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I.  

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
 

Okres objęty kontrolą 

P/18/082 – Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności 

Lata 2016-2018 (I kwartał) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Anna Kowalska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/40/2018 z dnia 19 marca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, 
ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin, zwany dalej: WIJHARS lub Inspektoratem. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krzysztof Chmielik, Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych w Lublinie (Wojewódzki Inspektor) od dnia 1 kwietnia 2016 r.; 
poprzednio - Marian Jaworski – Wojewódzki Inspektor od dnia 1 stycznia 2003 r. 
do dnia 31 marca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2-4) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli1 WIJHARS był przygotowany do sprawowania 
nadzoru nad stosowaniem dodatków do żywności w produktach spożywczych 
i prawidłowo realizował zadania z tego zakresu, w ramach kompetencji 
wynikających z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych2.  

Wojewódzki Inspektor zapewnił warunki organizacyjno-prawne niezbędne 
do rzetelnego sprawowania nadzoru oraz kontroli stosowania w artykułach rolno-
spożywczych substancji dodatkowych. Planowanie oraz prowadzenie kontroli przez 
inspektorów Wydziału Kontroli przebiegało zgodnie z rozdziałem 4 Postępowanie 
kontrolne ww. ustawy oraz wewnętrznymi uregulowaniami wprowadzonymi przez 
Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
(GIJHARS), w tym programami kontroli. Pracownicy Wydziału Kontroli w okresie 
objętym kontrolą podnosili swoje kwalifikacje pracownicze na kursach, szkoleniach 
i naradach, jednak nie zapewniono im szkoleń poświęconych problematyce 
stosowania dodatków do żywności, mimo że tematyka ta występuje w kontrolach 
przez nich prowadzonych.  

                                                      
1 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. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 2212, ze zm.; dalej: ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 
 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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W żadnej z kontroli objętych planem pracy na lata 2016-2018, kwestia stosowania 
w produktach spożywczych substancji dodatkowych nie była głównym jej 
przedmiotem, jednak zagadnienia z tego obszaru sprawdzane obecne były 
praktycznie w każdej kontroli artykułów rolno-spożywczych prowadzonej przez 
Inspektorat. Na przykład, w przypadkach dwóch kontroli jakości handlowej mięsa 
i jego przetworów, programy kontroli zobowiązywały WIJHARS do przeprowadzenia 
badań laboratoryjnych pod względem wymagań, określonych w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie dodatków do żywności3. W swoich działaniach kontrolnych Inspektorat 
uwzględnił w badaniach laboratoryjnych 12,5% substancji ujętych w „Wykazie 
dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w żywności”, zawartym 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. 
w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych4. Wliczając substancje dodatkowe 
ujawnione w toku kontroli oznakowania żywności, było ich 21,5%.  

Wykonując ustawowe zadania Wojewódzki Inspektor, na podstawie art. 29 ust. 1 
pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wydawał decyzje 
zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego niespełniającego 
wymagań jakości handlowej, a w przypadku jego zafałszowania, na podstawie 
art. 29 ust. 5 ww. ustawy, podawał do publicznej wiadomości informacje zawarte 
w decyzjach. Wojewódzki Inspektor, stwierdziwszy wprowadzenie do obrotu artykułu 
rolno-spożywczego nieodpowiadającego jakości handlowej wymaganej przepisami 
lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu, bądź też wprowadzenie 
do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, na podstawie art. 40a ust. 1 
pkt 3 oraz pkt 4 ww. ustawy wymierzał kary pieniężne, szczegółowo wskazując 
w decyzjach rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości oraz uzasadnienie wysokości 
grzywny. Rzetelnie monitorowano i egzekwowano od kontrolowanych 
przedsiębiorców realizację zaleceń pokontrolnych. 

Inspektorat, realizując zadania ustawowe, weryfikował w ramach działalności 
kontrolnej oznakowania produktów dbając, by przekazywano konsumentowi rzetelne 
dane o ich składzie, w tym o zawartości substancji dodatkowych dopuszczonych 
rozporządzeniem nr 1333/2008 (Załącznik nr II) przez UE. Nie badano natomiast 
skutków kumulacji, interakcji (synergii w działaniu) substancji dodatkowych 
będących składnikami diety, ani nie analizowano ryzyka narażenia polskiej populacji 
na takie działanie, wychodząc z założenia iż konsument, znając skład żywności, ma 
możliwość i prawo dokonywać wyboru, jakie produkty będzie nabywał i spożywał. 

WIJHARS w kontrolowanym okresie nie współpracował z Inspekcją Handlową 
i Państwową Inspekcją Sanitarną w obszarze sprawowania nadzoru nad 
bezpieczeństwem stosowania dodatków do żywności. Inspektorat 
nie współpracował również bezpośrednio z urzędowymi jednostkami kontrolnymi 
innych państw5, ani nie podejmował współpracy w tym zakresie z organizacjami 
międzynarodowymi zajmującymi się jakością handlową artykułów rolno-
spożywczych oraz ich obrotem międzynarodowym.  
 
 
 

                                                      
3 Dz. Urz UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, ze zm., dalej rozporządzenie nr 1333/2008. 
4 Dz. U. z 2010 r. Nr 232, poz. 1525, ze zm. 
5 Zadania w tym zakresie realizowało Biuro Współpracy Międzynarodowej GIJHARS, które m.in. koordynowało współpracę 
i uczestnictwo w pracach międzynarodowych organizacji zajmujących się zagadnieniami będącymi w zakresie kompetencji 
Inspekcji, np. Punktu Kontaktowego Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Polski, Grupy Roboczej Rady Unii 
Europejskiej ds. Codex Alimentarius, polskiego Sekretariatu Współpracy z Grupą Roboczą ds. Norm Jakościowych 
dla Produktów Rolnych Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych EKG/ON, Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w ramach Systemu Stosowania Międzynarodowych Norm dla Owoców i Warzyw. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Celem działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
(IJHARS) jest ochrona konsumentów i producentów poprzez zapewnienie dostępu 
do rzetelnych informacji na temat artykułów rolno-spożywczych, zapobieganie 
nieuczciwym praktykom rynkowym, ułatwienie wymiany handlowej (na obszarze 
jednolitego rynku wewnętrznego UE i z państwami trzecimi). Cel ten jest 
realizowany poprzez: prowadzenie urzędowej kontroli w zakresie jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych, zapobieganie nieuczciwym praktykom rynkowym, 
sprawowanie nadzoru nad rynkiem: świeżych owoców i warzyw, mięsa, chmielu 
i produktów chmielowych, wina gronowego i nawozów, zadania związane 
z realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, działania na rzecz ochrony 
produktów krajowych (np. rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne) 
oraz umożliwiające ich eksport (np. ocena jakości handlowej, kontrola chowu i tuczu 
gęsi), koordynacja współpracy Polski z organizacjami międzynarodowymi 
zajmującymi się żywnością i jej obrotem.                         

(dowód: akta kontroli str. 20) 

W skład WIJHARS wchodziły różne komórki organizacyjne, w tym Wydział Kontroli. 
Wg Regulaminu organizacyjnego, będącego załącznikiem do Zarządzenia 
Nr 5/2016 z 30.06.2016 r. Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS, 
zatwierdzonego przez Wojewodę Lubelskiego, Wydział Kontroli miał m.in. 
realizować następujące zadania:  

1) sprawowanie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych 
poprzez przeprowadzanie kontroli jakości handlowej w czasie ich produkcji, 
w obrocie, imporcie i eksporcie oraz dokonywanie oceny i wydawanie 
świadectw jakości handlowej, 

2) nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej, 
odnoszącymi się do mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych i mięsa 
pochodzącego z bydła do dwunastego miesiąca życia, 

3) przeprowadzanie kontroli: a) u ekologicznych producentów rolnych w ramach 
sprawowanego nadzoru nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi, 
przetwórni produktów ekologicznych i ich podwykonawców, importerów 
produktów ekologicznych oraz podmiotów prowadzących zbiór ze stanu 
naturalnego produktów ekologicznych, b) zgodności procesu produkcji ze 
specyfikacją produktów posiadających chronioną nazwę pochodzenia, 
chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowanymi 
tradycyjnymi specjalnościami, c) warunków techniczno-technologicznych 
wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich, d) prawidłowości wprowadzania do 
obrotu oraz oznakowania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem 
„NAWÓZ WE” oraz środków poprawiających właściwość gleby.   

Regulamin Organizacyjny WIJHARS nie wskazuje, w sposób bezpośredni, 
obowiązków Inspektoratu w zakresie kontroli substancji dodatkowych do żywności. 

