wykryciem przekroczeń limitu migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych, 
wykonano również drugie badanie kontrolne, które trwało 10 dni.

24  Przyrząd do rozdzielania i badania związków chemicznych, wykorzystywany powszechnie 
w analizie laboratoryjnej.

Przypadki wydłużonego 
czasu badań próbek 

w WSSE

Niepełna realizacja 
planów kontroli  

przez PIS na terenie 
większości województw 

objętych kontrolą NIK
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kontroli interwencyjnych bądź związanych z powiadomieniami w sys-
temie RASFF, a także wykreślenia zakładów zaplanowanych do kontroli 
z rejestrów PPIS. Plany kontroli zostały natomiast w pełni zrealizowane 
w województwie zachodniopomorskim.

Przykład

W 2019 r. 17 z 26 PPIS z terenu województwa dolnośląskiego zaplanowało 
74 kontrole w 73 zakładach działających na rynku materiałów i wyrobów 
do kontaktu z żywnością. Z tego w zakładach działających na rynku mate-
riałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością w 15 z 26 
PPIS zaplanowano 43 kontrole (w tym 18 kontroli w zakładach produkcyj-
nych). Z zaplanowanych kontroli zrealizowano łącznie 31 kontroli planowych. 
W pozostałych przypadkach kontroli planowych nie wykonano ze względu 
na: braki kadrowe, realizację innych obowiązków służbowych lub realizację 
kontroli interwencyjnych, w tym w ramach systemu RASFF (9 przypadków), 
likwidację lub wykreślenie zakładów z rejestru (trzy przypadki). W przypadku 
zakładów produkcyjnych zrealizowano 15 z 18 kontroli planowych.  

Większość skontrolowanych WSSE zrealizowała plany poboru próbek wyro-
bów z tworzyw sztucznych w poszczególnych latach, z wyjątkiem WSSE 
w Poznaniu (niepełna realizacja w latach 2017–201925), WSSE w Białymstoku, 
WSSE w Krakowie, WSSE we Wrocławiu i WSSE w Szczecinie w 2019 r. 
Niepełna realizacja planu w 2019 r. w tych jednostkach wynikała w szcze-
gólności z niezależnego od nich zawieszenia badań migracji do substancji 
modelowej Tenax realizowanego przez WSSE w Gdańsku – w jednostkach 
tych nie pobrano w związku z tym łącznie dziewięć próbek ze wszystkich 
zaplanowanych 301. Natomiast w WSSE we Wrocławiu w latach 2018–2019 
wystąpiły również przypadki zastępowania zaplanowanych badań określo-
nych substancji innymi (łącznie 13 próbek z 95 zaplanowanych) z powodu 
niedostępności przewidzianego w planach asortymentu wyrobów. 

Przykład

W 2018 r. w planie pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej 
kontroli i monitoringu na terenie województwa dolnośląskiego przewidziano 
pobór i zbadanie 46 próbek materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych prze-
znaczonych do kontaktu żywnością. Plan zrealizowano w zakresie łącznej liczby 
pobranych próbek, przy czym odstąpiono od planowanego badania migracji bis-
fenolu A w pięciu próbkach z powodu niedostępności asortymentu, wykonując 
w zamian badania migracji formaldehydu z wyrobów melaminy.

Zastąpienie określonego rodzaju próbek innymi w jednostkowych przy-
padkach było zasadne. Natomiast w ocenie NIK wykonywanie badań 
migracji do substancji modelowej Tenax tylko przez jedno laboratorium 
PIS zagraża realizacji planu poboru próbek w kolejnych latach.

W ocenie NIK nadzór realizowany w powyższy sposób przez GIS był dzia-
łaniem rzetelnym, zgodnym ze standardami kontroli zarządczej dla sek-
tora finansów publicznych. W ramach nadzoru nad realizacją zadań przez 

25  WSSE w Poznaniu w latach 2017–2019 w 2017 r. zbadano 72 (96% planu) z 75 zaplanowanej ilości 
próbek materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych, w 2018 r. – 78 (98%) z 80, natomiast 
w 2019 r. – 65 (96%) z 68.

Plany poboru próbek  
nie zawsze zrealizowane

Nadzór GIS nad WSSE 
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podległe WSSE, GIS kontrolował działalność wybranych wojewódzkich 
stacji w zakresie realizowanych przez nie zadań dotyczących nadzoru 
nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością 
– w tym tworzywami sztucznymi. Kontrole takie przeprowadzono 
w 2017 r. w WSSE w Łodzi, w 2018 r. w WSSE w Krakowie, a w 2019 r. 
w WSSE w Warszawie. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Krajowy Punkt Kontaktowy rozpatrzył w latach 2017–2019 łącznie  
44 (odpowiednio: 8, 18 i 18) sprawy dotyczące materiałów i wyrobów 
wykonanych z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żyw-
nością zgłoszone do systemu RASFF. Zgłoszenia krajowe obejmowały  
23 przypadki (odpowiednio dwa, 12 i dziewięć), a zgłoszenia zagraniczne 
– 21 (odpowiednio: sześć, sześć i dziewięć). Większość powiadomień doty-
czyła migracji formaldehydu (18 przypadków – 40,9%, w tym w połącze-
niu: z migracją melaminy oraz z migracją globalną), migracji pierwszorzę-
dowych amin aromatycznych (12 przypadków – 27,3%) i migracji samej 
melaminy (sześć przypadków – 13,6%). Pozostałe powody zgłoszeń doty-
czyły m.in. migracji globalnej, zmian organoleptycznych, braku dokumen-
tacji potwierdzającej rodzaj tworzywa sztucznego użytego do produkcji.

Powiadomienia RASFF były prawidłowo procedowane w KPK, który prze-
kazywał je m.in. do wybranych WSSE w kraju, które z kolei kierowały 
je na szczebel powiatowy w celu podjęcia działań kontrolnych przez wła-
ściwych miejscowo PPIS i udzielenia informacji o dokonanych ustaleniach, 
aby poinformować – za pośrednictwem WSSE – KPK w Głównym Inspek-
toracie. W przypadku powiadomień związanych z zatrzymaniem wyro-
bów na granicy, kontrole i działania następcze wykonywali państwowi 
graniczni inspektorzy sanitarni.

Przykład

W trakcie kontroli granicznej w pobranej próbce stwierdzono przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu migracji globalnej – właściwy państwowy graniczny 
inspektor sanitarny wydał decyzję zakazującą wprowadzenia partii zakwe-
stionowanych wyrobów (z rygorem natychmiastowej wykonalności) i naka-
zał ich wywóz do nadawcy. KPK przekazał powiadomienie do RASFF w ciągu 
17 dni od daty wydania decyzji. Postępowanie obydwu organów było zgodne 
z wytycznymi Komisji Europejskiej Standardowe procedury operacyjne systemu 
wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach.

 
Kontrola NIK wykazała, że nadzorowani przez skontrolowane WSSE 
państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni niezwłocznie (zazwyczaj  
do 48 godzin od otrzymania powiadomienia) podejmowali działania wyja-
śniające u właściwych przedsiębiorców w celu ustalenia obecności wyro-
bów i ścieżki ich dystrybucji, a także nadzoru nad ich wyeliminowaniem 
z obrotu, bądź – w przypadkach uprzedniej sprzedaży towaru odbiorcom 
indywidualnym – wyegzekwowania zamieszczenia w widocznym miejscu 
stosownej informacji o możliwości jego zwrotu.

Powiadomienia RASFF 
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Przykład

W dniu 25.07.2019 r. WSSE w Łodzi otrzymał od WSSE w Katowicach powiado-
mienie dotyczące wycofania miseczki ze względu na stwierdzenie nadmiernej 
migracji formaldehydu i melaminy. Tego samego dnia PWIS skierował do PPIS 
w Łodzi pismo o podjęcie działań zgodnie z ustawowymi kompetencjami. W dniu 
26.07.2019 r. przedstawiciele PPIS przeprowadzili w sklepie będącym na liście 
dystrybucji kontrolę, w wyniku której nie stwierdzono w obrocie handlowym 
oraz na stanie magazynowym kwestionowanych produktów, które w całości 
zostały sprzedane klientom indywidualnym, sprzedaż ta została udokumento-
wana paragonami, bez możliwości identyfikacji odbiorcy końcowego. W sklepie, 
w miejscu widocznym dla klientów polecono zamieścić informację o procesie 
wycofywania produktu z obrotu handlowego i możliwości jego zwrotu.

W dwóch skontrolowanych WSSE (we Wrocławiu i w Poznaniu) NIK 
stwierdziła, że informacje przekazywane w związku z powiadomieniami 
RASFF nie były w każdym przypadku jednolite. W WSSE we Wrocławiu 
ustalono, że w dziewięciu przekazanych powiadomieniach, Stacja nierze-
telnie informowała KPK, GIS oraz Państwowych Wojewódzkich Inspekto-
rów Sanitarnych, że zawarte w nich ustalenia dokonane zostały w związku 
z przeprowadzonymi kontrolami sanitarnymi. W rzeczywistości wykonu-
jący czynności w tych sprawach PPIS nie przeprowadzali takich kontroli 
(dotyczyło to 41 z 137 zakładów objętych działaniami w ww. sprawach). 
Informacje zawarte w przekazywanych powiadomieniach pozyskiwane 
były telefonicznie oraz drogą elektroniczną, a nie w toku kontroli. Jako 
powód, Zastępca dolnośląskiego PWIS wskazał, że PPIS w Świdnicy poinfor-
mował o zebraniu informacji „w wyniku podjętych czynności”, co zostało 
zinterpretowane jako przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakła-
dzie. Według przyjętej w WSSE interpretacji, kontrola urzędowa zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadza-
nych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym 
oznaczała każdą formę kontroli, którą właściwy organ lub UE wykonuje 
do celów sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym. 
Dlatego też informacje w przedmiotowych sprawach nie zawsze były 
pozyskiwane za pomocą kontroli przeprowadzanych fizycznie w zakła-
dach. W niektórych sytuacjach informacje pozyskiwano w formie telefo-
nicznej bądź mailowej, co dokumentowano w formie adnotacji służbowej. 
W przytoczonych sprawach niektórzy PPIS przeprowadzali kontrole, nato-
miast pozostali uzyskiwali informacje w ww. sposób. Zdaniem NIK, było 
to działanie nierzetelne, a wszystkie dokumenty kierowane do organów 
administracji publicznej oraz innych podmiotów powinny być precyzyj-
nie, w sposób niepozostawiający pola do interpretacji. W zatwierdzonym 
w 2011 r. dokumencie Procedury Funkcjonowania Systemu Wczesnego 
Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF), GIS nie określił 
wprost konieczności prowadzenia kontroli dotyczących powiadomień, 
ograniczając się głównie do ustalenia zasad opracowania i przekazywania 
informacji pomiędzy poszczególnymi organami, wskazując, że powinny one 
podejmować działania zgodnie z ustawowymi kompetencjami. W ocenie 
NIK procedura ta wymaga aktualizacji w tym zakresie, tak aby nie pozo-
stawiała pola do interpretacji.

Przekazywanie informacji 
w ramach RASFF 
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Z kolei w WSSE w Poznaniu w jednej z sześciu badanych spraw, wielko-
polski PWIS przekazał dolnośląskiemu PWIS i KPK niepełną informację 
w zakresie wyników koordynowanego postępowania wyjaśniającego 
(prowadzonego na skutek zgłoszenia alarmowego od dolnośląskiego 
PWIS). W informacji tej przedstawiono dane z sześciu PSSE (z 13 właści-
wych dla zgłoszenia), tj. tych, które stwierdziły w sprzedaży kwestiono-
wany produkt. W WSSE stosowano zasadę nieobciążania bazy danych 
na linii GIS czy WSSE, dlatego w informacjach zwrotnych umieszcza-
no tylko przypadki stwierdzenia w obiekcie kwestionowanych pro-
duktów. Istotą sprawy był zawsze fakt przekazania informacji do PSSE 
i podjęcie działań oraz stwierdzenie braku w sklepie kwestionowanego 
produktu lub jego obecności i podjęcie działań mających na celu jego 
zabezpieczenie i wycofanie z obrotu handlowego. Zdaniem NIK stano-
wiło to naruszenie obowiązku wynikającego z pkt 7.3 przywołanych już 
Procedur, zgodnie z którym organy szczebla wojewódzkiego PIS infor-
mują się wzajemnie o wynikach prowadzonych postępowań.

W latach 2017–2019 do skontrolowanych organów wpłynęły pojedyncze 
skargi, wnioski bądź zapytania dotyczące szkodliwości wyrobów z two-
rzyw sztucznych: jedna anonimowa skarga do WSSE w Białymstoku 
(łamiące się sztućce z tworzyw sztucznych w zakładzie żywienia zbioro-
wego), jedna do WSSE we Wrocławiu (przechowywanie wód mineralnych 
w butelkach z tworzywa sztucznego w pełnym słońcu), a do GIS – dwa 
zapytania osób fizycznych, dotyczące kwestii bezpieczeństwa dla zdrowia 
wody mineralnej, napojów i soków przechowywanych w opakowaniach 
wykonanych z politereftalanu etylu – PET. Wskazane WSSE prawidłowo 
podejmowały stosowne działania wyjaśniające powyższe skargi, z których 
druga okazała się zasadna. GIS udzielił natomiast odpowiedzi zaintereso-
wanym stronom, wskazując m.in. na konieczność spełniania wymogów 
przechowywania wyrobów w tego typu opakowaniach pod względem 
temperatury i unikania nasłonecznienia.

