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I. Dane identyfikacyjne 
Główny Inspektorat Sanitarny1 

ul. Targowa 65, 03–729 Warszawa 

 

Jarosław Jan Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny2 – od dnia 1 września 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki uprzednio pełnił Marek 
Posobkiewicz od dnia 22 sierpnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

 

1. Identyfikacja zagrożeń związanych z wpływem tworzyw sztucznych na zdrowie 
konsumentów. 

2. Realizacja zadań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów przed 
negatywnym wpływem tworzyw sztucznych. 

 

Lata 2017-2019 z uwzględnieniem dowodów sporządzonych przed i po tym okresie, 
jeżeli miały one związek z działaniami prowadzonymi w tym okresie. 

 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Łodzi 

 

 

Andrzej Pietrzyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLO/125/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.  

(dowód: akta kontroli str.1-2) 

 

                                                      
1 Dalej: Główny Inspektorat lub Inspektorat 
2 Dalej: GIS lub Główny Inspektor 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Główny Inspektorat Sanitarny rzetelnie realizował zadania w zakresie identyfikacji 
zagrożeń związanych z wpływem tworzyw sztucznych na zdrowie konsumentów. 
Zaplanował kontrole i monitoring ukierunkowany na wykrywanie niebezpiecznych 
substancji migrujących z wyrobów przeznaczonych do kontaktu żywnością.  

Główny Inspektor nie prowadził badań mikroplastiku w wodzie pitnej i żywności 
z powodu nieuregulowania tej kwestii w przepisach prawa. Natomiast uczestniczył 
w pracach legislacyjnych na szczeblu unijnym, zmierzających do uwzględnienia 
monitoringu mikroplastiku po przyjęciu planowanych zmian Dyrektywy Rady 
98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi5.  

GIS niezwłocznie zareagował na zasygnalizowane przez PWIS w Gdańsku 
problemy finansowe skutkujące niemożnością realizacji zaplanowanych na 2019 r. 
badań próbek w kierunku migracji specyficznej do substancji Tenax. Jednakże 
działania te w okresie objętym kontrolą okazały się nieskuteczne, a ww. badania 
wznowiono w 2020 r. 

Główny Inspektor rzetelnie nadzorował działalność wybranych WSSE w obszarze 
objętym kontrolą i prawidłowo postępował z powiadomieniami w systemie RASFF 
dotyczącymi niebezpiecznych produktów z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia jako rzetelne informowanie konsumentów 
o niebezpiecznych produktach z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem strony 
internetowej Urzędu, a także za pośrednictwem własnych profili GIS w mediach 
społecznościowych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Identyfikacja zagrożeń związanych w wpływem tworzyw 
sztucznych na zdrowie konsumentów 

1.1. Główny Inspektor wprowadził, do stosowania przez organy PIS przy 
wykonywaniu czynności kontrolnych, m.in.: procedurę urzędowej kontroli materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością7. Celem wprowadzenia 
procedury było ujednolicenie postępowania kontrolnego dla zapewnienia 
właściwego nadzoru w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym ujednolicenie podejścia 
do częstotliwości 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 zależności od 
określonego ryzyka wyznaczana była częstotliwość kontroli danego zakładu8. Przy 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5 Dz. Urz. UE L 330 z dnia 5.12.1998 r., s. 32-54, dalej: Dyrektywa w sprawie wody pitnej. 
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 
sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
7 Załączniki nr 1, 6-9 oraz 12 – 13 do zarządzenia  nr 104/17 z dnia 8 maja 2017 r., ze zm. 
8 Zgodnie z instrukcją częstotliwość kontroli dla zakładów o wysokim ryzyku to nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy dla 
zakładów produkcyjnych, a dla zakładów obrotu nie rzadziej niż jeden raz na 18 miesięcy. Dla zakładów o średnim ryzyku: nie 
rzadziej  niż jeden raz na 18 miesięcy dla zakładów produkcyjnych i nie rzadziej niż jeden raz na 24 miesiące dla zakładów 
obrotu. Natomiast dla zakładów o niskim ryzyku: nie rzadziej jeden raz na 24 miesiące dla zakładów produkcyjnych i nie 
rzadziej niż jeden raz na 36 miesięcy dla zakładów obrotu. 
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planowaniu kontroli zgodnie z dedykowaną temu procesowi procedurą9 
częstotliwość i zakres przeprowadzanych kontroli określane były ze szczególnym 
uwzględnieniem m.in.: ogólnej oceny potencjalnego ryzyka, na które narażona 
mogła być żywność, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością 
w procesie produkcji lub w obrocie; oceny realizacji zasad dobrej praktyki 
higienicznej i praktyki produkcyjnej w zakładach produkcji i obrotu materiałami 
i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz wyników analiz, 
zgłaszanych informacji o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością, zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. 