Opis stanu 
faktycznego 
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 (dowód: akta kontroli str. 6, 7, 9-17) 

W zakresach czynności pracowników zatrudnionych w Wydziale Kontroli 
Inspektoratu nie było zapisów związanych z kwestiami kontroli 
dodatków do żywności. Zadania z tego zakresu mieściły się w następujących 
obowiązkach: 1) prawidłowe, rzetelne i terminowe oraz zgodne z wytycznymi 
Głównego Inspektora JHARS oraz innymi przepisami wykonywanie obowiązków 
służbowych; 2) przeprowadzenie kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i wytycznymi; 3) uczestniczenie w odprawach i naradach szkoleniowych, 
kursokonferencjach oraz uzupełnianie swoich wiadomości we własnym zakresie 
z dziedziny zagadnień będących przedmiotem kontroli.  

(dowód: akta kontroli str. 143-149)  

W latach 2016-2018 w różnego rodzaju szkoleniach uczestniczyło 15 pracowników 
Wydziału Kontroli, a kierownik tego Wydziału w naradzie kierowników, w dniach 
10 11 stycznia 2018 r. Szkolenia nie dotyczyły bezpieczeństwa stosowania 
substancji dodatkowych w żywności. Były to szkolenia z zakresu warsztatu 
urzędniczego (m.in. dotyczące nowelizacji Kodeksu postępowania 
administracyjnego, występowania zjawisk korupcyjnych w administracji, 
bezpieczeństwa informacji) oraz szkolenia podnoszące umiejętności merytoryczne 
(np. prawidłowa obsługa i użytkowanie wyposażenia pomiarowego, ujednolicenie 
w zakresie kontroli klasyfikacji tusz wieprzowych wg EUROP, kontrola z zakresu 
ochrony produktów posiadających zarejestrowane nazwy jako Chronione Nazwy 
Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenia Geograficzne (ChOG) 
i Gwarantowane Tradycyjne Specjalności (GTS), ocena organoleptyczna artykułów 
rolno-spożywczych – wyroby piekarskie, warzywa i owoce, zagadnienia dotyczące 
wartości odżywczej artykułów rolno-spożywczych, nadzór nad wprowadzaniem 
do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin).    

(dowód: akta kontroli str. 23-26)  

W WIJHARS w kolejnych latach okresu objętego kontrolą zatrudniano, 
w przeliczeniu na etaty, odpowiednio: 29,73; 29,45 i 29,45 pracowników będących 
członkami korpusu służby cywilnej.   

(dowód: akta kontroli str. 218-219, TII str. 62-64) 

Wydatki WIJHARS na szkolenia pracowników wykonujących zadania merytoryczne 
(w tym kontrolne) wyniosły: w 2016 r. 7,2 tys. zł, w 2017 r. 3,3 tys. zł, a na 2018 r. 
zostały zaplanowane w kwocie 5,0 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 218-219) 

Z korespondencji pomiędzy WIJHARS a Wojewodą Lubelskim wynikało, 
że jednostka w kontrolowanym okresie nie sygnalizowała braku środków 
finansowych na szkolenia albo na wykonanie zadań kontrolnych. Podejmowała 
starania i otrzymała środki finansowe na zakup samochodów służbowych, 
niezbędnych do przemieszczania się ekip kontrolnych w celu dotarcia 
do kontrolowanych producentów. 

(dowód: akta kontroli str. TII 62-64) 

1.2. Inspektorat, w zakresie planowania kontroli, stosował się do wymagań 
zawartych w Instrukcji pn. „Organizacja, planowanie oraz szczegółowe zasady i tryb 
postępowania przy wykonywaniu kontroli i oceny jakości handlowej przez 
pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych”, 
opracowanej przez GIJHARS. Planowanie kontroli obejmowało przygotowanie: 
propozycji tematów kontroli przez wojewódzkich inspektorów, a następnie Rocznego 
ramowego planu kontroli IJHARS i Kwartalnych planów pracy WIJHARS.   
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Wg Instrukcji, przedkładając Głównemu Inspektorowi propozycje tematów kontroli 
na następny rok (maksymalnie siedmiu), wojewódzcy inspektorzy powinni brać pod 
uwagę przede wszystkim: 1) zakres kompetencji Inspekcji wynikający z ustawy 
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz z innych ustaw, 2) wyniki 
i doświadczenia z przeprowadzonych w ciągu roku działań kontrolnych 
oraz informacje z zewnątrz dotyczące jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych w celu zidentyfikowania obszarów, w których ryzyko naruszenia 
przepisów jest największe, 3) specyfikę i charakter województwa, 4) budżet 
Wojewódzkiego Inspektora. 

 (dowód: akta kontroli str. 64-69, 70-142) 

Inspektor IJHARS w okresie objętym kontrolą realizował zadania zgodnie z trybem 
postępowania wskazanym w Instrukcji BKJ-01-IR-01 Organizacja, planowanie 
oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania przy wykonywaniu kontroli i oceny 
jakości handlowej przez pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych. Podstawowe kierunki działań kontrolnych wyznaczał Roczny ramowy 
plan kontroli IJHARS, opracowany przez GIJHARS, który obejmował: temat, zasięg 
i zakres kontroli oraz laboratoria przewidziane do wykonania badań pobranych 
próbek i podstawy prawne. WIJHARS w Lublinie ustalał kwartalne plany kontroli 
na podstawie wytycznych kwartalnych opracowanych przez GIJHARS 
i zawierających szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych tematów. Poza 
kontrolami planowymi WIJHARS realizował również kontrole doraźne. Kontrole 
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych obejmowały, w ramach sprawdzenia 
prawidłowości oznakowania, kwestie związane ze stosowaniem dodatków 
do żywności, niemniej jednak nie były one odrębnym tematem kontrolnym. 

(dowód: akta kontroli str. 70-142) 

W przypadku dwóch kontroli jakości handlowej mięsa (mięso mielone, mięso 
garmażeryjne, mięso kulinarne w elementach – październik 2016 r. GI-BJK-403-
13/16) oraz kontroli jakości handlowej mięsa i wyrobów mięsnych (hamburgery, 
kebaby, porcje kulinarne opakowane, mięso garmażeryjne i mielone oraz mięso 
drobiowe – czerwiec 2017 r. GI-BKJ-403-11/17) programy kontroli zobowiązywały 
kontrolerów Inspekcji do przeprowadzenia badań laboratoryjnych pod względem 
wymagań określonych w rozporządzeniu nr 1333/2008. W innych kontrolach, 
np. dotyczących jakości handlowej mięsa zobowiązano do przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych co do obecności: karagenów, barwników, fosforanów 
(i ich identyfikacji), zawartości azotanów i azotynów, wapnia, kwasu glutaminowego, 
kolagenu, w sytuacji gdy brak było deklaracji lub zachodziło podejrzenie 
zafałszowania. W programach kontroli zawarta była adnotacja, że kierownicy 
laboratoriów GIJHARS, mają możliwość wyboru i zmiany zakresu analitycznego 
dla poszczególnych artykułów pod kątem zasadności wykonywania badań. 
We wszystkich programach kontroli w wykazie aktów prawnych, mających 
zastosowanie w kontroli, wymieniano ww. rozporządzenie nr 1333/2008. 
W programach dotyczących jakości handlowej mięsa i jego przetworów zwracano 
uwagę na niektóre dodatki do żywności występujące w tych produktach np.: karmel, 
który jest dopuszczony do stosowania przy produkcji kiełbas i pasztetów oraz 
do osłonek, powłok i dekoracji mięs, a niedopuszczalne jest barwienie nim 
powierzchni wędzonek, pozbawionych osłonek i powłok; glutaminian sodu 
(niedozwolony w gyrosie i surowym wyrobie mięsnym; dozwolony do przepraw 
i wprowadzony do tych produktów na zasadzie przenoszenia „carry-over”).  

(dowód: akta kontroli str. TII 78-160, TII 174-205) 

1.3. W 2016 r. Inspektorat przeprowadził 93 kontrole jakości artykułów rolno-
spożywczych w produkcji i obrocie, w 2017 r.– 131 kontroli, a w I kwartale 2018 r. - 
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37. W żadnej z nich problematyka stosowania substancji dodatkowych nie była 
głównym celem badania. 