W przypadku ustalenia nieprawidłowości, działania dyscyplinujące orga-
nów PIS polegały w większości przypadków na nakładaniu mandatów. 
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy PSSE na terenie woje-
wództw objętych kontrolą nałożyli łącznie 26 mandatów na łączną kwo-
tę 3950 zł (średnia kwota wyniosła ok. 150 zł) za naruszenia przepisów 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia26, popeł-
nione przez podmioty produkujące i dystrybuujące materiały z tworzyw 
sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością. W ramach prowadzo-
nego nadzoru nad zakładami produkcji oraz obrotu materiałami i wyro-
bami z tworzyw sztucznych przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, 
PWIS na terenie województw objętych kontrolą wydali łącznie 16 decyzji 
administracyjnych: dotyczyły one w szczególności usunięcia uchybień 
związanych z niewłaściwym stanem sanitarnym skontrolowanych obiek-
tów, sporządzenia deklaracji zgodności i wykonania badań wyrobów 

26  Dz. U. z 2020 r. poz. 2021.
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gotowych, prawidłowego oznakowania wyrobów, zakazu wprowadza-
nia do obrotu niebezpiecznego wyrobu bądź wycofania z obrotu takiego 
wyrobu. Wszystkie wydane decyzje zostały wykonane.

Przykład

Próbka pochodzącego z Chin produktu (łyżki kuchennej z nylonu i stali  
nierdzewnej) – zbadana w kierunku oznaczenia pierwszorzędowych amin 
aromatycznych – uznana została za wyrób stanowiący zagrożenie dla zdro-
wia człowieka. Postępowanie w sprawie było konsekwencją zgłoszenia alarmo-
wego w ramach funkcjonowania systemu RASFF. Decyzją (z rygorem natych-
miastowej wykonalności) PPIS w Lesznie zakazał polskiemu dystrybutorowi 
produktu wprowadzania do obrotu handlowego zakwestionowanej partii 
wyrobu oraz przekazanie PPIS kopii dokumentów czynności potwierdzających 
wraz z dokumentacją stwierdzającą sposób postępowania z zakwestionowa-
nym wyrobem wycofanym z obrotu. Wykonanie decyzji było na bieżąco moni-
torowane do momentu całkowitej eliminacji ryzyka przez utylizację produktu  
(w łącznej liczbie wszystkich wycofanych z obrotu wyrobów).

Z wyjątkiem dwóch WSSE (w Białymstoku i Krakowie), ani GIS, ani 
pozostali skontrolowani PWIS w prowadzonej działalności oświatowo- 
-zdrowotnej nie uwzględniali tworzyw sztucznych. Działania stricte 
oświatowe w zakresie objętym kontrolą NIK nie zostały przez GIS zdia-
gnozowane jako priorytetowe w kontekście działań edukacyjnych zwią-
zanych głównie z promocją zdrowia i profilaktyką chorób. Podstawowym 
powodem był brak doniesień o potrzebie realizacji działań profilak-
tycznych w zakresie wpływu tworzyw sztucznych na zdrowie człowieka 
w ramach przeprowadzanej Diagnozy przedsięwzięć prozdrowotnych w pla-
cówce nauczania i wychowania. Z kolei w WSSE kierunki i zakres działań 
oświatowo-zdrowotnych każdego roku opracowywane były w oparciu 
o Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego do planowania działalności  
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Zasadnicze zamierzenia Głównego 
Inspektora Sanitarnego i jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  
a te nie uwzględniały zagadnień szkodliwego wpływu tworzyw sztucznych. 
Przepisy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
nie precyzują konkretnych obszarów działalności oświatowo-zdrowotnej 
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dlatego w ocenie NIK powyższego 
stanu nie można uznać za nieprawidłowy. Najwyższa Izba Kontroli zidenty-
fikowała jednak dobre praktyki edukacyjne dotyczące tworzyw sztucznych 
WSSE w Białymstoku i Krakowie.

Dobre praktyki

Na stronie internetowej WSSE w Białymstoku zamieszczano treści eduka-
cyjne m.in. o materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wyma-
ganiach dla tych materiałów, zagrożeniach związanych z migracją sub-
stancji toksycznych z opakowań oraz aktach prawnych regulujących usta-
lone limity migracji. W opublikowanej ulotce informacyjnej Plastik niejedno 
ma imię, zawarto informacje o symbolach recyklingowych, ich znaczeniu dla 
konsumenta przy ewentualnej obecności substancji toksycznych mogących 
migrować z opakowań z tworzyw sztucznych, ogólnych zasadach bezpieczeń-
stwa używania takich opakowań oraz opakowaniach aktywnych i inteligent-
nych. Kwestia migracji tworzyw sztucznych z opakowań do żywności była  
przedmiotem prelekcji przeprowadzonych w Dziale Laboratoryjnym WSSE 

Działania edukacyjne 
organów PIS
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w trakcie dnia otwartego w ramach obchodów 100-lecia Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Na obchodach zorganizowano też wystawę materiałów analizowa-
nych przez laboratorium (jednorazowych naczyń, sztućców, bidonów, pojem-
ników do żywności itp.), a pracownik WSSE informował gości o parametrach 
ocenianych w trakcie badań laboratoryjnych w aspekcie ich wpływu na zdro-
wie człowieka. Z kolei WSSE w Krakowie rozpoczęła w 2019 r. realizację pilota-
żowego programu Skąd się biorą produkty ekologiczne, skierowanego do dzieci 
przedszkolnych i ich rodziców. Obejmował on również zagadnienia wpływu 
tworzyw sztucznych na żywność oraz napoje. Na stronie internetowej Inspek-
toratu zamieszczono również artykuł Czy wiesz z czego (pi)jesz i w czym prze-
chowujesz?, w którym poruszono tematykę zakupu żywności w opakowaniach 
z tworzyw sztucznych.

GIS upubliczniał komunikaty o niebezpiecznych materiałach i wyrobach 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Komunikaty te kierowane były 
za pośrednictwem strony internetowej Głównego Inspektoratu oraz pro-
fili w serwisach społecznościowych. W latach 2017–2019 zamieszczo-
no 13 takich komunikatów, które były również powielane m.in. przez 
media tradycyjne. W ocenie NIK powyższe informowanie o niebezpiecz-
nych produktach było działaniem rzetelnym, umożliwiającym dotarcie 
z informacją do konsumentów – oszacowany zasięg tych komunikatów  
to ok. 1,8 mln  odbiorców.

5.2.2.  Organy Inspekcji Handlowej
Kontrolowane WIIH zrealizowały plany kontroli w obszarze wyrobów z two-
rzyw sztucznych, kontrolując łącznie 529 przedsiębiorców w latach 2017–
2019. Organy IH pobrały również zaplanowaną liczbę próbek do badań, 
koncentrując uwagę na zabawkach z PCW badanych na zawartość ftala-
nów (w okresie objętym kontrolą w całym kraju corocznie wykonywa-
no ok. 200 takich badań, realizując tym samym plany, które zakładały 
pobranie w 2017 r. 200 próbek, a w latach 2018–2019 po 160 próbek). Próbki 
wyrobów z tworzyw sztucznych, pobrane przez kontrolowane WIIH 
w celu zbadania w nich zawartości substancji chemicznych, zasadniczo 
przekazywane były do Laboratorium UOKiK w Łodzi, natomiast w 2017 r. 
osiem próbek zabawek pobranych w ramach międzynarodowego projektu 
Joint Action 2015 on Toys27 skierowano do analiz wykonywanych przez 
laboratoria w Szwecji i we Włoszech (dotyczyło to dwóch próbek z WIIH  
w Białymstoku i sześciu z WIIH w Poznaniu).

W przypadku poboru próbek do badań, WIIH kończyły kontrole podmiotów, 
oczekując następnie na wyniki analiz laboratoryjnych. W Laborato-
rium UOKiK w Łodzi analizy te trwały średnio od 25 do 34 dni od daty 
dostarczenia próbek do Laboratorium UOKiK w Łodzi. W przypadku  
części zabawek znajdujących się w obrocie, w których wykryto ftalany 
w niedozwolonych stężeniach, dochodziło do sprzedaży zabawek stwarzają-
cych zagrożenie dla dzieci w trakcie realizacji badań. Przyczyną powyższej 
sytuacji były ograniczone możliwości sprzętowe i niewystarczające zaso-
by ludzkie. Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że czas badań mógłby zostać 
skrócony do pięciu (dla próbek jednoelementowych) bądź siedmiu dni  

27  Program dot. bezpieczeństwa zabawek finansowany przez Komisję Europejską i realizowany 
wspólnie z organami nadzoru rynku z innych państw.
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(dla próbek wieloelementowych). Wymagałoby to jednak nieograniczonego 
dostępu do aparatury umożliwiającej oznaczanie ftalanów oraz możliwość 
zorganizowania pracy w taki sposób, aby pracownik posiadający upraw-
nienia do badania ftalanów mógł wykonywać w danym okresie wyłącznie 
te badania.

Ustalenia w trzech skontrolowanych WIIH wykazały przypadki sprze-
daży konsumentom produktów, odnośnie których prowadzone badania 
potwierdziły ponadnormatywne stężenia ftalanów. Wystąpiło to w trak-
cie oczekiwania na wyniki analiz. I tak: 62 sztuki (58%) sprzedanych 
zabawek stwierdził WIIH w Łodzi, z kolei WIIH w Szczecinie i WIIH  
we Wrocławiu ustaliły, że w skontrolowanych sklepach sprzedano całość 
zaoferowanych klientom zabawek, tj. odpowiednio 71 i 318 sztuk.

Przykład

Analiza czasu oczekiwania WIIH w Łodzi na wyniki próbek pobranych do che-
micznych badań laboratoryjnych przeprowadzona na wybranej próbie 20 prze-
badanych wyrobów (zabawek) wykazała, że średni czas oczekiwania na wyniki 
badań wynosił 27,6 dni (najkrócej 10 dni, najdłużej 42 dni). Na próbie 10 zaba-
wek przebadanych przez Laboratorium UOKiK w Łodzi ustalono, że – od chwili 
pobrania próbek do przeprowadzenia ponownej kontroli u przedsiębiorców, 
która została wszczęta po otrzymania wyników badań wskazujących na prze-
kroczenia dopuszczalnej zawartości substancji chemicznych – ze 107 zabawek 
na stanie magazynowym, po przeprowadzeniu ponownych kontroli zabawek 
tych było już tylko 45 (sprzedano 58% zabawek).

Prezes UOKiK wyjaśnił, że czas badań był adekwatny do przedmiotu 
badań. Badania w Laboratorium w Łodzi były wykonywane zgodnie z nor-
mą PN-EN ISO/IEC 17025, która nie wskazywała czasu (średniego albo naj-
dłuższego) wykonania badania. Wskazał również, że w obecnie istnieją-
cym systemie nadzoru rynku obowiązuje zasada „domniemania zgodności” 
– w przypadku gdy zabawka jest prawidłowo oznakowana znakiem CE 
i sporządzono dla niej prawidłową dokumentację potwierdzającą spełnia-
nie wymagań (m.in. deklarację zgodności), organ domniemuje, iż spełnia 
ona wymagania. Podstawowym obowiązkiem producenta i importera było 
bowiem wprowadzanie do obrotu tylko zabawek spełniających wymagania 
(art. 13 pkt 1 i art. 16 pkt 1 ustawy o systemach oceny zgodności). Zda-
niem NIK, skrócenie czasu badań mogłoby zminimalizować sprzedaż czę-
ści niebezpiecznych zabawek, niezależnie od domniemania spełniania 
przez nie wymagań. W ocenie NIK, dopuszczenie do sytuacji, w której 
do dzieci trafiły niebezpieczne produkty, było niezgodne z przyjętą przez 
Radę Ministrów w 2015 r. Polityką ochrony konkurencji i konsumentów, 
w której jednym z zadań jest przeciwdziałanie naruszeniom praw konsu-
mentów, natomiast celem jest budowa rynku bezpiecznego dla konsumen-
tów przez promowanie pożądanych postaw wśród przedsiębiorców oraz 
ukierunkowane działania władcze (kary, narzędzia prawne, decyzje, kon-
trole). Również wszelkie działania następcze, w tym publikacja ogłoszeń 
prasowych, nie gwarantowały, że dotarły one do wszystkich konsumen-
tów i zwrócili oni wadliwe produkty do sprzedawców. Przepisy ustawy  
o systemach oceny zgodności nie nakazują bowiem organom monitorowania 
liczby wyrobów zwróconych przez klientów indywidualnych po publikacji 
ogłoszeń prasowych, a postępowania w sytuacji uprzedniej sprzedaży 
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wszystkich wadliwych produktów i późniejszego powiadamiania użyt-
kowników o wadliwych wyrobach, są umarzane – zgodnie z art. 84 ust. 1 
pkt 2 przywołanej ustawy. 

Prowadzone w ramach kontroli organów IH badania wskazują na znaczny 
odsetek próbek zabawek, w których wykryto niedozwolone stężenia ftala-
nów. W okresie objętym kontrolą wyniósł on od 18% do 26,6%, co w ocenie 
NIK świadczy o łatwości natrafienia przez kupujących zabawki na niebez-
pieczny produkt z oferty dostępnej na polskim rynku. 

Infografika nr 4 
Wyniki badań próbek zabawek pobranych przez organy IH na zawartość ftalanów  
(dane za 2019 r. obejmują również badania WWA i alergenów)

2017 2018 2019

liczba zabawek, w której stwierdzono
przekroczonie dopuszczalnej ilości substancji

203 / 54 190 / 47 200 / 36

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.