Lista pytań kontrolnych dla zakładów produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw 
sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością na potrzeby kategoryzacji 
zakładów obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące systemu zapewnienia i kontroli 
jakości, śledzenie drogi materiału i wyrobu oraz znakowanie, kwestie związane 
z dołączaniem deklaracji zgodności, a także badania własne producentów/ 
dystrybutorów wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

W przyjętych procedurach GIS nie zawarł zagadnień z zakresu wpływu 
mikroplastiku z opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 
i wodą pitną na życie i zdrowie konsumentów. 

Główny Inspektor wyjaśnił, że mikroplastik nie występuje w krajowym katalogu 
parametrów do oznaczania w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co 
wynika z faktu, iż nie został wprowadzony do wykazu parametrów Dyrektywy 
w sprawie wody pitnej, jak również nie został wytypowany jako dodatkowy parametr 
wymagany dla ustanowienia dodatkowej ochrony zdrowia ludzkiego. GIS podkreślił 
również, że parametr ten nie został włączony również do aktualizowanych w 2017 r. 
wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących jakości wody do 
picia, które stanowią przegląd zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych 
i radiologicznych w wodzie do picia. Główny Inspektor wskazał również, że raport 
WHO z 2019 r.10 był pierwszym, który zawierał podsumowanie dowodów, kluczowe 
ustalenia i zalecenia nt. zagrożeń dla zdrowia w związku z występowaniem 
mikroplastiku w środowisku. W raporcie podkreślono, że dane na temat wpływu 
mikroplastiku na zdrowie są wciąż bardzo ograniczone i potrzebne są dalsze 
badania oraz opracowanie standardowych metod badania mikroplastiku w wodzie. 
Powyższe przesłanki, w ocenie Głównego Inspektora, uniemożliwiały podjęcie próby 
zbadania przez Inspekcję Sanitarną zawartości mikroplastiku w wodzie 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Polsce.  

GIS przekazał11 podległym organom do wiadomości link publikacji ww. raportu 
WHO, jako źródło informacji nt. potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzi 
związanych z narażeniem człowieka na kontakt z mikroplastikiem znajdującym się 
w środowisku naturalnym oraz w wodzie pitnej. 

Główny Inspektor wskazał również, że pomimo braku obecnie dowodów naukowych 
nt. zagrożeń dla zdrowia w związku z występowaniem mikroplastiku w środowisku 
oraz metodyk badawczych mikroplastiku w wodzie, Komisja Europejska zainicjowała 
projekt zmian Dyrektywy w sprawie wody pitnej. Projekt zakłada, iż dzięki nowym 
regulacjom zmniejszy się zużycie plastiku w wyniku promowania picia wody z kranu 
oraz wskazuje na mikroplastik, jako parametr, który zostanie wpisany na listę 
obserwacyjną parametrów potencjalnie występujących w ujmowanej wodzie. GIS 
uczestniczył (od 2018 r.) w  pracach nad tym projektem.  

                                                      
9 Procedura IK/PK/BŻ/01/01 - załącznik nr 2 do ww. zarządzenia. 
10 Microplastics in drinking-water. Geneva: World Health Organization; 2019. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
11 W październiku 2019 r. 
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Odnosząc się do badań mikroplastiku w żywności, GIS wyjaśnił, że ewentualna 
obecność plastiku w żywności (obecnie nieunormowana) wynika z niewłaściwie 
prowadzonego procesu produkcyjnego, dlatego też te kwestie powinny być 
przedmiotem kontroli wewnętrznej w zakładach produkcyjnych w ramach systemu 
HACCP (analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli) oraz GMP (Dobrej 
Praktyki Produkcyjnej). 