(dowód: akta kontroli str. 27-42) 

Jak wyjaśnił Wojewódzki Inspektor, ww. liczby nie obrazują całości działalności 
kontrolnej Inspektoratu, ponieważ nie objęły kontroli: zgodności z normami UE 
świeżych owoców i warzyw, klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych oraz bydła 
do 12 miesięcy, sprawdzenia prawidłowości wprowadzanych do obrotu nawozów 
oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i ich znakowania, zgodności procesu produkcji 
ze specyfikacją produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia, chronione 
oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi 
specjalnościami, wyrobów winiarskich w przypadku sprawdzenia procesu 
dosładzania, jakości handlowej jaj, warunków chowu i tuczu gęsi, ekologicznych 
producentów rolnych w ramach sprawowanego przez IJHARS nadzoru 
nad rolnictwem ekologicznym oraz w przetwórniach produktów ekologicznych, 
u importerów produktów ekologicznych oraz producentów wprowadzających 
produkty ekologiczne na rynek, w ramach sprawowanego przez IJHARS nadzoru 
nad rolnictwem ekologicznym oraz zleconych przez GIJHARS i niezwiązanych z nin. 
kontrolą NIK. Pozostałe kontrole, których liczbę podano wyżej, obejmowały 
sprawdzenie jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych 
oraz prawidłowość ich oznakowania zgodnie z kompetencjami określonymi 
w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.  

(dowód: akta kontroli str. 27-39) 

1.4. Liczba pobranych próbek do badań laboratoryjnych w celu ustalenia obecności 
lub poziomu stosowanych przez producentów substancji dodatkowych kształtowała 
się następująco: w 2016 r. – 31, w 2017 r. – 38, w I kwartale 2018 r. – 10. 

(dowód: akta kontroli str. 40-42) 

W 2016 r. Inspektorat zlecił badanie laboratoryjne 31 produktów rolno-spożywczych 
w kierunku zawartości (poziomu) substancji dodatkowych w trakcie prowadzonych 
kontroli planowych oraz jednej kontroli doraźnej, która dotyczyła komunikantów 
przeznaczonych dla Kościoła katolickiego. W grupie 31 produktów znajdowało się: 
− 11 produktów mięsnych i wędlin (mięso i wędliny o różnych nazwach 

handlowych), które były poddane analizom laboratoryjnym pod względem 
obecności: azotynów, azotanów, fosforanów, karagenu, barwników (w tym: 
tartrazyny, amarantu, czerwieni koszenilowej, żółcieni pomarańczowej, 
czerwieni Allura, azorubiny, kwasu karminowego); 

− cztery produkty w postaci napojów bezalkoholowych, których próbki były 
analizowane pod względem obecności: substancji słodzących (acesulfam K, 
aspartam, sacharynian, cyklaminian), substancji konserwujących (kwas 
benzoesowy i benzoesany w przeliczeniu na kwas benzoesowy, kwas sorbowy 
i sorbiniany w przeliczeniu na kwas sorbowy) oraz barwników (tartrazyna, 
amarant, indygokarmina, czerwień koszenilowa, żółcień pomarańczowa, czerń 
brylantynowa, zieleń S, błękit patentowy V, erytrozyna, czerwień Allura, 
azorubina, błękit brylantowy, żółcień chinolinowa); 

− dwa produkty nabiałowe (dwa różne jogurty owocowe), których próbki zbadano 
na obecność substancji słodzących (acesulfam K, aspartam, sacharynian, 
cyklaminian); 

− trzy produkty mączne (dwie partie mąki pszennej typ 450 oraz komunikanty 
Kościoła katolickiego); produkty te były analizowane pod względem zawartości 
substancji dodatkowych takich jak: kwas sorbowy, kwas benzoesowy, kwas 
askorbinowy, kwas izoaskorbinowy; 

− 11 produktów z grupy przetworów z owoców (8), z pomidorów (dwa ketchupy) 
oraz ekologiczny sok z buraka; w ketchupach sprawdzono obecność substancji 
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konserwujących (kwasu benzoesowego i kwasu sorbowego), w siedmiu 
dżemach sprawdzono obecność substancji konserwujących (kwas benzoesowy, 
kwas sorbowy) oraz sztucznych barwników oraz sorbitolu; w ekologicznym soku 
z buraka sprawdzono obecność substancji konserwujących (kwasu 
benzoesowego i kwasu sorbowego). 

W 2017 r. zlecone przez Inspektorat badania laboratoryjne 38 produktów rolno-
spożywczych odnosiły się do: 
− 26 produktów mięsnych i wędlin, które badano pod względem obecności: 

karagenu, barwników (tartrazyna, żółcień pomarańczowa, kwas karminowy, 
azorubina, amarant, czerwień koszenilowa, czerwień Allura), fosforanów, 
azotynów i azotanów; 

− 11 produktów będących napojami alkoholowymi (wina, cydry, perry), które 
zostały przebadane na zawartość dwutlenku siarki oraz substancji słodzących 
(acesulfam K, aspartam, sacharyna), a jeden dodatkowo na zawartość kwasu 
sorbowego i sorbinianu potasu. 

W I kwartale 2018 r. WIJHARS w Lublinie zlecił laboratoryjne badanie 10 produktów 
rolno-spożywczych w kierunku zawartości (poziomu) substancji dodatkowych 
w trakcie prowadzonych kontroli planowych. Były to produkty obejmujące mięsa 
i wędliny (10 próbek), zbadane na obecność: karagenu, fosforanów i barwników 
(tartrazyna, żółcień pomarańczowa, kwas karminowy, azorubina, amarant, czerwień 
koszenilowa, czerwień Allura). 

 (dowód: akta kontroli str. 27-39, 40-42, 64-69) 

Wg wyjaśnień Wojewódzkiego Inspektora, w działalności kontrolnej WIJHARS 
w okresie objętym kontrolą nie pobierano prób od sprzedawców internetowych. 
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych, IJHARS sprawuje nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-
spożywczych w szczególności w produkcji i obrocie, natomiast w myśl art. 17 ust. 3 
tej ustawy, nadzór nad jakością handlową tych artykułów w obrocie detalicznym 
sprawuje Inspekcja Handlowa. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez 
Internet jest formą handlu detalicznego określoną w art. 3 ust. 7 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 ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury 
w zakresie bezpieczeństwa żywności. W związku z tym IJHARS nie posiada 
kompetencji w przedstawionym zakresie i w związku z tym próbek u producentów 
prowadzących sprzedaż w Internecie nie pobierano (programy kontroli także 
nie przewidywały takiej możliwości).  

(dowód: akta kontroli str. 384-390) 

1.5. W działalności kontrolnej WIJHARS praktycznie każda kontrola jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych dotyczyła także różnych aspektów 
stosowania substancji dodatkowych w tych artykułach, ponieważ:  
− na podstawie dokumentacji przedstawianej przez producenta (atesty jakościowe 

surowców, specyfikacje, wyniki badań laboratoryjnych, receptury), stanów 
magazynowych oraz przebiegu procesu technologicznego (w tym poddanie 
żywności procesom technologicznym jak: zagęszczanie, konserwowanie) 
dokonywana była weryfikacja faktycznie użytych substancji dodatkowych, nawet 
jako składników surowca albo półproduktu złożonego, 

− sprawdzana była zasadność oraz prawidłowość stosowania w oznakowaniu 
informacji „bez konserwantów”, „nie zawiera substancji dodatkowych”, 
„domowy”, „babuni” „naturalny”, „tradycyjny”, itp., 
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− dla poszczególnych grup artykułów rolno-spożywczych (które ujęte zostały 
w zestawieniu) pobierano próbki do badań laboratoryjnych, w których – zgodnie 
z programami kontroli – wskazano możliwy do wykonania w poszczególnych 
laboratoriach GIJHARS zakres badań, w tym ocenę organoleptyczną, 
fizykochemiczną (w zależności od deklaracji bądź szczegółowych wymagań) 
oraz w przypadku braku deklaracji bądź podejrzenia zafałszowania, w miarę 
możliwości analitycznych, badania pod względem wymagań określonych 
w rozporządzeniu nr 1333/2008 i rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1129/2011 
z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia 
nr 1333/2008. Kierunki badań substancji dodatkowych dotyczyły w głównej 
mierze obecności barwników, stabilizatorów, wzmacniaczy smaku, środków 
do przetwarzania mąki, zagęstników, substancji konserwujących, słodzących 
i zagęszczających (zgodnie z przekazanymi zaleceniami i sprawozdaniami 
z badań). 

(dowód: akta kontroli str. 384-390)  

1.6. Prowadzone przez WIJHARS kontrole jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych umożliwiały dokonanie weryfikacji zastosowania substancji 
dodatkowych w określonych grupach artykułów spożywczych (których kontrole 
zaplanowano w danym okresie). Punktem wyjścia w tych kontrolach w zakresie 
użycia substancji dodatkowych była deklaracja producenta: o zastosowaniu 
substancji dodatkowej lub niestosowaniu danych substancji (przez użycie 
np. sformułowań: „bez konserwantów”, „bez sztucznych barwników” lub innych, 
sugerujących tradycyjny sposób produkcji, wykluczający ich stosowanie), albo brak 
deklaracji na etykiecie w zakresie użytych substancji dodatkowych).         

