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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 (do 31 marca) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Jerzy Łukaszuk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/39/2018 z dnia 19.03.2018 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubartowie (dalej: „PSSE” lub 
„Stacja”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jolanta Rutkowska-Janusz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Lubartowie1 (dalej: PPIS) 

 (dowód: akta kontroli str. 2, 712) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli2 PSSE w Lubartowie nie była w pełni 
przygotowana do sprawowania nadzoru nad stosowaniem dodatków do żywności 
w produktach spożywczych i nie realizowała należycie zadań z tego zakresu.  

Stacja nie miała wystarczającej liczby pracowników merytorycznych niezbędnych do 
pełnej realizacji zadań we wszystkich obszarach sprawowanego nadzoru nad 
jakością zdrowotną żywności, wynikających z obowiązujących przepisów. Braki 
kadrowe w Sekcji Higieny Żywności i Żywienia (dalej: Sekcja HŻŻ) utrudniały m.in. 
rzetelne zbadanie, w trakcie kontroli sanitarnych prowadzonych w zakładach 
produkujących żywność, kwestii stosowania w produktach spożywczych dodatków 
do żywności, zgodnie z listą pytań kontrolnych F/PK/BŻ/01/10 przewidzianą 
procedurą urzędowej kontroli PK/BŻ/01. PPIS nie podjęła jednak formalnych działań 
na rzecz zwiększenia liczby etatów w tej Sekcji, w celu stworzenia optymalnych 
warunków do pełnej i rzetelnej realizacji wszystkich przypisanych jej zadań. 

Ograniczone zasoby kadrowe, w powiązaniu z szerokim zakresem realizowanych 
zadań, skutkowały również niepełną realizacją harmonogramów kontroli sanitarnych 
w obiektach żywieniowo-żywnościowych, ustalonych na lata 2016-2017 zgodnie 
z wytycznymi i procedurami Głównego Inspektora Sanitarnego (dalej: GIS). 
Założony w harmonogramach plan kontroli sanitarnych podstawowych 
(kompleksowych) w obiektach związanych z produkcją i/lub dystrybucją żywności 
został zrealizowany w 2016 r. w 82,1%, a w 2017 r. w 63,1%, w tym w obiektach 
potencjalnie mogących stosować dodatki do żywności odpowiednio w 24% i 21,8%. 
Harmonogram kontroli sanitarnych podstawowych na rok 2018 nie w pełni 
uwzględniał wytyczne do planowania kontroli, określone w procedurze PK/BŻ/01, 
w zakresie powiązania częstotliwości kontroli kompleksowych zakładów 

                                                      
1  Pani Jolanta Rutkowska-Janusz jest PPIS w Lubartowie od 15.01.2008 r. 
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. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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zajmujących się produkcją i/lub dystrybucją żywności z wynikami analizy ryzyka. 
Wynikało to jednak ze zmniejszonej obsady kadrowej Sekcji w tym roku. 

PPIS nie inicjowała i nie podejmowała we współpracy z innymi inspekcjami kontroli 
tematycznych, dotyczących stosowania dodatków do żywności, w celu zwiększenia 
skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa żywności, poprzez ograniczenie 
ryzyka wprowadzenia na rynek produktów spożywczych niespełniających norm 
w zakresie stosowania w nich substancji dodatkowych. Kwestie związane ze 
stosowaniem takich substancji były tylko jednym z wielu zagadnień planowych 
kontroli sanitarnych prowadzonych przez PSSE. W latach 2016-2018 (I kwartał) 
uwzględniono je zaledwie w 43 spośród 799 przeprowadzonych kontroli sanitarnych 
podstawowych w obiektach żywieniowo-żywnościowych. Podczas tych kontroli nie 
pobierano próbek żywności do laboratoryjnych badań dotyczących substancji 
dodatkowych. Ponadto w 45% analizowanych przypadków zawężono zakres badań, 
w stosunku do określonego procedurą PK/BŻ/01. 

Nierzetelnie prowadzony był rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli 
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dalej: PIS). Do niewłaściwego 
prowadzenia tego rejestru mogło się przyczynić pominięcie tej kwestii w zakresach 
czynności pracowników Sekcji HŻŻ. 

PPIS podjęła prawidłowe działania w związku z otrzymanymi, w ramach Systemu 
Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF3), czterema 
powiadomieniami o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych 
nieodpowiadających przepisom w zakresie substancji dodatkowych oraz 
z ujawnionym przez PPSE jednym przypadkiem wprowadzania do obrotu artykułów 
spełniających znamiona zafałszowanych. 

W okresie objętym kontrolą PPIS nie inicjowała szkoleń i akcji edukacyjnych na 
rzecz bezpieczeństwa stosowania w żywności substancji dodatkowych. W ramach 
aktywnej edukacji społeczeństwa uczestniczyła jednak w działaniach z tego zakresu  
współorganizowanych  przez GIS oraz Polską Federację Producentów Żywności 
Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO4) dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.   

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie organizacyjne do wykonywania zadań 
i sprawowanie nadzoru na stosowaniem substancji 
dodatkowych w żywności 

1.1. Zgodnie ze statutem5, PSSE działa na obszarze powiatu lubartowskiego, a do 
jej podstawowych zadań należy m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami 
zdrowotnymi żywności i żywienia w celu ochrony zdrowia ludzkiego i zapobiegania 
powstawaniu chorób. 

Według regulaminu organizacyjnego Stacji6, zadania z tego zakresu należały do 
właściwości Sekcji HŻŻ, wchodzącej w skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego.  Do 
zadań tej Sekcji w szczególności należały: nadzór nad zgodnością funkcjonowania 
obiektów żywnościowo-żywieniowych z przepisami prawa żywnościowego; ocena 

                                                      
3  RASFF – skrót z angielskiego: The Rapid Alert System for Food and Feed.  
4  WHO – skrót z ang. World Health Organization. 
5  Zarządzenie nr 399 Wojewody lubelskiego z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Lubartowie, ze zm. wprowadzonymi zarządzeniami nr 140 z 9.05.2011 r. i nr 380 z 10.10.2011 r. 
6  Zarządzenie nr 1/2010 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie z dnia 4 stycznia 2010 r. 

w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Lubartowie, ze zm. wprowadzonymi zarządzeniami: nr 14/2011 z 30.11.2011 r., nr 11/2013 z 12.12.2013 r., nr 9/2015 
z 15.09.2015 r., nr 3/2017 z 23.01.2017 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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przestrzegania w zakładach żywnościowo-żywieniowych zasad dobrej praktyki 
higienicznej i produkcyjnej (GHP/GMP) oraz wdrożenia systemu HACCP; pobieranie 
próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu; 
powiadamianie o niebezpiecznej żywności w ramach sieci RASFF oraz 
monitorowanie działań zmierzających do wycofania niebezpiecznych produktów; 
nadzór nad importem docelowym; zatwierdzanie oraz rejestracja zakładów 
podlegających nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej; podejmowanie działań 
w związku z interwencjami konsumentów dotyczącymi nieprawidłowości w zakresie 
produkcji lub wprowadzania do obrotu środków spożywczych; współpraca 
z Inspekcją Weterynaryjną i innymi organami kontrolnymi w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem żywności.  