Problem nadmiernej zawartości ftalanów w zabawkach występu-
je powszechnie w całej UE, co potwierdzają finansowane przez Komisję 
Europejską badania wspomnianej już organizacji Joint Market Surveillance 
Action on GPSD Products, zgodnie z którymi ftalany stwierdzono aż w 18% 
próbek zabawek przebadanych na rynku UE w latach 2016–2018. Dlatego, 
w ocenie NIK, zasadne byłoby zwiększenie liczby próbek zabawek badanych 
przez UOKiK w kierunku ftalanów, co mogłoby umożliwić zwiększenie eli-
minacji z rynku niebezpiecznych zabawek. Za wnioskiem tym przemawiają 
również dane dotyczące zgłoszeń celnych zabawek z tworzyw sztucznych 
– z danych KAS wynika, że w latach 2017–2019 w Polsce złożono 43 847 
zgłoszenia celne do dopuszczenia do obrotu takich zabawek. W zgłosze-
niach tych nie było obowiązku podawania ilości sztuk towarów, natomiast 
waga netto zgłoszonych zabawek wynosiła nieco ponad 37 tys. ton. Wpraw-
dzie dane te nie oznaczały, że wszystkie zgłoszone zabawki wprowadzono 
na rynek polski28, nie mniej jednak pokazują potencjalną skalę wielkości 
rynku importowanych zabawek z tworzyw sztucznych. 

28  Zabawki znajdujące się na rynku polskim mogły zostać dopuszczone do obrotu w którymkolwiek 
innym państwie członkowskim UE.
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W przypadkach kiedy badania wykazały przekroczone poziomy szko-
dliwych substancji w zabawkach, WIIH przekazywały Prezesowi UOKiK 
kopie akt kontroli z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyj-
nego w trybie art. 76 ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru 
rynku. W latach 2017–2019 Prezes wszczął łącznie 125 postępowań 
administracyjnych (odpowiednio: 45, 41 i 39) w sprawie wprowadzonych 
do obrotu wyrobów z tworzyw sztucznych niezgodnych z wymagania-
mi ze względu na zagrożenie chemiczne. Szczegółowa analiza 10 postę-
powań prowadzonych w UOKiK wykazała, że postępowania wszczynane 
były w okresie od 4 dni do 4 miesięcy i 6 dni od daty wpływu do UOKiK 
zawiadomień będących podstawą ich wszczęcia. Przyczynami wszczęcia 
trzech postępowań, w których od daty otrzymania zawiadomień upłynął 
najdłuższy okres (powyżej 2 miesięcy) były: 

 − konieczność przeprowadzenia dodatkowych rozważań i konsultacji, 
w tym z Departamentem Prawnym urzędu w celu ustalenia, w sto-
sunku do którego podmiotu występującego w łańcuchu dostaw tego 
samego produktu powinno zostać wszczęte postępowanie; 

 − konieczność ustalenia zasadności wszczęcia postępowania, w związ-
ku z brakiem jednoznacznych stwierdzeń organu nadzoru rynku oraz 
laboratorium przeprowadzającego badanie co do zasadności kwestio-
nowania wyrobu;

 − braki kadrowe w Departamencie Nadzoru Rynku.
W ocenie NIK, jakkolwiek zarówno przepisy ustawy o systemach oceny 
zgodności, jak i Kodeksu postępowania administracyjnego, nie wskazują 
terminów wszczęcia postępowania z urzędu, sytuacja powyższa wydłuża-
ła możliwość sprzedaży niebezpiecznych wyrobów konsumentom.
Same postępowania prowadzono zgodnie z zasadami określonymi w usta-
wie o systemach oceny zgodności. W przypadku pięciu postępowań spra-
wa zakończyła się wydaniem przez Prezesa UOKiK decyzji o umorzeniu 
postępowania, gdyż spełnione zostały przesłanki określone w art. 84 
ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności (m.in. wycofanie wyrobu 
z obrotu przez dystrybutorów), natomiast w kolejnych pięciu wydaniem 
decyzji, w których nakazano stronie postępowania wycofanie wyrobu 
z obrotu, jego zniszczenie oraz powiadomienie konsumentów o stwier-
dzonych niezgodnościach.
W sześciu sprawach postępowanie zakończono w terminie trzech miesięcy 
określonym w art. 76 ust. 2 ustawy o systemach oceny zgodności, nato-
miast w czterech przedłużono (o około trzy miesiące) czas trwania postę-
powania. Przedłużenie tego czasu, uzasadnione było m.in. koniecznością 
uzupełnienia dowodów w sprawie o ustalenia kontroli zleconej organo-
wi Inspekcji Handlowej, przeprowadzenia dodatkowych czynności wyja-
śniających, umożliwienia stronie postępowania skorzystania z prawa 
do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. 
O każdym przypadku niezakończenia postępowania w terminie, UOKiK 
zawiadamiał stronę, podając przyczyny jego przedłużenia i wskazując 
nowy termin zakończenia. W ocenie NIK były to działania prawidłowe.

W okresie objętym kontrolą Prezes UOKiK dokonał łącznie 334 (odpowied-
nio: 142, 61 i 131) wpisów wyrobów do rejestru wyrobów niezgodnych 
z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie, z tego 15 (3, 1 i 11) wpi-
sów dotyczyło zabawek z tworzyw sztucznych, ze względu na stwarzane 
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zagrożenie chemiczne. Analiza wszystkich 15 wpisów dotyczących zaba-
wek wykazała, że rejestr zawierał dane wymagane przez art. 61 ust. 2 
ustawy o systemach oceny zgodności. Jednak wpisy te nie zawsze były 
dokonywane niezwłocznie (zgodnie z wymogami rozporządzenia  
§ 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie 
rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagro-
żenie29, a także poprzedzającego je rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 
2016 r.30): w sześciu przypadkach wpisów dokonano dopiero w okresie 
od 2 miesięcy i 12 dni do 4 miesięcy i 22 dni od daty, kiedy decyzja wyda-
na przez Prezesa UOKiK będąca podstawą wpisu stała się ostateczna. Przy-
czynami opóźnień w dokonaniu wpisów w tak długim okresie w odniesie-
niu do pięciu wyrobów była zmiana przepisów i brak podstawy prawnej31 
do dokonywania wpisów w rejestrze, a w jednym – braki kadrowe oraz 
czasowa nieobecność osoby obsługującej rejestr (w okresie od stycznia 
2017 r. do grudnia 2019 r. z Departamentu Nadzoru Rynku odeszło 13 pra-
cowników). Tylko w ostatnim przypadku NIK stwierdziła nieprawidłowość  
uznając, że w pozostałych pięciu sprawach opóźnienie wynikające z cza-
sowego braku podstawy prawnej do dokonania wpisu było niezależne 
od UOKiK. W ocenie NIK sytuacja powyższa spowodowała jednak utratę 
charakteru zapobiegawczego i ostrzegawczego upublicznionych informacji.

W latach 2017–2019 Prezes UOKiK przekazał za pomocą systemu RAPEX 
łącznie 394 notyfikacje dotyczące wyrobów stwarzających poważne 
zagrożenie dla konsumentów i użytkowników wykrytych na terenie Polski, 
z tego 91 notyfikacji (23%) dotyczyło produktów uwalniających szkodliwe 
substancje chemiczne z tworzyw sztucznych. Wskazuje to na realne zagro-
żenie związane z obecnością takich produktów na rynku krajowym. 

Infografika nr 5 
Zgłoszenia do RAPEX dokonane przez UOKiK

2017 2018 2019

122 139 133

 W latach 2017–2019 Prezes UOKiK przekazał za pomocą systemu RAPEX łącznie 394 
noty�kacji, z tego 91 noty�kacji dotyczyło produktów uwalniających szkodliwe substancje 

chemiczne z tworzyw sztucznych

22 48 21

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.

29  Dz. U. z 2019 r. poz. 105.
30  Dz. U. z 2016 r. poz. 1314.
31  Z dniem 20 października 2018 r. straciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 

2016 r. w sprawie rejestru wyrobów niegodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie 
(Dz. U. poz. 1374), natomiast nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2019 r. 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 105) weszło w życie 25 stycznia 2019 r.
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W analogicznym okresie wprowadzono do systemu 27 reakcji, tj. informacji 
o działaniach podjętych przez polskie organy kontroli wobec wyro-
bów uwalniających takie substancje z tworzyw sztucznych zgłoszonych 
do systemu RAPEX przez inne państwa członkowskie. Analiza przez NIK  
pięciu zgłoszeń zamieszczonych w systemie RAPEX przez Polskę wykazała, 
że wprowadzono je do systemu w okresie od jednego do 23 dni od daty 
doręczenia stronie decyzji w sprawie umorzenia wszczętego postępowania 
(trzy zgłoszenia) oraz w ciągu 7 i 14 dni od daty, gdy decyzja Prezesa UOKiK 
nakazująca wycofanie z obrotu wyrobu niezgodnego z wymaganiami 
stała się ostateczna (dwa zgłoszenia). W ostatnim przypadku stwierdzo-
no naruszenie 10-dniowego terminu wynikającego z decyzji wykonawczej 
Komisji (UE) 2019/417 z dnia 8 listopada 2018 r. ustanawiającej wytyczne 
dotyczące zarządzania unijnym systemem szybkiej informacji „RAPEX”, 
utworzonym na mocy art. 12 dyrektywy 2001/95/WE w sprawie ogól-
nego bezpieczeństwa produktów oraz funkcjonującym w jego ramach 
systemem zgłoszeń32. NIK ustaliła, że przyczyną powyższego naruszenia 
było opóźnienie w przekazaniu informacji o wydaniu decyzji pomiędzy 
poszczególnymi komórkami organizacyjnymi UOKiK. Jednak w ocenie 
NIK przekroczenie terminu było niewielkie i nie rodziło negatywnych 
następstw. W przypadku przeanalizowanych pięciu zgłoszeń wprowa-
dzonych do systemu RAPEX przez inne kraje członkowskie, we wszyst-
kich przypadkach UOKiK podjął stosowne działania i zlecił wojewódzkim 
inspektorom Inspekcji Handlowej przeprowadzenie kontroli u przed-
siębiorców. Reakcję na zgłoszenia zamieszczono w systemie RAPEX  
po uzyskaniu od organów Inspekcji Handlowej informacji o wynikach 
przeprowadzonych kontroli i było to postępowanie prawidłowe.

Produkty z tworzyw sztucznych były przedmiotem niewielkiej liczby 
skarg, wniosków i interwencji, zarówno w UOKiK, jak i kontrolowanych 
wojewódzkich inspektoratach IH. W latach 2017–2019 do UOKiK wpły-
nęło łącznie dziewięć spraw, które dotyczyły bezpieczeństwa chemicz-
nego zabawek z tworzyw sztucznych. Z kolei do sześciu WIIH wpłynęło 
łącznie 18 spraw dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych. Z wyjąt-
kiem jednego przypadku, organy IH prawidłowo podejmowały działania 
wyjaśniające, które potwierdziły zasadność trzech zgłoszonych spraw  
– ze względu na stwierdzenie przekroczenia w kwestionowanych wyro-
bach dopuszczalnych poziomów substancji chemicznych. W przypadku 
skargi na zabawkę33, która wpłynęła do WIIH w Białymstoku w czerwcu 
2018 r., przeprowadzona kontrola wykazała, iż we wskazanej placówce 
handlowej nie było już w sprzedaży tej zabawki. W wyniku podjętych 
czynności Delegatura WIIH w Łomży ustaliła dane adresowe przedsię-
biorstwa wprowadzającego przedmiotową zabawkę do obrotu na tere-
nie województwa podlaskiego oraz dane importera tej zabawki z Chin. 
Do dnia zakończenia kontroli NIK (wrzesień 2020 r.) nie podjęto jednak 
działań zmierzających do skontrolowania tych podmiotów w celu ustale-
nia, czy przedmiotowa zabawka stanowiła zagrożenie dla użytkowników. 

32  Dz. U. UE L 73 z 15.03.2019, s. 121.
33  Dotyczyła m.in. nieprzyjemnego zapachu.
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Dyrektor Delegatury WIIH w Łomży zaplanowała taką kontrolę dopiero 
w ramach kontroli planowej prowadzonej na podstawie otrzymanego  
programu kontroli Prezesa UOKiK na II kwartał 2019 r. w zakresie  
m.in. niezgodności formalnych w rozumieniu ustawy o systemach oceny 
zgodności. W ramach tej kontroli skontrolowano dwie inne firmy w któ-
rych stwierdzono że w ich ofercie handlowej nie występuje przedmiotowa 
zabawka. 

W latach 2017–2019 Prezes UOKiK nie planował i nie przeprowadzał 
w podległych wojewódzkich inspektoratach IH audytów i kontroli pod 
kątem realizacji przez nie zadań w zakresie bezpieczeństwa wyrobów 
z tworzyw sztucznych. Jako formę nadzoru nad realizacją zadań przez 
wojewódzkich inspektorów IH Prezes UOKiK traktował m.in. regularne spo-
tkania z wszystkimi wojewódzkimi inspektorami IH, które odbywały się 
średnio co kwartał w danym roku czy też analizowanie akt kontroli  
wpływających do wszczęcia postępowań administracyjnych. Wątpliwości 
i problemy proceduralne były również omawiane podczas narad z naczel-
nikami wydziałów realizujących zadania nadzoru rynku w wojewódzkich 
inspektoratach IH oraz na bieżąco podczas koordynowania kontroli przez 
pracowników Departamentu Nadzoru Rynku, którzy opracowali program kon-
troli w danym obszarze tematycznym (zapytania telefoniczne lub mailowe).
W ocenie NIK działania takie nie mogły być utożsamiane z realizacją 
działań kontrolnych oraz audytowych w kontrolowanym obszarze, a tym 
samym Prezes pozbawił się pełnej wiedzy na temat prawidłowości reali-
zacji działań w obszarze nadzoru rynku wyrobów z tworzyw sztucznych 
przez podległe organy IH. Izba podkreśla również, że zgodnie ze standar-
dami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (część D.16 
Bieżąca informacja), osobom zarządzającym należy zapewnić, w odpo-
wiedniej formie i czasie, właściwe oraz rzetelne informacje potrzebne 
do realizacji zadań.