W 2016 r. przeprowadzono 93 kontrole, w tym odnoszące się do: prawidłowości 
znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych obejmujących (pieczywo, 
wyroby garmażeryjne, napoje bezalkoholowe, tłuszcze do smarowania), jakości 
handlowej (mięsa, przetworów mięsnych, herbaty i herbatek owocowych; piwa 
i napojów na bazie piwa; przetworów mlecznych, makaronów, dżemów). 

W 2017 r. przeprowadzono 131 kontroli w zakresie prawidłowości znakowania 
(pieczywo, wyroby ciastkarskie) oraz jakości handlowej obejmującej grupy artykułów 
spożywczych: przetwory mięsne, wyroby garmażeryjne z nadzieniem, napoje 
alkoholowe, fermentowane napoje winiarskie; przetwory owocowo-warzywne oraz 
nasiona strączkowe; przetwory zbożowe, makarony, przyprawy ziołowe, soki, 
nektary i musy; oliwa z oliwek i oleje roślinne; ryby i przetwory rybne; przetwory 
mleczne; miód. 

W I kwartale 2018 r. zrealizowano 37 kontroli w zakresie jakości handlowej 
następujących grup artykułów spożywczych: tłuszczów do smarowania, przetworów 
zbożowych, mięsa i przetworów mięsnych, wyrobów cukierniczych; przetworów 
owocowo-warzywnych, wyrobów winiarskich.   

(dowód: akta kontroli str. 27-39, 40-42) 

W wytycznych do kontroli i programach kontroli polecono dokonanie analizy m.in. 
na zawartość substancji:    
− słodzących, barwników i substancji konserwujących w napojach 

bezalkoholowych; 
− barwiących, azotanów, azotynów, fosforanów dodanych, kwasu glutaminowego 

i karagenu w mięsie i wyrobach mięsnych;   
− słodzących w przetworach mlecznych;  
− konserwujących w przetworach pomidorowych;   
− konserwujących, sztucznych barwników i sorbitolu w dżemach;   
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− słodzących i konserwujących w drinkach alkoholowych;   
− kwasu glutaminowego w farszu wyrobów garmażeryjnych;   
− słodzących w fermentowanych napojach winiarskich; 
− fosforanów dodanych (i ich identyfikacji) dla ryb mrożonych;   
− sztucznych barwników w miodzie;   
− barwników i substancji konserwujących w tłuszczach do smarowania;   
− barwników w przetworach owocowo-warzywnych.  
Badania zalecano w przypadku deklaracji producenta o braku obecności substancji 
dodatkowej lub podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, a także gdy brak było 
deklaracji producenta lub zachodziło podejrzenia zafałszowania środka 
spożywczego.  

(dowód: akta kontroli str. 27-39, 43-55) 

Substancje dodatkowe badane w tych kontrolach to: 

− barwniki: karmel (E150a), tartrazyna (E102), amarant (E123), indygokarmin 
(E123), czerwień koszenilowa (E124), żółcień pomarańczowa (E110), czerń 
brylantowa (E151), zieleń S (E142), błękit patentowy V (E131), erytrozyna 
(E127), czerwień Allura (E129), azorubina (E122), błękit brylantowy (E133), 
żółcień chinolinowa (E104), kwas karminowy (E120); 

− konserwanty: azotyny (E249, E250), azotany (E251, E252), kwas benzoesowy 
i benzoesan (E210, E211, E212, E213, E214, E215, E218, E219), kwas 
sorbowy i sorbiniany (E200, E202, E203), dwutlenek siarki (E220);  

− substancje słodzące: acesulfam K (E950), aspartam (E951), sacharyna (E954), 
cyklaminian (E952), sorbitol (E402);  

− fosforany dodane w przeliczeniu na P2O5 (difosforany E450, trifosforany E451, 
polifosforany E452), karagen (E407), kwas glutaminowy (E620). 

(dowód: akta kontroli str. 27-39, 43-55) 

W wyniku zlecenia badań laboratoryjnych artykułu spożywczego pn. „kiełbasa 
krakowska wieprzowa wędzona parzona grubo rozdrobniona” (w postępowaniu 
kontrolnym KO.8230.2.3.2017) na obecność barwników, karagenu i fosforanów 
dodanych stwierdzono obecność niedeklarowanych na etykiecie wyrobu fosforanów 
dodanych. Nie stwierdzono obecności barwników i karagenu.   

(dowód: akta kontroli str. 43-55) 

Inspektorat stwierdzał w artykułach rolno-spożywczych, na podstawie analiz etykiet 
i dokumentacji składników użytych do produkcji, obecność niedeklarowanych przez 
producentów substancji dodatkowych takich jak: E331 (cytrynian sodu), E316 
(izoaskorbinian sodu), E500 (węglan sodu), E621 (glutaminian monosodowy), E330 
(kwas cytrynowy), E635 (5-rybonukleotydy disodowe), E460 (celuloza), E270 (kwas 
mlekowy), E171 (dwutlenek tytanu), E160a (karoten), E150d (karmel amoniakalno-
siarczynowy), E322 (lecytyna), E160b (annato), E100 (kurkumina), E1414 
(acetylowany fosforan diskrobiowy), E471 (mono- i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych), E475 (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu), E223 (pirosiarczyn 
sodu), E262 (octany sodu), E300 (kwas askorbinowy), E301 (askorbinian sodu), 
E339 (fosforany sodu), E415 (guma ksantanowa), E425 (konjac), E150c (karmel 
amoniakalny), E262i (octan sodu), E331iii (cytrynian trisodowy), E450i (difosforan 
disodowy), E451i (trifosforan sodowy). 

(dowód: akta kontroli str. 27-39, 43-55, 59-63, TII 65-67)    

Według Wykazu dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w żywności”, 
zawartego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 
2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, liczba tych substancji 
wynosi 321. Liczba substancji dodatkowych, która była przedmiotem analiz 
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laboratoryjnych w działalności kontrolnej WIJHARS wyniosła 40, co stanowi 12,5% 
substancji ujętych w Wykazie; natomiast po uwzględnieniu substancji ujawnionych 
w toku kontroli oznakowania żywności (dodatkowo 29), odsetek ten wynosi 21,5%.  

1.7. WIJHARS nie badał skutków kumulacji wielu substancji dodatkowych 
pochodzących z rożnych źródeł (artykułów spożywczych), ewentualnego działania 
synergicznego lub utajonego oraz możliwych (negatywnych) interakcji z innymi 
składnikami produktu lub z innymi składnikami diety. 

Inspektor Wojewódzki wyjaśnił, że Inspektorat realizuje ustawowe zadania 
określone w art. 17 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 
Kierunki działania IJHARS związane są w głównej mierze z oceną jakości 
handlowej, gdzie zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych, jakość handlową zdefiniowano jako cechy artykułu rolno-
spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych 
i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy 
oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji 
i oznakowania nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi 
lub fitosanitarnymi. Stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy wprowadzane do obrotu 
artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości 
handlowej, jeśli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie 
wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli 
ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. Poprzez te działania 
IJHARS zapobiega nieuczciwej konkurencji, zapewnia konsumentowi poczucie 
dokonania trafnego wyboru, polegającego na zakupie produktu o oczekiwanej przez 
niego jakości, poprzez eliminowanie z rynku produktów o niewłaściwej jakości, 
w tym zafałszowanych. W kompetencjach WIJHARS nie leży rozstrzyganie 
i badanie skutków kumulacji substancji dodatkowych pochodzących z różnych 
źródeł oraz ewentualnego działania synergicznego lub utajonego oraz możliwych 
interakcji z innymi składnikami produktu oraz składnikami diety. Jest to bowiem 
aspekt związany ściśle z jakością zdrowotną i bezpieczeństwem żywności, a nie 
jakością handlową. Tego typu kwestie rozstrzyga głównie Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), do którego zadań należy m.in. ocena ryzyka 
związanego ze stosowaniem substancji dodatkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 384-390) 

