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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/082 Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności  

Okres objęty kontrolą  Lata 2016–2018 (I kw.)1  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 

Kontroler Jerzy Bielak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
Nr LLU/43/2018 z 26.03.2018 r. 

 (dowód: akta kontroli, str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie (dalej: „Inspektorat” lub 
„WIIH”), ul. Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Kazimierz Mareczka, od 10.06.2016 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji 
Handlowej (dalej: „Wojewódzki Inspektor”). Poprzednio, od 28.05.1999 r. stanowisko 
to zajmował Leszek Wójcik.  

(dowód: akta kontroli, str. 2-3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że Wojewódzki Inspektor w okresie objętym 
kontrolą NIK zapewnił warunki organizacyjno-prawne do rzetelnego wykonywania 
przez WIIH zadań z zakresu nadzoru nad stosowaniem w produktach spożywczych 
dodatków do żywności. 

W badanym okresie Inspektorat nie podejmował kontroli artykułów rolno-spożywczych 
wyłącznie pod kątem stosowania w nich substancji dodatkowych, jednak kwestie te 
były badane w prowadzonych w szerszym zakresie działaniach kontrolnych. Na 74 
tematy kontroli zrealizowane w okresie objętym kontrolą (43 planowe, 27 własne i  4 
 dodatkowe zlecone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów3 lub 
Wojewodę Lubelskiego), w 45 (60,8%) tematyka dodatków do żywności stanowiła 
jeden z  obszarów kontroli, w tym odpowiednio: w 35 tematach planowych (81,4%), w 
 9 własnych (33,3%) oraz w  1  (25%) zleconym przez Prezesa UOKiK. 

Spośród 1.347 kontroli jednostkowych jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą NIK, w 305 kontrolach dokonano 
badania tych artykułów w zakresie substancji dodatkowych. Pobrano łącznie 478 
próbek do badań laboratoryjnych, w tym na obecność i prawidłowość stosowania 
substancji dodatkowych – 189. Badania w tym zakresie przeprowadzano głównie w  
takich grupach produktów jak: mięso, mleko, ryby i ich przetwory, wyroby cukiernicze, 
suplementy diety. Nieprawidłowości stwierdzono w dwóch przypadkach. Rzetelnie i 
skutecznie wyegzekwowano od przedsiębiorców realizację wydanych zaleceń, 
uiszczenie kary pieniężnej oraz zwrot kosztów badań laboratoryjnych.  

Kontrole obejmujące swoim zakresem kwestie stosowania substancji dodatkowych 
w artykułach rolno-spożywczych prowadzono zgodnie z przepisami rozdziału 

                                                      
1 W przypadku oględzin przeprowadzonych w trybie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 
(Dz. U. z  2017 r. poz. 524, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, badaniami kontrolnymi objęto również zdarzenia późniejsze.  
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Zwanego dalej „ Prezesem UOKiK”. 

Ocena ogólna 
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3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej4, zwana dalej „ustawą 
o IH” oraz opracowanymi przez UOKiK wytycznymi dotyczącymi trybu kontroli 
i stosowania wybranych przepisów prawa przez wojewódzkie inspektoraty inspekcji 
handlowej. Ich zakres przedmiotowy ustalany był w programach kontroli na 
podstawie identyfikacji zagrożeń związanych ze stosowaniem w żywności substancji 
dodatkowych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie organizacyjne do wykonywania zadań oraz sprawowanie 
nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie 
detalicznym, zawierających substancje dodatkowe  

1.1. Do zadań Inspektoratu w zakresie objętym kontrolą NIK należała, zgodnie z  
art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o IH, m.in. kontrola produktów znajdujących się w  obrocie 
handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, w  tym w 
zakresie oznakowania i zafałszowań oraz kontrola usług, z wyłączeniem kontroli 
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości 
zdrowotnej środków spożywczych.  
WIIH wykonywał nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych tylko 
w obrocie detalicznym, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych5, zwanej dalej „ustawą o jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych”. Obszarem działania Inspektoratu było 
województwo lubelskie. 
Według § 4 ust. 1 pkt 1 regulaminu organizacyjnego6, w strukturach Inspektoratu 
wyodrębniono m.in. Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych i Gastronomii7, 
którego obszarem działania, zgodnie z § 5 ust. 2 regulaminu, były powiaty: rycki, 
lubartowski, puławski, łęczyński, opolski, świdnicki, kraśnicki, janowski, lubelski oraz 
miasto Lublin. Pozostałe powiaty województwa lubelskiego były przyporządkowane 
do delegatur WIIH: w Białej Podlaskiej8, w Chełmie9, w Zamościu10. Delegatury 
wykonywały zadania przypisane do poszczególnych Wydziałów Inspektoratu, m.in. 
kontrolę obrotu artykułami żywnościowymi, kontrolę jakości i  bezpieczeństwa 
towarów i usług.  

(dowód: akta kontroli,  str. 5-29) 

Na dzień 1.01.2018 r. w Inspektoracie było zatrudnionych 76 osób (76 etatów), w  
tym w Lublinie 45 osób, z tego w Wydziale KAŻiG 8 osób (łącznie z  naczelnikiem 
Wydziału) oraz 31 osób w delegaturach, w tym w Białej Podlaskiej 11 osób, w 
 Chełmie 9 osób, w Zamościu 11 osób. W każdej z delegatur po 2  inspektorów 
(łącznie 6 osób) realizowało kontrole artykułów żywnościowych w  zależności od 
potrzeb. Zadania na terenie województwa lubelskiego w zakresie kontroli żywności 
w Inspektoracie realizowało łącznie 14 osób. Zapisy w zakresach czynności 
pracowników Wydziału KAŻiG były ogólne, dotyczyły m.in. prowadzonych działań 
kontrolnych i sporządzania z nich wystąpień pokontrolnych. Nie było 
wyodrębnionych zadań dotyczących kontroli w zakresie dodatków do żywności.  
Inspektorat zamieszczał w Biuletynie Informacji Publicznej11 Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów oraz w BIP WIIH informacje o wolnych stanowiskach pracy w  

                                                      
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 1063, ze zm. 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 2212, ze zm. 
6 Zarządzenie Nr 6/2010 Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie, zmienione przez 
Zarządzenie Nr 3/2017 Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie. 
7 Zwany dalej „Wydziałem KAŻiG”.  
8 Powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński i m. Biała Podlaska 
9 Powiaty: chełmski, włodawski, krasnostawski i m. Chełm 
10 Powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski i m. Zamość 
11 Zwanym dalej „BIP”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wydziale KAŻiG: w 2016 r. opublikował trzy ogłoszenia (w wyniku naboru 
zatrudniono jedną osobę), w 2017 r. – jedno ogłoszenie na dwa stanowiska 
(zatrudniono dwie osoby). W I kw. 2018 r. nie było ogłoszeń o naborze. Nabory 
wynikały głównie z przejścia pracowników na emeryturę.  