(dowód: akta kontroli str. 679-750) 
 

1.2. 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 standardami kontroli zarządczej, a także 
wewnętrznymi procedurami dla organów PIS. Badaniami w latach 2017-2019 objęto: 
wyroby z tworzyw sztucznych - w kierunku oceny organoleptycznej, migracji 
globalnej i migracji specyficznej do substancji modelowej Tenax, przybory kuchenne 
z poliamidu – w kierunku migracji specyficznej pierwszorzędowych amin 
aromatycznych (dalej: PAA), wyroby z melaminy (a od 2018 r. również z dodatkiem 
biosubstancji12) – w kierunku migracji specyficznej formaldehydu. Od 2018 r. 
badaniami obejmowano również materiały i wyroby z tworzyw sztucznych 
w kierunku migracji specyficznej bisfenolu A.  

(dowód: akta kontroli str. 3-163) 
 

Badania szkodliwości tworzyw sztucznych w zakresie migracji substancji 
chemicznych z opakowań 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 strukturach PIS13. Były to wybrane laboratoria WSSE14. 

(dowód: akta kontroli str. 753-754) 
 

W ramach realizacji ww. planu za 2017 r. zbadano ogółem 1 423 próbki materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (zaplanowano 1 370), z czego 
zdyskwalifikowano osiem próbek15 (0,6% zbadanych), w 2018 r. zbadano 1 436 
próbek (zaplanowano 1 390), z czego zdyskwalifikowano 28 próbek16 (1,9%), 
a w 2019 r. zbadano 1 404 próbek materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością (zaplanowano 1 362), z czego zdyskwalifikowano ogółem 16 
próbek (1,1%)17. 

(dowód: akta kontroli str. 165-169) 
 

Z powodu niedoboru środków na realizację zadań przez WSSE w Gdańsku, 
w 2019 r. wystąpił problem znacznego ograniczenia badań migracji specyficznej 
do substancji modelowej Tenax. Problem zgłosił Pomorski Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny18. W sprawie tej Zastępca GIS poinformował pozostałe WSSE   
o czasowym zawieszeniu do odwołania pobierania w 15 województwach (poza 
województwem pomorskim) próbek materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, 
                                                      
12 W szczególności naczynia z dodatkiem włókien bambusowych. 
13 Wszystkie one posiadały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025. 
14 Odpowiednio WSSE w: Białymstoku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, 
Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie oraz we Wrocławiu. 
15 Uwzględniając wszystkie przyczyny dyskwalifikacji: substancje migrujące, ocenę organoleptyczną, znakowanie i in. 
16 jw. 
17 jw. 
18 Dalej: Pomorski PWIS. Pismo sygn. DYR.9011.1.2019.TA z dnia 20 lutego 2019 r. (przekazane do wiadomości Głównego 
Inspektora Sanitarnego). 
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które miały być zbadane w laboratorium WSSE w Gdańsku w ww. zakresie 
wskazując, że było to jedyne laboratorium do realizacji ww. analiz wyznaczone 
w Planie pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli 
i monitoringu w PIS na 2019 r.19, a następnie o zawieszeniu pobierania m.in. ww. 
próbek do powołanych badań20. 

(dowód: akta kontroli str. 778-780) 
 

Główny Inspektor Sanitarny wyjaśnił, że badania Tenax-u przez organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej nie zostały ostatecznie w pełni wstrzymane. Kwestia dotycząca 
częściowego zawieszenia ww. badań przez PWIS w Gdańsku została poruszona 
w marcu 2019 r. w pismach GIS skierowanych do Wojewody Pomorskiego i Prezesa 
Rady Ministrów21, w których GIS zwrócił się o wsparcie finansowe WSSE 
w Gdańsku, w tym o zakup sprzętu laboratoryjnego22. Główny Inspektor  wyjaśnił 
również, że w 2020 r. PWIS w Gdańsku realizuje badania w ramach planu (zgodnie 
ze specjalizacją, w tym badania Tenax-u). W 2019 r. laboratorium 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.  