(dowód: akta kontroli str. 3-14, 712) 

W latach 2016-2017 w Sekcji HŻŻ zatrudnionych było sześciu posiadających 
wymagane kwalifikacje pracowników PIS, w tym sekretarka medyczna7, w I kwartale 
2018 r. czterech8, w tym sekretarka medyczna oraz stażysta, który od kwietnia 
2017 r. do stycznia 2018 r. odbywał w Stacji staż finansowany przez Powiatowy 
Urząd Pracy. Od 1.04.2018 r. zatrudniono kolejną, wykwalifikowaną osobę – 
na wakującym od 30.01.2018 r. stanowisku starszego asystenta-koordynatora 
Sekcji HŻŻ. 
Zakresy czynności poszczególnych pracowników Sekcji HŻŻ nie zawierały zapisów 
odnoszących się bezpośrednio do zadań w zakresie kontroli stosowania dodatków 
do żywności. Zobowiązywały ich natomiast m.in. do: przeprowadzania 
z upoważnienia PPIS inspekcji sanitarnych w obiektach nadzorowanych podmiotów 
i prowadzenia dokumentacji z tego zakresu; nadzorowania przestrzegania wymagań 
dotyczących znakowania, prezentacji i reklamy żywności wzbogaconej, 
suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia; pobierania 
próbek żywności; prowadzenia działań w ramach systemu RASFF i RAPEX9; 
prowadzenia postępowań administracyjno-egzekucyjnych. Do zadań koordynatora 
Sekcji HŻŻ należało ponadto m.in.: koordynacja i planowanie bieżącej pracy 
pozostałych pracowników Sekcji; opracowywanie i nadzorowanie realizacji 
programu szkoleń wewnętrznych pracowników Sekcji oraz przekazywanie im wiedzy 
zdobytej na szkoleniach zewnętrznych; sprawowanie nadzoru merytorycznego nad 
sporządzaną dokumentacją inspekcyjną; sporządzanie sprawozdawczości. 

(dowód: akta kontroli str. 15-37) 

W latach 2016-2017 pracownicy Sekcji HŻŻ uczestniczyli w dwóch szkoleniach 
uwzględniających tematykę dodatków do żywności.  W dniu 14.10.2016 r. pięciu 
pracowników Sekcji brało udział w szkoleniu wewnętrznym dotyczącym substancji 
dodatkowych w żywności10. Na szkoleniu wewnętrznym w dniu 12.09.2017 r. 
koordynator Sekcji HŻŻ przekazała informacje ze szkolenia „Substancje 
dodatkowe”, zorganizowanego 6.09.2017 r. przez Wojewódzką Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną (dalej: WSSE)11. W planie szkoleń Sekcji HŻŻ na 2018 r. 
przewidziano przeprowadzenie w maju 2018 r. szkolenia wewnętrznego nt. 
stosowania oraz znakowania substancji dodatkowych użytych w żywności. 

(dowód: akta kontroli str. 38-47) 

Z wyjaśnień PPIS wynikało, że po redukcji etatu w 2014 r. zatrudnienie w Sekcji 
HŻŻ sześciu pracowników było niewystarczające. Dodatkowe zmniejszenie obsady 
kadrowej związane z odejściem dwóch osób na emeryturę w końcu 2017 i początku 
                                                      
7  Nie uczestniczy w kontrolach, lecz wykonuje czynności administracyjno-biurowe wspomagające pracę Sekcji HŻŻ. 
8  Dwie osoby, w tym koordynator, odeszły na emeryturę: jedna 27.12.2017 r., druga 29.01.2018 r. 
9  System Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach Niebezpiecznych. 
10  Tematyka szkolenia obejmowała m.in. przepisy prawne, ogólne warunki i poziomy stosowania dodatków do żywności oraz 

etykietowanie dodatków do żywności nieprzeznaczonych do sprzedaży konsumentowi finalnemu.  
11  W ramach programu szkoleniowego Komisji Europejskiej Better Training for Safer Food. 



  

5 

2018 r. uniemożliwiało pełną realizację prac terenowych określonych 
harmonogramem kontroli. Przygotowanie i doświadczenie zawodowe pracowników 
Sekcji HŻŻ (z wyjątkiem stażysty) były odpowiednie. Uwzględnione w planie 
finansowym wydatki umożliwiały pełną realizację zadań związanych z nadzorem nad 
żywnością. W latach 2016-2018 nie było konieczności zlecania wykonania badań 
laboratoryjnych w zakresie substancji dodatkowych. W razie zaistnienia takiej 
potrzeby istniała możliwość zwiększenia planu wydatków przez dysponenta środków 
budżetowych drugiego stopnia. 
PPIS nie wskazała żadnych działań zmierzających do odpowiedniego zwiększenia 
liczby etatów w Sekcji HŻŻ. Nie wyjaśniła też przyczyn, dla których zakresy 
obowiązków służbowych pracowników Sekcji HŻŻ nie zawierały czynności 
odnoszących się do zadań z zakresu dodatków do żywności. Podała natomiast, że 
„obsada kadrowa, obszar i ilość zagadnień realizowanych przez Sekcję HŻŻ nie 
pozwala na specjalizację pracowników w określonych wycinkowych zagadnieniach, 
wszyscy pracownicy są zmuszeni zajmować się na bieżąco realizowanymi 
zadaniami (…). Dlatego też (…) wszyscy (…) mają jednakowy, ogólnie 
sformułowany zapis: Prowadzi nadzór w zakresie przestrzegania wymagań 
dotyczących znakowania, prezentacji i reklamy żywności wzbogaconej, 
suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego”. 

(dowód: akta kontroli str. 15, 175, 177-178) 

1.2. PPIS opracowała plany zasadniczych zamierzeń Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Lubartowie na rok 2016, 2017 i 2018, w terminach i formach 
określonych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego do planowania 
i działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tych latach12 oraz wytycznych w tej 
sprawie Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (dalej: 
LPWIS)13. Zarówno w ww. wytycznych, jak i wśród 50 zamierzeń określonych dla 
Sekcji HŻŻ na 2016 r., 48 na 2017 r. i 47 na 2018 r. nie było przedsięwzięć 
bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności zawierającej 
substancje dodatkowe. Plany te wskazywały osoby odpowiedzialne (koordynator 
Sekcji HŻŻ) i uczestniczące w realizacji (pracowników Sekcji HŻŻ) oraz terminy 
realizacji poszczególnych przedsięwzięć, przez umieszczenie w odpowiedniej 
kolumnie znaku „X” lub terminu granicznego: np. „do 10”, „do 15”, „do 20”, „do 31”. 
Nie określały natomiast sposobu ich realizacji, mierników do weryfikacji stopnia 
realizacji zadań oraz planowanych środków finansowych – brak wpisów w kolumnie 
„UWAGI Planowane środki finansowe/wskaźnik realizacji”. Z tak skonstruowanego 
planu nie wynikało, w jaki sposób przedsięwzięcia miały być realizowane i czym 
należało mierzyć (oceniać) stopień ich wykonania, np. przedsięwzięcia nr 13 
w 2016 r. „Kontynuowanie wzmożonego nadzoru nad zakładami wykazującymi 
niezgodny z wymaganiami stan sanitarny (przekazywanie sprawozdań z podjętych 
działań)” lub przedsięwzięcia nr 21 w 2016 r., nr 20 w 2017 r. i 2018 r. „Prowadzenie 
ocen sposobu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego”. 

(dowód: akta kontroli str. 48-174) 

PPIS wyjaśniła, że nie zgłaszała do LPWIS lub GIS potrzeby uwzględnienia 
w planach zadań bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym 
żywności zawierającej substancje dodatkowe, gdyż „w trakcie prowadzonego 
nadzoru bieżącego nie napotykano na poważniejsze problemy w tym zakresie”. 
PPIS wskazała, że wśród głównych kierunków działań PSSE na lata 2016-2018 