W badanym okresie na temat dodatków do żywności zostało zorganizowane jedno 
szkolenie – w dniach 20-21.03.2018 r., które dotyczyło dwóch obszarów: 
„Najnowsze zmiany w przepisach dot. dodatków do żywności” oraz „Wybrane 
przepisy w  zakresie znakowania środków spożywczych zawierających substancje 
dodatkowe i aromaty”. Organizatorem był UOKiK i uczestniczył w nim tylko jeden 
pracownik Inspektoratu (Naczelnik Wydziału KAŻiG). Materiały szkoleniowe 
Naczelnik Wydziału KAŻiG przekazał wszystkim pracownikom realizującym kontrole 
środków spożywczych. Pozostałe cztery szkolenia przeprowadzone w  
analizowanym okresie dotyczyły kontroli artykułów rolno-spożywczych. 
Uczestniczyło w nich sześciu pracowników Inspektoratu, w tym cztery osoby w  
szkoleniach organizowanych przez UOKiK („Suplementy diety oraz świeże owoce i 
warzywa”12, „Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia”13) oraz dwie osoby w  
szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(„Zagadnienia kontrolne w systemie jakości żywności”14, „System ochrony 
produktów posiadających zarejestrowane nazwy jak ChNP15, ChOG16, GTS”17). 

Plan finansowy WIIH w zakresie wydatków wynosił: w 2016 r. - 4.950 tys. zł, w 
 2017 r. - 5.162 tys. zł, a na 2018 r. zaplanowano kwotę 5.628 tys. zł. W planach 
wydatków budżetowych Inspektoratu na lata 2016-2018 zabezpieczono środki w 
 łącznej wysokości 85,0 tys. zł, w tym 15,0 tys. zł w 2016 r., 30,0 tys. zł w 2017 r. oraz 
40,0 tys. w 2018 r. na finansowanie badań laboratoryjnych. Głównie wydatki na 
badania laboratoryjne planowane były m.in. w zakresie nadzoru nad rynkiem paliw, 
gdyż badania laboratoryjne produktów żywnościowych były realizowane 
w laboratorium UOKiK. Wydatki na ten cel w badanym okresie: 54,2 tys. zł, w tym na 
badania laboratoryjne produktów żywnościowych w 2017 r. przeznaczono 1,7 tys. zł. 
W 2016 r. i I kw. 2018 r. na badania laboratoryjne produktów żywnościowych nie 
poniesiono żadnych wydatków z budżetu WIIH. 

Z informacji uzyskanej od Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora wynika, że 
przyznane środki finansowe w pełni zabezpieczyły realizację zadań związanych 
z nadzorem nad żywnością w aspekcie stosowanych w niej substancji dodatkowych. 
Zarówno zaplanowane kontrole zlecone jak również własne zostały zrealizowane. 

(dowód: akta kontroli,  str. 30-65, 339-352) 

1.2. Proces planowania w latach 2016-2018 (I kw.) prowadzony był na podstawie 
ustawy o IH i ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej18 
oraz na podstawie wytycznych Prezesa UOKiK z dnia 27.09.2010 r., dotyczących 
planowania i sprawozdawczości z działalności Inspekcji Handlowej19 i  regulaminu 
organizacyjnego WIIH. Planowanie działalności kontrolnej Inspekcji Handlowej, 
zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o IH, polegało na ustaleniu przez Prezesa UOKIK 
kierunków działania Inspekcji Handlowej i planu kontroli Inspekcji Handlowej oraz 
przez Wojewódzkiego Inspektora planów pracy WIIH. Inspektorat uczestniczył 
w opracowywaniu zadań określonych w „Kierunkach działania Inspekcji Handlowej” 

                                                      
12 W dniach 12 i 13 maja 2016 r. – udział wzięły dwie osoby.  
13 W dniu 1 sierpnia 2017 r. – udział wzięły dwie osoby. 
14 W dniach 1 i 2 grudnia 2016 r. – udział wzięła jedna osoba. 
15 Chronione Nazwy Pochodzenia. 
16 Chronione Oznaczenia Geograficzne. 
17 Gwarantowane Tradycyjne Specjalności. 
18 Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, ze zm. 
19 Ze zmianami wynikającymi z pism Prezesa UOKiK z dnia 7.03.2014 r., 23.06.2014 r., 17.12.2014 r., 20.03.2015 r., 
23.11.2017 r. 
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poprzez przedstawienie propozycji do tego dokumentu, a  w  opracowywaniu 
okresowych planów kontroli poprzez przedstawianie Prezesowi UOKIK propozycji 
tematów do tych planów. Plany pracy WIIH sporządzane na kolejne kwartały 
składały się z dwóch części: „Kontrole planowe”, wynikające z planu kontroli 
zleconego przez Prezesa UOKiK na dany rok oraz „Kontrole własne”, wynikające z 
 informacji pozyskanych od konsumentów oraz analizy rynkowej.  

W zakresie kontroli planowanych zleconych przez Prezesa UOKiK wybór obszaru 
przedmiotowego kontroli następował na poziomie centralnym. W zakresie doboru 
tematów kontroli własnych analiza poprzedzająca wybór dokonywana była przez 
dyrektorów delegatur WIIH oraz naczelników wydziałów, zajmujących się 
merytoryczną realizacją kontroli i przedstawiana kierownictwu Inspektoratu. Przy 
opracowywaniu planów pracy uwzględniano: informacje konsumentów, 
nieprawidłowości wykryte podczas kontroli w latach poprzednich, okres prowadzenia 
działalności gospodarczej, wielkość i rodzaj przedsiębiorcy: producent, importer, 
upoważniony przedstawiciel, dystrybutor, czas, jaki upłynął od poprzedniej kontroli, 
sezonowość artykułów, sytuację na rynku lokalnym. 

W latach 2016-2017 Inspektorat realizował ponadto dwa tematy kontroli20 zlecone 
przez Wojewodę Lubelskiego, dotyczące nadzoru nad mięsem wieprzowym i  
drobiowym i ich przetworami w związku z wykryciem na terenie województwa 
lubelskiego ognisk choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) i ognisk ptasiej grypy. 
Skontrolowano 25 podmiotów i przebadano 239 wyrobów. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie identyfikacji dostawców mięsa i jego przetworów. 

Kontrole opracowane i zlecone przez UOKiK, jak również opracowane przez WIIH 
nie obejmowały wyłącznie tematyki i rodzaju produktów w zakresie kontroli 
dodatków do żywności, jednak kwestie te były badane w prowadzonych działaniach 
kontrolnych i  stanowiły jeden z elementów kontroli.  

Tematy kontroli dotyczyły m.in. przeprowadzonej w 2016 r. kontroli środków 
spożywczych oferowanych pod marką własną sieci handlowej, w tym własnej 
produkcji21 (kontrola planowa roczna zlecona przez UOKiK), kontroli w 2017 r., 
jakości handlowej środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego22 oraz kontroli własnych dot. prawidłowości obrotu artykułami 
żywnościowymi i świadczenia usług gastronomicznych. 