GIS podkreślił, 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 Tenax ma zdecydowanie niższy priorytet 
w urzędowej kontroli materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością niż np. badanie melaminy, czy formaldehydu i PAA oraz, że na 
początku 2021 r. ponownie zostanie rozważona kontynuacja lub modyfikacja badań 
prowadzonych w ww. zakresie. 

GIS nie zlecił badania pozostałych 47 próbek materiałów i wyrobów z tworzyw 
sztucznych zaplanowanych do badań w ww. kierunku. W ocenie GIS ograniczenie 
liczby ww. badań okresowo przez jeden rok nie niosło istotnego ryzyka, natomiast 
delegowanie zadań urzędowych laboratorium prywatnemu byłoby procesem 
czasochłonnym, wymagającym zweryfikowania kompetencji takiego laboratorium 
i wiarygodności wydawanych wyników badań oraz ewentualnego przeprowadzenia 
w nim stosownych audytów. 

(dowód: akta kontroli str. 787-790, 801-810) 
 

4. 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 Instytutu Zdrowia Publicznego – 
Państwowego Zakładu Higieny23, w oparciu o: zalecenia Komisji Europejskiej 
(dotyczące m.in. kontynuowania urzędowej kontroli wyrobów wykonanych 
z poliamidu i melaminy, znajdujących się w obrocie handlowym24), opinie naukowe 

                                                      
19 Pismo GIS-GŻ-PS-4213-41/EW/19 z dnia 15 marca 2019 r. 
20 Pismo GIS-GŻ-PS-4213-66/GZ/19 z dnia 4 czerwca 2019 r. 
21 Odpowiednio: z dnia 18 marca 2019 r. (znak: GIS-BŻ-PS-212-43-GJ/19) oraz z dnia 17 marca 2019 r. (znak: GIS BŻ 078 
10/GJ/19). 
22 Działania te w okresie objętym kontrolą nie przyniosły zamierzonych skutków. 
23 Dalej: NIZP-PZH. 
24 Kontrole prowadzone pomimo obowiązkowej kontroli granicznej dla tych wyrobów zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 284/2011 z dnia 22 marca 2011 r. ustanawiającym specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu 
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Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), analizy powiadomień 
w ramach systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach  
– RASFF25 oraz wyniki urzędowej kontroli i monitoringu z lat ubiegłych26. 

(dowód: akta kontroli str. 780-800) 

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

 

NIK ocenia jako rzetelne działania GIS w zakresie identyfikacji zagrożeń związanych 
z wpływem tworzyw sztucznych na zdrowie konsumentów.  Planując urzędowe 
kontrole i monitoring, GIS współpracował z ekspertami z NIZP – PZH w oparciu 
o zalecenia Komisji Europejskiej, opinie naukowe EFSA, wyniki analizy 
powiadomień w ramach systemu RASFF oraz wyniki urzędowej kontroli 
i monitoringu z lat ubiegłych. W rezultacie Główny Inspektor uwzględniał wpływ 
tworzyw sztucznych na życie i zdrowie konsumentów, w szczególności w zakresie 
niebezpiecznych substancji migrujących z wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
żywnością. 

Wprawdzie ze względu na brak uregulowań prawnych, Główny Inspektor nie 
zaplanował monitoringu mikroplastiku w wodzie pitnej i żywności, uczestniczył 
jednak w pracach legislacyjnych na szczeblu unijnym, zmierzających do 
uwzględnienia takich badań w wodzie pitnej. 

GIS niezwłocznie zareagował na zasygnalizowane przez PWIS w Gdańsku 
problemy finansowe skutkujące niemożnością realizacji zaplanowanych na 2019 r. 
badań próbek w kierunku migracji specyficznej do substancji Tenax. Jednakże 
działania te w okresie objętym kontrolą nie przyniosły zamierzonych skutków, 
a ww. badania wznowiono w 2020 r. 