1.8. Prawo unijne zawiera szczegółowe wymagania, co do właściwego oznakowania 
produktów spożywczych w zakresie obecności substancji dodatkowych 
(m.in.: rozporządzenie 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr z dnia 
5 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 
żywności (…); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności; rozporządzenie Komisji 
(UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II 
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności). IJHARS dokonuje kontroli 
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Wojewódzki Inspektor wyjaśnił,  
że w związku z powyższym Inspektorat nie analizuje ryzyka narażenia ludzi 
na działanie substancji dodatkowych, ponieważ w momencie dopuszczenia ich 
przez kraje członkowskie Unii Europejskiej (w rozporządzeniu nr 1333/2008 
Załącznik nr II) mogą być one stosowane zgodnie ze wspólnotowym wykazem 
do wskazanych wyrobów.  
Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że zadaniem WIJHARS jest zweryfikowanie 
informacji o produkcie, tak, aby konsument w oznakowaniu był poinformowany 
o wszystkich użytych dodatkach oraz mógł dokonać świadomego wyboru. 
Dodatkowo podczas kontroli sprawdzana jest zasadność użycia dodatkowych 
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sformułowań odnoszących się bezpośrednio do produktu jak: domowy, wiejski, 
tradycyjny, naturalny, bez konserwantów, bez dodatków. 
Przepisy określają także w przypadku użycia do produkcji niektórych dodatków 
konieczność zamieszczenia dodatkowych sformułowań i tak np. dla: 
− barwników E110 (żółcień pomarańczowa), E104 (żółcień chinolinowa), E122 

(azorubina), E129 (czerwień Allura), E102 (tartrazyna), E124 (pąs 4R): „Nazwa 
lub numer E barwnika(ów): może mieć szkodliwy wpływ na aktywność 
i skupienie uwagi u dzieci”, 

− substancji słodzących: „Zawiera substancję(-e) słodzącą(-e)”, natomiast 
gdy produkt zawiera cukry i substancje słodzące, wówczas na etykiecie obok 
nazwy produktu powinna widnieć informacja: „Zawiera cukier (cukry) 
i substancję(-e) słodzącą(-e)”.  

W przypadku, gdy produkt zawiera poliole (alkohole wielowodorotlenowe, 
np. ksylitol, sorbitol) w ilości ponad 10%, wówczas należy zamieścić na opakowaniu 
informację „Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający”. 
Jeśli w skład produktu wchodzi aspartam w świetle przepisów należy zamieścić 
jedno ze sformułowań: „Zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny)” lub „Zawiera 
źródło fenyloalaniny”.  

(dowód: akta kontroli str. 384-390) 

Wg kontroli WIJHARS w zakresie substancji dodatkowych wchodzących w skład 
wskazanych przez NIK środków spożywczych nieprawidłowości takie stwierdzono 
w przypadku następujących artykułów spożywczych: 
− polędwica tradycyjna wędzona parzona – w oznakowaniu nie podano azotynu 

sodu o funkcji technologicznej substancja konserwująca, wchodzącego w skład 
składnika złożonego o nazwie handlowej „azotynowa sól peklująca”; 

− kiełbasa zwyczajna wieprzowa wędzona parzona średnio rozdrobniona – 
w wykazie składników nie ujęto m.in. dodatku do żywności E1414, E300 
(przeciwutleniaczy) oraz podano dodatki, których faktycznie nie użyto: E450, 
E339, E425, E415; 

− kiełbasa śląska – kiełbasa wieprzowo-drobiowa średnio rozdrobniona – 
w wykazie nie podano wszystkich składników (ekstraktu rozmarynu, będącego 
składnikiem mieszanki funkcjonalnej i pełniącego funkcję technologiczną 
przeciwutleniacza w wyrobie gotowym);  

− babeczki serowo-kokosowe kruche z serem i kokosem - w oznakowaniu 
nie podano danych o użyciu m.in: substancji zagęszczającej (E460), barwników 
(E171, 160a), emulgatorów (E471, E475), regulatorów kwasowości (E270), 
podano zaś substancję żelującą E440 i barwnik: E153, których faktycznie 
nie użyto. 

(dowód: akta kontroli str. 56-63) 

1.9. Oględziny czynności kontrolnych, podjętych przez inspektorów WIJHARS 
w dniu 19 i 20 kwietnia 2018 r. wykazały, iż przebiegały one zgodnie z przepisami 
Rozdziału 4 „Postępowanie kontrolne” ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych, Instrukcją „Organizacja, planowanie oraz szczegółowe zasady i tryb 
postępowania przy wykonywaniu kontroli i oceny jakości handlowej przez 
pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych”, 
a dotyczyły zaplanowanej na I kwartał 2018 r. kontroli jakości handlowej ryb 
i przetworów rybnych. Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe zostało wytypowane 
wobec faktu stwierdzenia w nim nieprawidłowości podczas poprzedniej kontroli 
jakości handlowej ryb. Kontrolerzy WIJHARS m.in. pobrali próbki produkowanych 
przetworów rybnych, dokumentując tę czynność protokołami pobrania próbek, 
zebrali odpowiednie zakładowe dokumenty normalizacyjne i etykiety, sporządzili 
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protokoły zabezpieczenia dowodów (produktów, będących artykułami rolno-
spożywczymi).  

Weryfikacja jakości handlowej objętych kontrolą artykułów żywnościowych odbyła 
się w specjalistycznych laboratoriach GIJHARS. Sprawozdania z badań wykazały, 
że próbki „Filetów śledziowych marynowanych w oleju z przyprawami” oraz „Filetów 
śledziowych marynowanych w oleju z pieczarką” odpowiadają wymaganiom 
w zakresie wykonywanych oznaczeń. Natomiast w próbce „Filetów śledziowych 
marynowanych w oleju wiejskich” wykryto obecność sacharynianu sodu, 
która nie była deklarowana przez producenta. 

Na podstawie dokumentów zgromadzonych w siedzibie producenta, kontrolerzy 
WIJHARS dokonali analizy prawidłowości znakowania kontrolowanych produktów 
rybnych.  

Stwierdzili, że nieprawidłowe było oznakowanie „Filetów śledziowych marynowanych 
w oleju z przyprawami”; „Filetów śledziowych marynowanych w oleju z pieczarką” 
oraz „Filetów śledziowych marynowanych w oleju wiejskich”. Z uwagi 
na nieprawdziwe dane co do oznaczenia obszaru połowu naruszono art. 7 ust. 2 
rozporządzenia nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…)6 oraz nieprawdziwe 
dane kategorii narzędzi połowowych (naruszono art. 7 ww. rozporządzenia). 
Ponadto w oznakowaniu „Filetów śledziowych marynowanych w oleju wiejskich” 
nie podano w wykazie składników dodatku do żywności o nazwie sacharynian sodu 
o funkcji technologicznej – substancja słodząca, którego obecność stwierdzono 
w wyniku badań laboratoryjnych (co naruszało art. 7 ust. 1 lit. a i ust. 2 
oraz art. 18 ust. 1 ww. rozporządzenia), zaś nazwa wyrobu wprowadzała 
konsumenta w błąd, ponieważ nazwa „wiejskie” odnosi się do sposobu produkcji, 
w której nie stosuje się dodatków do żywności (co także naruszało art. 7 ust. 1 lit. a 
i ust. 2 oraz art. 17 ust. 2 ww. rozporządzenia). 

(dowód: akta kontroli str. TII 1-57)    

Jak wyjaśnił Wojewódzki Inspektor, podczas kontroli jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych sprawdzana jest prawidłowość znakowania opakowań 
jednostkowych wyrobu gotowego w zakresie: 
− kompletności danych umieszczonych w oznakowaniu w świetle obowiązujących 

przepisów z zakresu prawa żywnościowego, w tym danych szczegółowych, 
których podanie jest obowiązkowe w etykietowaniu, zgodnie z art. 9 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 
października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności (…), 

− sposobu prezentowania tych danych zgodnie z zasadami i warunkami 
określonymi w przepisach, w tym odnoszącymi się do polskiego pochodzenia, 
rolnictwa ekologicznego oraz posiadających chronione nazwy pochodzenia 
(ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących 
gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS). 

Kontrola przeprowadzana jest w oparciu o przedstawioną dokumentację 
produkcyjną, (atesty jakościowe surowców, specyfikacje, wyniki badań 
laboratoryjnych, receptury), informacje uzyskane w zakresie technologii 
prowadzonej produkcji.  
Zagadnienia szczegółowe dla danej grupy towarowej określane są w Programach 
kontroli przekazywanych przez GIJHARS. 