W latach 2016-2018 (I kw.) według planów kontroli Inspekcji Handlowej, 
zatwierdzonych przez Prezesa UOKiK, w zakresie artykułów rolno-spożywczych dla 
WIIH zaplanowano udział łącznie w 43 tematach kontroli planowych, a do końca 
I kwartału 2018 r. zakończono 40. Pełną realizację pozostałych 3 tematów23, 
zgodnie z harmonogramem przewidziano na cały 2018 r. W 35 programach kontroli 
tematyka dodatków do żywności stanowiła jeden z elementów badań kontrolnych.  
Inspektorat realizował zadania kontrolne w większym zakresie aniżeli wynikający 
z planu kontroli. Skontrolowano: 398 podmiotów (100,25% planu), 6.085 wyrobów 
(240,8%) oraz pobrano 476 próbek do badań laboratoryjnych (105,5%).  
Ponadto w badanym okresie WIIH w zakresie artykułów rolno-spożywczych i usług 
gastronomicznych zrealizował 27 własnych tematów kontroli, w których w dziewięciu 
programach jeden z elementów badań stanowiły dodatki do żywności. Skontrolował 
986 podmiotów, tj. o 64,1% więcej niż planowano (601), 23.798 wyrobów zostało 

                                                      
20 „Kontrola mięsa wieprzowego i jego przetworów” oraz „Kontrola mięsa drobiowego i jego przetworów”. 
21 Skontrolowano 24 podmioty (100% planu), poddano kontroli 243 wyroby (101% planu) i  przeprowadzono 48 prób 
laboratoryjnych (100%). 
22 Skontrolowano 5 podmiotów (100% planu), poddano kontroli 56 wyrobów (112% planu) i przeprowadzono 5 prób 
laboratoryjnych (100%). 
23 Według planu kontroli na 2018 r., w ramach tych tematach  przewidziano skontrolowanie 25 podmiotów; do końca I kw. 
wykonano 11 kontroli, 14 pozostało do zrealizowania w następnych kwartałach (II, III, IV) 2018 r.  
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poddanych kontroli. W ramach kontroli własnych nie pobrano żadnej próbki do 
badań laboratoryjnych.  

 (dowód: akta kontroli, str. 66-246) 

1.3. W badanym okresie Prezes UOKiK, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o IH, 
zlecił WIIH zrealizowanie trzech dodatkowych (poza planem) tematów kontroli, z 
 których jeden, dotyczący usług cateringowych dla szpitali, został zakwalifikowany 
następnie jako kontrola planowa w II kw. 2016 r. Pozostałe dwa tematy, dotyczące 
kontroli mięsa mielonego i mięsa w  elementach kulinarnych oraz kontroli jaj 
kurzych, były realizowane jako zlecone tematy dodatkowe. W jednym przypadku 
obszar tematu kontroli (kontrola mięsa mielonego) częściowo obejmował dodatki do 
żywności, w tym prawidłowość etykietowania produktów żywnościowych.  

Prezes UOKiK w dniu 2.11.2016 r. zlecił przeprowadzenie, wspólnie z Inspekcją 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych24, kontroli mięsa mielonego oraz 
mięsa w elementach kulinarnych w zakresie rzetelności oznakowań handlowych 
oraz czy nie jest zafałszowane z wykorzystaniem dodatków do żywności objętych 
rozporządzeniem do Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 
16  grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności25. Przeprowadzono cztery 
kontrole. W jednym przypadku w wyniku badań laboratoryjnych26 w kierunku 
dodatków do żywności stwierdzono, że mielone mięso z indyka nie odpowiadało 
wymaganiom zadeklarowanym w oznakowaniu z uwagi na obecność kwasu 
octowego i octanów niedeklarowanych na opakowaniu wyrobu. Ponadto mięso 
mielone wieprzowo-wołowe nie odpowiadało wymaganiom zadeklarowanym w  
oznakowaniu oraz określonym w Załączniku I pkt 1.13 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiającego 
szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego27 ze względu na obecność kwasów: cytrynowego, octowego i 
askorbinowego28, których zgodnie z przepisami nie powinno być w  mięsie oraz 
dodaną wodę i zawartość mięsa zaniżoną o 20%. W dniu 16.12.2016 r. Wojewódzki 
Inspektor, działając na podstawie art. 33 i 34 ustawy o IH, poinformował 
kontrolowaną jednostkę oraz producentów produktów mięsnych o  wynikach kontroli 
i  zażądał złożenia wyjaśnień odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości. Po 
otrzymaniu wyjaśnień i wniosku kontrolowanej jednostki o  przebadanie próbek 
kontrolnych, Wojewódzki Inspektor 10.01.2016 r. wydał postanowienie o 
przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek zakwestionowanych produktów: 
„Mielone z indyka” i „Mięso mielone wieprzowo-wołowe”. Pomimo dostarczenia 
przez Inspektorat kontrolnych próbek do Specjalistycznego Laboratorium w Kielcach 
Głównego Inspektoratu JHARS nie wykonano badań kontrolnych z uwagi na 
zepsucie się materiału zawartego w  próbkach, spowodowane niewłaściwym 
przechowywaniem próbek przez jednostkę kontrolowaną. W dniu 24.02.2017 r. 
Wojewódzki Inspektor wszczął postępowanie administracyjne o uiszczenie przez 
kontrolowany podmiot kwoty 3.071 zł stanowiącej równowartość kosztów badań 
laboratoryjnych dwóch ww. partii produktów mięsnych. Następnie w dniu 
18.04.2017 r. wydał zawiadomienie o  zakończeniu postępowania dowodowego, a 
15.05.2017 r. decyzję o uiszczeniu kwoty 3.071 zł stanowiącej równowartość 
kosztów badań laboratoryjnych. Ponadto Wojewódzki Inspektor w dniu 30.08.2017 r. 
wydał decyzję nr 34/2016, nakładając na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 
3.460 zł za wprowadzenie do obrotu handlowego dwóch partii wyrobów 

                                                      
24 Zwaną dalej „Inspekcją JHARS”. 
25 Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008 r., str.16, ze zm., zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie dodatków do żywności”. 
26 Przeprowadzonych w dniach 17-28.11.2016 r. w Specjalistycznym Laboratorium w Kielcach Głównego Inspektoratu Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie. 
27 Dz. Urz. L 139 z 30.04.2004 r., str. 55, ze zm. 
28 W ilości odpowiednio: 1.817 mg/kg, 1.140,2 mg/kg i 217,6 mg/kg. 
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nieodpowiadających jakości handlowej oraz zafałszowanych. Zgodnie z ww. 
decyzjami na konto WIIH wpłynęły środki finansowe w odpowiednich kwotach. 
Wojewódzki Inspektor poinformował o  ww. nieprawidłowościach Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnej (PPIS) w  Ożarowie Mazowieckim i w  
Myszkowie. Do dnia zakończenia niniejszej kontroli NIK, Wojewódzki Inspektor 
otrzymał informację zwrotną jedynie od PPIS w Myszkowie, o likwidacji zakładu 
produkującego aromaty. W  związku z tym, że kontrola prowadzona była wspólnie z  
Inspekcją JHARS, organ ten nie był informowany przez WIIH o  podjętych 
działaniach. Do zakończenia kontroli NIK w kontrolowanym wcześniej podmiocie, w  
którym stwierdzono wyżej opisaną nieprawidłowość, nie przeprowadzono powtórnej 
kontroli w zakresie stosowania dodatkowych substancji w mięsie mielonym.    