 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów przed 
negatywnym wpływem tworzyw sztucznych 

2.1. W rejestrach organów PIS w latach 2017 - 2019 znajdowały się odpowiednio: 
5 809, 6 362 oraz 6 866 zakłady działające na rynku materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością27, w tym: 904, 933 i 961 wytwórni 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz 4 905, 5 429 
i 5 905 miejsc obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu 
z żywnością28. 

(dowód: akta kontroli str. 762, 771) 
 

2.2. Plany kontroli sanitarnych zakładów, będących pod nadzorem państwowych 
powiatowych inspektorów sanitarnych29, były w okresie objętym kontrolą 
opracowywane w powiatowych stacjach sanitarno - epidemiologicznych. Planowanie 
kontroli oraz ich częstotliwości 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. 
Zakłady produkcyjne i obrotu wyrobami i materiałami do kontaktu z żywnością, 

                                                                                                                                       
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 23.3.2011, str. 25). 
25 Wyroby z melaminy (migracja formaldehydu), poliamidu (migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych), wyroby 
ceramiczne i szklane (migracja ołowiu i kadmu). 
26 Kontrole wyrobów ceramicznych i szklanych oraz wyrobów z melaminy i poliamidu. 
27 Dane na koniec poszczególnych lat. 
28 Dane te obejmowały tworzywa sztuczne jak tez inne materiały (ceramika, szkło, metale, itp.). 
29 Dalej: PPIS. 
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po przeprowadzeniu analizy ryzyka, zostały skategoryzowane jako zakłady niskiego 
ryzyka30.  

(dowód: akta kontroli str. 679-750 
 

Poza kontrolami planowymi przeprowadzano kontrole nieplanowane, 
w szczególności, 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 zagrażających zdrowiu albo życiu 
człowieka. 

(dowód: akta kontroli str. 770-772) 
 

GIS nie dysponował zbiorczymi danymi dotyczącymi planów kontroli sanitarnych 
z poszczególnych powiatów (plany te nie były przekazywane do GIS). Plany kontroli 
sanitarnych były akceptowane przez państwowych wojewódzkich inspektorów 
sanitarnych, a koordynacja i nadzór nad ich realizacją w poszczególnych powiatach 
leżała w gestii PPIS oraz PWIS. 

(dowód: akta kontroli str. 770-772) 
 

W latach 2017-201931 liczba skontrolowanych obiektów wyniosła: 1 645, 1 613 
i 1 662, co stanowiło odpowiednio: 28,3%, 25,4% oraz 24,2% zarejestrowanych 
zakładów32. Liczba przeprowadzonych kontroli (w tym kontroli sprawdzających 
i interwencyjnych) wyniosła odpowiednio: 2 464, 2 656 i 2 605. 

(dowód: akta kontroli str. 771) 
 
 

2.3.  GIS kontrolował działalność wybranych wojewódzkich stacji sanitarno  
– epidemiologicznych 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.  

(dowód: akta kontroli str. 763-764) 
 

W okresie objętym kontrolą nie były prowadzone audyty wewnętrzne związane 
z powołaną wyżej problematyką33. Audyty takie GIS zaplanował na 2021 i 2023 rok. 

(dowód: akta kontroli str. 764-765, 170-184) 
 

2.4. Krajowy punkt kontaktowy RASFF w GIS (dalej: KPK) 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 żywnością 
zgłoszone do systemu. Zgłoszenia krajowe obejmowały 23 przypadki (odpowiednio 
2, 12 i 9), a zgłoszenia zagraniczne – 21 (6, 6 i 9). Zgłoszenia dotyczyły najczęściej 
zestawów naczyń lub ich elementów oraz kubków (łącznie 24 przypadki). 