                                                      
12  Odpowiednio: GIS-NK-ZN-0320-02/WW/15 z 21.09.2015 r., GIS-NK-ZN-0321-02/WW/16 z 21.09.2016 r. i GIS-NK-ZN-0321-

01/WW/17 z 25.09.2017 r. 
13  Odpowiednio pisma: DNS-9011.2.2.2015 z 21.10.2015 r., ORG.0431.1.2016 z 27.10.2016 r. i ORG.0431.1.2017 

z 24.10.2017 r. 
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uwzględniono „Nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia w kontekście 
obowiązujących przepisów prawa żywnościowego”, w ramach którego PPIS 
realizował m.in. nadzór nad substancjami dodatkowymi. Znajduje to potwierdzenie 
„w treści części protokołów kontroli sanitarnej”, gdyż nie wszystkie nadzorowane 
zakłady wykorzystywały do produkcji substancje dodatkowe lub prowadziły ich 
sprzedaż.  Poza jednym przypadkiem, wyniki prowadzonych kontroli nie wskazywały 
na nieprawidłowości w zakresie stosowania substancji dodatkowych, dlatego PPIS 
nie dostrzegała potrzeby umieszczania w treści przedsięwzięć dla Sekcji HŻŻ 
kwestii wzmożenia nadzoru nad zakładami stosującymi substancje dodatkowe lub 
przekazywania sugestii w tym zakresie do LPWIS albo GIS. 
Z wyjaśnień PPIS wynikało, że nie było możliwości określenia w planach sposobu 
ich realizacji, mierników do weryfikacji stopnia realizacji zadań oraz planowanych 
środków finansowych. Wyjaśniająca podała, że „środki finansowe są planowane, 
jako ogół kwoty przeznaczonej na realizację wszystkich zadań Stacji (…), a nakłady 
na realizację poszczególnych zadań uwarunkowane są „dynamiczną sytuacją 
dotyczącą kontrolowanych obszarów”. Według wyjaśniającej, „sposób realizacji 
poszczególnych zadań wynika z podejmowanych przez Sekcję działań w tym 
obszarze”, a miarą realizacji wykonania określonego przedsięwzięcia jest wykonanie 
danego zadania (…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 475, 478-479) 

1.3. W załącznikach nr 1 do planów zasadniczych zamierzeń PSSE na lata 2016, 
2017 i 2018 były opracowane harmonogramy nadzoru nad obiektami, w układzie 
tabelarycznym określonym w ww. wytycznych GIS. Harmonogramy te miały 
charakter ogólnych planów kontroli sanitarnych, gdyż nie precyzowały ich zakresu.  
Ponadto dla celów sprawozdawczych w okresie objętym kontrolą w Sekcji HŻŻ 
prowadzono ewidencje nadzoru nad obiektami, w których odnotowywano: daty 
przeprowadzonych w danym roku kontroli planowych (podstawowych, tj. ujętych 
w ww. harmonogramach) oraz kontroli nieplanowanych (tematycznych, 
interwencyjnych i sprawdzających), stwierdzone niezgodności14, informacje 
o stosowanych systemach/sposobach zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa 
żywności (GHP, GMP, HACCP15), nałożonych mandatach, wydanych decyzjach 
administracyjnych, datach i ilości pobranych próbek. 

(dowód: akta kontroli str. 86-87, 129-130, 173-174, 197-206) 

PPIS wyjaśniła, że w ww. harmonogramach ujmowano zakłady, w których 
przewidziano przeprowadzenie kontroli sanitarnych – kompleksowych, na podstawie 
dokonanej w poprzednich latach analizy ryzyka oraz wytycznych z pkt IV.2 Instrukcji 
planowania kontroli. „Podczas ww. kontroli wykorzystywany jest arkusz oceny 
zakładu produkcji/obrotu żywnością/żywienia zbiorowego, materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, na podstawie którego (…) 
przeprowadzający kontrolę określa ryzyko dla ocenianego zakładu. To decyduje 
w największej mierze o częstotliwości przeprowadzonych kontroli w danym 
zakładzie. Kontrole tematyczne i interwencyjne stanowią kontrole problemowe – 
ponadplanowe (…)”. Z wyjaśnień wynikało, że kontrole sprawdzające i tematyczne 
wykonywano w miarę możliwości Sekcji HŻŻ i potrzeb wynikających z bieżącego 
nadzoru. 

(dowód: akta kontroli str. 475, 479-480)  

                                                      
14  Według pozycji określonych w arkuszu oceny zakładu produkcji/obrotu żywnością/materiałów i wyrobów przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością. 
15  GHP (z ang. Good Hygienic Practice) – Dobra Praktyka Higieniczna,  GMP (z ang. Good Manufacturing Practice) – Dobra 

Praktyka Produkcyjna, HACCP (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń 
i Krytycznych Punktów Kontroli. 



  

7 

Zgodnie z obowiązującą Procedurą urzędowej kontroli żywności oraz materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością16 (dalej: Procedura PK/BŻ/01), 
w ramach prowadzonych kontroli sanitarnych pracownicy PIS zobowiązani byli do 
wypełnienia arkusza oceny kontrolowanego zakładu produkcji/obrotu 
żywnością/żywienia zbiorowego/materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością (ZF/PK/BŻ/01/01/0117), który stanowił załącznik do protokołu kontroli 
sanitarnej. W arkuszu tym kontrolujący oceniali 19 czynników ryzyka w czterech 
kategoriach18, posługując się kryteriami i punktacją określonymi w instrukcji19. Suma 
przyznanych punktów określała ogólny poziom potencjalnego ryzyka 
bezpieczeństwa obiektu (wysokie, średnie, niskie), wyznaczający częstotliwość jego 
kontroli. W zależności od przyznanych ocen, obiekty o wysokiej kategorii ryzyka 
powinny być kontrolowane nie rzadziej niż co 12 miesięcy, o średniej kategorii 
ryzyka – nie rzadziej niż raz na 18 miesięcy, a o niskiej kategorii ryzyka – nie 
rzadziej niż raz na 24 miesiące. W procedurze obowiązującej od 23.05.2017 r. 
zmniejszono zalecaną częstotliwość kontroli zakładów obrotu (nieprodukcyjnych): 
o wysokim ryzyku co najmniej raz na 18 miesięcy, o średnim ryzyku – co 24 
miesiące, o niskim ryzyku – co 36 miesięcy. Ponadto określono, że podmioty 
prowadzące produkcję pierwotną oraz dostawy bezpośrednie, których działalność 
dotyczy produktów o niskim ryzyku mikrobiologicznym – winny być kontrolowane nie 
rzadziej niż raz na 66 miesięcy. 

(dowód: akta kontroli str. 207-244) 

W wersji archiwalnej harmonogramu kontroli na 2016 r. ujęto 678 obiektów, w tym 
160, w których kontroli nie planowano, na 2017 r. 789 obiektów, w tym 220, 
w których kontroli nie planowano, 741 na 2018 r., w tym 568, w których nie 
planowano kontroli. W wersjach roboczych harmonogramów kontroli odręcznie 
dopisano 15 nowych obiektów w ciągu 2016 r. i 36 w ciągu 2017 r. Do 31.03. 2018 r. 
nie dopisano żadnego obiektu do harmonogramu kontroli na rok 2018.  

(dowód: akta kontroli str. 86-87, 129-130, 173-174, 340-347) 

Z wyjaśnień PPIS wynikało, że z powodu niejednolitego i niesystematycznego 
prowadzenia, rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS20 nie 
odzwierciedlał rzeczywistej liczby tych zakładów w okresie objętym kontrolą NIK. 
PPIS podała, że według prowadzonych w Sekcji HŻŻ „dokumentacji wewnętrznej” 
urzędowej kontroli organów PIS na terenie objętym właściwością PSSE podlegało: 
− w 2016 r. 1.387 obiektów, w tym: 789 obiektów żywieniowo-żywnościowych, 578 

obiektów produkcji pierwotnej, 13 obiektów produkcji i obrotu wyrobami 
i  materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz siedem obiektów 
obrotu kosmetykami. Do kontroli zaplanowano 518 zakładów, w tym: 470 
obiektów żywieniowo-żywnościowych, 39 obiektów produkcji pierwotnej, trzy 
obiekty produkcji i obrotu wyrobami i materiałami przeznaczonymi do kontaktu 
z żywnością oraz sześć obiektów obrotu kosmetykami;  

                                                      
16  Procedura PK/BŻ/01, określona w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 104/17 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 

8 maja2017 r. w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a do 22.05.2017 r. w załączniku nr 1 do analogicznego zarządzenia nr 153/14 
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 lipca 2014 r.  