(dowód: akta kontroli, str. 221-228, 238-273, 639-699, 756-757) 

Pismem z dnia 26.02.2016 r. Prezes UOKiK zlecił przeprowadzenie, przy 
współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, kontroli (ujętych w planie pracy na 
2016 r.) w  zakresie prawidłowości działania zakładów świadczących usługi 
cateringowe dla szpitali. Skontrolowano trzy zakłady świadczące takie usługi. W 
 jednym przypadku ujawniono nieprawidłowość, w wyniku czego WIIH wszczął 
postępowanie administracyjne29 w tej sprawie i wymierzył karę pieniężną30 w kwocie 
1.500 zł za wprowadzenie do obrotu zafałszowanego środka spożywczego i partii 
wyrobu kulinarnego.  

(dowód: akta kontroli, str. 221-228, 274-307) 

1.4. W ramach wszystkich kontroli realizowanych przez WIIH w Lublinie (planowych 
i własnych oraz dodatkowych zleconych przez Wojewodę Lubelskiego i Prezesa 
UOKiK) w  latach 2016–2018 r. (I kw.) Inspektorat  przeprowadził 1.347 kontroli 
artykułów rolno-spożywczych31, w tym w 2016 r. – 550 kontroli, w 2017 r. – 634 
kontrole oraz w  2018 r. (I kw.) – 163 kontrole. W analizowanym okresie nie było 
kontroli, których wiodącym celem było sprawdzenie produktów rolno-spożywczych 
pod kątem substancji dodatkowych. Niemniej jednak WIIH przeprowadził 305 
kontroli, podczas których m.in. sprawdzano prawidłowość stosowania substancji 
dodatkowych, w tym w: 2016 r. – 135 kontroli, 2017 r. – 139 kontroli, 2018 r. (I kw.) – 
31 kontroli. Ocenie poddano prawidłowość danych zadeklarowanych w oznakowaniu 
środków spożywczych w odniesieniu do 200 substancji dodatkowych32, używanych 
w  17  kierunkach technologicznych, tj.: barwniki syntetyczne33, substancje 
konserwujące34, przeciwutleniacze35, regulatory kwasowości36, substancje 
zagęszczające37, stabilizatory38, substancje przeciwzbrylające39, wzmacniacze 
smaku40, emulgatory41, substancje wiążące42, substancje słodzące i poliole43, 

                                                      
29 Decyzja nr 10/2016 z dnia 6.07.2016 r.  
30 Zgodnie z art. 40a ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 
31 Kontrole, podczas których poddano ocenie środki spożywcze w zakresie badań laboratoryjnych i prawidłowości oznaczeń 
handlowych.  
32 Niektóre substancje dodatkowe, np. E 450 - difosforan disodowy mają wiele funkcji, są wykorzystywane jako emulgatory, 
stabilizatory, regulatory kwasowości, a także substancje wiążące i spulchniające. Mogą występować jako substancje 
zagęszczające lub stabilizatory. 
33 29 badań (E 120, E 150d, E 150c, E 101, E 142, E 150a, E 140, E 100, E 160a, E 151, E 162, E 160b, E 133, E 127, E 124, 
E 102, E 123, E 122, E 104, E 131, E 129, E 155, E 132, E 110, E 160e, E 150, E 100, E 160c, E 133). 
34 23 badania (E 202, E 250, E 252, E 223, E 1105, E 211, E 239, E 270, E 200, E 214, E 282, E 220, E 282, E 260, E 261, E 
 262, E 296, E 226, E 941, E 210, E 1105, E 221, E 251). 
35 21 badań (E 316, E 301, E 315, E 306, E 300, E 325, E 392, E 385, E 338, E 326, E 941, E 392, E 331, E 210, E 200, E 
 330, E 302, E 575, E 327, E 202, E 321). 
36 21 badań (E 262, E 290, E 331, E 330, E 332, E 500, E 501, E 326, E 261, E 327, E 270, E 501, E 503, E 575, E 300, E 
 500, E 339, E 508, E 260, E 338, E 296). 
37 19 badań (E 401, E 407a, E 407, E 415, E 417, E 466, E 1422, E 1412, E 412, E 410, E 414, E 1401, E 1400, E 1420, E 
 331, E 333, E 282, E 450, E 425). 
38 24 badania (E 451, E 445, E 450, E 452, E 282, E 1420, E 1442, E 339, E 1103, E 509, E 464, E 579, E 508, E 575, E 414, 
E 462, E 331, E 327, E 325, E 407, E 322, E 262, E 341, E 1422). 
39 2 badania (E 551, E 536). 
40 5 badań (E 621, E 622, E 631, E 635, E 627). 
41 23 badania (E 472c, E 471, E 422, E 472, E 322, E 476, E 466, E 460, E 492, E 472a, E 475, E 425, E 472b, E 470a, E 
 451, E 322, E 452, E 450, E 339, E 551, E 442, E 464, E 425). 
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substancje spulchniające44, substancje spieniające45, fosfor dodany46, obecność 
siarczanów47, obecność fosforanów48. 

(dowód: akta kontroli,  str. 221-238, 341-378) 

1.5. W latach 2016-2018 (I kw.) WIIH przeprowadził 106 kontroli, podczas których 
do badań laboratoryjnych pobrano próby środków spożywczych w celu zbadania ich 
pod kątem substancji dodatkowych, w tym w: 2016 r. – 47 kontroli, 2017 r. – 44  
kontrole, 2018 r. (I kw.) – 15 kontroli. Łącznie pobrano 189 próbek środków 
spożywczych (m.in.: mięsa, mleka, ryb i ich przetworów, wyrobów cukierniczych, 
suplementów diety) w celu oceny obecności i prawidłowości stosowania substancji 
dodatkowych. Badania przeprowadzono w kierunkach wynikających z deklaracji 
producenta zamieszczonej w oznakowaniu wyrobu lub z przepisów prawnych, m.in. 
w kierunku barwników, w tym syntetycznych, substancji konserwujących, 
słodzących, polioli, fosforu dodanego, obecności siarczynów. Sprawdzeniem objęto 
102 substancje dodatkowe, w tym: w 2016 r. 45 substancji dodatkowych ocenianych 
w 11 kierunkach, w 2017 r. odpowiednio 33 i 8, w 2018 r. (I kw.) - 24 i 11.  