Powody zgłoszenia powiadomień do systemu RASFF dotyczyły najczęściej migracji 
formaldehydu (18 przypadków – 40,9%, w tym w połączeniu: z migracją melaminy  
- trzy przypadki oraz z migracją globalną – jeden przypadek), migracji 
pierwszorzędowych amin aromatycznych (12 przypadków – 27,3%), migracji 
wyłącznie melaminy (6 przypadków – 13,6%). Pozostałe powody zgłoszeń dotyczyły 

                                                      
30 Przyjęta w procedurze częstotliwość przeprowadzania kontroli sanitarnych dla tych zakładów to: nie rzadziej niż jeden raz na 
24 miesiące dla zakładów produkcyjnych oraz nie rzadziej niż jeden raz na 36 miesięcy dla zakładów obrotu. 
31 Zgodnie ze sprawozdaniami MZ-48 (Sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów 
użytku) oraz opracowań „Stan sanitarny kraju”. 
32 Wg stanu na koniec poszczególnych lat.  
33 Audyty wewnętrzne prowadzone przez GIS w WSSE w zakresie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością zostały przeprowadzone w latach 2015-2016 i nie wykazały istotnych nieprawidłowości. 
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migracji globalnej lub substancji zdolnych do tworzenia nitrozoamin, zmian 
organoleptycznych, braku odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej spełnienie 
wymogów dotyczących uwalniania formaldehydu, braku wymaganego sprawozdania 
z badań dla przesyłki lub braku dokumentacji potwierdzającej rodzaj tworzywa 
sztucznego użytego do produkcji. 

W przedmiotowych sprawach KPK otrzymywał informacje zarówno z WSSE oraz 
granicznych stacji-sanitarno-epidemiologicznych, jak i od pozostałych krajów –
członków sieci RASFF. 

(dowód: akta kontroli str. 816-818) 
 

Szczegółową kontrolą objęto osiem zgłoszeń34: trzy zagraniczne oraz pięć 
krajowych. Wszystkie produkty, w odniesieniu do których zakwestionowano 
spełnianie norm lub brak odpowiedniej dokumentacji, pochodziły z Chin35. 

(dowód: akta kontroli str. 193-678) 
 

W przypadku trzech wyrobów, zagrożenia dla zdrowia wiązały się z migracją 
formaldehydu (w jednym przypadku wraz z migracją melaminy), a w pozostałych 
z migracją substancji zdolnych do tworzenia nitrozoamin i PAA; dotyczyły również 
przekroczenia poziomów migracji globalnej oraz braku odpowiedniej dokumentacji 
potwierdzającej spełnienie wymogów dotyczących uwalniania formaldehydu 
i rodzaju tworzywa sztucznego użytego do produkcji wyrobu. 
W przypadkach zgłoszeń pochodzących z zagranicznych punktów kontaktowych 
RASFF: 

- w jednym przypadku nie podjęto działań zmierzających do wycofania 
produktu z obrotu; przyczyną podjęcia takiej decyzji było zlecenie 
i wykonanie przez podmiot gospodarczy sprzedający przedmiotowy produkt 
- wielokrotnych badań migracji PAA w niezależnym, akredytowanym 
laboratorium, które to badania nie wykazały przekroczeń. Ponadto podmiot 
ten pozyskał opinię niezależnej specjalistycznej jednostki zewnętrznej, 
potwierdzającą bezpieczeństwo produktu. Taki sposób postępowania był 
zgodny z pkt. SOP 2.B wytycznych KE Standardowe procedury operacyjne 
systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach 
(dalej: wytyczne); 

(dowód: akta kontroli str. 193-220) 
- w dwóch pozostałych przypadkach dokonano wycofania produktów  

niespełniających norm bezpieczeństwa. 

W dwóch sprawach z ww. grupy, KPK poinformował właściwych miejscowo 
wojewódzkich państwowych inspektorów sanitarnych w dniu otrzymania zgłoszenia, 
a w jednym przypadku - w terminie 3 dni36. 

(dowód: akta kontroli str. 221-370) 
 

W sprawach dotyczących powiadomień o odrzuceniu na granicy:  

- w jednym przypadku w trakcie kontroli granicznej w pobranej próbce stwierdzono 
przekroczenie dopuszczalnego poziomu migracji globalnej,  wydano decyzję 
zakazującą wprowadzenia partii zakwestionowanych wyrobów (z rygorem 
natychmiastowej wykonalności) i nakazującą ich wywóz do nadawcy.  
Powiadomienie do systemu RASFF przekazano w ciągu 17 dni od daty wydania 
decyzji;  