17  Arkusza tego nie wypełnia się w przypadku kontroli interwencyjnej, tematycznej (problemowej) i sprawdzającej. Jednakże, 
zgodnie z procedurą PK/BŻ/01 z 8.05.2017 r., jeżeli w trakcie kontroli interwencyjnej, tematycznej (problemowej) 
i sprawdzającej pracownik przeprowadzający kontrolę w zakładzie stwierdzi konieczność zmiany kategorii ryzyka dla tego 
zakładu, powinien wypełnić też ww. arkusz oceny.  

18  I. Stan techniczno-sanitarny, obejmujący siedem czynników ryzyka; II. Higiena produkcji, dystrybucji i sprzedaży, obejmujący 
trzy czynniki ryzyka; III. Zarządzanie zakładem, kontrola wewnętrzna i systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności, 
obejmujący osiem czynników ryzyka; IV. Profil działalności – jedno ryzyko związane z kategoryzacją zakładów. 

19  IK/PK/BŻ/01/02 Instrukcja dotycząca kryteriów oceny zakładu produkcji/obrotu żywnością/materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, stanowiąca załącznik nr 7 do ww. zarządzeń GIS. 

20  Według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów 
dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność 
podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. nr 106 poz. 730). 



  

8 

− w 2017 r. 1.359 obiektów, w tym 736 obiektów żywieniowo-żywnościowych, 605 
obiektów produkcji pierwotnej, 11 obiektów produkcji i obrotu wyrobami 
i materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz siedem obiektów 
obrotu kosmetykami. Zaplanowano skontrolować 569 zakładów, w tym: 499 
obiektów żywieniowo-żywnościowych, 64 obiekty produkcji pierwotnej, trzy 
obiekty produkcji i obrotu wyrobami i materiałami przeznaczonymi do kontaktu 
z żywnością oraz trzy obiekty obrotu kosmetykami; 

− w I kwartale 2018 r. 1.358 obiektów, w tym 733 obiektów żywieniowo-
żywnościowych, 607 obiektów produkcji pierwotnej, 11 obiektów produkcji 
i obrotu wyrobami i materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz 
siedem obiektów obrotu kosmetykami. Do skontrolowania zaplanowano 173 
zakłady, w tym: 160 obiektów żywieniowo-żywnościowych, dziewięć obiektów 
produkcji pierwotnej, jeden obiekt produkcji i obrotu wyrobami i materiałami 
przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz trzy obiekty obrotu kosmetykami. 

Uwzględniony w harmonogramach kontroli odsetek przewidzianych do kontroli 
obiektów żywieniowo-żywnościowych wynosił 59,6% w 2016 r., 67,8% w 2017 r. 
i 21,8% w 2018 r., co wskazywało, że planowano ich kontrolowanie przeciętnie 
odpowiednio co: 1,7; 1,5 i 4,6 lat. Odsetek planowanych do objęcia kontrolą 
obiektów produkcji pierwotnej wynosił kolejno 6,7%, 10,6% i 1,5%, tj. planowano je 
kontrolować przeciętnie, prawie co 15 lat, prawie co 10 lat i ponad 67 lat. Przeciętna 
częstotliwość kontroli obiektów żywieniowo-żywnościowych przyjęta 
w harmonogramie kontroli na rok 2018 nie w pełni uwzględniała wytyczne do 
planowania kontroli określone w procedurze PK/BŻ/01, nawet przy założeniu 
(teoretycznym), że wszystkie obiekty w tej grupie zaliczane były do kategorii 
niskiego ryzyka. W latach 2016-2018 wytycznych procedury nie spełniała też 
planowana częstotliwość kontroli obiektów produkcji podstawowej (gospodarstw 
rolnych). 

Z wyjaśnień PPIS wynikało, że przy planowaniu kontroli sanitarnych uwzględniano 
częstotliwość kontroli zalecaną procedurą urzędowej kontroli żywności oraz 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wynikającą 
z arkuszy oceny ryzyka nadzorowanych obiektów i możliwości realizacji kontroli, 
wynikające ze stanu zatrudnienia w Sekcji HŻŻ. Plan kontroli na rok 2018 
uwzględniał zmniejszoną obsadę kadrową Sekcji w tym roku. Ponadto wyjaśniająca 
wskazała, że w części zakładów nieujętych w planie kontroli Stacja przeprowadzała 
kontrole interwencyjne w związku z informacjami o nieprawidłowościach 
zgłaszanych przez konsumentów lub powiadomieniami w systemie RASFF, kontrole 
tematyczne w miejscach obrotu żywnością, przy poborze próbek do badań 
laboratoryjnych oraz w przypadkach zatruć pokarmowych.  

(dowód: akta kontroli str. 476-477, 480-483) 

1.4. Spośród 509 kontroli podstawowych (kompleksowych) zaplanowanych na 
2016 r., 563 na rok 2017 i 169 na rok 2018 w podmiotach zajmujących się produkcją 
i/lub dystrybucją żywności sprawdzanie stosowania dodatków do żywności 
zakładano odpowiednio w 100, 87 i 79 obiektach, w odniesieniu do których 
przewidywano możliwość stosowania substancji dodatkowych. Kontroli 
kompleksowych u producentów i dystrybutorów żywności przeprowadzono 418 
w 2016 r., 355 w 2017 r. i 26 w I kwartale 2018 r. W ramach tych kontroli stosowanie 
dodatków do żywności sprawdzano odpowiednio w 24, 19 i 0 podmiotach. Założony 
w harmonogramach plan kontroli kompleksowych w obiektach zajmujących się 
produkcją i/lub dystrybucją żywności został zrealizowany w 82,1% w 2016 r., 
w 63,1% w 2017 r. i w 15,4% w I kwartale 2018 r., w tym w obiektach potencjalnie 
mogących stosować dodatki do żywności odpowiednio w 24%, 21,8% i 0%. 
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W jednym przypadku, w toku kontroli sanitarnej prowadzonej w 2017 r., stwierdzono 
nieprawidłowości związane ze stosowaniem dodatków do żywności, polegające na 
stosowaniu w barze gastronomicznym glutaminianu monosodowego (E621) do 
peklowania mięsa (3 g/kg) bez wymaganej dokumentacji i procedur 
technologicznych stosowania substancji dodatkowych, raportów produkcji oraz 
przychodu i zużycia tego dodatku do żywności. Właściciel baru tłumaczył to swoją 
niewiedzą i dwa dni po kontroli poinformował PPIS o zaprzestaniu stosowania tego 
dodatku. Wycofanie z użycia w barze glutaminianu sodu potwierdziła kontrola 
sprawdzająca Stacji. 
W okresie objętym kontrolą, wśród podejmowanych przez PPIS kontroli 
tematycznych (111 w 2016 r., 164 w 2017 r. i 6 w I kwartale 2018 r.) nie było kontroli 
dedykowanych dodatkom do żywności. 
Analiza dokumentacji z 20 wybranych kontroli kompleksowych (po 10 z 2016 
i 2017 r.), w ramach których uwzględniono też problematykę stosowania dodatków 
do żywności wykazała, że w ramach tych kontroli nie pobierano próbek żywności do 
laboratoryjnych badań ilościowych lub jakościowych w kierunku substancji 
dodatkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 593-617, 627-628) 

PPIS wyjaśniła, że niepełne wykonanie planów kontroli podstawowych w obiektach 
zajmujących się produkcją i/lub dystrybucją żywności wynikało z ograniczonych 
zasobów kadrowych w Sekcji HŻŻ i konieczności angażowania pracowników do 
przeprowadzania nieplanowanych kontroli „wynikających z kompetencji organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej” (300 nieplanowanych kontroli w 2016 r., 343 
w 2017 r. i 52 w I kwartale 2018 r.), a w I kwartale każdego roku również do 
sporządzania obligatoryjnych sprawozdań statystycznych. W toku kontroli 
podstawowych stwierdzano, że tylko część z podmiotów potencjalnie mogących 
używać do produkcji żywności substancje dodatkowe faktycznie je wykorzystywało. 