(dowód: akta kontroli,  str. 221-238, 341-378) 

W wyniku badań laboratoryjnych środków spożywczych stwierdzono trzy 
nieprawidłowości w stosowaniu substancji dodatkowych. Zakwestionowano trzy 
próby środków spożywczych:  
‒ „Fix do potraw chińskich”. Nieprawidłowość polegała na zamieszczeniu przez 

producenta na opakowaniu treści „Bez dodatku glutaminianu sodu”, podczas gdy 
badania laboratoryjne wykazały w produkcie obecność glutaminianu sodu w  
ilości przekraczającej naturalne pochodzenie ww. substancji w produkcie ze 
składników wymienionych w składzie surowcowym produktu. Ww.  
nieprawidłowość została ustalona w trakcie przeprowadzonej w IV kw. 2016 r. 
kontroli planowej pt. „Jakość handlowa przypraw, w tym ziół”. W dniu 
1.12.2016 r. Wojewódzki Inspektor, działając na podstawie art. 33 i 34 ustawy o  
IH, poinformował o wynikach kontroli kontrolowaną jednostkę oraz producenta 
ww. artykułu spożywczego, żądając złożenia wyjaśnień odnośnie stwierdzonej 
nieprawidłowości, ustalonej w wyniku badań laboratoryjnych przeprowadzonych 
w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOKiK w Warszawie. Badania 
laboratoryjne wykazały, że produkt zawierał glutaminian sodu w ilości 3,2 g/kg. 
Po złożeniu wyjaśnień i wniosku kontrolowanej jednostki, Wojewódzki Inspektor 
9.01.2016 r. wydał postanowienie o przeprowadzeniu badań laboratoryjnych 
próbek kontrolnych zakwestionowanego produktu „Fix do potraw chińskich”. 
Ponowna analiza przeprowadzona przez Laboratorium Specjalistyczne 
Głównego Inspektoratu JHARS wykazała, że produkt zawierał glutaminian sodu 
w ilości większej niż poprzednio, tj. 6,1 g/kg. W dniu 17.03.2017 r. Wojewódzki 
Inspektor wszczął postępowanie administracyjne o uiszczenie przez 
kontrolowany podmiot kwoty 1.103,40 zł, stanowiącej równowartość kosztów 
badań laboratoryjnych ww. produktu. Następnie 11.04.2017 r. wydał 
zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, a 15.05.2017 r. 
decyzję o uiszczeniu kwoty 1.103,40 zł, stanowiącej równowartość kosztów 
badań laboratoryjnych. Ponadto Wojewódzki Inspektor w dniu 1.08.2017 r. wydał 
decyzję nr 22/2016, nakładając na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 
1.100 zł za wprowadzenie do obrotu handlowego partii zafałszowanego środka 

                                                                                                                                       
42 3 badania (E 508, E 440, E 407a). 
43 13 badań (E 950, E 951, E 955, E 952, E 954, E 965, E 967, E 420, E 425, E 460, E 440, E 960, E 421). 
44 7 badań (E 500, E 336, E 339, E 451, E 450, E 452, E 300). 
45 1 badanie (E 500). 
46 4 badania (E 450, E 451, E 452, E 339). 
47 1 badanie (E 221). 
48 4 badania (E 450, E 451, E 452, E 229). 
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spożywczego o nazwie „Fix do potraw chińskich”. Zgodnie z ww. decyzjami na 
konto WIIH wpłynęły środki finansowe w odpowiednich kwotach. W trakcie 
kontroli Wojewódzki Inspektor poinformował o ww. nieprawidłowościach w dniu 
3.02.2017 r. właściwy miejscowy Wojewódzki Inspektorat JHARS w Warszawie. 
Nie otrzymano zwrotnej informacji. Nie poinformowano organów kontroli 
sanitarnej, ponieważ stwierdzona wada nie dotyczyła jakości zdrowotnej środka 
spożywczego. Inspektorat nie przeprowadził powtórnej kontroli w zakresie 
stosowania dodatkowych substancji w przyprawach, gdyż nie realizowano 
powtórnie programu kontroli jakości handlowej przypraw, w tym ziół; 

‒ „Surowy wyrób mięsny – Mielone z indyka”. Stwierdzono obecność kwasu 
octowego i octanów, podczas gdy w oznakowaniu wyrobu stwierdzono brak 
deklaracji o zawartości ww. substancji dodatkowych, co  opisano w punkcie 1.3.  
wystąpienia pokontrolnego; 

‒ „Mięso mielone wieprzowo-wołowe”. W produkcie stwierdzono obecność kwasu 
cytrynowego, kwasu octowego i kwasu askorbinowego, które nie są 
dopuszczone do stosowania w mięsie mielonym przez przepisy prawa 
żywnościowego - zał. 1 pkt 1.13 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 z dnia 29 
 kwietnia 2004 r., ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące higieny w  
odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, co  opisano w punkcie 1.3. 
wystąpienia pokontrolnego. 

Ww. nieprawidłowości dot. mięsa zostały ustalone w trakcie przeprowadzonej w  
IV kw. 2016 r. kontroli zleconej przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 9 ust. 2 
ustawy o IH dotyczącej kontroli mięsa mielonego oraz mięsa w elementach 
kulinarnych. 

Pobrania do badań laboratoryjnych próbek środków spożywczych dokonywano 
zgodnie z założeniami programów kontroli UOKiK, w kierunkach w nich 
wskazanych, poddając ocenie wymienione w programach grupy środków 
spożywczych i  substancje dodatkowe. 
Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że WIIH nie posiada danych dotyczących relacji 
liczby zaplanowanych do badania substancji dodatkowych w stosunku do ogólnej 
liczby dozwolonych substancji dodatkowych do stosowania w żywności. 

WIIH monitorował postępowanie z ww. zakwestionowanymi produktami 
żywnościowymi poprzez pobieranie prób do badań laboratoryjnych i analizę 
wyników tych badań. W przypadku zakwestionowania produktu w wyniku czynności 
kontrolnych lub badań laboratoryjnych WIIH powiadamiał przedsiębiorcę, u którego 
zakwestionowano produkt oraz producenta artykułu, dokonywał analizy wyjaśnień 
złożonych przez producenta i przedsiębiorcę. Informował inne organy kontroli 
żywności (Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych) oraz 
powiadamiał Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na terenie działania którego 
wytworzono zakwestionowany produkt. W przypadku stwierdzonych 
nieprawidłowości w trakcie  kontroli mięsa i jego produktów Wojewódzki Inspektor 
powiadomił o nieprawidłowościach Państwowego Powiatowego Inspektora Inspekcji 
Sanitarnej w Ożarowie Mazowieckim i Myszkowie, ale otrzymał tylko informację 
zwrotną od inspektora z Myszkowa. Natomiast podczas kontroli  jakości handlowej 
przypraw, w tym ziół Wojewódzki Inspektor poinformował o  nieprawidłowościach 
Wojewódzki Inspektorat JHARS w Warszawie, lecz nie otrzymał żadnej odpowiedzi. 
Wydawał decyzję administracyjną w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za 
wprowadzenie do obrotu produktów niezgodnych z deklaracją w oznakowaniu, 
decyzję w sprawie uiszczenia kosztów badań laboratoryjnych i sprawdzał wykonanie 
nałożonej kary finansowej (dokonanie wpłaty na wskazany rachunek bankowy). W  
ww. trzech przypadkach przedsiębiorcy dokonali wpłat w wymaganej wysokości.  
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W IV kw. 2017 r. podczas kontroli przedsiębiorców prowadzących sprzedaż środków 
spożywczych na odległość (sprzedaż przez Internet) były pobierane próby do badań 
laboratoryjnych według programu kontroli zatwierdzonego i opracowanego przez 
UOKIK. Skontrolowano sześciu przedsiębiorców i pobrano sześć prób (zgodnie z 
 planem kontroli) oraz poddano kontroli 58 wyrobów (193% planu). 