Współpraca KAS z UOKiK/WIIH w zakresie bezpieczeństwa chemicznego 
dotyczącego produktów z tworzyw sztucznych polegała m.in. na:

 − udziale przedstawiciela UOKiK w opracowywaniu wytycznych 
w ramach grupy roboczej Dyrekcji Generalnej ds. Ceł i Podatków,

 − występowaniu do organów nadzoru rynku o wydanie opinii w zakresie 
spełniania wymagań i określenia przez te organy możliwości działań 
naprawczych,

 − przeprowadzaniu przez UOKiK szkoleń dla pracowników KAS,
 − udziale UOKiK/WIIH w badaniach laboratoryjnych wytypowanych 

do kontroli w ramach akcji kontrolnej z państwami Grupy Wyszeh-
radzkiej.

KAS miała możliwość przedstawiania propozycji tematów kontroli 
na kolejny rok, które zdaniem KAS powinny być podjęte przez Inspekcję 
Handlową. Ponadto KAS informowała UOKiK o swoich priorytetach kon-
troli w obszarze nadzoru rynku na kolejny rok w ramach opracowywania 
przez UOKiK krajowego planu nadzoru rynku. Propozycje oraz priorytety 
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zgłaszane przez KAS wynikały często z kontaktów roboczych z UOKiK 
oraz wspólnego uczestnictwa w akcjach kontrolnych na forum UE, wyni-
kającego z inicjatywy UOKiK lub KAS.

W ramach współpracy ze służbami celno-skarbow ymi, w latach  
2017–2019 organy Inspekcji Handlowej wydały na wniosek organów KAS 
łącznie 5828 opinii (1905 w 2017 r., 2178 w 2018 r. i 1 745 w 2019 r.), 
w tym 3280 opinii negatywnych (odpowiednio 903, 1202 i 1184), co skut-
kowało niedopuszczeniem takich wyrobów do obrotu. Z kolei w 2017 r. 
przeprowadzona została przez państwa Grupy Wyszehradzkiej wspólna 
akcja kontrolna dotycząca bezpieczeństwa zabawek. Oprócz KAS w akcji 
uczestniczyły wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz UOKiK. 
Laboratorium UOKiK w Łodzi przebadało w ramach tego przedsięwzięcia 
10 próbek podstawowych i jedną kontrolną. Przekroczenie dozwolonego 
poziomu ftalanów (DEHP) wykryto w dwóch próbkach, potwierdził się też 
negatywny wynik próbki kontrolnej (także wykryto ftalan DEHP). Woje-
wódzkie inspektoraty IH wydały łącznie 58 opinii na temat spełniania 
wymagań przez zabawki, w tym 49 negatywnych (84%), z czego 25 doty-
czyło przekroczenia dopuszczalnego poziomu ftalanów, a 24 stwierdze-
nia występowania wyłącznie niezgodności formalnych. Najwyższa Izba 
Kontroli oceniła współpracę organów IH z KAS jako rzetelną, przynoszącą 
wymierne korzyści w postaci niedopuszczenia do sprzedaży niebezpiecz-
nych dla dzieci zabawek.

W ocenie NIK rzetelnie informowano konsumentów o niebezpiecznych 
produktach z tworzyw sztucznych. Poza prowadzeniem obligatoryjnego 
rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagro-
żenie, publikowanego na stronie internetowej UOKiK, w okresie objętym 
kontrolą, przedsiębiorca zgłosił do UOKiK jedno powiadomienie, dotyczące 
zagrożenia chemicznego stwierdzonego w plastikowej zabawce (ftalany), 
które zostało zamieszczone na portalu Urzędu (dobrowolne powiadomie-
nia przedsiębiorców były umieszczane na stronie internetowej w sekcji 
Niebezpieczne produkty). Ponadto UOKiK publikował również zbiorcze 
raporty i komunikaty prezentujące wyniki kontroli Inspekcji Handlowej, 
w tym dotyczące bezpieczeństwa chemicznego produktów z tworzyw 
sztucznych, m.in. zabawek, realizując tym samym przepis art. 10 ust. 2 
ustawy o IH. Prezentowane informacje zawierały również wskazówki dla 
rodziców i opiekunów kupujących zabawki z tworzyw sztucznych.

Przykład

W opublikowanym w grudniu 2019 r. na portalu UOKiK raporcie Zabawki – 
badania laboratoryjne 2019 zawarto, oprócz informacji o wynikach badań 
zabawek w zakresie obecności ftalanów, również wskazówki dla kupujących 
zabawki, np.:

 − Kieruj się jakością, estetyką wykonania oraz ceną.
 − Sprawdzaj czy zabawka oznakowana jest prawidłowym znakiem CE.
 − Poszukaj na zabawkach informacji o posiadanych certyfikatach.
 − Czytaj etykiety dołączone do zabawki.
 − Nie kupuj zabawek z niesprawdzonego źródła.

Informacja 
o niebezpiecznych 
produktach z tworzyw 
sztucznych
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Czy organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności i jakość handlo-
wą zapewniają skuteczną ochronę ludzi przed szkodliwym wpływem two-
rzyw sztucznych?

1. Czy rzetelnie identyfikowano zagrożenia związane z wpływem tworzyw 
sztucznych, w tym opakowań i przedmiotów mających kontakt z żyw-
nością, na zdrowie konsumentów?

2. Czy prawidłowo i rzetelnie realizowano zadania dotyczące ochrony kon-
sumentów przed negatywnym wpływem tworzyw sztucznych, w tym 
opakowań i przedmiotów mających kontakt z żywnością?

Kontrolą objęto 14 jednostek, w tym: GIS, UOKiK oraz sześć wojewódzkich 
stacji sanitarno-epidemiologicznych i sześć wojewódzkich inspektoratów 
inspekcji handlowej. 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy 
o NIK, z uwzględnieniem kryteriów legalności i rzetelności.

Lata 2017–2019 z dopuszczeniem dowodów sporządzonych przed i po 
tym okresie, jeżeli miały one związek z działaniami prowadzonymi w tym 
okresie. Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie 3 sierpnia 2020 r. 
– 12 listopada 2020 r.

W trakcie kontroli zasięgano informacji na temat współpracy (w zakresie 
bezpieczeństwa wyrobów z tworzyw sztucznych) organów KAS i UOKiK 
od następujących jednostek niekontrolowanych: Szefa Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej oraz naczelników urzędów celno-skarbowych  
w Białymstoku, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Ponadto  
do Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych 
skierowano zapytanie dotyczące łącznej wielkości sprzedaży zabawek, 
w tym z wyszczególnieniem zabawek wykonanych w całości lub części 
z tworzyw sztucznych, sprzedanych na rynku krajowym przez członków 
Stowarzyszenia w latach 2017–2019.

Do kierowników wszystkich skontrolowanych jednostek skierowano łącznie 
14 wystąpień pokontrolnych zawierających oceny badanej działalności 
oraz sformułowano łącznie siedem wniosków pokontrolnych, z czego pięć 
zrealizowano, dwa wnioski pozostają w trakcie realizacji.

Wnioski dotyczyły:

 − podjęcia działań organizacyjnych i technicznych w celu skrócenia czasu 
badań zabawek na zawartość ftalanów w Laboratorium UOKiK w Łodzi;

 − wyeliminowania przypadków opóźnień w dokonywaniu wpisów 
w rejestrze wyrobów niezgodnych z wymaganiami i w systemie 
RAPEX;

 − każdorazowego weryfikowania przez WIIH potencjalnego niebezpie-
czeństwa produktów z tworzyw sztucznych, w przypadkach wynika-
jących ze zgłoszonych skarg;

 − zapewnienia przez WIIH dostarczania pobranych próbek do badań 
w laboratorium nie później niż w terminie siedmiu dni od daty 
ich pobrania, zgodnie z przepisami § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK 

Pozostałe informacje
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Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szcze-
gółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy 
Inspekcji Handlowe;

 − każdorazowego dopełnienia obowiązku przez WSSE, wynikającego 
z pkt 7.3 Procedury Funkcjonowania Systemu Wczesnego Ostrzegania 
o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF), w zakresie pełnego 
informowania odpowiednich organów PIS o wynikach koordynowa-
nych postępowań wyjaśniających;

 − przekazywania przez WSSE rzetelnych informacji o sposobie dokony-
wania ustaleń w ramach czynności podejmowanych w wyniku powia-
domień w systemie RASFF;

 − podjęcia działań przez WSSE w celu weryfikacji prawidłowości jednej 
decyzji wydanej przez PPIS w 2019 r.

Do dwóch wystąpień pokontrolnych kierownicy jednostek kontrolowa-
nych złożyli łącznie trzy zastrzeżenia (wszystkie zostały oddalone przez 
Kolegium NIK), z tego:

 − Główny Inspektor Sanitarny – dwa zastrzeżenia,
 − Prezes UOKiK – jedno zastrzeżenie.

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

1. Delegatura  
w Łodzi

Główny Inspektorat Sanitarny Jarosław Jan Pinkas

Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów Tomasz Chróstny

Wojewódzka Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Łodzi
Urszula Sztuka-Polińska

Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej 

w Łodzi
Krzysztof Stasiak

2. Delegatura 
w Białymstoku

Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Białymstoku

Paweł Buczko

Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej 
w Białymstoku

Bogdan Janusz Dobrzyński

3. Delegatura  
w Krakowie

Wojewódzka Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Krakowie
Jarosław Foremny

Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej 

w Krakowie
Joanna Jahn-Machowska

4. Delegatura  
w Poznaniu

Wojewódzka Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Poznaniu
Jadwiga Kuczma-Napierała

Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej 

w Poznaniu
Elżbieta Wełnitz-Kędra

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

4. Delegatura  
w Szczecinie

Wojewódzka Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Szczecinie

Małgorzata 
Domagała-Dobrzycka

Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej 

w Szczecinie
Dorota Bieszczad

5. Delegatura  
we Wrocławiu

Wojewódzka Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna  

we Wrocławiu
Jacek Klakočar

Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej  
we Wrocławiu

Janusz Szydłowski
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Wykaz ocen kontrolowanych jednostek

Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*)

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe nieprawidłowe

1.
Główny 

Inspektorat 
Sanitarny

W formie 
opisowej

Rzetelnie przeprowadzona 
analiza ryzyka,  

realizacja planów kontroli  
i poboru próbek, 

prawidłowe dokonywanie 
powiadomień RASFF.

2.
Urząd Ochrony 
Konkurencji 

i Konsumentów

W formie 
opisowej 

Rzetelnie przeprowadzona 
analiza ryzyka, 

współpraca z KAS, 
prawidłowe prowadzenie 

postępowań  
dot. zabawek niezgodnych 

z wymaganiami.

Czas badań próbek 
zabawek na zawartość 
ftalanów, opóźniony 
wpis do rejestru 

wyrobów niezgodnych 
z wymaganiami oraz  
w systemie RAPEX.

3. 

Wojewódzka 
Stacja Sanitarno- 
-Epidemiologiczna 

w Łodzi

Pozytywna

Realizacja planu 
poboru próbek, 

prawidłowa reakcja 
na powiadomienia RASFF.

4.

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji 
Handlowej 
w Łodzi

Pozytywna
Planowanie  

i realizacja kontroli, 
współpraca z KAS.

 5.

Wojewódzka 
Stacja  

Sanitarno- 
-Epidemiologiczna 
w Białymstoku

Pozytywna

Realizacja planu 
poboru próbek, 

prawidłowa reakcja 
na powiadomienia RASFF.

6.

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji 
Handlowej 

w Białymstoku

Pozytywna
Planowanie  

i realizacja kontroli, 
współpraca z KAS.

Nieprawidłowe 
rozpoznanie jednej 
skargi na zabawkę.

7.

Wojewódzka 
Stacja Sanitarno- 
-Epidemiologiczna 
w Krakowie

Pozytywna

Realizacja planu 
poboru próbek, 

prawidłowa reakcja 
na powiadomienia RASFF, 
działania edukacyjne 
dot. tematyki tworzyw 

sztucznych.

8.

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji 
Handlowej 
w Krakowie

Pozytywna
Planowanie  

i realizacja kontroli, 
współpraca z KAS.
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*)

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe nieprawidłowe

9.

Wojewódzka 
Stacja Sanitarno- 
-Epidemiologiczna 
w Poznaniu

Pozytywna

Realizacja  
planu poboru próbek, 

Realizacja planów kontroli 
na terenie województwa.

Niepełna informacja 
przekazana przez 
WPWIS do jednostki 

przesyłającej 
powiadomienie  
RASFF oraz GIS,  
co do podjętych 
czynności przez 
właściwe dla 

zgłoszenia PSSE  
i ich efektów.

10.

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji 
Handlowej 
w Poznaniu

Pozytywna
Planowanie  

i realizacja kontroli, 
współpraca z KAS.

11.
Wojewódzka 

Stacja Sanitarno- 
-Epidemiologiczna 
w Szczecinie

Pozytywna

Realizacja planu 
poboru próbek, 

terminowe dokonywanie 
powiadomień  

w ramach RASFF.

12. 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji 
Handlowej 
w Szczecinie

Pozytywna
Planowanie  

i realizacja kontroli, 
współpraca z KAS.

13.

Wojewódzka 
Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna 
we Wrocławiu

W formie 
opisowej

Realizacja planu 
poboru próbek, 

terminowe dokonywanie 
powiadomień  

w ramach RASFF.

Przekazywanie 
w sprawach dziewięciu 

powiadomień 
w systemie RASFF 
informacji do KPK 
oraz organów 
PIS pozyskanych 

telefonicznie lub drogą 
elektroniczną; 

Niepodjęcie działań 
nadzorczych 
w stosunku 

do wadliwej decyzji 
wydanej przez PPIS.