(dowód: akta kontroli str. 696, 698-699) 

1.5. Ustalone dla Stacji na lata 2016-2018 (do 31 marca) plany pobierania próbek do 
badania żywności w ramach urzędowych kontroli i monitoringu21 określały 22 grupy 
produktów spożywczych22 i liczbę prób, jaką należało pobrać do badań 
laboratoryjnych. Określony planem zakres badań w poszczególnych grupach był 
zróżnicowany. Na 397 próbek żywności zaplanowanych do laboratoryjnego 
zbadania w roku 2016 pobrano i zbadano 402 (101,3%), w tym pięć w kierunku 
substancji dodatkowych. Zgodnie z planem, w grupie ryby, owoce morza i ich 
przetwory zbadano trzy próbki, w grupie owoce jedną, w grupie majonezy, 
musztardy i sosy jedną. Wszystkie próbki zostały zbadane w zakresie substancji 
konserwujących i słodzących (E200, E210, E950-951, E954). W żadnym przypadku 
nie stwierdzono przekroczeń ich ilości dozwolonych przepisami rozporządzenia nr 
1333/200823. W roku 2017 wykonano 369 (108,5%) z 340 zaplanowanych badań 
próbek, w tym trzy w kierunku substancji dodatkowych. Zgodnie z planem, jedną 
próbkę z grupy mięso i przetwory oraz jedną z grupy drób, produkty drobiarskie, jaja 
i ich przetwory zbadano w zakresie substancji konserwujących (E249-250), kolejną 
zaś w grupie napoje alkoholowe w zakresie substancji konserwujących i słodzących 

                                                      
21  Określane co miesiąc pismami GIS, z wyodrębnieniem liczby prób do pobrania w ramach urzędowej kontroli i prób 

w ramach monitoringu. 
22  Były to: 1) mięso i przetwory; 2) drób, produkty drobiarskie, jaja i ich przetwory; 3) ryby, owoce morza i ich przetwory; 

4) mleko i przetwory mleczne; 5) ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne; 6) wyroby cukiernicze i ciastkarskie; 7) orzechy, 
w tym arachidy; 8) warzywa, w tym strączkowe; 9) owoce; 10) grzyby; 11) napoje alkoholowe; 12) wody mineralne i napoje 
bezalkoholowe; 13) tłuszcze roślinne; 14) ziarna roślin oleistych; 15) majonezy musztardy, sosy; 16) zioła, przyprawy; 
17) kawa, herbata, kakao, herbatniki; 18) wyroby garmażeryjne; 19) środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego; 
20) suplementy diety; 21) sól spożywcza i jej zamienniki; 22) materiały i wyroby do kontaktu z żywnością. 

23  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do 
żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, ze zm.) 
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(E200, E210, E950-951, E954) oraz barwników (E122). W żadnym przypadku 
badania nie wykazały przekroczenia dozwolonych ilości badanych substancji 
dodatkowych. Zgodnie z planem, w I kwartale 2018 r. pobrano i zbadano 71 próbek 
żywności, przy czym żadna z nich nie była badana w kierunku substancji 
dodatkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 547-591) 

1.6. Poza omówionym wyżej planem badań w ramach urzędowych kontroli 
i monitoringu w latach 2016-2018 (do 31 marca) pracownicy Stacji nie pobierali prób 
żywności w kierunku substancji dodatkowych. PPIS nie inicjowała też dodatkowych 
badań w kierunku substancji dodatkowych, np. kompleksowych badań pod kątem 
zgodności faktycznego składu substancji dodatkowych ze składem na etykiecie 
(opakowaniu). 
Z wyjaśnień PPIS wynikało, że stwierdzony podczas kontroli podstawowych brak 
nieprawidłowości w zakresie stosowania substancji dodatkowych oraz znakowania 
produktów żywnościowych zawierających takie substancje nie dawał podstaw do 
podejmowania kontroli tematycznych dotyczących dodatków do żywności oraz 
pobierania i badań próbek pod kątem obecności wszystkich zawartych w nich 
substancji dodatkowych, a także kompleksowych badań prób żywności pod kątem 
zgodności faktycznego składu substancji dodatkowych ze składem na etykiecie 
(opakowaniu). Pobierania i laboratoryjnego badania dodatkowych próbek żywności 
nie uzasadniały też wyniki analiz próbek żywności pobranych w ramach badań 
urzędowych kontroli i monitoringu. 

(dowód: akta kontroli str. 592, 696, 699) 

1.7. W okresie objętym kontrolą PSSE nie dokonywała kontroli granicznych jakości 
zdrowotnej żywności i środków spożywczych przywożonych z zagranicy. Natomiast 
w 2017 r. odprawiono sanitarnie na eksport do państw trzecich osiem partii (60,9 t) 
soków owocowych i ich koncentratów. W każdym przypadku świadectwa 
o spełnieniu wymagań zdrowotnych wystawiono po przeprowadzeniu sanitarnej 
kontroli granicznej, ograniczającej się do oględzin zapakowanych towarów oraz 
kontroli dokumentów, w tym przedstawionych przez eksporterów raportów z badań 
laboratoryjnych w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych, ewentualnie 
zanieczyszczeń metalami ciężkimi i pozostałościami pestycydów. W żadnym 
przypadku pracownicy Stacji nie pobierali prób odprawianych towarów do badań 
laboratoryjnych, w tym w kierunku substancji dodatkowych.  

(dowód: akta kontroli str. 536-546) 

1.8. W okresie objętym kontrolą w Stacji nie opracowywano ocen jakości zdrowotnej 
skontrolowanych w latach 2016-2018 produktów żywnościowych pod kątem:  
− kumulacji wielu substancji dodatkowych pochodzących z różnych źródeł oraz 

ewentualnego działania synergicznego lub utajonego, 
− możliwych (negatywnych) interakcji z innymi składnikami produktu oraz innymi 

składnikami diety 
oraz analiz dotyczących: 
− rodzaju substancji dodatkowych występujących w żywności spożywanej przez 

populację polską, 
− oceny spożycia substancji dodatkowych z żywnością spożywaną przez populację 

polską i oceny ryzyka narażenia polskiej populacji na działanie substancji 
dodatkowych. 
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PPIS wyjaśniła, że przepisy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej24 oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia25 nie nakładały na PPIS obowiązku dokonywania takich ocen. 

(dowód: akta kontroli str. 696, 699-700, 718) 

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli26 NIK zleciła PPIS przeprowadzenie kontroli doraźnej w zakresie 
prawidłowości oznakowania 20 wskazanych rodzajów artykułów spożywczych27, 
głównie pod kątem obecności substancji dodatkowych i prawidłowego ich 
oznaczenia. Jeden ze wskazanych przez NIK artykułów spożywczych28 nie był 
dostępny w ofercie handlowej kontrolowanych podmiotów. Kontrolerzy PSSE ustalili, 
że oznakowanie pozostałych produktów objętych kontrolą zleconą przez NIK, pod 
kątem obecności w nich substancji dodatkowych, było zgodne z obowiązującymi 
przepisami, przy czym w trzech produktach29 ich producent nie deklarował żadnych 
substancji dodatkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 701-705) 

1.9. Kontrole sanitarne podmiotów zajmujących się produkcją i/lub dystrybucją 
żywności przeprowadzali upoważnieni pracownicy Stacji, na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt 3 i 3a oraz art. 25 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie 
z Procedurą PK/BŻ/01, oprócz omówionego w pkt 3 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego arkusza oceny kontrolowanego zakładu produkcji/obrotu 
żywnością/żywienia zbiorowego/materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością, w podmiotach stosujących dodatki do żywności pracownik 
przeprowadzający kontrolę był zobowiązany wypełnić też listę pytań kontrolnych dla 
zakładów produkcji żywności stosujących dodatki do żywności F/PK/BŻ/01/10. Lista 
ta nie była załącznikiem do protokołu kontroli, lecz materiałem pomocniczym do 
oceny kontrolowanego zakładu, w zakresie: 1) ogólnych informacji o stosowaniu 
dodatków do żywności w procesie technologicznym (cztery pytania); 2) organizacji 
zarzadzania zakładem i kontroli wewnętrznej (dziewięć pytań); 3) zasad dobrej 
praktyki produkcyjnej (pięć pytań); 4) sposobu znakowania wyrobów gotowych 
(siedem pytań); 5) substancji pomocniczych w przetwórstwie (trzy pytania). 
Przeprowadzający sanitarne kontrole podstawowe w obiektach żywieniowo-
żywnościowych stosujących substancje dodatkowe do żywności nie zawsze listy 
te wypełniali, co opisane zostało w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 207-217, 234-339, 348, 493, 627-628) 