(dowód: akta kontroli, str. 221-228, 247-273, 341-378, 541-638, 639-699, 756-757) 

1.6. W badanym okresie nie wykonywano kompleksowych badań prób żywności pod 
kątem zgodności faktycznego składu substancji dodatkowych ze składem 
umieszczonym na opakowaniu. Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że badania 
laboratoryjne środków spożywczych prowadzone były zgodnie z założeniami 
programów kontroli UOKiK w kierunkach w nich wskazanych. Kompleksowe badania 
prawidłowości stosowania substancji dodatkowych prowadzono w zakresie 
oznakowania środków spożywczych. 

 (dowód: akta kontroli,  str. 341-356) 

1.7. Przeprowadzone przez WIIH kontrole umożliwiły dokonanie weryfikacji pod 
kątem prawidłowości oznakowania wszystkich substancji dodatkowych 
zastosowanych w danym produkcie żywnościowym, gdyż w trakcie kontroli 
sprawdzano zadeklarowane przez producenta w oznakowaniu produktów (etykieta) 
substancje dodatkowe i pełnione przez nie funkcje technologiczne pod kątem 
zgodności z wymaganiami rozporządzenia w sprawie dodatków do żywności. W  
ramach badań laboratoryjnych, dokonywano weryfikacji poziomów zawartości 
substancji dodatkowych zastosowanych w artykułach rolno-spożywczych w  
stosunku do maksymalnych poziomów określonych w ww. rozporządzeniu. 
Oceniano prawidłowość funkcji technologicznych substancji dodatkowych 
wskazanych w deklaracji producenta na etykiecie produktu względem zgodności z  
przepisami rozporządzenia o dodatkach do  żywności.  

(dowód: akta kontroli,  str. 341-356) 

1.8. Inspektorat nie dokonywał analizy kumulacji wielu substancji dodatkowych 
pochodzących z różnych źródeł oraz ewentualnego działania synergetycznego lub 
utajnionego oraz możliwych (negatywnych) interakcji z innymi składnikami produktu 
oraz innymi składnikami diety, gdyż - jak podał w wyjaśnieniach Wojewódzki 
Inspektor - kontrola tego rodzaju nie należy do kompetencji Inspekcji Handlowej. 

(dowód: akta kontroli, str. 527-538) 

1.9. Inspektorat posiadał informacje dotyczące substancji dodatkowych 
występujących w żywności spożywanej przez populacje polską, które uzyskał w  
wyniku kontroli przeprowadzonych w badanym okresie. Ustalenia w powyższym 
zakresie uzyskano na podstawie sprawdzania oznaczeń handlowych środków 
spożywczych i badań laboratoryjnych. Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że Inspekcja 
Handlowa nie posiada kompetencji do oceny jakości zdrowotnej środków 
spożywczych, w związku z czym przeprowadzone kontrole nie obejmowały oceny 
spożycia substancji dodatkowych z dietą (ze spożywaną przez populację polską 
żywnością) oraz oceny ryzyka narażenia polskiej populacji na działanie substancji 
dodatkowych.  

  (dowód: akta kontroli, str. 527-538) 

Z dokumentacji kontroli zrealizowanej przez Inspektorat na zlecenie Najwyższej Izby 
Kontroli na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK wynika, że kontrolą objęto 20 partii 
środków spożywczych o łącznej wartości 1.110,09 zł, w tym opakowanych (16) i  
sprzedawanych luzem (4). Podczas kontroli dokonano oceny rzetelności 
przekazywania informacji o substancjach dodatkowych (20 partii środków 
spożywczych: po dwa rodzaje bułek, chleba, parówek, szynki, polędwicy oraz po 
jednym rodzaju: kiełbasy, kiełbasy drobiowej, pasztetu, bulionu, filetów z ryb 
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mrożonych, śledzi, ciastek biszkoptowych, herbatników, bułki słodkiej typu 
drożdżówka oraz biszkoptów) w zakresie prawidłowości oznakowania i prezentacji. 
Prezentacja oraz sposób oznakowania ww. produktów w zakresie stosowania 
substancji dodatkowych były zgodne z obowiązującymi przepisami49. 
W ocenianych grupach ww. środków spożywczych stwierdzono, że producenci 
używali do ich wyprodukowania substancji dodatkowych dopuszczonych do 
stosowania w kategoriach żywności wymienionych w części D załącznika II do 
rozporządzenia w sprawie dodatków do żywności w zakresie i na warunkach 
określonych w części E ww. załącznika. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w  
powyższym zakresie. 
W wyniku weryfikacji oznakowania 20 partii środków spożywczych stwierdzono, że 
w  wykazach składników 16 produktów wykazanym substancjom dodatkowym 
zostały przydzielone zasadnicze funkcje technologiczne, zgodnie z Załącznikiem II 
do rozporządzenia w sprawie dodatków do żywności. Substancje podane w  
oznakowaniu ww. produktów pełniły funkcje zgodne z przeznaczeniem 
technologicznym. 
W zakresie dobrowolnego oznakowania zawierającego informacje typu: „domowa”, 
„wiejska”, „staropolska”, „tradycyjna”, „bez polepszaczy”, „bez konserwantów”, „bez 
barwników” (tj. sztucznych barwników) nie stwierdzono nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli, str. 451-526) 

1.10. W wyniku przeprowadzonych oględzin czynności kontrolnych inspektorów 
WIIH w ramach planowej kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania 
mleka i produktów mlecznych, realizowanej przez Inspektorat, ustalono m.in., że: 
− czynności te były realizowane zgodnie z ustawą o IH, programem kontroli 

zatwierdzonym przez Prezesa UOKIK i harmonogramem czynności kontrolnych 
oraz zgodnie z opracowanymi przez UOKIK zaleceniami dotyczącymi trybu 
kontroli i stosowania wybranych przepisów prawa przez wojewódzkie 
inspektoraty inspekcji handlowej,  

− do kontroli wybrano łącznie 17 partii mleka i przetworów mlecznych, tj.: masła, 
serów dojrzewających, śmietany i śmietanki, mleka, napojów mlecznych 
fermentowanych, serów twarogowych, serów topionych oraz deseru mlecznego, 

− kontrolerzy WIIH podejmowali właściwe czynności kontrolne, m.in. dokonując 
wyboru ww. artykułów, typowano jedynie artykuły spełniające kryteria określone 
w programie kontroli, sprawdzono ilości artykułów mlecznych będących w  
sprzedaży w odniesieniu do ilości tych towarów wykazanych w dokumentach 
dostaw, sprawdzono terminy przydatności do spożycia i daty minimalnej 
trwałości,  