(dowód: akta kontroli str. 384-390) 

                                                      
6 Dz. U. UE. L304 z 22.11.2011 r, s.18. 
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1.10. W okresie objętym kontrolą NIK wydano ogółem 122 świadectwa jakości 
handlowej dla siedmiu podmiotów, w tym: w 2016 r. - 39 z czego jedno na rynku 
wewnętrznym i jedno związane z kredytem z linii NT (Nowe Technologie), w 2017 r. 
- 67, z których 66 dotyczyło oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
wywożonych z Polski na wniosek producenta oraz jedno było związane z kredytem 
z linii NT, w I kwartale 2018 r. - 16 świadectw dotyczących eksportu artykułów rolno-
spożywczych. 
Świadectwa dotyczyły fasoli zwykłej łuskanej i fasolki szparagowej mrożonej, 
mrożonych: szpinaku, brokułów, porzeczek, żurawiny, wiśni, mango oraz wyrobów 
cukierniczych. Wydanie ich nie było poprzedzone przeprowadzeniem badań 
pod kątem dodatków do żywności i w związku z tym nie było przypadków 
nieuzyskania świadectwa z ww. powodu. 

(dowód: akta kontroli str. 384-390) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia7, że w WIJHARS zostały zapewnione warunki 
organizacyjno-prawne i kadrowe do rzetelnej realizacji zadań z zakresu nadzoru nad 
stosowaniem dodatków do żywności. W trakcie kontroli producentów żywności 
sprawdzano prawidłowość oznakowania produktów żywnościowych, w tym m.in. 
rzetelność deklaracji o stosowaniu lub niestosowaniu tych dodatków. 
W przypadkach podejrzenia zafałszowania żywności, bądź gdy producent 
deklarował, że produkt nie zawiera dodatków, korzystano z możliwości wykonania 
badań analitycznych w laboratoriach IJHARS. Kontrole były prowadzone rzetelnie, 
w oparciu o wytyczne kwartalne do planu kontroli oraz programy kontroli, 
zawierające wskazówki w zakresie sposobu kontroli dodatków do żywności, a także 
omawiające aktualny stan prawny odnoszący się do ich stosowania.     

 

2. Współpraca wojewódzkiego inspektora jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych z innymi 
instytucjami oraz działalność edukacyjna w zakresie 
bezpieczeństwa stosowania substancji dodatkowych 
w artykułach rolno-spożywczych w produkcji i obrocie 

2.1. W okresie objętym kontrolą NIK Inspektorat w ramach systemu RASFF8, 
za pośrednictwem GIJHARS, otrzymał informację o dwóch alertach dotyczących: 
zafałszowania orzechów laskowych z Gruzji dodatkiem orzechów ziemnych 
oraz wykrycia orzechów arachidowych w mące z orzechów laskowych 
pochodzących z Gruzji, jednak zagrożenia te nie były w żaden sposób związane 
z substancjami dodatkowymi. 

WIJHARS w Lublinie, zgodnie z ustawowymi kompetencjami, z wykonanych zadań 
sporządzał informacje pokontrolne dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości, 
które przekazywał do GIJHARS, a stamtąd ewentualne powiadomienia kierowane 
były do Głównego Inspektoratu Weterynarii i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

                                                      
7 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. 
8 Ang.”The Rapid Alert System for Food and Feed”.  
 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W przypadku otrzymania od GIJHARS powiadomienia w ramach systemu RASFF, 
WIJHARS podejmował działania niezbędne do wyeliminowania zagrożenia. 
Niezależnie od powyższego o nieprawidłowościach w oznakowaniu bądź dodatkach 
i surowcach przeterminowanych, Inspekcja powiadamiała właściwe rzeczowo 
i terenowo organy kontrolne (inspekcji sanitarnej i weterynaryjnej), w celu 
ewentualnego wykorzystania służbowego.  

(dowód: akta kontroli str. 384-390) 
2.2. Zgodnie z Instrukcją „Organizacja, planowanie oraz szczegółowe zasady i tryb 
postępowania przy wykonywaniu kontroli i oceny jakości handlowej przez 
pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych” 
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie kontroli wojewódzki inspektor 
IJHARS przekazuje kontrolowanemu zalecenia pokontrolne i wzywa do usunięcia 
nieprawidłowości w określonym terminie. W przypadku nieudzielenia w terminie 
odpowiedzi na zalecenia pokontrolne wojewódzki inspektor IJHARS podejmuje 
działania monitorujące w odniesieniu do przedsiębiorcy. Zalecenia pokontrolne 
rejestruje się w Zintegrowanym Systemie Informatycznym.   
W WIJHARS obowiązek monitowania przedsiębiorcy w takich przypadkach ciąży 
na inspektorze prowadzący daną sprawę – jest wpisany do zakresów obowiązków 
pracowników Wydziału Kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 70-142, 143-149) 

Z danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym wynika, 
że w okresie objętym kontrolą NIK Inspektorat wyegzekwował odpowiedzi 
na zalecenia pokontrolne. W przypadku zaleceń wydanych dwóm przedsiębiorcom: 
w sprawie KO.8230.5.2017 w dniu 4.04.2017 r. oraz nr KO.8230.2.7.2018 z dnia 
28.03.2018 r. Inspektorat prowadził monitoring, w tym także kierując tytuł 
wykonawczy (rachunek za kontrolę i kara pieniężna) do właściwych organów 
skarbowych. 

(dowód: akta kontroli str. TII 71-72, TII 161-173) 

Typując jednostki do kontroli w WIJHARS uwzględniano między innymi 
przedsiębiorstwa, w których działalności stwierdzono nieprawidłowości. Kontrole 
te w pierwszej kolejności obejmowały sprawdzenie wykonania zaleceń 
pokontrolnych.  

(dowód: akta kontroli str. 384-390) 
2.3. WIJHARS analizował indywidualnie każdorazową informację od innych instytucji 
kontrolnych i podejmował działania w ramach posiadanych kompetencji. Nie posiada 
jednak kompetencji w zakresie rozstrzygania o bezpieczeństwie zdrowotnym 
artykułów rolno-spożywczych. 

(dowód: akta kontroli str. 384-390) 

2.4. WIJHARS nie współpracował w sposób sformalizowany z organizacjami 
pozarządowymi, lekarzami, dietetykami oraz nie realizował w przedstawionym 
zakresie wspólnych kontroli z innymi instytucjami w zakresie bezpieczeństwa 
żywności zawierającej substancje dodatkowe. W stosownych przypadkach wyniki 
kontroli dotyczące nieprawidłowości w ww. zakresie (np. stosowanie 
niedozwolonych substancji dodatkowych dla danej kategorii żywności) były 
przekazywane do innych organów kontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 384-390) 

2.5. Wojewódzki Inspektor nie brał udziału w działaniach informacyjnych mających 
na celu zwiększenie społecznej świadomości w zakresie spożycia substancji 
dodatkowych z dietą, a także nie wdrażał, nie monitorował i nie oceniał realizacji 
programów edukacyjnych dotyczących dodatków do żywności, ponieważ jego 
zdaniem takie działania nie leżą w kompetencji wojewódzkich inspektorów IJHARS. 
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(dowód: akta kontroli str. 384-390) 

2.6. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych, do zadań IJHARS należy współpraca z urzędowymi jednostkami 
kontrolnymi w innych państwach w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych, w tym wymienianie informacji lub próbek artykułów rolno-
spożywczych. W okresie objętym kontrolą NIK, WIJHARS nie współpracował 
bezpośrednio z urzędowymi jednostkami kontrolnymi innych państw. Niemniej 
jednak realizował kontrole zlecone przez GIJHARS, związane z zakwestionowaniem 
produktów, np. przez Czeską Państwową Inspekcję Rolno-Spożywczą 
oraz brytyjskie, niemieckie i litewskie służby kontrolne. Kontrole te nie dotyczyły 
jednak tematyki nadzoru nad stosowaniem substancji dodatkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 384-390) 

2.7. WIJHARS nie podejmował bezpośrednio współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi zajmującymi się jakością handlową artykułów rolno-
spożywczych oraz ich obrotem międzynarodowym. Kompetencje w tym zakresie 
posiadał GIJHARS. 