W toku niniejszej kontroli dokonano oględzin czynności kontrolnych, wykonywanych 
przez starszego asystenta Stacji, w zakresie przestrzegania przepisów 
określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków produkcji 
oraz spełnienia wymagań dotyczących jakości zdrowotnej żywności w zakresie 
stosowania dodatków do żywności w produkcji pieczywa. Kontrolowany podmiot 
(piekarnia) nie stosował bezpośrednio do produkcji pieczywa dodatków do żywności. 
W procesie produkcyjnym używał natomiast półprodukty w formie mieszanek 
piekarniczych i polepszaczy, które w swoim składzie zawierały substancje 
dodatkowe. Wskutek tego w wyprodukowanym pieczywie obecne były dodatki do 
żywności, w wyniku wprowadzenia ich wraz z jednym ze składników (na zasadzie 
przenoszenia – carry over). Oględziny wykazały, że przed sporządzeniem protokołu 
                                                      
24  Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm. 
25  Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zm. 
26  Dz. U. z 2017 r. poz. 524 (dalej: ustawa o NIK). 
27  Tj.: 1) chleb – 2 rodzaje; 2) bułka – 2 rodzaje; 3) parówki – 2 rodzaje; 4) szynka – 2 rodzaje; 5) polędwica – 2 rodzaje; 

6) kiełbasa – 1 rodzaj; 7) kiełbasa drobiowa – 1 rodzaj; 8) pasztet – 1 rodzaj; 9) bulion koncentrat; 10) filet z ryby mrożony; 
11) śledź – 1 rodzaj; 12) ciastka – 1 rodzaj; 13) herbatniki/markizy – 1 rodzaj; 14) bułka słodka typu drożdżówka – 1 rodzaj; 
15) biszkopty – 1 rodzaj. 

28  Bulion koncentrat w płynie. 
29  Wiejskie filety śledziowe, filet z dorsza bez skóry, parówki z indyka. 
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kontroli sanitarnej tematycznej oraz listy kontrolnej dla zakładów produkcji żywności 
stosujących dodatki do żywności, kontrolujący pracownik Stacji m.in.: 
− przeanalizował zapisy na etykietach i w specyfikacjach wyrobów gotowych oraz 

porównywał je z zapisami specyfikacji (składów) używanych w piekarni 
mieszanek mącznych i polepszaczy w zakresie występowania w nich substancji 
dodatkowych i pełnionej przez nie funkcji technologicznej oraz dopuszczalności 
ich stosowania i dawek określonych w załącznikach do rozporządzenia 
nr 1333/2008, 

− dokonał porównania danych z zestawienia/raportu z produkcji, uwzględniających 
masę wszystkich rodzajów pieczywa w dniu 16.04.2018 r. z raportami rozchodu 
(zużycia) w tym dniu mieszanek mącznych i polepszaczy oraz dawkami 
mieszanek i polepszaczy, określonymi w technologicznych recepturach składu 
poszczególnych wyrobów piekarskich. 

(dowód: akta kontroli str. 484-535) 

1.10. W okresie objętym kontrolą w Sekcji HŻŻ prowadzono, w programie Ms Excel 
rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS według wzoru, 
określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 
2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania 
zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających 
urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rejestr ten był prowadzony 
w sposób niejednolity i nie zawsze zgodny z tytułami kolumn określonych wzorem 
oraz nie odzwierciedlał rzeczywistego stanu nadzorowanych zakładów, co opisano 
w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 365-384, 393-396, 410-411, 439-440) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Prowadzenie badania stosowania substancji dodatkowych w żywności podczas 
sanitarnych kontroli podstawowych w obiektach żywnościowo-żywieniowych 
w zakresie węższym od określonego procedurą PK/BŻ/01. 

Analiza dokumentacji z 20 wybranych kontroli podstawowych (po 10 z 2016 
i 2017 r.), w ramach których uwzględniono też badanie stosowania dodatków do 
żywności wykazała, że kontrolujące pracownice Sekcji HŻŻ wypełniły listy pytań 
kontrolnych dla zakładów produkcji żywności stosujących dodatki do żywności 
F/PK/BŻ/01/10 tylko podczas 11 (55%) z tych kontroli. W pozostałych dziewięciu 
przypadkach ustalenia dotyczące stosowania substancji dodatkowych 
ograniczały się do wzmianek w protokołach kontroli. 

Obowiązek sporządzenia w ww. kontrolach listy pytań kontrolnych 
F/PK/BŻ/01/10 wynikał z pkt V.4.1.7) lit. c) Procedury PK/BŻ/01. 

Pracownice Sekcji HŻŻ, które przeprowadzały analizowane kontrole sanitarne 
wyjaśniły, że podczas kontroli prowadzonych we wskazanych zakładach 
odnosiły się do stosowanych surowców i składników. Z powodu 
niewystarczającej obsady kadrowej Sekcji HŻŻ, kontrole w zakładach 
produkcyjnych przeprowadzały jednoosobowo i nie były w stanie odnieść się do 
wszystkich pytań kontrolnych w obowiązującej procedurze. Wyjaśniające 
podały, że podczas narad wewnętrznych z koordynatorem Sekcji HŻŻ ustnie 
ustaliły, że „listy pytań kontrolnych będą wypełniane w miarę możliwości”. Jako 
„kryterium wypełniania list pytań przyjęto stosowanie dodatków bezpośrednio do 
produkcji, a nie na zasadzie przenoszenia – carry over, a także wielkość 
i zakres produkcji danego zakładu”. Ponadto wyjaśniające wskazały, że „na 
szkoleniach i naradach w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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w Lublinie nie było wytycznych, co do częstotliwości wypełniania list pytań 
kontrolnych”. 

(dowód: akta kontroli str. 207-217, 234-339, 348, 493, 627-628, 706-711) 

2. Nierzetelne prowadzenie rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli 
organów PIS. 

Według stanu na dzień 22.03.2018 r. rejestr zawierał wpisy dotyczące 1984 
zakładów/obiektów wprowadzonych od 20.11.2006 r. do 29.01.2018 r. 
o numerach od 1 do 1987. Przy niektórych wpisach pominięto kolejny numer 
(np. 94, 118) inne zaś użyto podwójnie (np. 33, 265). Rejestr nie był kompletny 
i aktualny, gdyż: 
a) w wierszach 1937 i 1953 wpisy ograniczały się jedynie do numerów wpisu 

(1939 i 1955), w wierszu 1978 odnotowano tylko numer wpisu (1980), nazwę 
przedsiębiorcy i nazwę zakładu, a w wierszu 1984 tylko numer wpisu (1986) 
i nazwę przedsiębiorcy. Nie wypełniono natomiast rubryk dotyczących np.: 
numeru KRS, nazwy i siedziby zakładu, rodzaju prowadzonej działalności. 
Wiersze te dotyczyły podmiotów, które wnioski o rejestrację złożyły: 
− 11.04.2017 r., pełnomocnik przedsiębiorcy przedłożył wnioski dotyczące 

obrotu środkami spożywczymi w opakowaniach jednostkowych, w tym 
suplementów diety, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz żywności wzbogaconej przez dwa różne zakłady („Ziko Apteka”, 
„Ziko Dermo”) w tej samej lokalizacji. Na wezwanie Stacji 31.05.2017 r. 
wnioski zostały uzupełnione o poświadczone notarialnie 
pełnomocnictwo, a 1.06.2017 r. Stacja wpisała do rejestru zakład „Ziko 
Apteka” pod numerem 1938 (wiersz 1936), co poświadczono 
zaświadczeniem z 6.06.2017 r. Z akt Stacji nie wynikało, z jakich 
powodów nie zostało podpisane przez PPIS przygotowane 
zaświadczenie o wpisie do rejestru drugiego z wnioskowanych zakładów 
(„Ziko Dermo”) oraz z jakiego powodu ograniczono się jedynie do 
zamieszczenia numeru wpisu (1939) w wierszu 1937 rejestru; 