− jakość handlowa 17 artykułów (mleka i przetworów mlecznych) została 
prawidłowo zweryfikowana przez kontrolerów na podstawie badania zgodności 
oznakowania i prezentacji ww. artykułów,  

− kontrolerzy dokładnie sprawdzili warunki przechowywania artykułów mlecznych 
w sklepie na sali sprzedażowej,  

− kontrolerzy sprawdzili aktualność terminów przydatności do spożycia i dat 
minimalnej trwałości oferowanych 17 artykułów mlecznych o łącznej wartości 
608,66 zł, z których zakwestionowali dwie partie o wartości 13,50 zł z uwagi na 
przekroczone terminy przydatności do spożycia. Dwie partie artykułów 
mlecznych: śmietany (2 szt.) i mleka w proszku odtłuszczonego (2 szt.) były 
oferowane w sprzedaży mimo upływu terminu przydatności do spożycia 

                                                      
49 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na 
temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1924/2006 i (WE) 1925/2006 oraz uchylenia 
dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 
(Dz. Urz. UE L. 304 z 22.11.2011, str. 18, ze zm.) oraz rozporządzenia  w sprawie dodatków do żywności. 
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(odpowiednio po upływie 4 i 24 dni od oznaczonego terminu ważności), co było 
niezgodne z art. 52 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia50, zwanej dalej „ustawą o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia”. Stosownie do art. 100 ust. 1 ww. ustawy o  bezpieczeństwie 
żywności i żywienia, za wprowadzenie do obrotu przeterminowanych produktów 
mlecznych kontrolerzy nałożyli na współwłaściciela sklepu w dniu 8.05.2018 r. 
mandat karny kredytowany na kwotę 100 zł, zgodnie z art. 33 § 2 i 3 ustawy 
z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń51. Przed nałożeniem mandatu 
karnego pouczyli sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu 
oraz o tym, że w razie odmowy zostanie skierowany wniosek do Sądu. 
Współwłaściciel sklepu pokwitował własnoręcznym podpisem przyjęcie mandatu 
karnego;  

− sprawdzone przez kontrolerów siedem spośród 17 partii artykułów mlecznych 
zawierało substancje dodatkowe, tj.: barwnik E160C – beta karoten, stabilizator 
E509 – chlorek wapnia, barwnik E160 B – annato, sole emulgujące E450 – 
difosforany, sole emulgujące E452 – polifosforany, regulator kwasowości E330 
– kwas cytrynowy, substancja zagęszczająca E407 – karagen, substancja 
zagęszczająca E410 – mączka chleba świętojańskiego, substancja 
zagęszczająca E412 – guma guar w ilościach zgodnych z wymogami 
określonymi w części E załącznika nr II do rozporządzenia w sprawie dodatków 
do żywności. 

Ponadto kontrolerzy WIIH zweryfikowali zapisy dotyczące zakresu, rodzaju i miejsca 
wykonywanej działalności gospodarczej kontrolowanej jednostki z zaświadczeniami 
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie 
z  art. 17 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców52 oraz z art. 5 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy53 oraz aktualność 
pracowniczych książeczek zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. 

(dowód: akta kontroli, str. 400-450) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia54, że w Inspektoracie zapewniono właściwe warunki 
organizacyjno-prawne do rzetelnego sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem 
artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym w aspekcie stosowanych w  
nich substancji dodatkowych. Kontrole substancji dodatkowych w zbadanych przez 
NIK przypadkach stanowiły jeden z elementów kontroli Inspektoratu, ujętych w  
planach pracy. Zostały one przeprowadzone w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z  
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zatwierdzonymi przez Prezesa 
UOKiK programami kontroli, w szczególności zgodnie z założeniami 
organizacyjnymi i metodycznymi. 

 

 

 

 
                                                      
50 Dz. U. z 2017 r. poz. 149, ze zm.  
51 Dz. U. z 2018 r. poz. 618. 
52 Dz. U. z 2018 r. poz. 646, ze zm. 
53 Dz. U. poz. 647. 
54 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową. 
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2. Współpraca wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z innymi 
instytucjami oraz działalność edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa 
stosowania substancji dodatkowych w artykułach rolno-spożywczych w  
obrocie detalicznym 

2.1. W badanym okresie nie było przypadków przekazywania przez WIIH w ramach 
systemu RASFF55 powiadomień dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa artykułów 
rolno-spożywczych. Naczelnik Wydziału KAŻiG podała, że w latach 2016-2018 (I  
kw.) w wyniku przeprowadzonych kontroli nie wykryto produktu stwarzającego 
bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia.  

 (dowód: akta kontroli, str. 527-538, 540) 

2.2. W latach 2016-2018 (I kw.) nieprawidłowości w zakresie stosowania substancji 
dodatkowych WIIH ujawnił w wyniku przeprowadzenia dwóch kontroli, co  opisano 
w  punkcie 1.5. wystąpienia pokontrolnego. W zaleceniach pokontrolnych organ 
wnioskował o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania ujawnionych 
nieprawidłowości w zakresie stosowania substancji dodatkowych 
niezadeklarowanych w oznakowaniu wyrobów bądź niedopuszczonych do 
stosowania w wyrobie, zgodnie z przepisami prawa żywnościowego. W  
postępowaniu wyjaśniającym ustalono, że powyższe nieprawidłowości dotyczące 
konkretnych partii wyrobów powstały na skutek błędów w produkcji. W celu 
wyegzekwowania zaleceń pokontrolnych powiadomiono organy sprawujące nadzór 
nad jakością handlową środków spożywczych w produkcji i nad jakością zdrowotną 
środków spożywczych. Ponadto po zakończeniu postępowań administracyjnych 
podjęto decyzje o ponownej kontroli zakwestionowanych produktów, w ramach 
realizacji kierunkowych programów kontroli UOKiK. 

(dowód: akta kontroli, str. 527-538) 

2.3. W latach 2016-2018 (I kw.) do WIIH nie wpłynęły żadne informacje od innych 
instytucji o stwierdzonym zagrożeniu bezpieczeństwa artykułów rolno-spożywczych.  
Wojewódzki Inspektor podał, że zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 
 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, WIIH nie prowadzi działań kontrolnych w  
zakresie jakości zdrowotnej/bezpieczeństwa artykułów rolno-spożywczych. 
Inspekcja Handlowa sprawuje nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-
spożywczych w obrocie detalicznym. W ramach ww. nadzoru w latach 2016-2018 
(I kw.) Inspektorat podjął działania kontrolne zlecone przez Wojewodę Lubelskiego56 
polegające na zwiększeniu nadzoru nad obrotem mięsem wieprzowym i jego 
przetworami w związku z podejrzeniem wykrycia ogniska afrykańskiego pomoru 
świń (ASF) na obszarze województwa lubelskiego oraz wydaniem przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej rozporządzeń57 w sprawie 
zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Ponadto w związku z wykryciem ognisk 
ptasiej grypy w województwie lubuskim i podkarpackim Wojewoda Lubelski58 zlecił 
kontrole mające na celu profilaktyczny nadzór nad obrotem mięsem drobiowym i  
jego przetworami na obszarze województwa lubelskiego. 