14.

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji 
Handlowej  

we Wrocławiu

Pozytywna
Planowanie  

i realizacja kontroli, 
współpraca z KAS.

Przekroczony 
siedmiodniowy 

termin dostarczenia 
pobranych próbek 
do badań w trzech 
na 49 przypadków.

*)pozytywna/negatywna/w formie opisowej
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Podstawowe znaczenie w prawie żywnościowym mają przepisy rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 
2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywno-
ściowego, powołujące Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa  
Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa 
żywności34, które ustanawia ogólne zasady i wymagania prawa żywnościo-
wego, określa mechanizmy podejmowania decyzji oraz procedury w spra-
wach bezpieczeństwa żywności i pasz. Rozporządzenie określa ogólne 
zasady prawa żywnościowego, w tym zasady ostrożności, ochrony intere-
sów konsumentów, przejrzystości (art. 7–10), a także obowiązki w handlu  
żywnością i ogólne wymogi prawa żywnościowego (art. 11–21). Powołuje 
również Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, który ma zapewniać 
doradztwo naukowe oraz wsparcie naukowo-techniczne prawodawstwa 
i polityki UE we wszystkich dziedzinach mających wpływ na bezpieczeń-
stwo żywności i pasz w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochro-
ny życia i zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt, roślin i ochrony środowiska 
naturalnego, a także procedurę wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej  
żywności i paszach RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Członka-
mi sieci RASFF są punkty kontaktowe RASFF, które reprezentują: Komisję 
Europejską, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), kraje 
członkowskie UE, kraje członkowskie EFTA (Islandia, Lichtenstein,  
Norwegia, Szwajcaria). W sytuacji gdy wykryte zostaje zagrożenie związa-
ne z żywnością, paszą lub wyrobem/materiałem do kontaktu z żywnością 
krajowy punkt kontaktowy danego członka sieci ma za zadanie przygoto-
wać tzw. powiadomienie na specjalnie dla tego celu stworzonym formula-
rzu powiadomienia i przekazać je bezzwłocznie do punktu kontaktowego 
Komisji Europejskiej.

W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę bez-
pieczeństwa żywności jest ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia35. Określa ona wymagania i procedury 
niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie 
z przepisami ww. rozporządzenia oraz:
1) wymagania zdrowotne żywności – w zakresie nieuregulowanym w roz-

porządzeniach Unii Europejskiej;
2) wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny:

a)  żywności – w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu (WE) 
nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 
z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, 
t. 34, str. 319), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 852/2004”,

b)  materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością  
– w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. 

34  Dz. Urz. UE L 31 z 1.02.2002, s. 1.
35  Dz. U. z 2020 r. poz. 2021, ze zm. 

Prawo żywnościowe
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w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG  
(Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, s. 4), zwanym dalej „rozporządzeniem 
nr 1935/2004”;

3) właściwość organów w zakresie przeprowadzania urzędowych kontroli 
żywności na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 882/2004,

4) wymagania dotyczące przeprowadzania urzędowych kontroli żywności.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 5 ustawy, bezpieczeństwo żywności to ogół 
warunków, które muszą być spełniane, dotyczących w szczególności  
stosowanych substancji dodatkowych i aromatów, poziomów substancji 
zanieczyszczających, pozostałości pestycydów, warunków napromienia-
nia żywności, cech organoleptycznych i działań, które muszą być podej-
mowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością – w celu 
zapewnienia zdrowia i życia człowieka. Ustawa określa szczegółowo 
wymagania zdrowotne żywności, tzn. wymagania dotyczące substancji 
dodatkowych i enzymów spożywczych, aromatów i rozpuszczalników, 
zanieczyszczeń żywności, napromieniania żywności promieniowaniem 
jonizującym, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego, suplementów diety i wzbogacania żywności, żywności wprowadzanej 
po raz pierwszy do obrotu, naturalnych wód mineralnych, wód źródla-
nych i wód stołowych, grzybów i przetworów grzybowych, rolniczego 
handlu detalicznego, znakowania żywności, oświadczeń żywieniowych 
i zdrowotnych, a także zawiera przepisy dotyczące materiałów i wyrobów  
przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Zgodnie z art. 85 ustawy Główny 
Inspektor Sanitarny kieruje siecią systemu RASFF oraz prowadzi krajowy 
punkt kontaktowy (KPK) systemu RASFF, jest odpowiedzialny za funkcjono-
wanie KPK i powiadamia Komisję Europejską o stwierdzonych przypadkach 
niebezpiecznej żywności oraz pasz.

Jeżeli zaś chodzi o wodę, to w tym zakresie ustawa z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków36 określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowa-
dzania ścieków, w tym wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi. Zgodnie z art. 12 i 12a ustawy, nadzór nad jako-
ścią wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej, a system jakości prowadzonych badań wody powi-
nien być zgodny z wymaganiami zawartymi w aktualnym wydaniu normy  
PN-EN ISO/IEC-17025. Na podstawie delegacji ustawowej (art. 13 ww. usta-
wy) Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi37, 
w którym określił m.in. wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi, sposób oceny przydatności wody, minimalną czę-
stotliwość i miejsca pobierania do badania próbek wody, zakres badania 
jakości wody, sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowany-
mi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody czy sposób postępowania 

36  Dz. U. z 2020 r. poz. 2028. 
37  Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, ze zm. 

Jakość wody pitnej
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przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy 
woda nie spełnia wymagań jakościowych. Rozporządzenie to stanowi 
implementację przepisów dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 
1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi38 
oraz dyrektywy Rady 2013/51/EUROATOM z dnia 22 października 2013 r. 
określającej wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu 
do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi39. 

Jeżeli chodzi o substancje migrujące z plastiku do wody i do żywności 
to zagadnienia te należą do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
a nadzór nad Głównym Inspektorem Sanitarnym pełni Minister Zdrowia. 
Przepisy ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rzą-
dowej40 w obszarze właściwości Ministra Zdrowia przewidują sprawy 
warunków sanitarnych i nadzoru sanitarnego, z wyłączeniem nadzoru 
nad żywnością objętego działem rolnictwo, koordynacji bezpieczeństwa 
żywności, a w szczególności nadzoru nad jakością zdrowotną żywności 
w procesie produkcji i w obrocie oraz materiałami i wyrobami przezna-
czonymi do kontaktu z żywnością. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej41, Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana 
do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności przez 
sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności w celu 
ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym 
chorób zakaźnych i zawodowych (art. 1). Wykonywanie tych zadań polega 
m.in. na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego 
oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej w zakresie chorób, a także 
na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej (art. 2). Do zakresu 
działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nad-
zoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określają-
cych wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących 
warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, 
nadzoru nad jakością zdrowotną żywności oraz warunków zdrowotnych 
produkcji materiałów i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi 
do kontaktu z żywnością (art. 4 ust. 1 pkt 3–4). W art. 10 ust. 1 ustawy 
o Inspekcji Sanitarnej wymieniono organy wykonujące zadania Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej:

 − Główny Inspektor Sanitarny,
 − państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, jako organ rządowej 

administracji zespolonej w województwie,
 − państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako organ rządowej admi-

nistracji zespolonej w województwie,

38  Dz. Urz. UE L 330 z  5 .12.1998, s. 32–54.
39  Dz. Urz. UE L 296 z  7.11.2013, s. 12–21.
40  Dz. U. z 2020 r. poz. 1220. 
41  Dz. U. z 2019 r. poz. 59, ze zm. 
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 − państwowy graniczny inspektor sanitarny dla obszarów przejść gra-
nicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, 
portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze 
wód terytorialnych.

Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy o bżż organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej są organami urzędowej kontroli żywności w zakresie bezpie-
czeństwa żywności, zgodnie z właściwością określoną przepisami ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Państwowy Inspektor Sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny w związ-
ku z wykonywaną kontrolą ma prawo wstępu na terenie miast i wsi 
do zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzą-
cych w ich skład, obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, 
żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwa-
nia osób, żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych 
oraz pobierania próbek do badań laboratoryjnych (art. 25 ustawy o PIS). 
Zgodnie z art. 27 ustawy o PIS, w razie stwierdzenia naruszenia wymagań 
higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny m.in. naka-
zuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych 
uchybień. Jeżeli zaś naruszenie tych wymagań spowodowało bezpośred-
nie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny 
nakazuje wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, 
materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, podjęcie lub 
zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natych-
miastowemu wykonaniu.

Jeżeli chodzi o produkty zawierające plastik, a przede wszystkim zabawki, 
to uregulowania w tym zakresie wprowadził zarówno ustawodawca unijny, 
jak i krajowy.

Najważniejszym aktem prawnym w tym zakresie jest dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. 
w sprawie bezpieczeństwa zabawek42, która ma zastosowanie do produk-
tów zaprojektowanych lub przeznaczonych, wyłącznie lub nie, do użytku  
podczas zabawy przez dzieci poniżej 14 roku życia i określa obowiązki pod-
miotów gospodarczych wprowadzających do obrotu zabawki i ich importe-
rów. Dyrektywa wskazuje również zasady znakowania zabawek deklaracją 
zgodności WE i oznakowaniem CE, a także zasady oceny zgodności. Szcze-
gółowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa zabawek określa załącznik 
nr II do dyrektywy.

Dyrektywa ta została wdrożona do polskiego porządku prawnego 
za pomocą przepisów:

 − ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku43, która określa m.in. zasady przeprowadzania oceny 
zgodności wyrobów; obowiązki podmiotów gospodarczych; warunki 
i tryb udzielania akredytacji; zadania Polskiego Centrum Akredytacji 
jako krajowej jednostki akredytującej i zasady funkcjonowania  

42  Dz. Urz. UE L 170 z dnia 30.06.2009, s. 1–37.
43  Dz. U. 2019 r. poz. 544, ze zm. 
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systemu nadzoru rynku. Ustawa określa również postępowania 
administracyjne w systemie nadzoru rynku wskazując, że prowadzi  
je m.in.Prezes UOKiK będący również organem monitorującym funk-
cjonowanie systemu nadzoru rynku, zaś kontrolę spełniania przez 
wyroby wymagań, kontrolę w zakresie stwarzania przez wyroby 
zagrożenia lub kontrolę w zakresie niezgodności formalnych prowadzą 
wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej; organ nadzoru rynku 
prowadzący postępowanie, w drodze postanowienia, wzywa stronę 
postępowania do: usunięcia niezgodności wyrobu z wymaganiami 
lub niezgodności formalnych, wycofania wyrobu z obrotu lub użytku, 
zaprzestania udostępniania wyrobu, odzyskania wyrobu, zniszczenia 
wyrobu lub powiadomienia konsumentów lub innych użytkowników 
o stwierdzonych niezgodnościach z wymaganiami, określając termin 
i sposób powiadomienia, wyznaczając termin na przedstawienie dowo-
dów potwierdzających wykonanie tego postanowienia; Prezes UOKiK 
prowadzi również rejestr wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub 
stwarzających zagrożenie;

 − rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 paź-
dziernika 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek44, wydanym  
na podstawie delegacji zawartej w art. 12 ww. ustawy, które określa 
wymagania dla zabawek, procedury oceny zgodności, zakres dokumen-
tacji technicznej zabawek, sposób oznakowania zabawek i elementy 
deklaracji zgodności. Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia, zabawka 
to wyrób zaprojektowany lub przeznaczony do zabawy oraz wyrób, 
który ze względu na swoje cechy charakterystyczne lub wygląd może 
być użyty do zabawy przez dzieci w wieku poniżej 14 lat – jest to więc 
bardzo szeroka definicja. Przed wprowadzeniem zabawki do obrotu 
w ramach procedury oceny zgodności przeprowadza się analizę zagro-
żeń chemicznych, fizycznych, mechanicznych, elektrycznych, palności, 
higieny i radioaktywnych, które zabawka może stwarzać, oraz dokonu-
je oceny ewentualnego narażenia na takie zagrożenia. Rozporządzenie 
wymienia trzy rodzaje procedur oceny zgodności zabawek: wewnętrz-
ną kontrolę produkcji (moduł A), badanie typu (moduł B) i zgodność 
z typem na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji (moduł C). 
Zabawki wprowadzane do obrotu muszą spełniać wymagania określo-
ne w rozporządzeniu oraz w załączniku do rozporządzenia, z uwzględ-
nieniem klasyfikacji substancji i mieszanin, która z kolei została okre-
ślona w dodatku B do załącznika nr II do dyrektywy 2009/48/WE.

Ponadto w odniesieniu do produktów innych niż zabawki, należy mieć 
na uwadze przepisy dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa pro-
duktów45, na podstawie których utworzono system RAPEX (Rapid Alert  
System for Non-Food Products) dla zapewnienia wysokiego poziomu ochro-
ny zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów na obszarze Jednolitego 
Rynku Unii Europejskiej. Głównym i bezpośrednim celem funkcjonowania 

44  Dz. U. z 2019 r. poz. 1816, ze zm. 
45  Dz. Urz. UE L 11 z 15.01.2002, s. 4–17.
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tego systemu jest zapewnienie szybkiej wymiany informacji między pań-
stwami członkowskimi i Komisją Europejską na temat produktów stwa-
rzających zagrożenie oraz środków podjętych w danym kraju, by wykluczyć 
lub ograniczyć ich wprowadzanie na rynek, a także ewentualnie użytko-
wanie. Najczęściej odnotowywanymi w tym systemie są właśnie zabawki. 