 (dowód: akta kontroli str. 384-390) 

2.8. W okresie objętym kontrolą NIK do Inspektoratu wpłynęła jedna skarga 
związana z kontrolowaną przez NIK problematyką stosowania substancji 
dodatkowych w żywności, którą zarejestrowano 4.01.2017 r. Dotyczyła „złego 
oznaczania produktów mięsnych”, polegającego na oznaczeniu przez producenta 
wyrobu w słoju nazwą handlową „Kiełbasa domowa”, mimo podania w składzie: 
MOM (mięso oddzielone mechanicznie), białka sojowego, stabilizatorów: E1422, 
E450, E451, E452, substancji zagęszczających: E407, E415, E425, regulatorów 
kwasowości: E262, E331, E500, przeciwutleniaczy: E301, E3316, E330, 
wzmacniaczy smaku: E621, dekstroza, maltodekstryna. Skarżący podał, 
że obecność ww. substancji wyklucza użycie przy określeniu tego wyrobu słowa 
„domowy”. Skargę skierowano do Wydziału Kontroli WIJHARS, z poleceniem, 
by potraktować ją, jako wniosek o kontrolę. W odpowiedzi na skargę – 
po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego u producenta (KO.8230.2.1.2017 
„Jakość handlowa przetworów mięsnych”) – poinformowano skarżącego, że ostatnia 
partia „kiełbasy domowej” została wyprodukowana w dniu 17.07.2014 r., a z uwagi 
na wątpliwości, jakie wobec prawidłowości nazwy, powziął producent, zaprzestano 
jej produkcji. W czasie prowadzonej kontroli przez WIJHARS nie było w zakładzie 
wyrobów, których nazwa nawiązywała do produkcji w sposób tradycyjny 
lub w warunkach domowych. Poinformowano także skarżącego, że przesłana 
informacja o nieprawidłowości w oznakowaniu rzeczywiście wskazywała 
na naruszenie obowiązujących przepisów prawnych i w związku z tym ww. wyrób 
nie powinien być wprowadzony do obrotu. 

Kontrola ww. producenta przez WIJHARS zakończyła się wydaniem decyzji: 
− z dnia 21.02.2017 r. (KO.8230.2.1.2017), którą zakazano producentowi 

wprowadzenia do obrotu partii 138,17 kg kiełbasy podwawelskiej extra, będącej 
artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym ze względu na podanie 
w oznakowaniu niezgodnie z prawdą danych w zakresie składu; 

− z dnia 21.02.2017 r. (KO.8230.2.2.2017), którą zakazano producentowi 
wprowadzenia do obrotu partii 119,332 kg kiełbasy żywieckiej, także będącej 
artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym ze względu na podanie 
w oznakowaniu niezgodnie z prawdą danych w zakresie składu.  

Na producenta ponadto nałożono karę pieniężną w wysokości 11.380 zł (decyzją 
nr 19/KO/kp/2017 z dnia 7.04.2017 r.) za wprowadzenie do obrotu ww. artykułów 
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rolno-spożywczych zafałszowanych ze względu na podanie w oznakowaniu 
niezgodnie z prawdą danych w zakresie składu. 
Do producenta skierowano zalecenia pokontrolne, w których, w związku 
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, wezwano do ich usunięcia w wyznaczonym 
terminie. Jako sposób ich usunięcia wskazano zamieszczenie na etykietach 
wprowadzanych do obrotu przetworów mięsnych wszystkich wykorzystanych 
do produkcji składników. Zobowiązano producenta do poinformowania Inspekcji 
o wykonaniu zaleceń, informując równocześnie o grożącej karze pieniężnej 
za nieusunięcie nieprawidłowości w terminie określonym w zaleceniach 
pokontrolnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 222-347) 

2.9. W 2016 r. Wojewódzki Inspektor wydał 24 decyzje:  
1) 4 decyzje na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych, tj. decyzje zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułu 
rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakości handlowej lub wymagań 
w zakresie transportu lub składowania; 

2) 9 decyzji na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych, tj. po przeprowadzeniu kontroli jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 
spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrola 
graniczna tych artykułów, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 1 lit. b; 

3) 10 decyzji na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie 
i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina9, 
zgodnie z którym po przeprowadzeniu certyfikacji wina z określonego rocznika 
lub wina z określonej odmiany winorośli wojewódzki inspektor właściwy 
ze względu na miejsce wyrobu wina wydaje decyzję w sprawie nadania numeru 
identyfikacyjnego każdej partii wina z określonego rocznika lub wina 
z określonej odmiany winorośli, zawierającą określenie ilości litrów wina w partii, 
której nadano ten numer; 

4) 1 decyzję na podstawie art. 105 ust. 1 K.p.a.10 (umorzenie postępowania). 

W 2017 r. wydano 25 decyzji: 
1) 13 decyzji na podstawie art. 29 ust. 1 pkt ustawy o jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych; 
2) 3 decyzje na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych, tj. nakazujące poddanie artykułu rolno-spożywczego 
niespełniającego wymagań jakości handlowej lub wymagań w zakresie 
transportu lub składowani, określonym zabiegom; 

3) 9 decyzji na podstawie art. 105 ust. 1 K.p.a. (umorzenie postępowania). 

W 2018 r. wydano 16 decyzji: 
1) 8 decyzji na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych; 
2) 6 decyzji na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych; 
3) 1 decyzję na podstawie art. 105 ust. 1 K.p.a. (w sprawie certyfikacji wina 

umorzenie postępowania na żądanie strony); 
4) 1 decyzję na podstawie art. 151 ust. 1 pkt 1 K.p.a., w której stwierdzono 

naruszenie przepisów w postępowaniu w sprawie Nr KO.8230.12.2.2017, 
lecz odmówiono uchylenia decyzji nr 31/KO/kp/2017 z dnia 3.11.2017 r. 

                                                      
9 Dz. U. z 2016 r. poz. 859 ze zm. 
10 Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 650). 
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W kontrolowanym okresie liczba wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora decyzji 
zakazujących wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego 
niespełniającego wymagań jakości handlowej przedstawiała się następująco: 
w 2016 r. 13 decyzji, w 2017 r. 13 decyzji, w 2018 r. 14, przy czym sześć decyzji 
zakazywało wprowadzenia do obrotu środków spożywczych importowanych 
z obszaru państwa trzeciego ze względu na niespełnianie deklarowanych przez 
importera wymagań jakościowych. 

 W 2016 r. i 2018 r. Wojewódzki Inspektor nie wydawał decyzji nakazujących 
poddanie artykułów rolno-spożywczych określonym zabiegom lub polecających jego 
zniszczenie. W 2017 r. wydał cztery decyzje nakazujące poddanie artykułu rolno-
spożywczego określonym zabiegom (prawidłowe oznakowanie; przesortowanie, 
by zapewnić zgodność z normą). W 2017 r. dziewięcioma decyzjami umorzono 
postępowanie, ponieważ w pięciu przypadkach artykuł spożywczy został poddany 
prawidłowemu oznakowaniu, dwa produkty (wino) ponownie poddane badaniu przez 
inne laboratorium GIJHARS, miały właściwą jakość handlową, dwie partie makaronu 
(różnych producentów), w postępowaniu administracyjnym na podstawie dowodów 
stron, uznano za odpowiadające wymaganiom jakości w zakresie oceny koloru. 
W okresie kontroli Inspektorat nie wydawał decyzji nakazujących zniszczenie 
artykułu rolno-spożywczego. Żadna z decyzji ww. nie dotyczyła nieprawidłowości 
związanych ze stosowaniem dodatków do żywności. 

W 2016 r. cztery decyzje zakazujące wprowadzenia do obrotu środka spożywczego 
nieodpowiadającego zadeklarowanej jakości handlowej dotyczyły: zawyżonej 
wartości tłuszczu w serze twarogowym półtłustym, podania nieprawdy 
co do pochodzenia jaj (żywność zafałszowana); nieodpowiednich cech 
organoleptycznych śmietany 18%; zaniżonej liczby diastazowej w miodzie 
w stosunku do minimalnej jej wartości. 

W 2017 r. wydawane decyzje były wynikiem następujących nieprawidłowości: zbyt 
niskiej zawartości alkoholu w napojach spirytusowych (6 decyzji); zaniżonej 
zawartości kwasów omega 3 i omega 6 w oleju rzepakowym tłoczonym na zimno 
(1 decyzja); zaniżonej zawartości pyłku danego rodzaju w miodzie nektarowym 
(5 decyzji); stwierdzenie w wyrobach mięsnych wieprzowych niedeklarowanego 
w składzie mięsa wołowego (2 decyzje). 

W 2018 r. wydawane decyzje wynikały z następujących nieprawidłowości: zaniżonej 
ilości mięsa w wyrobach mięsnych (2 decyzje); zaniżonej zawartości pyłku danego 
rodzaju w miodzie nektarowym (3 decyzje); zafałszowania wina z uwagi na podanie 
w oznakowaniu danych niezgodnych z prawdą o pochodzeniu (3 decyzje).  