− 4.07.2017 r., przedsiębiorca przedstawił wniosek dotyczący obrotu 
środkami spożywczymi w opakowaniach jednostkowych, w tym 
suplementami diety i środkami specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, a wpis do rejestru (1955) uzyskał 10.07.2017 r. Dodać 
należy, że na taki sam zakres i lokalizację podmiot ten posiadał już wpis 
pod nr 1836 rejestru, dokonany 2.05.2016 r. na wniosek złożony 
29.04.2016 r. Z akt Stacji nie wynikał powód zdublowania w 2017 r. 
wpisu z 2016 r.;  

− 22.11.2017 r., a wpis (1980) uzyskał 22.12.2017 r. na wysyłkową sprzedaż 
suplementów diety przez aptekę internetową. W kolumnie rejestru 
dotyczącej nazwy zakładu błędnie wpisano „Sklep spożywczy”; 

− 6.02.2018 r., a 7.02.2018 r. uzyskał niekompletny wpis do rejestru (1986) 
dotyczący produkcji pierwotnej;  

b) w 103 przypadkach informacje o zaprzestaniu działalności lub wnioskach 
i decyzjach w sprawie wykreślenia z rejestru zamieszczono w kolumnie 
„zmiany danych objętych wpisem do rejestru” zamiast do przeznaczonej do 
tego kolumny „decyzje w sprawie wykreślenia z rejestru”. Uniemożliwiało to 
automatyczne ustalanie liczby i listy zakładów/obiektów czynnych na 
określony dzień przy pomocy dostępnych w Excelu narzędzi filtrowania.  

Po uwzględnieniu zakładów/obiektów wykreślonych, z rejestru wynikało, że 
w objętym analizą okresie nadzorowi PSSE podlegały: 1.874 zakłady/obiekty na 
koniec 2016 r., 1.910 na koniec 2017 r. i 1.914 na dzień 31.03.2018 r., w tym 
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odpowiednio: 566, 591 i 592 obiektów produkcji pierwotnej (gospodarstw 
i działek rolnych). Dane te odbiegały od prezentowanych w rocznych 
sprawozdaniach statystycznych MZ-4830 i przytoczonych w pkt 3 nin. 
wystąpienia, wynikających z prowadzonej w Sekcji HŻŻ „dokumentacji 
wewnętrznej w postaci skoroszytów z nadzoru nad obiektami (…) obrotu 
żywnością (sklepy, kioski, hurtownie, obiekty ruchome i tymczasowe), zakładami 
produkcji żywności, innymi wytwórniami żywności, miejscami produkcji i obrotu 
materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami”. 
W stacji nie było osoby zobowiązanej formalnie (zakresem czynności) do 
prowadzenia omawianego rejestru. 

(dowód: akta kontroli str. 15-37, 365-384, 393-396, 410-411, 439-440, 719-720) 

Z wyjaśnień PPIS wynikało, że ww. stan rejestru był wynikiem wprowadzania do 
niego danych przez różnych pracowników Sekcji HŻŻ dysponujących czasem 
oraz osobę z Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego, przydzielaną do pomocy 
w pracy Sekcji HŻŻ. Karta obowiązków (…) zobowiązywała tę osobę do 
dokonywania ocen jakości posiłków w zakładach żywienia zamkniętego 
i uczestnictwa, w ustalony przez przełożonych dzień tygodnia, w pracy Sekcji 
HŻŻ zgodnie ze wskazówkami koordynatora. Zdaniem wyjaśniającej, oznaczało 
to, „że ta osoba m.in. była odpowiedzialna za wprowadzanie danych do rejestru 
zakładów (…)”.  Wyjaśniająca podała ponadto, że wyznaczy w Sekcji HŻŻ 
pracownika odpowiedzialnego za weryfikację, ujednolicenie i bieżącą 
aktualizację rejestru. Wiersze rejestru o numerach 1953, 1978 i 1984, w trakcie 
niniejszej kontroli NIK, zostały uzupełnione o brakujące poprzednio informacje. 
Podjęto też działania w celu wyjaśnienia przyczyn niewpisania do rejestru 
zakładu Ziko Dermo, gdyż według informacji uzyskanej od byłej koordynatorki 
Sekcji HŻŻ, na etapie rozpatrywania wniosku Strona nie złożyła oświadczenia 
lub wyjaśnień w kwestii potrzeby rejestracji dwóch podmiotów pod tym samym 
adresem. 

(dowód: akta kontroli str. 476-477, 481-482)  

W ocenie NIK31 w Stacji nie zapewniono właściwych warunków organizacyjno-
prawnych i kadrowych do rzetelnego sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem 
żywności w aspekcie stosowanych w niej substancji dodatkowych. Realizujący 
w tym zakresie zadania pracownicy Sekcji HŻŻ posiadali odpowiednie kwalifikacje 
i doświadczenie zawodowe. Ograniczony zasób kadrowy w okresie objętym kontrolą 
utrudniał jednak pełną realizację harmonogramów kontroli sanitarnych w obiektach 
żywieniowo-żywnościowych, ustalonych na lata 2016-2017 zgodnie z wytycznymi 
i procedurami GIS. Wytycznych w zakresie częstotliwości kontroli nie uwzględniał 
natomiast harmonogram kontroli na rok 2018, uwzględniający kontrolowanie tych 
obiektów przeciętnie co 4,6 roku. W analizowanym okresie Stacja nie 
przeprowadzała kontroli tematycznych dedykowanych dodatkom do żywności. 
Kwestie związane ze stosowaniem substancji dodatkowych stanowiły tylko jedno 
z wielu zagadnień sanitarnych kontroli podstawowych. W okresie objętym kontrolą 
uwzględniono je jedynie w 43 spośród 799 przeprowadzonych sanitarnych kontroli 
podstawowych w obiektach żywieniowo-żywnościowych. W żadnym przypadku 
podczas tych kontroli nie pobierano próbek żywności do laboratoryjnych badań 
ilościowych lub jakościowych w kierunku substancji dodatkowych. Dodać należy, że 
w 9 z 20 analizowanych przypadków ustalenia dotyczące stosowania substancji 
dodatkowych ograniczały się do wzmianek w protokołach kontroli sanitarnych, bez 

                                                      
30  Sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku MZ-48. 
31  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. 

Ocena cząstkowa 
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uprzedniego sporządzenia listy pytań kontrolnych dla zakładów produkcji żywności 
stosujących dodatki do żywności F/PK/BŻ/01/10, wymaganej Procedurą PK/BŻ/01. 
Nieprawidłowo i nierzetelnie prowadzony był też rejestr zakładów podlegających 
urzędowej kontroli organów PIS.  