                                                      
34 Dobór celowy z uwzględnieniem różnych rodzajów zgłoszeń, okresu kontroli, spektrum zagrożeń i zróżnicowania rodzajów 
wyrobów. 
35 Były to: pałeczki z melaminy, smoczek kauczukowy, łyżka, dyspenser do soku, zestaw naczyń, termos, kubek (2 przypadki). 
36 Zgłoszenie wpłynęło 5 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 16:54. 
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(dowód: akta kontroli str. 371-401) 

- w dwóch przypadkach dokonano kontroli obejmującej przegląd dokumentacji 
przewozowej, oględzin i oceny środka transportu. W jednym przypadku 
stwierdzono brak dokumentacji potwierdzającej rodzaj tworzywa użytego do 
produkcji, a tym samym brak możliwości dokonania oceny bezpieczeństwa 
użytego materiału, w drugim - brak oryginału oświadczenia, że przesyłka spełnia 
wymogi dotyczące uwalniania formaldehydu oraz oryginalnego sprawozdania z 
badań laboratoryjnych w powyższym zakresie. W obu przypadkach wydano 
decyzje o zakazie wprowadzenia partii wyrobów (z rygorem natychmiastowej 
wykonalności) i nakazie ich wywozu z przejścia granicznego do nadawcy. Od 
dnia wydania decyzji do zgłoszenia do sytemu RASFF upłynęło w jednym 
przypadku cztery, a w drugim - 7 dni. 

Powyższe postępowanie było zgodne z pkt SOP 2 i 5 wytycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 402-488) 
 

Poddane analizie przypadki powiadomień krajowych dotyczyły wyrobów, których 
próbki pobrano do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu 
na 2019 r. Z uwagi na znaczne przekroczenia poziomu migracji specyficznej 
formaldehydu, wyniki przekazano w celu dokonania oceny ryzyka do NIPZ-PZH (w 
tym samym dniu dokonano zgłoszenia w systemie RASFF), a o wynikach tej 
oceny37,  w terminie dwóch dni, GIS powiadomił  właściwego miejscowo PWIS, 
wszczynając tym samym procedurę wycofania niespełniających norm wyrobów 
z obrotu, zakończoną utylizacją ww. wyrobów. 

Postępowanie w ww. sprawach było zgodne z zasadami zatwierdzonymi w 2011 r. 
przez GIS w Procedurze Funkcjonowania Systemu Wczesnego Ostrzegania 
o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF)38. 

(dowód: akta kontroli str. 532-678) 
 

Główny Inspektor Sanitarny wyjaśnił, że jednostki organizacyjne PIS klasyfikują 
powiadomienia przekazywane w ramach funkcjonowania systemu RASFF zgodnie 
z Procedurą oraz dla ujednolicenia podejścia do kwalifikowania przypadków spraw 
do zgłoszenia w ramach powiadomień w ww. systemie, udostępnił państwowym 
wojewódzkim i granicznym inspektorom sanitarnym dokument pt. „Przewodnik nt. 
kwalifikowania zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz materiałów i 
wyrobów do kontaktu z żywnością do zgłoszenia w ramach sieci RASFF 
z podziałem na rodzaj powiadomienia dla organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
szczebla powiatowego i wojewódzkiego”, opracowany w 2013 roku, a następnie 
zaktualizowany w 2018 r. przez NIZP-PZH (we współpracy z GIS), pozwalający na 
właściwe zarządzanie informacją i kwalifikowanie jej, bądź nie, do systemu RASFF, 
zależnie od stopnia zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa żywności. Wyjaśnił 
również, że kwestie dotyczące m.in. klasyfikacji powiadomień RASFF były także 
poruszane podczas szkoleń organizowanych przez GIS dla przedstawicieli 
wojewódzkich i granicznych stacji sanitarno- epidemiologicznych. 

W reakcji na otrzymane powiadomienie RASFF, GIS każdorazowo, poza 
przypadkami powiadomień o odrzuceniu na granicy39, kierował pisma do organu 
właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności podmiotu 

                                                      
37 Zagrożenie dla zdrowia dzieci. 
38 Dalej: Procedura. 
39 Ze względu na specyfikę procedowania takich odrzuceń, głównymi podmiotami zaangażowanymi w proces są graniczne 
stacje sanitarno-epidemiologiczne. 
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odpowiedzialnego za produkt zgłoszony w powiadomieniu. W takich pismach GIS 
wskazywał oczekiwane działania w odpowiedzi na powiadomienie RASFF.  