(dowód: akta kontroli str. 348-351, 357-362, 374-376) 

Informacje zawarte w decyzjach zakazujących wprowadzenia artykułu rolno-
spożywczego do obrotu uznanych za zafałszowane były podawane do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej Inspektoratu Jakości Artykułów Rolno-
Spożywczych w zakładce „Zafałszowane artykuły rolno-spożywcze”. Podane tam 
informacje były zgodne z wydanymi przez WIJHARS decyzjami. Nie zamieszczono 
tam jednej prawomocnej decyzji dot. zafałszowania miodu, przesłanej jednak przez 
Inspektorat w dniu 2.02.2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. TII 73)  

 
Instrukcja pn. „Organizacja, planowanie oraz szczegółowe zasady i tryb 
postępowania przy wykonywaniu kontroli i oceny jakości handlowej 
przez pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych” 
nie przewiduje trybu postępowania mającego na celu sprawdzenie, czy artykuł 
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rolno-spożywczy objęty zakazem wprowadzenia do obrotu na podstawie 
art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, został 
do obrotu wprowadzony. Z wyjaśnień Wojewódzkiego Inspektora oraz wskazówek 
dla kontrolerów w programach kontroli wynika, że w praktyce dokonuje się tego 
wyłącznie podczas ponownej kontroli u tego samego przedsiębiorcy.  

(dowód: akta kontroli str. TII 75-77, str. 70-142)  

2.10. W 2016 r. wymierzono trzy kary o łącznej wysokości 1.500 zł za wprowadzenie 
do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej 
określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta 
w oznakowaniu tych artykułów, w 2017 r. siedem kar o łącznej wysokości 21.154 zł, 
a w 2018 r. trzy o łącznej wysokości 13.604,80 zł.  

W tym samym okresie wymierzono kary pieniężne za wprowadzanie do obrotu 
artykułów spożywczych zafałszowanych w następujących ilościach i wysokości: 
w 2016 r. cztery w łącznej wysokości 7.287 zł, w 2017 r. dziewięć - 27.906,03 zł, 
w 2018 r. trzy - 62.574,10 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 352-356, 363-373, 377-381, TII 58-61) 

W 2016 r. w jednym przypadku karę (4.089 zł) nałożono za wprowadzenie do obrotu 
artykułów spożywczych zafałszowanych. Były to następujące wędliny: 70 kg 
parówek włodawskich extra wyrobu wieprzowego wędzonego parzonego, 100 kg 
kiełbasy podwawelskiej wyrobu wieprzowego wędzonego parzonego, 280 kg 
kiełbasy z kija wyrobu wieprzowego wędzonego parzonego, 100 kg kiełbasy 
krakowskiej wyrobu wieprzowego wędzonego parzonego, 60 kg baleronu wyrobu 
wieprzowego wędzonego parzonego. 
W wyniku badań próbek stwierdzono, że w poszczególnych wędlinach nie podano 
wszystkich wykorzystanych do produkcji dodatków, występujących w składnikach 
złożonych m.in.: E331 (cytrynian sodu), E316 (izoaskorbinian sodu), E500 (węglan 
sodu), E621 (glutaminian monosodowy), E330 (kwas cytrynowy), E635 
(5 rybonukleotydy disodowe), E150d (karmel amoniakalno-siarczynowy) oraz E120 
(koszenila, kwas karminowy), który jest niedopuszczony do stosowania 
do wędzonek). Brak danych o zawartości wspomnianych dodatków do żywności 
naruszał art. 4 Załącznika II rozporządzenia nr 1333/2008. 

(dowód: akta kontroli str. 352-356) 

W 2017 r. w sześciu przypadkach karę (łącznie: 13.002 zł) nałożono za 
wprowadzenie do obrotu artykułów spożywczych zafałszowanych, stwierdzając 
liczne nieprawidłowości, w tym odnoszące się do substancji dodatkowych. Były to: 
− partia 60 kg kiełbasy szynkowej oraz 40 kg kiełbasy zwyczajnej i 100 kg kiełbasy 

swojskiej; w wykazie nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji 
substancji dodatkowych wchodzących w skład różnych składników złożonych, 
np. E150d (karmel amoniakalno-siarczynowy), E220 (dwutlenku siarki), E339 
(fosforany sodu); 

− partia 389 kg pierogów z kapustą i grzybami oraz 92 kg pierogów z serem; 
w wykazie nie podano wszystkich wykorzystanych do produkcji substancji 
dodatkowych wchodzących w skład składników złożonych, np.: E621 
(glutaminian monosodowy), E635 (5-rybonukleotydy disodowe), E150c (karmel 
amoniakalny), E330 (kwas cytrynowy), E202 (sorbinian potasu), E211 
(benzoesan sodu); 

− partia 30 kg kiełbasy parówkowej żdanowskiej wieprzowej wędzonej parzonej 
drobno rozdrobnionej z dodatkiem wody i białka roślinnego, 150 kg kiełbasy 
krakowskiej wędzonej parzonej grubo rozdrobnionej wieprzowej z dodatkiem 
białka roślinnego; w składzie stwierdzono obecność niedeklarowanego 
karagenu E407; 
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− partia 12 kg babeczek serowo-kokosowych kruchych z serem i kokosem; w 
 kładzie stwierdzono obecność niedeklarowanych substancji dodatkowych, np.: 
E460 (celuloza), E171 (dwutlenek tytanu), E160a (karoteny), E202 (sorbinian 
potasu), E330 (kwas cytrynowy), E471 (mono- i diglicerydy kwasów 
tłuszczowych), E475 (estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu), E270 (kwas 
mlekowy); 

− partia 20 kg ciastek kruchych domowych; w składzie stwierdzono obecność 
niedeklarowanych substancji dodatkowych, np.: E322 (lecytyny), E 471 (mono- 
i diglicerydy kwasów tłuszczowych), E 200 (kwas sorbowy), E202 (sorbinian 
potasu), E330 (kwas cytrynowy), E160b (annato), E100 (kurkumina); 

− partia 150 kg kiełbasy szynkowej wieprzowej wędzonej parzonej grubo 
rozdrobnionej, 120 kg kiełbasy krakowskiej wieprzowej wędzonej parzonej grubo 
rozdrobnionej oraz 90 kg kiełbasy zwyczajnej wieprzowej wędzonej parzonej 
średnio rozdrobnionej; w składzie stwierdzono obecność niedeklarowanych 
substancji dodatkowych, np.:  E1414 (acetylowany fosforan diskrobiowy), E300 
(kwas askorbinowy), E450, E451, E452 (fosforany dodane). 

(dowód: akta kontroli str. 363-373) 

W 2018 r. w jednym przypadku karę (w wysokości 2.061,08 zł) nałożono 
za wprowadzenie do obrotu artykułów spożywczych zafałszowanych. Była to partia 
225 kg filetów śledziowych marynowanych w oleju z pieczarką, 225 kg filetów 
śledziowych marynowanych w oleju z przyprawami, 60 kg filetów śledziowych 
marynowanych w sosie cygańskim. W wykazie wszystkich produktów nie podano 
wykorzystanego do produkcji składnika: E223 (pirosiarczyn sodu); w wykazie 
użytych substancji do produkcji filetów śledziowych marynowanych w oleju 
z pieczarką podano składnik, którego faktycznie nie użyto - E211 (benzoesan sodu); 
nie zadeklarowano obecności E223 w filetach śledziowych marynowanych w oleju 
z przyprawami i w filetach śledziowych marynowanych w sosie cygańskim 
oraz E954 (sacharynian sodu).   

(dowód: akta kontroli str. 377-381) 

 

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

Wojewódzki Inspektor nie podejmował współpracy z innymi instytucjami 
i organizacjami krajowymi oraz międzynarodowymi, w zakresie dotyczącym 
bezpośrednio bezpieczeństwa stosowania substancji dodatkowych w żywności, 
gdyż jak wyjaśnił, nie posiada ustawowych kompetencji w tym zakresie. WIJHARS 
nie prowadził działalności mającej na celu identyfikowanie i analizowanie zagrożeń 
związanych ze stosowaniem w żywności substancji dodatkowych. Nie brał także 
udziału w działalności edukacyjnej mającej na celu zwiększenie społecznej 
świadomości w zakresie spożycia substancji dodatkowych z dietą. Prowadzenie 
tego rodzaju działań nie było jednak inicjowane i zlecane Wojewódzkiemu 
Inspektorowi przez GIJHARS. Inspektorat w związku z prowadzonymi kontrolami 
przekazywał jednak konsumentom informacje dotyczące tych kwestii, co miało 
walory edukacyjne. Działania kontrolne Inspektoratu, przede wszystkim w zakresie 
oznakowania produktów żywnościowych, wielokrotnie zakończone stwierdzeniem, 
że środek spożywczy został zafałszowany, poprzez podanie do publicznej 
wiadomości, pozwalały konsumentom na podejmowanie świadomych wyborów 
podczas nabywania żywności.  
 
 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. Uwagi i wnioski 

Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje 
uwag i wniosków pokontrolnych. 

 

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 NIK11 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 

Anna Kowalska 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

 

 

........................................................ 

 

 

........................................................ 
podpis podpis 

  
 

                                                      
11 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.). 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