(dowód: akta kontroli, str. 527-538) 

2.4. W badanym okresie WIIH nie współpracował z organizacjami pozarządowymi, 
lekarzami, dietetykami na rzecz bezpieczeństwa substancji dodatkowych, ponieważ 
Inspekcja Handlowa nie posiada kompetencji do oceny bezpieczeństwa żywności, w 
 tym bezpieczeństwa stosowanych w niej substancji dodatkowych. WIIH w  Lublinie 
nie przeprowadzał wspólnych kontroli z  innymi organami, np. Inspekcją Sanitarną 

                                                      
55 System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach. 
56 Pismo ZK-III.68.51.2016 z dnia 13.08.2016 r. 
57 Rozporządzenie nr 1 z dnia 16.08.2016 r. i rozporządzenie nr 2 z dnia 19.08.2016 r. 
58 Pismo ZK-III.6333.1.2017 z dnia 3.01.2017 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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czy Inspekcją JHARS w zakresie bezpieczeństwa żywności zawierającej substancje 
dodatkowe.  
Inspektorat w ramach nadzoru nad jakością handlową środków spożywczych podjął 
działania kontrolne wspólnie z Inspekcją JHARS w zakresie rzetelności informacji o  
pochodzeniu mięsa i zafałszowania z wykorzystaniem dodatków do żywności. 
Kontrole przeprowadzono na podstawie zlecenia Prezesa UOKiK59. W efekcie 
współpracy zakwestionowano dwie partie mięsa mielonego z powodu niespełnienia 
wymagań zadeklarowanych w oznakowaniu produktu i przepisów prawa 
żywnościowego60, co  opisano w punkcie 1.3. wystąpienia pokontrolnego.  

(dowód: akta kontroli, str. 527-538) 

2.5. W WIIH prowadzenie poradnictwa konsumenckiego należało do zakresu 
działania Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Ochrony Konsumentów. Inspektorat 
prowadził poradnictwo w zakresie stosowania w żywności substancji dodatkowych 
w  formie pisemnej i ustnej (w tym przez telefon). Udzielone porady były 
ewidencjonowane w rejestrze pn. „Ewidencja porad i instruktaży”. W badanym 
okresie WIIH udzielił 45 porad konsumenckich, w tym 8 porad w zakresie dodatków 
do żywności. Podejmował też działania mające na celu edukację i zwiększenie 
świadomości społecznej w zakresie problematyki substancji dodatkowych w  
żywności, w szczególności poprzez obecność w mediach (radio, telewizja, prasa – 
udzielanie wywiadów i udział w programach publicystycznych) oraz prowadzenie 
poradnictwa konsumenckiego. Informacje pozyskane na szkoleniu zorganizowanym 
przez UOKiK w dniach 19-20.03.2018 r. dot. zasad stosowania przepisów 
dotyczących substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w praktyce – 
interpretacja i wytyczne Komisji Europejskiej oraz na szkoleniu w zakresie 
znakowania środków spożywczych zawierających substancje dodatkowe i aromaty 
były wykorzystywane w pracy kontrolerów WIIH, gdyż zostali zapoznani z tymi 
informacjami. Osoba uczestnicząca w szkoleniach przekazała kontrolerom WIIH 
materiały szkoleniowe. 

(dowód: akta kontroli, str. 5-33, 43-49, 539, 700-720) 

2.6. Analiza „Rejestru skarg i wniosków oraz donosów w zakresie spraw 
handlowych”, złożonych do WIIH w latach 2016-2018 (I kw.), wykazała, że spośród 
91 skarg, które wpłynęły do Wojewódzkiego Inspektoratu, 33 dotyczyły artykułów 
rolno-spożywczych, ale żadna ze skarg, które wpłynęły w tym okresie, nie dotyczyła 
nieprawidłowości w stosowaniu substancji dodatkowych w artykułach rolno-
spożywczych.  

 (dowód: akta kontroli, str. 721-730) 

2.7. W kontrolowanym okresie nie było przypadków wydania przez Wojewódzkiego 
Inspektora decyzji administracyjnych61 ograniczających wprowadzanie do obrotu, 
nakazujących wstrzymanie wprowadzania do obrotu lub wycofanie z obrotu produktów 
albo niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Nie było również 
przypadków wydania decyzji62 nakazujących przedsiębiorcy, w ramach 
sprawowanego nadzoru, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych, wstrzymanie wprowadzania do obrotu lub wycofanie 
z obrotu w jego punktach sprzedaży całej partii artykułu rolno-spożywczego 
zafałszowanego. 

 (dowód: akta kontroli, str. 731-755) 

                                                      
59 Pismo DIH-704-14/2/16/Kg z dnia 2.11.2016 r. 
60 Załącznik I pkt 13 rozporządzenia (WE) nr 853 z dnia 29.04.2004 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące 
higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. 
61 Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o IH. 
62 Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o IH. 
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2.8. W okresie objętym kontrolą nie było przypadków nałożenia grzywien za 
działania określone w art. 38 ustawy o IH, tj. za niewykonywanie obowiązków 
wynikających z decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 18 tej ustawy. 

 (dowód: akta kontroli, str. 731-755) 

2.9. W latach 2016-2018 (I kw.), w zakresie artykułów rolno-spożywczych, 
Inspektorat63 w drodze decyzji administracyjnych wymierzył łącznie 107 kar 
pieniężnych na łączną kwotę 83.330 zł, w tym: 97 kar na kwotę 67.870 zł z  tytułu 
niewłaściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, cztery kary na kwotę 
6.460 zł z tytułu zafałszowania produktu oraz 6 kar na kwotę 9.000 zł w  związku z  
jednoczesnym wystąpieniem niewłaściwej jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych oraz zafałszowania produktu. Spośród ww. kar dwie kary pieniężne na 
kwotę 3.460 zł i 1.000 zł dotyczyły nieprawidłowości w zakresie stosowania 
substancji dodatkowych.  

 (dowód: akta kontroli, str. 731-755)  
 

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

Wojewódzki Inspektor nie współpracował z innymi instytucjami i organizacjami w  
zakresie dotyczącym bezpośrednio bezpieczeństwa stosowania substancji 
dodatkowych w żywności, gdyż – jak wyjaśnił – nie posiadał ustawowych 
kompetencji w tym zakresie. WIIH prowadził, za pośrednictwem mediów (radio, 
telewizja, prasa) działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości 
społecznej w  zakresie problematyki stosowania substancji dodatkowych w żywności 
oraz udzielał na ten temat poradnictwa konsumenckiego. 

 
IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. 

 

Lublin, dnia      22     czerwca 2018 r.  

Kontroler Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

Jerzy Bielak 
główny specjalista kontroli państwowej 
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63 Łącznie z Delegaturami w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. 
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