Dyrektywa ta została implementowana do polskiego porządku prawnego 
ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produk-
tów46, która określa ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produk-
tów, obowiązki producentów i dystrybutorów w zakresie bezpieczeństwa 
produktów oraz zasady i tryb sprawowania nadzoru w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa produktów wprowadzanych na rynek. Organem spra-
wującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w zakresie 
określonym ustawą jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
zaś kontrole produktów w zakresie spełniania ogólnych wymagań doty-
czących bezpieczeństwa są wykonywane przez wojewódzkich inspek-
torów Inspekcji Handlowej (art. 13 i art. 17). Nadzór nad ogólnym  
bezpieczeństwem produktów obejmuje m.in. okresowe monitorowanie oraz  
ocenę skuteczności kontroli spełniania przez produkty ogólnych wyma-
gań dotyczących bezpieczeństwa, z uwzględnieniem rodzajów kontrolo-
wanych produktów i badanych zagrożeń; opracowywanie okresowych 
planów kontroli produktów w zakresie spełniania ogólnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i monitorowania ich realizacji; prowadzenie 
postępowań w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów czy prowa-
dzenie rejestru produktów niebezpiecznych oraz gromadzenie danych 
o produktach, które nie spełniają szczegółowych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa; gromadzenie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
produktów. Na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie 
produktów Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 
2004 r. w sprawie sposobu działania krajowego systemu monitoro-
wania wypadków konsumenckich47, który obejmuje dane o wypadkach 
konsumenckich pochodzących z wybranych placówek opieki zdrowotnej. 

Do ww. kontroli stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o Inspekcji Handlowej48. Zgodnie z przepisami tej ustawy, organy Inspekcji 
wykonują zadania określone w ustawie na podstawie okresowych planów 
kontroli; mogą też podejmować kontrole nieplanowane, jeżeli wymaga tego 
interes konsumentów lub interes gospodarczy państwa. Prezes Urzędu 
opracowuje kierunki działania Inspekcji oraz okresowe plany kontroli. 
Wojewódzki inspektor ustala plany pracy uwzględniające kierunki działa-
nia i plany oraz potrzeby określone przez wojewodę (art. 9). W celu reali-
zacji planów kontroli, o których mowa w art. 9, Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, opracowuje programy kontroli o znaczeniu 
krajowym lub ponadwojewódzkim oraz innych kontroli wykonywanych 
na jego zlecenie. W pozostałych przypadkach programy kontroli opra-
cowuje wojewódzki inspektor. Programy kontroli powinny zawierać 

46  Dz. U. z 2016 r. poz. 2047, ze zm. 
47  Dz. U. z 2004 r. Nr 104, poz. 1100, ze zm. 
48  Dz. U. z 2020 r. poz. 1706. 
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w szczególności określenie podmiotowego i przedmiotowego zakresu 
kontroli oraz wykaz przepisów prawnych regulujących zagadnienia objęte 
zakresem kontroli. Inspektor przeprowadza kontrolę w oparciu o program 
kontroli (art. 9a). 

Wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, może zarządzić w toku kontro-
li ograniczenie wprowadzania do obrotu, wstrzymanie wprowadzania 
do obrotu lub wycofanie z obrotu produktów albo wstrzymanie świadcze-
nia usług, albo niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 
jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub interes konsu-
mentów albo interes gospodarczy państwa (art. 18). Jeżeli jest to niezbęd-
ne dla usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, wojewódzki inspek-
tor wyda, w drodze decyzji, zarządzenie pokontrolne. Kontrolowany jest 
obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora, w wyznaczonym 
terminie, o sposobie wykonania zarządzenia. Wojewódzki inspektor kie-
ruje do kontrolowanego lub jednostki nadrzędnej wystąpienie pokontrol-
ne, informujące o innych stwierdzonych uchybieniach, zawierające wnio-
ski o ich usunięcie. Kontrolowany lub jednostka nadrzędna są obowiązani 
udzielić odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne w wyznaczonym terminie 
(art. 32–33 ustawy). 

Należy również zwrócić uwagę na przepisy rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowa-
nych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Euro-
pejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządze-
nie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/
EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 
i 2000/21/WE49. Jego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oce-
ny zagrożeń stwarzanych przez substancje, a także swobodnego obrotu 
substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu kon-
kurencyjności i innowacyjności. Założenie to realizuje się przez obowiąz-
kową rejestrację substancji chemicznych, ocenę dokumentacji technicz-
nej oraz ocenę substancji, udzielanie zezwoleń na wykorzystywanie sub-
stancji do produkcji i obrotu, wprowadzenie ograniczeń w obrocie i pro-
dukcji niektórych substancji oraz obowiązki komunikacji w łańcuchu 
dostaw. REACH (od ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restric-
tion) oznacza rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i stosowanie ogra-
niczeń. REACH przenosi ciężar zapewnienia bezpieczeństwa substancji 
chemicznych, będących w obrocie rynkowym, z organów władzy publicz-
nej na przedsiębiorców. Zakres rozporządzenia REACH jest bardzo szero-
ki i obejmuje wszystkie substancje produkowane, wykorzystywane jako 
półprodukty lub wprowadzane na rynek, w ich postaci własnej, w prepa-
ratach lub wyrobach. 

49  Dz. Urz. WE Nr 396 z 30.12.2006, s. 1, ze zm.

Wymogi REACH



ZAŁĄCZNIKI

52

Masową produkcję tworzywa sztucznego rozpoczęto w latach 50. XX 
wieku. W ostatnich 60 latach wzrosła do 190 mln  ton w 2000 roku oraz 
do 270 mln  ton w 2010 roku50. Przyczyny gwałtownego wzrostu pro-
dukcji były różnorodne. Jedną z nich była niewielka cena produkcji, inną 
niska waga plastików, co znacząco obniżało koszty transportu. Produkty 
z tworzywa sztucznego charakteryzują się ponadto różnymi właściwo-
ściami, takimi jak wysoka odporność na działanie czynników chemicznych 
i fizycznych oraz łatwość przetwórstwa i barwienia.

Mikroplastiki to małe cząsteczki tworzywa sztucznego o wielkości  
od 1 mikrometra do 5 milimetrów. Występują w różnych kształtach i kolo-
rach oraz pochodzą z wielu rodzajów tworzyw: polietylenu (PE), polipro-
pylenu (PP), polichlorku winylu (PCW), polistyrenu (PS), poliuretanu 
(PUR) oraz politereftalanu etylenu (PET).

Mikroplastiki można podzielić ze względu na pochodzenie. Wyróżnia się 
podział na pierwotne i wtórne. Mikroplastiki pierwotne są produkowane 
w mikroskopijnych wielkościach. Stosuje się je powszechnie w kosmety-
kach, środkach czyszczących i złuszczających, gdzie zastąpiły dawniej sto-
sowane produkty naturalne. Porowata powierzchnia ułatwia sorpcję51 
innych substancji. Mikroplastiki należą do związków hydrofobowych,  
charakteryzujących się dużym powinowactwem do związków orga-
nicznych. W rezultacie cząsteczki mikroplastików gromadzą na swojej 
powierzchni wiele zanieczyszczeń. Gromadzone zanieczyszczenia bardzo 
często wykazują właściwości toksyczne i mutagenne, które negatywnie 
wpływają na organizmy mające z nimi kontakt. Toksyczność może tak-
że wynikać z rozpadu cząsteczek plastiku, kiedy dochodzi do uwolnienia 
substancji wykorzystywanych podczas produkcji. Mikroplastiki wtórne 
powstają z rozpadu większych elementów tworzywa przez działanie czyn-
ników fizycznych, biologicznych i chemicznych. Fragmentacja większych 
cząsteczek plastiku może zachodzić z udziałem promieniowania słoneczne-
go, falowania wód, a także przez mechaniczne rozdrabnianie. Przykładowo 
podczas jednego prania może zostać uwolnionych ponad 2000 włókien syn-
tetycznych, które za pośrednictwem kanalizacji wodnej spływają do oczysz-
czalni, a z niej przedostają do wód powierzchniowych52.

Z raportu WHO53 wynika, że mikroplastik „nie wydaje się zagrażać zdro-
wiu na obecnych poziomach” oraz, że konieczne jest wykonanie kolejnych, 
znacznie szerszych i dokładniejszych analiz, by w pełni ocenić ryzyko. 

Niezależne od kwestii wpływu na zdrowie samego mikroplastiku, a także 
substancji w nim zawartych (tzw. koktajlu zanieczyszczeń54), znaczącym 

50  A. Astel, P. Piskuła, Mikroplastiki – nowe zanieczyszczenia ekosystemów wodnych,  
www.labportal.pl, 2019.

51  Pochłanianie jednej substancji (gazów, par cieczy, par substancji stałych i ciał rozpuszczonych 
w cieczach), zwanej sorbatem, przez inną substancję (ciało porowate), zwaną sorbentem.

52  J.w.
53  Microplastics in drinking-water. Geneva: World Health Organization; 2019. Licence: CC BY-NC-SA 

3.0 IGO.
54  Obejmuje wszystkie substancje zawarte w mikroplastiku, dodawane w trakcie produkcji wyrobów 

z tworzyw sztucznych, a także zanieczyszczenia pochłonięte z otoczenia w szczególności: 
ftalany, polichlorowane bifenyle (PCB), bisfenol A (BPA), metale, bromowane opóźniacze 
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pozostają zagadnienia wpływu na zdrowie człowieka substancji zawar-
tych w tworzywach sztucznych, zarówno tych, które mają kontakt z żyw-
nością, jak również tych, których specyfika użytkowania stwarza poten-
cjalne zagrożenia wpływu na zdrowie najmłodszych użytkowników 
– w szczególności zabawki, które małe dzieci wkładają do ust, a z któ-
rych mogą w ten sposób do ich organizmów przenikać szkodliwe sub-
stancje. Z badań niemieckiego Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska 
wynika, że w ciele niemal wszystkich dzieci znajdują się ślady plastiku,  
a w przypadku niektórych substancji sytuacja jest alarmująca. Dwa i pół 
tysiąca dzieci w wieku od trzech do 17 lat zostało zbadanych na obecność 
w organizmie substancji chemicznych, pochodzących z plastikowych pro-
duktów. Badanie zostało przeprowadzone w latach 2003–2017. Jego wynik 
jest alarmujący: w moczu 97% badanych dzieci znajdowały się produkty 
rozkładu jedenastu z piętnastu poddanych analizie składników produk-
tów z tworzywa sztucznego55.

Wiele substancji było i jest dodawanych do tworzyw sztucznych ze względu 
na uzyskiwanie po ich dodaniu przez plastik pożądanych właściwości, 
np. bisfenol i ftalany. Bisfenol A (BPA) jest substancją stosowaną w pro-
dukcji przemysłowej produktów poliwęglanowych. Są to szeroko dostępne 
towary konsumpcyjne, takie jak naczynia stołowe wielokrotnego użytku 
z tworzyw sztucznych oraz butelki na napoje, sprzęt sportowy, płyty CD 
i DVD. Żywice epoksydowe zawierające BPA wykorzystuje się do powleka-
nia wnętrza rur wodociągowych oraz wnętrza puszek na żywność i napo-
je, aby zwiększyć ich okres trwałości i uniknąć metalicznego posmaku 
żywności lub napojów. Wykorzystuje się go także do powlekania para-
gonów. BPA został zaklasyfikowany jako substancja zaburzająca funk-
cjonowanie układu hormonalnego, co oznacza, że ma szkodliwy wpływ 
na rozrodczość. Nie zakazano jednak całkowicie stosowania tego związku 
w produkcji tworzyw sztucznych czy choćby opakowań do żywności.  
Nie zmniejszono też wartości bezpiecznej dziennej dawki BPA, która wynosi 
obecnie 0,05 mg/kg masy ciała. Poszczególne kraje Unii Europejskiej 
wprowadzają ograniczenia w używaniu bisfenolu A. Należą do nich Francja 
i Szwecja. W Polsce nie wprowadzono dotychczas indywidulnych 
obostrzeń prawnych dotyczących BPA56.

Ftalany są substancjami chemicznymi często stosowanymi do zmiękczania 
PCW. Do nadania tworzywu sztucznemu większej elastyczności potrzebne 
są plastyfikatory – w większości przypadków są to właśnie ftalany.

Część z ftalanów jest jednak szkodliwa dla zdrowia. Na przykład niektóre 
ftalany57 zaklasyfikowano jako substancje zaburzające funkcjonowanie 
układu hormonalnego, które mają szkodliwe działanie na rozrodczość, 
co oznacza, że mogą upośledzać płodność lub mają szkodliwy wpływ 

spalania, pestycydy chloroorganiczne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), 
polibromowane difenyloetery (PBDE).

55  Ślady plastiku w organizmie maluchów. Alarmująca sytuacja, Deutsche Welle (15.09.2019).
56  Żyłowska A. Bisfenol A (BPA) – gdzie występuje, jak go unikać?, 2019, www.poradnikzdrowie.pl.
57  Ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP), Ftalan benzylobutylu (BBP), Ftalan dibutylu (DBP), Ftalan 

diizobutylu (DIBP).
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na nienarodzone dziecko58. W 2007 r. UE zakazała stosowania DEHP, 
BBP, DBP i DIBP we wszystkich zabawkach i wyrobach do pielęgnacji 
dzieci. Mogą one jednak nadal występować w innych produktach z two-
rzyw sztucznych.

Komisja Europejska publikuje na stronie RAPEX wykaz niebezpiecznych 
produktów nieżywnościowych obecnych na rynku UE, które nie spełniają 
wymogów UE dotyczących chemikaliów. Wśród tych produktów znaj-
dują się w szczególności plastikowe zabawki zawierające ftalany zabu-
rzające funkcjonowanie układu hormonalnego (DEHP, BBP, DBP i DIBP). 
W ramach nadzoru nad rynkiem w latach 2013–2017 na podstawie akt 
kontroli Inspekcji Handlowej Prezes UOKiK przeprowadził postępowania 
administracyjne zakończone wydaniem łącznie 142 decyzji dotyczących 
zabawek zawierających ftalany (nakazowych lub umarzających z powodu 
wycofania zabawki z obrotu), co skutkowało wyeliminowaniem z obrotu 
ponad 74,5 tys. sztuk zabawek stwarzających poważne zagrożenie dla 
zdrowia dzieci59.