2. Współpraca Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Lubartowie z innymi instytucjami oraz 
działalność edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa 
stosowania w żywności substancji dodatkowych 

2.1. W związku z niestwierdzeniem, w latach 2016-2018 (do 31 marca), przypadków 
niebezpieczeństwa zdrowotnego pochodzącego z substancji dodatkowych PPIS nie 
zgłaszała do systemu RASFF powiadomień w tym zakresie. Do Stacji nie wpłynęły 
też powiadomienia o nieprawidłowościach, w zakresie dodatków do żywności, 
stwierdzonych przez inną PSSE poza systemem RASFF. 
W okresie tym natomiast, za pośrednictwem LPWIS, z systemu RASFF do Stacji 
wpłynęły: 
− dwa powiadomienia informacyjne. Pierwsze dotyczyło przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu barwnika E151-czerwień brylantowa w produkcie pn. 
„Ikra rybia z gromadnika, czarna, solona”, pochodzącym z Niemiec 
i dystrybuowanym do sieci sklepów Kaufland. W wyniku kontroli interwencyjnej 
w Supermarkecie Kaufland w Lubartowie ustalono, że przed kontrolą została 
wdrożona procedura wycofania z obrotu i utylizacji posiadanej partii tego 
produktu. Drugie powiadomienie dotyczyło przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu barwnika E104-żółcień chinolinowa w napoju izotonicznym pn. 
„Activlab Hot Sport Drink o smaku grejpfrutowym”. Wskazano, że barwnik ten 
jest stosowany też w innych produktach spożywczych, więc jego dzienne 
spożycie może pochodzić z wielu źródeł. Podczas kontroli w sklepie, 
wskazanym na liście dołączonej do powiadomienia, stwierdzono, że produkt ten 
został już sprzedany klientom indywidualnym (brak możliwości ich identyfikacji); 

− dwa powiadomienia alarmowe. Pierwsze dotyczyło przekroczenia dopuszczalnej 
zawartości kwasu sorbowego w produkcie pn. „Śliwki suszone 150 g”, 
pochodzącym z Chile, sprzedanym do podmiotu, który wyprodukował z niego 
„Śliwki książęce w czekoladzie 180 g”, dystrybuowane do sieci sklepów 
Kaufland. W wyniku kontroli w Supermarkecie Kaufland w Lubartowie ustalono, 
że część tego produktu została już sprzedana klientom indywidualnym, 
a pozostała wycofana z obrotu. W drugim przypadku powiadomienie dotyczyło 
zawyżonej zawartości kwasu sorbowego w produkcie pn. „Suszone morele 
TESCO” opakowanie 400 g, wyprodukowanym w Turcji. W toku kontroli 
w Hipermarkecie TESCO w Lubartowie ustalono, że do tej placówki handlowej 
kwestionowany produkt nie został skierowany. 

W wyniku ww. kontroli interwencyjnych, związanych z powiadomieniami z sytemu 
RASFF, nie wydano zaleceń i wniosków pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 629-695, 721) 

2.2. W okresie objętym kontrolą PPIS nie współpracowała z innymi podmiotami32 
w zakresie bezpieczeństwa żywności zawierającej substancje dodatkowe oraz nie 
przeprowadzała w tym zakresie wspólnych kontroli z innymi organami kontroli33. 

                                                      
32  Np. organizacjami pozarządowymi, lekarzami, dietetykami. 
33  Np. Inspekcja Handlowa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

Opis stanu 
faktycznego 
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PPIS wyjaśniła, że „ze względu na brak nieprawidłowości w zakresie stosowania 
i dozowania substancji dodatkowych, w latach 2016-2018 nie było konieczności 
nawiązywania współpracy z innymi instytucjami”. 

(dowód: akta kontroli str. 175, 178, 721) 

2.3. W ramach aktywnej edukacji społeczeństwa PSSE od 2006 r. propagowała 
i koordynowała uczestnictwo szkół podstawowych i gimnazjów w Ogólnopolskim 
Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!", współorganizowanym  przez GIS oraz 
Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach 
realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. 
W latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 (do 4.04.2018 r.) 
w Programie uczestniczyło kolejno: 610, 513 i 2.521 uczniów z 13, 19 i 30 szkół 
podstawowych34 oraz  1.159, 1.736 i 236 uczniów z 11, 16 i trzech gimnazjów35 
z powiatu lubartowskiego. Stacja zaopatrywała uczestników Programu w materiały 
oświatowo-zdrowotne w formie plakatów, poradników dla nauczycieli oraz broszur 
dla rodziców i uczniów. Materiały te prezentowały informacje z zakresu 
prawidłowego żywienia dotyczące: diety zbilansowanej, podstawowych składników 
odżywczych i zawartej w nich energii, alternatywnych sposobów żywienia, zaburzeń 
stanu zdrowia i rozwoju związanych z nieprawidłowym odżywianiem. Ponadto 
uwzględniały kwestie dotyczące: praw konsumenta, znakowania produktów, 
substancji alergennych, dodatków do żywności. 

(dowód: akta kontroli str. 175-176, 178-196, 722) 

2.4. W okresie objętym kontrolą do Stacji nie wpływały skargi i interwencje 
w zakresie nieprawidłowości w stosowaniu substancji dodatkowych w żywności. 

(dowód: akta kontroli str. 468-474) 

2.5. W latach 2016-2018 (do 31 marca) PPIS nie wydawała decyzji nakazujących 
usunięcie uchybień zdrowotnych w stosowaniu dodatków do żywności i/lub 
nakazujących unieruchomienie zakładu pracy lub jego części, wycofanie z obrotu 
środka spożywczego, albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań z uwagi na 
stwierdzone nieprawidłowości w stosowaniu dodatków do żywności, gdyż nie 
stwierdzono nieprawidłowości uzasadniających wydanie takich decyzji na podstawie 
art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. PPIS nie kierowała też 
wniosków do LPWIS o nałożenie kary finansowej za wprowadzanie do obrotu 
artykułów spożywczych nieodpowiedniej jakości zdrowotnej lub deklarowanej przez 
producenta w oznakowaniu tych artykułów w zakresie stosowanych substancji 
dodatkowych. W końcu listopada 2017 r. skierowała natomiast do LPWIS jeden 
wniosek o nałożenie kary pieniężnej, na podstawie art. 103 ust. 1 pkt 1b lit c i pkt 5 
ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, na podmiot, który prowadził na 
targowisku sprzedaż wędlin i wyrobów wędliniarskich m.in. bez wymaganego 
przepisami oznakowania części z tych wyrobów. Wskutek braku oznakowania 
wyroby te spełniały przesłankę art. 3 ust. 3 pkt 45 lit d tej ustawy, dotyczącą uznania 
ich za zafałszowane. Do dnia 23.04.2018 r. wniosek PPIS nie został załatwiony 
przez LPWIS. 

(dowód: akta kontroli str. 618-626) 

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

W Stacji podejmowano odpowiednie działania w przypadkach otrzymania 
w systemie RASFF powiadomień dotyczących środków spożywczych 
nieodpowiadających przepisom w zakresie substancji dodatkowych. PPIS podjęła 

                                                      
34  Spośród ogólnej ich liczby: 52 w roku 2015/2016, 51 w roku 2016/2017 i 50 w roku 2017/2018. 
35  Spośród ogólnej ich liczby: 19 w roku 2015/2016, 19 w roku 2016/2017 pięć w roku 2017/2018. 
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właściwe działania w związku z ujawnionym przypadkiem wprowadzania do obrotu 
wędlin i wyrobów wędliniarskich m.in. bez wymaganego ich oznakowania. PSSE nie 
zidentyfikowała na terenie swojego działania zagrożeń związanych z coraz 
powszechniejszym stosowaniem w żywności substancji dodatkowych i nie 
podejmowała współpracy z innymi instytucjami na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa stosowania tych substancji. Działania Stacji w tym zakresie 
ograniczały się do propagowania i koordynowania od 2006 r. uczestnictwa szkół 
podstawowych i gimnazjów w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj 
Formę!", uwzględniającym również zagadnienia związane z dodatkami do żywności. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 
1. Rzetelne badanie problematyki substancji dodatkowych podczas kontroli 

sanitarnych prowadzonych w obiektach żywieniowo-żywnościowych, zgodnie 
z procedurą PK/BŻ/01. 

2. Zweryfikowanie i ujednolicenie zasad dokonywania wpisów w rejestrze zakładów 
podlegających urzędowej kontroli organów PIS. 

3. Bieżące i rzetelne aktualizowanie rejestru zakładów podlegających urzędowej 
kontroli organów PIS. 

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

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Lublin, dnia    29      maja 2018 r. 
 

Kontroler Dyrektor  
Główny specjalista kontroli państwowej 

Jerzy Łukaszuk 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 Edward Lis 
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