(dowód: akta kontroli str. 790-800) 

4. W okresie objętym kontrolą do Głównego Inspektoratu nie wpłynęły skargi, 
wnioski oraz petycje odnośnie bezpieczeństwa chemicznego materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością wykonanych z tworzyw sztucznych, 
natomiast wpływały zapytania osób fizycznych i przedsiębiorców dotyczące m.in. 
wymagań prawnych dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością. Odpowiedzi na nie GIS udzielał samodzielnie lub po zasięgnięciu opinii 
NIZP-PZH. Dwa zapytania osób fizycznych z 2018 r. dotyczyły kwestii 
bezpieczeństwa dla zdrowia wody mineralnej, napojów i soków przechowywanych 
w opakowaniach wykonanych z politereftalanu etylu (PET). W udzielonych 
odpowiedziach wskazano m.in. akty prawne dotyczące materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także zwrócono uwagę na konieczność 
spełniania wymogów przechowywania wyrobów w tego typu opakowaniach pod 
względem temperatury i unikania nasłonecznienia. 

(dowód: akta kontroli str. 185-192) 
 

5. W działalności oświatowo-zdrowotnej Głównego Inspektora nie uwzględniono 
szkodliwego wpływu tworzyw sztucznych na zdrowie ludzi. Prowadzono natomiast 
działania informacyjne, które dotyczyły przypadków pojawienia się komunikatów o 
niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 
na podstawie art. 10 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa 
Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności40. 
Komunikaty dotyczące szkodliwości wyrobów z tworzyw sztucznych 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wycofanych z obrotu wobec niespełnienia 
norm w ramach działań związanych z powiadomieniami w systemie RASFF, 
kierowane były za pośrednictwem strony internetowej GIS41 oraz profili w serwisach 
społecznościowych42. W okresie objętym kontrolą zamieszczono 13 takich 
komunikatów. Zasięg statystyczny dotarcia powołanych komunikatów na stronie 
internetowej osiągnął liczbę 1 840 401 odbiorców. Powyższe komunikaty były 
również powielane m.in. przez media tradycyjne. 
GIS wyjaśnił, że działania stricte oświatowe w zakresie objętym kontrolą NIK nie 
zostały zdiagnozowane jako priorytetowe w kontekście działań edukacyjnych 
związanych głównie z promocją zdrowia i profilaktyką chorób. Podstawowym 
powodem był brak doniesień o potrzebie realizacji działań profilaktycznych 
w zakresie wpływu tworzyw sztucznych na zdrowie człowieka w ramach 
przeprowadzanej „Diagnozy przedsięwzięć prozdrowotnych w placówce nauczania 
i wychowania”. 

(dowód: akta kontroli str. 776) 
 

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

 
GIS prawidłowo postępował z powiadomieniami RASFF dotyczącymi 
niebezpiecznych produktów z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do kontaktu 

                                                      
40 Dz.U.UE.L.2002.31.1 z dnia 2002.02.01 
41 https://www.gov.pl/web/gis 
42 https://www.facebook.com/GISgovpl, https://www.instagram.com/gis_gov_pl oraz  https://twitter.com/GIS_gov. 
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z żywnością, zlecając organom PIS odpowiednie działania w tym zakresie 
i nadzorując ich wykonanie. 

Główny Inspektor rzetelnie nadzorował działalność WSSE w zakresie 
bezpieczeństwa chemicznego produktów z tworzyw sztucznych prowadząc kontrole 
w wybranych jednostkach w zakresie nadzoru nad materiałami i wyrobami 
przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. Ponadto rzetelnie informował 
konsumentów o niebezpiecznych produktach z tworzyw sztucznych za 
pośrednictwem własnej strony internetowej i profili w mediach społecznościowych. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag i wniosków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy 
o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Warszawa,         listopada 2020 r. 
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