Z danych UOKiK wynika jeszcze jedna istotna kwestia: największy odse-
tek zabawek niespełniających norm pochodzi z Chin: w latach 2016–2019 
było to 21,5% spośród przebadanych 679 próbek zabawek pochodzących 
z tego kraju60.

Z kolei w systemie RASFF pojawiają się powiadomienia o produktach 
z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (np. tale-
rze, kubki), zawierających niedozwolone substancje lub substancje dozwo-
lone, w przypadku których przekroczono dopuszczalne poziomy ich 
migracji. Dominują takie substancje jak formaldehyd, aminy aromatyczne 
czy melamina – nadmierna migracja tej ostatniej jest szczególnie częsta 
w naczyniach z dodatkiem włókien naturalnych (bambusowych)61, impor-
towanych z Azji i sprzedawanych jako produkty naturalne.

12 stycznia 2021 r. weszła w życie przekształcona Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z którą 
będzie można prowadzić jego monitoring, jednak opracowanie meto-
dyk badawczych w tym zakresie nastąpi do 12 stycznia 2024 r. w drodze 
przyjęcia przez Komisję Europejską stosownych aktów wykonawczych 
do Dyrektywy. Jest to jednak pierwszy akt prawa unijnego przewidujący 
możliwość badania mikroplastiku w wodzie pitnej.

Sam przemysł spożywczy zaczął z kolei dostrzegać również problem obec-
ności mikroplastiku w oferowanych produktach, o czym świadczy to, 
że laboratoria komercyjne, pomimo braku uregulowań prawnych odnoszą-
cych się do mikroplastiku, zaczęły oferować usługi badań jego zawartości 
w wybranym asortymencie produktów spożywczych – np. w soli morskiej.

58  https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/pl/chemicals-in-plastic-products 
59  Źródło: https://www.uokik.gov.pl/. 
60  Źródło: dane UOKiK.
61  Źródło: Portal R ASFF: ht tps://webgate.ec .europa.eu/rasf f-window/portal/?event 

=SearchForm&cleanSearch=1#. 
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 
z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania 
prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd do Spraw 
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie 
bezpieczeństwa żywności – Dz. Urz. UE L 31 z 1.02.2002, s. 1.

2. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 
80/590/EWGi 89/109/EWG – Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, s. 4–17.

3. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 
1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 
i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę 
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE – Dz. Urz. WE Nr 396 z 30.12.2006, s. 1, ze zm.

4. Rozporządzenie (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające 
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się 
do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające 
rozporządzenie (EWG) nr 339/93 – Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008,  
s. 30, ze zm. 

5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. 
w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością – Dz. Urz. UE L 12 z 15.01.2011, s. 1.

6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 284/2011 z dnia 22 marca 2011 r. 
ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące 
przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych 
i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki 
Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong – Dz. Urz. 
UE L 77 z 23.03.2011, s. 25–29.

7. Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Dz. Urz. UE L 330 
z 5.12.1998, s. 32–54.

8. Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 
2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – Dz. Urz. UE L 11 
z 3.12.2002, s. 1.

9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 
18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek – Dz. Urz. UE L 170 
z 30.06.2009, s. 1–37.

10. Dyrektywa Rady 2013/51/EUROATOM z dnia 22 października 2013 r. 
określająca wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu 
do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi – Dz. Urz. UE L 296 z 7.11.2013, s. 12–21. 

11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego – Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.
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12. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  
– Dz. U. z 2019 r. poz. 59, ze zm.

13. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej  
– Dz. U. z 2020 r. poz. 1220.

14. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej – Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1706.

15. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Dz. U. z 2020 r. poz. 2028.

16. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 
– Dz. U. z 2016 r. poz. 2047. 

17. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia – Dz. U. z 2020 r. poz. 2021.

18. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - Dz. U. z 2018 r. poz. 870.
19. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności 

i nadzoru rynku – Dz. U. z 2019 r. poz. 544, ze zm.
20. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. 

w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług 
– Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 931.

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – Dz. U. 
z 2002 r. Nr 5, poz. 46.

22. Rozporządzenie 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. z 2018 r. poz. 1072.

23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobu działania krajowego systemu monitorowania wypadków 
konsumenckich - Dz. U. z 2004 r. Nr 104, poz. 1100, ze zm.

24. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów 
przez organy Inspekcji Handlowej – Dz. U. z 2012 r. poz. 496.

25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 
2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek – Dz. U. z 2019 r. poz. 1816,  
ze zm.

26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2294.
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6.3. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
6. Minister Zdrowia
7. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
8. Rzecznik Praw Obywatelskich
9. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

10. Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju
11. Sejmowa Komisja Zdrowia
12. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
13. Senacka Komisja Zdrowia
14. Główny Inspektor Sanitarny
15. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
16. Wojewodowie
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6.4. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 63 49 460
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl 
www.gov.pl/zdrowie 

Warszawa, 22 lutego 2021

NKM.0911.2.2021.8.KCZ

Pani
Małgorzata Motylow
Wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli

Szanowna Pani Prezes,

w nawiązaniu do przeprowadzonej kontroli P/20/071 Ochrona ludzi przed szkodliwym 
wpływem tworzyw sztucznych i Informacji Najwyższej Izby Kontroli (dalej „NIK”) 

o wynikach kontroli przekazanej przy piśmie z dnia 3 lutego 2021 r. o znaku: 

LLO.430.005.2020, poniżej przedkładam stanowisko do ww. dokumentu.

Nie mogę zgodzić się z tezą NIK, przedstawioną w Ocenie ogólnej, że pomimo działania 

zgodnego z prawem i rzetelnej realizacji zadań w celu ochrony ludzi przed szkodliwym 

wpływem tworzyw sztucznych przez m.in. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dalej 

także: „PIS”), organy te nie były w stanie zapewnić skutecznej ochrony konsumentów 

przed niebezpiecznymi produktami (str. 9 Informacji NIK). Wskazane stwierdzenie jest 

zbyt daleko idące w stosunku do stwierdzonego przez NIK stanu faktycznego 

i nieproporcjonalne wobec skali stwierdzonych uchybień.

Na wstępie należy zauważyć, że w stosunku do Głównego Inspektora Sanitarnego 

sformułowano tylko jeden wniosek, dotyczący aktualizacji procedur RASFF1 o zasady 

przekazywania informacji pozyskanych przez organy PIS od przedsiębiorców bez 

przeprowadzenia kontroli w terenie. Wskazany wniosek dotyczy doprecyzowania 

i doskonalenia procedur, które obowiązują od wielu lat i są stale aktualizowane. 

1 System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (Rapid Alert System for Food and Feed).
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Zauważyć przy tym należy, że w kontrolowanej działalności Głównego Inspektora 

Sanitarnego nie stwierdzono nieprawidłowości, które miały wpływ na wydaną ocenę 

(str. 39 Informacji NIK). Ponadto stwierdzone w dwóch wojewódzkich stacjach sanitarno-

epidemiologicznych (dalej: „WSSE”) sposoby weryfikacji przekazywania informacji, NIK 

wskazała jako niejednolite.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że działania PIS w większości obszarów zostały 

ocenione pozytywnie, zaś niewykonanie w 2019 r. badań 47 próbek w kierunku TENAX, 

ze względu na problemy sprzętowe w jednej WSSE, nie powinno być podstawą 

do tak negatywnego wydźwięku oceny ogólnej (str. 11 Informacji NIK). Mając na uwadze 

wszystkie zbadane w 2019 r. próbki materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 

z żywnością, tj. 1404 próbki, niewykonanie badań 47 próbek stanowi 3% ogółu badanych 

prób. Stąd też wskazana ocena zdaje się być niewspółmierna do stwierdzonego stanu 

faktycznego. Także wskazany aspekt, dotyczący wydłużonego czasu badania 

w przypadku trzech próbek (przebadanych przez laboratoria PIS), jest niewspółmierny 

do przedstawionej oceny. Wskazane trzy próbki na 1404 przebadanych stanowią 

zaledwie 0,2% ogółu.

W odniesieniu zaś do negatywnego wydźwięku oceny nadzoru nad mikroplastikiem, 

uprzejmie wyjaśniam, że ocena działań PIS ze względu na brak badania/nadzorowania 

żywności w kierunku, który nie został w żaden sposób uregulowany przepisami prawa 

popartymi naukową analizą, z pewnością jest oceną zbyt daleko idącą, tym bardziej, 

że NIK nie sformułowała żadnego wniosku w tym zakresie. Brak przepisów, które dopiero 

są na wstępnym etapie dyskutowane na poziomie Unii Europejskiej, nie wydaje się 

uzasadniać takiej oceny ogólnej działania organów PIS w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że trudno zgodzić się ze stwierdzeniami 

NIK w zakresie oceny działań podejmowanych przez organy PIS w kontekście badań 

jakości wody do spożycia przez ludzi (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 

1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej2), do zakresu działania PIS w dziedzinie 

bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających 

wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, 

a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie 

ustalonym w odrębnych przepisach).

2 Dz. U. z 2021 r. poz. 195.
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Sformułowania zawarte w Informacji NIK, takie jak:

1) „Istotną przyczyną niepełnej ochrony konsumentów było również to, że w okresie 

objętym kontrolą, w Polsce i Unii Europejskiej nie uregulowano formalnie zagadnień 

związanych z oddziaływaniem na człowieka mikroplastiku obecnego powszechnie 

w wodzie pitnej i żywności. W konsekwencji, w planach kontroli i monitoringu 

Państwowa Inspekcja Sanitarna nie uwzględniła badań w tym zakresie.” (w pkt 2 

Ocena ogólna, str. 9 Informacji NIK);

2) „Jednak ze względu na brak uregulowań prawnych w prawie unijnym i polskim, organy 

PIS nie uwzględniły w zaplanowanych działaniach badań zawartości mikroplastiku 

w wodzie pitnej i żywności.” (pkt 5.1 str.17 Informacji NIK),

są krzywdzące dla działań wykonywanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz 

mają negatywny charakter wizerunkowy dla organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Odnosząc się do ww. pkt 1 należy wskazać, że zgodnie z przywołanym w Informacji NIK 

stwierdzeniem (Synteza str. 10 Informacji NIK): „Wyniki ewentualnych badań 

wskazujących na jego obecność – również w świetle przytoczonego już raportu WHO, 

wskazującego na brak jednoznacznych dowodów potwierdzających jego szkodliwość – 

nie mogłyby stanowić podstawy do wydania decyzji nakazujących eliminacji z obrotu 

wody i żywności zawierającej mikroplastik.” – faktycznie w sytuacji braku udowodnionej 

szkodliwości mikroplastiku oraz braku europejskich norm prawnych w tym zakresie, nie 

ma przesłanek do wydatkowania środków publicznych na prowadzenie dodatkowego 

monitoringu mikroplastiku wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto, 

do kompetencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie należy prowadzenie 

działań mających na celu udowodnienie szkodliwości mikroplastiku. Podkreślić przy tym 

trzeba brak spójności danych w przedstawionej Informacji NIK.

Jednocześnie, prowadzenie monitoringu mikroplastiku w wodzie do spożycia w celu 

oszacowania skali jego występowania również wykracza poza kompetencje organów 

PIS. Zadania te wpisują się np. w zadania ośrodków naukowych, tak jak ma to miejsce 

w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, 

iż nawet jeśli badania mikroplastiku zostałyby wykonane w wodzie do spożycia przez 

ludzi, brak jest normatywów jakości, które stanowiłyby poziomy odniesienia dla 

otrzymanych wyników badań z wody do spożycia. Ocena zgodności bowiem jest 

prowadzona poprzez porównanie otrzymanych wyników z wymaganiami w aspekcie 

zagrożeń zdrowotnych. Przeprowadzone badania mikroplastiku w wodzie, w kontekście 
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braku określonych normatywów, byłyby nieefektywne z uwagi na brak możliwości 

określenia zagrożenia zdrowotnego.

Słuszne w tej sytuacji wydaje się podejście zaprezentowane w dyrektywie 2020/2184, 

które wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu opinii publicznej wpływem 

na zdrowie ludzkie nowo pojawiających się substancji w wodzie przeznaczonej 

do spożycia, takich jak m.in. mikroplastik, oraz w celu rozwiązania problemu nowo 

pojawiających się substancji w łańcuchu zaopatrzenia w wodę, wprowadza mechanizm 

listy obserwacyjnej. Mechanizm listy obserwacyjnej umożliwi reagowanie na rosnące 

obawy w dynamiczny i elastyczny sposób oraz śledzenie nowej wiedzy na temat 

znaczenia nowo pojawiających się substancji dla zdrowia ludzkiego oraz odnoszącej się 

do najodpowiedniejszego podejścia w zakresie monitorowania oraz metodyk.

Zgodnie z dyrektywą 2020/2184, substancje i związki dodaje się do listy obserwacyjnej 

w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że mogą one być obecne w wodzie 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi i mogłyby stwarzać potencjalne ryzyko dla 

zdrowia ludzkiego. W tym celu Komisja Europejska korzysta przede wszystkim z badań 

naukowych Światowej Organizacji Zdrowia. Do pierwszej listy obserwacyjnej nie został 

włączony mikroplastik. Dopiero do dnia 12 stycznia 2024 r. Komisja Europejska 

ma przyjąć metodyki pomiaru zawartości mikroplastiku z myślą o umieszczeniu ich 

na liście obserwacyjnej. Co ważne, w dyrektywie 2020/2184 wskazano, iż na liście 

obserwacyjnej umieszcza się wartość wytyczną dla każdej substancji oraz – w razie 

konieczności – możliwą metodę analizy niepociągającą za sobą nadmiernych kosztów. 

Jednocześnie monitoring parametrów z listy obserwacyjnej został wprowadzony 

w pierwszym łańcuchu dostaw wody, tj. w obszarach zasilania dla punktów poboru wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czyli tzw. ujęciach wody. Z kolei monitoring wód 

środowiskowych, w tym również wód wykorzystywanych do poboru wody do spożycia 

(art. 7 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej) nie 

należy do kompetencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Są to kompetencje 

organów odpowiedzialnych za prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych 

i podziemnych. Dopiero ustalenie, iż w wodach ujmowanych do zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę do spożycia występują substancje z listy obserwacyjnej będzie 

skutkowało, w wyniku dokonanej oceny ryzyka, ewentualną koniecznością 

wprowadzenia wymogu, aby dostawcy wody również monitorowali parametry 

umieszczone na liście obserwacyjnej, a w razie konieczności przeprowadzali proces 
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uzdatniania, jeżeli uznaje się je za potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia 

ludzkiego.

W związku z powyższym, w świetle również nowej dyrektywy 2020/2184, przed 

wykonaniem badań jakości wody do spożycia, należy w pierwszej kolejności potwierdzić 

zagrożenie, przeprowadzić monitorowanie wstępne źródła wody, przyjąć wartości 

stanowiące wytyczne do podejmowania działań oraz metodykę pomiaru, jak również 

ustalić możliwości technologiczne jego usuwania. W przeciwnym wypadku, 

wykonywanie badań wody do spożycia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

bez solidnych podstaw prawnych i naukowych, może skutkować zastrzeżeniami 

w prowadzeniu działań niezgodnych z kompetencjami i niewłaściwym wydatkowaniem 

środków publicznych.

Odnosząc się zaś do ww. pkt 2 (str. 9 Informacji NIK), uwzględniając powyższe 

wyjaśnienia, należy wskazać, iż organy PIS nie mogły uwzględnić w zaplanowanych 

działaniach badań zawartości mikroplastiku w wodzie pitnej. Obecne w pkt 5.1. (str. 17 

Informacji NIK), stwierdzenie jest nieadekwatne, ponieważ wskazuje, choć może 

i w niezamierzony sposób, iż organy PIS jakoby celowo nie uwzględniły 

w zaplanowanych działaniach badań zawartości mikroplastiku w wodzie pitnej, choć 

miały taką możliwość. 

Ponadto należy zauważyć, że w Informacji NIK brak jest danych o działaniach 

zapobiegawczych w zakresie ochrony środowiska, jak również nadzoru i zapobiegania 

zanieczyszczeniu mikroplastikiem na etapie produkcji pierwotnej pochodzenia 

zwierzęcego. Oba te zadania nie leżą w kompetencjach PIS, a dotyczą kontrolowanej 

problematyki, co wskazuje na niepełne zbadanie przez NIK kontrolowanego tematu. 

W związku z powyższym, stoję na stanowisku, że w odniesieniu do organów PIS, 

działania w zakresie objętym kontrolą co do zasady były realizowane rzetelnie i zgodnie 

z prawem w celu ochrony ludzi przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych oraz 

zapewniały skuteczną ochronę konsumentów przed niebezpiecznymi produktami. 

Ponadto, w odniesieniu do wniosku dotyczącego procedur RASFF, zasadnym wydaje 

się utworzenie oddzielnych wytycznych, tak aby doprecyzowany został sposób 

prowadzenia weryfikacji wycofania produktów w terenie przez organy PIS.

Ponadto, przedstawiam informacje uzupełniające dotyczące pkt 6.2 przedmiotowego 

dokumentu (Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych – 

str. 42 Informacji NIK) w zakresie analizy stanu prawnego i aktualnego stanu prac 
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prowadzonych na poziomie unijnym, w których biorą udział pracownicy Biura do spraw 

Substancji Chemicznych. Działalność w tym zakresie jest regulowana przepisami ustawy 

z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach3 i wynikających 

z niej zadaniami, które są przypisane Prezesowi Biura do spraw Substancji 

Chemicznych. 

Jednym z kontrolowanych przez NIK obszarów był nadzór realizowany przez 

odpowiednie organy nad jakością tworzyw sztucznych, które są wprowadzane do obrotu 

i które mogą działać szkodliwie na zdrowie ludzi. Kontrola ta odbyła się na podstawie 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa krajowego i unijnego. 

Jak należy rozumieć Informację NIK, to na jej potrzeby pojęcie „tworzywa sztuczne” 

obejmuje substancje lub mieszaniny składające się ze spolimeryzowanych monomerów 

– polimerów i substancji dodatkowych, które nadają tworzywom sztucznym odpowiednie 

właściwości np. zmiękczacze, barwniki. W skład polimeru mogą wchodzić też 

niespolimeryzowane monomery np. wspomniany w raporcie monomer styrenu. 

W omawianym dokumencie została zauważona rola rozporządzenia REACH4. W mojej 

ocenie odgrywa ono kluczową rolę w bezpiecznym zarządzaniu chemikaliami, które 

są produkowane na terytorium Unii Europejskiej i na jej terytorium wprowadzane 

do obrotu. Jego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia 

i środowiska, a także swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy 

jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności. Przepisy rozporządzenia 

stosuje się do produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania tych substancji w ich 

postaci własnej, jako składniki mieszaniny lub w wyrobach. 

Na mocy tych przepisów każdy producent lub importer substancji w ilości większej niż 

1 tona rocznie musi dokonać jej rejestracji. Rejestracja polega na zebraniu odpowiednich 

dla tonażu informacji o właściwościach substancji (właściwości toksykologiczne, 

ekotoksykologiczne oraz fizykochemiczne). Informacje te służą do opracowania oceny 

bezpieczeństwa chemicznego i w efekcie dają możliwość wprowadzenia odpowiednich 

środków kontroli ryzyka bezpiecznego zarządzania chemikaliami. Jednakże 

w przypadku polimerów, rejestracja nie dotyczy ich jako takich, ale jest związana 

z rejestracją monomerów, z których dany polimer jest zbudowany. To podejście ulegnie 

3 Dz. U. 2020 r. poz. 2289.
4 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/10S/WE i 2000/21/WE.
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w najbliższym czasie zmianie, gdyż na szczeblu unijnym trwają zaawansowane prace 

nad zmianą przepisów w tym zakresie. Nowe przepisy będą zobowiązywały 

producentów i importerów polimerów do ich rejestracji. To pozwoli znacznie precyzyjnie 

określić zagrożenia związane z ich działaniem na zdrowie człowieka. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa chemikaliów wprowadzanych do obrotu dwie 

procedury odgrywają szczególną rolę: 

 procedura zezwoleń, 

 ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych 

niebezpiecznych substancji i mieszanin. 

Celem procedury zezwoleń jest zagwarantowanie funkcjonowania rynku przy 

zapewnieniu, że ryzyko stwarzane przez substancje wzbudzające szczególnie duże 

obawy (dalej „SVHC”) jest właściwie kontrolowane oraz, że substancje te są stopniowo 

zastępowane odpowiednimi alternatywnymi substancjami lub technologiami. 

Do substancji SVHC są zaliczone np. substancje o właściwościach rakotwórczych, 

mutagennych oraz działające szkodliwie na rozrodczość, a także substancje 

zaburzające gospodarkę hormonalną. Zezwolenie jest udzielane przez Komisję 

Europejską w przypadku, gdy ryzyko dla zdrowia człowieka lub dla środowiska 

wynikające z zastosowania danej substancji jest odpowiednio kontrolowane. W innym 

przypadku zezwolenia można udzielić jedynie wtedy, jeżeli wykazano, że korzyści 

społeczno-ekonomiczne przewyższają ryzyko dla zdrowia człowieka lub dla środowiska 

wynikające z zastosowania danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne 

substancje lub technologie. Substancje podlegające procedurze zezwoleń są wpisane 

do załącznika XIV rozporządzenia REACH. 

W przypadku ograniczeń substancja w postaci własnej, jako składnik mieszaniny lub 

w wyrobie, w stosunku, do której zostało określone ograniczenie, nie może być 

produkowana, wprowadzana do obrotu lub stosowana, chyba, że są spełnione warunki 

tego ograniczenia. 

Niektóre z tych ograniczeń związane są z polimerami. 

Przepisy dotyczące ftalanów, do których odnosiła się Informacja NIK (m.in. DEHP, DBP, 

DINP, DIDP) zostały wprowadzone w rozporządzeniu REACH już w 2009 r. Na ich mocy 

wymienione ftalany nie są stosowane i wprowadzane do obrotu jako substancje lub 

w mieszaninach w stężeniu większym niż 0,1% w stosunku do masy materiału 

z dodatkiem plastyfikatorów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych przeznaczonych 
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dla dzieci oraz artykułach, które mogą być przez nie brane do ust. Należy zauważyć, 

że w REACH-u funkcjonuje bardzo restrykcyjne podejście w przypadku ochrony dzieci. 

I tak np. szczególnej ochronie podlegają zabawki i „artykuły pielęgnacyjne dla dzieci” 

definiowane jako wszelkie produkty przeznaczone do ułatwienia snu, odpoczynku, 

higieny, karmienia dzieci lub ssania przez nie. 

Stosowanie szeregu innych substancji jest na mocy przepisów REACH ograniczone. 

I tak stężenie kadmu w mieszaninach i wyrobach wytwarzanych z syntetycznych 

polimerów chlorku winylu, poliuretanu, polietylenu, octanu celulozy i innych nie może 

przekraczać 0,01 % masy. 

Substancje (mogą to być tworzywa sztuczne), które są zaklasyfikowane, jako 

rakotwórcze, jako działające mutagennie na komórki rozrodcze lub działające szkodliwie 

na rozrodczość kategorii 1 A lub 1B nie są wprowadzane do obrotu lub stosowane, jako 

substancje, jako składniki innych substancji, lub w mieszaninach, do powszechnej 

sprzedaży. Nie wprowadza się do obrotu w celu powszechnej sprzedaży, wyrobów, jeżeli 

ich jakakolwiek część składowa z tworzyw sztucznych, która wchodzi w bezpośredni 

oraz przedłużony lub krótkotrwały, powtarzający się kontakt z ludzką skórą lub jamą 

ustną w normalnych bądź możliwych do przewidzenia warunkach stosowania, zawiera 

więcej niż 1 mg/kg jakiegokolwiek WWA (wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne). To ograniczenie dotyczy np. zabawek, sprzętu sportowego, artykułów 

gospodarstwa domowego, wózków, chodzików, odzieży i innych. Niektóre substancje 

sklasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia człowieka nie mogą być wprowadzane 

do obrotu w jakimkolwiek z następujących produktów: odzież lub powiązane akcesoria, 

wyroby włókiennicze inne niż odzież, obuwie, jeżeli mają być używane przez 

konsumentów i przedmiotowa substancja występuje w stężeniu określonym dla tej 

substancji. 

Szereg ftalanów używanych w produkcji tworzyw sztucznych z powodu ich działania 

na zdrowie człowieka (działanie szkodliwe na rozrodczość i działanie zaburzające 

gospodarkę hormonalną) jest uważana za SVHC i podlega procedurze zezwoleń. 

Są to np. ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP), ftalan benzylu butylu (BBP) i inne. Należy 

jednak zauważyć, że procedura zezwoleń co do zasady nie dotyczy importu na rynek 

unijny gotowych wyrobów np. zabawek, wózków dziecięcych. 

Kolejną grupą związków, do której odnosiła się Informacja NIK, są mikroplastiki. 

Aktualnie w Europejskiej Agencji Chemikaliów toczy się dla nich proces wprowadzania 

nowych ograniczeń. Ocena wniosku złożonego przez Europejską Agencję Chemikaliów 
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jest dyskutowana na Komitecie ds. Oceny Ryzyka (RAC) oraz w Komitecie ds. Analiz 

Społeczno-Ekonomicznych (SEAC). Nie dysponujemy rzetelnymi informacjami na temat 

ich szkodliwego działania na organizm człowieka, a które zależałyby od właściwości 

chemicznych. Wzięto jednak pod uwagę ich trwałość i mobilność w środowisku wodnym. 

Propozycja ograniczeń dotyczy zakazu wprowadzania do obrotu substancji w jej postaci 

własnej lub w mieszaninie jako mikroplastiku w stężeniu równym lub większym niż 0,01% 

wag./wag. Dla potrzeb tego ograniczenia wprowadzono definicję mikroplastiku, który 

oznacza „materiał składający się ze stałych cząstek zawierających polimer, do którego 

mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje i w którym ≥ 1% wag./wag. cząstek 

ma (i) wszystkie wymiary 1 nm ≤x≤5 mm, lub (ii) dla włókien o długości 3 nm ≤x≤ 15 mm 

i stosunku długości do średnicy> 3”. 

Ograniczenia będą dotyczyły wielu branż takich, jak: przemysł kosmetyczny, detergenty, 

nawozy sztuczne czy środki ochrony roślin. 

Nie znane są jakiekolwiek prace związane z ograniczeniem nanoplastików na poziomie 

REACH. 

Kolejną substancją, do której odnosiła się Informacja NIK jest melamina, która podlega 

procedurze zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania określonej w rozporządzeniu 

CLP5. Melamina została zaklasyfikowana jako substancja rakotwórcza kat. 2. Taka 

klasyfikacja będzie musiała być wzięta pod uwagę w przypadku produktów, które mają 

kontakt z żywnością.

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 
oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1).
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6.5. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra


