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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/050 - Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa 
żywności 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 1) Stanisław Bubiński, gł. specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 97536 z dnia 15.10.2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1 - 2) 

2) Józef Bogdański, doradca techniczny, legitymacja służbowa nr 16267  

 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
w Olsztynie, 10-079 Olsztyn, ul. Szarych Szeregów 7 (dalej: „WIJHARS lub 
„Inspektorat”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ryszard Piórkowski, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie, od dnia 19 kwietnia 2006 r. (dalej: 
„Wojewódzki Inspektor”).  

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W badanym okresie1 prawidłowa była działalność WIJHARS na rzecz 
bezpieczeństwa żywności.       

Działalność w tym zakresie była zgodna z przepisami prawa. Inspektorat wykonywał  
swoje zadania poprzez realizację kontroli planowanych na podstawie analizy 
wcześniej realizowanych zadań ustawowych, w tym zwłaszcza ustaleń kontroli  
z poprzednich lat, w których stwierdzono nieprawidłowości, a także  
z uwzględnieniem informacji z innych instytucji i inspekcji współpracujących2. 
Rzetelnie prowadzono ewidencję zgłoszeń w zakresie podjęcia działalności 
gospodarczej oraz rejestr rzeczoznawców. W sposób należyty i skuteczny 
egzekwowano wydane zalecenia pokontrolne, wymierzając, we wszystkich 
przypadkach stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, kary pieniężne. Rzetelnie 
sporządzano sprawozdania kwartalne i roczne  z realizacji swoich zadań, które 
odzwierciedlały stany faktyczne. Prawidłowa i efektywna była współpraca  
i współdziałanie Inspektoratu z organami innych inspekcji, które realizowano  
w oparciu o zawarte porozumienia.  

 

 

                                                      
1 Badany  okres  obejmował lata 2013-2015 (I półrocze), a w uzasadnionych przypadkach badaniami kontrolnymi objęto 

zdarzenia wcześniejsze oraz późniejsze (do dnia zakończenia kontroli.  
2 Dotyczyło to m.in. informacji otrzymanych od Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działalność Inspekcji w zakresie zgodności z prawem  

W badanym okresie, zgodnie z regulaminem organizacyjnym WIJHARS3, planowanie  
i wykonywanie kontroli w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 21 
grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych4 (dalej: „ujhars”) 
należało do zakresu działania Wydziału Kontroli Inspektoratu. Do zakresu działania 
Wydziału Nadzoru WIJHARS należało natomiast m.in. prowadzenie ewidencji 
podmiotów gospodarczych w zakresie objętym przepisami ww. ustawy. 

 (dowód: akta kontroli str. 4 ) 

1.1. Wydział Kontroli Inspektoratu, uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (dalej: „Główny Inspektor”), 
przygotowywał corocznie propozycje tematów kontroli na rok następny, które 
Wojewódzki Inspektor przesyłał do Głównego Inspektora. Proponowane tematy 
kontroli wynikały z analizy wcześniej realizowanych zadań ustawowych, w tym 
zwłaszcza z ustaleń kontroli z poprzednich lat, w których stwierdzono 
nieprawidłowości, informacji z innych instytucji i inspekcji współpracujących, liczby 
podmiotów w danej branży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (dalej: 
„Województwo”). Propozycje planowanych tematów  na lata 2013-2015 dotyczyły 
kontroli handlowej przetworów: 

• Z mięsa czerwonego w zakresie wykrycia zafałszowań, w tym m.in. identyfikacji 
surowców mięsnych oraz oznaczenia zawartości popiołu i obecności MOM oraz 
cząstek kości. W latach 2013-2015 (I półrocze) na terenie Województwa 
znajdowało się odpowiednio 24, 26 i 24 podmiotów zajmujących się tą 
działalnością. 

• Mleczarskich (m.in. masła, serów dojrzewających, serków topionych) w zakresie 
wykrywania zafałszowań tłuszczami obcymi. W branży tej funkcjonowało 16 
podmiotów w 2013 r. oraz po 14 w latach 2014-2015 (I półrocze). 

• Rybnych (m.in. konserw i ryb mrożonych), m.in. w zakresie zafałszowań w wadze 
netto ryb mrożonych, zawyżenia zawartości glazury, niewłaściwego oznakowania. 
W 2013 r. było 15, a w latach 2014-2015 po 16 podmiotów w tej branży. 

Corocznie planowano też przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości 
nazewnictwa i znakowania pieczywa, w funkcjonujących na terenie Województwa 171 
podmiotów w 2013 r., 185 w 2014 r. oraz 120 w 2015 r.     

(dowód: akta kontroli str. 5-13) 

1.1.1. Roczne ramowe plany kontroli, zatwierdzane przez Głównego Inspektora, były 
podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunki działań kontrolnych na dany 
rok kalendarzowy. W planach tych, w podziale na kwartały, wykazywano m.in.: 
temat kontroli, zasięg kontroli (kraj lub poszczególne województwa) oraz zakres 
kontroli (produkty priorytetowe i liczbę pobranych próbek do badań. Na podstawie 
rocznego planu kontroli, Wojewódzki Inspektor otrzymywał od Głównego Inspektora 
wytyczne do opracowania przez WIJHARS kwartalnych planów kontroli. Kwartalne 
plany kontroli (zatwierdzane przez Wojewódzkiego Inspektora) zawierały temat 
kontroli, liczbę podmiotów gospodarczych i asortyment artykułów rolno-spożywczych 
objętych kontrolą oraz liczbę próbek do badań.  

Do opracowania kwartalnych planów pracy Inspektoratu zatwierdzanych przez 
Wojewódzkiego Inspektora, stosowano tryb postępowania wskazany w Instrukcji 

                                                      
3 Ustalonym zarządzeniami Wojewódzkiego Inspektora z dnia 30.12.2011 r. oraz 18.03.2014 r. 
4 Dz. U. z 2015 r., poz. 678 
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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”, 
wynikającej z Systemu Zarządzania Jakością ISO. 

Wykonanie rocznych i wieloletnich programów kontroli planowych na lata 2013-
2015, nie odbiegało od zatwierdzonych wcześniej planów, poza jednym 
przypadkiem zmiany planu wprowadzonej przez Głównego Inspektora (w IV kw. 
2014 r.) oraz sześcioma odstępstwami5 wprowadzonymi przez Wojewódzkiego 
Inspektora, polegającymi na zmniejszeniu liczby podmiotów do kontroli. I tak:  

• Główny Inspektor pismem GI-BKJ-403-16/14 z dnia 3 października 2014 r. 
przekazał informację o wstrzymaniu kontroli jakości handlowej miodu, z uwagi 
na fakt dużego obciążenia większości Inspektoratów realizacją kontroli 
świeżych owoców i warzyw, w ramach specjalnego trybu postępowania, 
spowodowanego rosyjskim embargiem.  

• Wojewódzki Inspektor (stosownymi pismami6) wnioskował do Głównego 
Inspektora w sprawie zmniejszenia ogółem o 7 liczby podmiotów wskazanych 
w planach do kontroli, w tym 3 podmioty w zakresie prawidłowości znakowania 
niektórych artykułów rolno-spożywczych, 4 podmioty – w zakresie jakości 
handlowej (dotyczyło chrzanu, musztard, majonezów, przypraw i przetworów 
owocowo-warzywnych w zalewie). Zmniejszenie te wynikały z faktu, że na 
terenie Województwa była mniejsza liczba podmiotów prowadzących produkcję 
tych artykułów rolno-spożywczych, od przyjętych w planach kontroli. 

We wszystkich przypadkach uzyskano pisemne zgody Głównego Inspektora. Po 
uwzględnieniu w/w zmian - wykonanie ramowych planów kontroli zatwierdzonych 
przez Głównego Inspektora i wytycznych kwartalnych do planu kontroli Inspektoratu 
były zgodne z ustalonymi planami po ich skorygowaniu (ogółem jedna zmiana 
i sześć odstępstw w okresie 11 kwartałów objętych niniejszą kontrolą).   

(dowód: akta kontroli str. 14-15) 

1.1.2. Z danych Wydziału Kontroli Inspektoratu wynika, że w ramach czynności 
przygotowawczych i kontrolnych (przed dokonaniem analizy ryzyka) każdorazowo 
prowadzone były działania mające na celu wykrycie ewentualnych przedsiębiorców, 
którzy nie dokonali zgłoszenia podjęcia działalności gospodarczej. Polegało to na 
analizowaniu: ewidencji przedsiębiorców w rejestrze Inspektoratu, w elektronicznych 
rejestrów Inspekcji Weterynaryjnej, informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych 
przez Inspekcję Sanitarną, doniesień konsumenckich i pisemnych informacji 
otrzymanych z innych organów, a także rozeznania własnego (osobiste 
przeglądanie stron internetowych). W wyniku takich działań, w latach 2013 – 2015  
(III kwartały), do kontroli wytypowano m.in. 28 podmiotów, które nie dokonały 
zgłoszenia podjęcia działalności gospodarczej (odpowiednio: 10, 11, 7). W ramach 
czynności kontrolnych prowadzonych w tych podmiotach zastosowano sankcje 
karne w postaci grzywien w drodze mandatu karnego dla 21 podmiotów (w łącznej 
kwocie 2 100 zł), a w przypadku 7 podmiotów zastosowano środki oddziaływania 
wychowawczego, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 20.05. 19971 r. Kodeksu 
wykroczeń7, tj. pouczono właścicieli 7 podmiotów o konieczności zgłoszenia 

                                                      
5 tryb postępowania przyjęto na podstawie pkt. 5 i 6 rozdziału 2.1.3 Instrukcji BKJ-01-IR-01, zgodnie z którym:  „W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, Główny Inspektor, na wniosek Wojewódzkiego Inspektora, może wyrazić zgodę (odstępstwo) 
na zmianę liczby podmiotów wskazanych do kontroli lub liczby próbek pobieranych do badań określonych w Wytycznych 
kwartalnych do planu kontroli. Wniosek o zmianę liczby podmiotów lub próbek wraz z uzasadnieniem, Wojewódzki Inspektor 
w formie pisemnej przekazuje do Głównego Inspektora łącznie z kwartalnym planem pracy, w terminie do 20-go dnia 
miesiąca poprzedzającego dany kwartał.” 

6 Pisma z dnia: 20.06.2013 r., 20.06.2014 r., 17.12.2014 r., 19.03.2015 r., 19.06.2015 r. 
7 Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 
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działalności. Wszystkie ww. 28 podmiotów dopełniło formalności związanych ze 
zgłoszeniem do WIJHARS podjęcia działalności gospodarczej. 

Ponadto, po otrzymaniu od kontrolerów NIK wykazu pięciu podmiotów, w których 
Inspekcja Weterynaryjna ujawniła prowadzenie nielegalnej działalności,  
w przypadku jednego z nich (nie ujętego w rejestrze WIJHARS) została u niego 
przeprowadzona przez Inspektorat kontrola. W jej efekcie, za brak zgłoszenia 
prowadzenia działalności ukarano podmiot mandatem w kwocie 50 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 16-17) 

1.1.3. Ewidencja zgłoszeń w zakresie podjęcia i zaprzestania działalności 
gospodarczej (produkcja, składowanie, konfekcjonowanie i obrót artykułami rolno-
spożywczymi), prowadzona jest w Wydziale Nadzoru Inspektoratu. Zgłoszenia  
przyjmowane są w formie „papierowej” na formularzach opracowanych przez Główny 
Inspektorat i gromadzone branżowo w segregatorach oraz wprowadzane w formie 
elektronicznej do Zintegrowanego Systemu Informatycznego (dalej „ZSI”). Wg stanu 
na dzień 30.09.2015 r. w ZSI Inspektoratu zarejestrowanych było ogółem 315 
podmiotów, w tym najwięcej, tj. 122 w branży piekarniczej, 35 - mięso i jego 
przetworów, 24 – drób, jaja i przetwory drobiowe oraz po 21 podmioty prowadzące 
działalność związaną z wyrobami ciastkarskimi oraz rybami i przetworami rybnymi. 

W latach 2013-2015 (III kwartały) do WIJHARS zgłosiły prowadzenie działalności 
odpowiednio 31 podmioty (najwięcej, tj. po 8 w branży mięso i jego przetwory oraz 
pieczywo), 24 podmioty (najwięcej – 9 w piekarnictwie) oraz 16 podmiotów (najwięcej, 
tj. 4 – dotyczyło zakładów pakowania jaj). W ww. latach do Inspektoratu wpłynęły 
cztery zgłoszenia o zaprzestaniu działalności, w tym trzy z zakładów z kategorii mięso 
i ich przetworów, a w jednym - dotyczyło to zakładu produkującego wafle tortowe.   

(dowód: akta kontroli str. 18-22) 

1.2. W badanym okresie, zadania realizowane przez Inspektorat były zgodne  
z określonymi w art. 17 ust.1 ujhars, a także z ujętymi w planach kontroli 
zatwierdzonych przez Głównego Inspektora. Wykonanie tych zadań znajdowało 
również odzwierciedlenie w sprawozdaniach z działalności Inspektoratu i były zgodne 
z danymi zamieszczanymi w sieci ZSI. Inspektorat nie realizował zadania, o którym 
mowa w pkt 1 lit d ww. artykułu, tj. powiadamiania podpunktu krajowego punktu 
kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej 
żywności i paszach („RASFF”), dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-
spożywczych, gdyż nie wystąpiły w tym okresie przesłanki do powiadamiania.  

W latach 2013-2015 (III kw.) liczba wykonanych kontroli była zgodna z planowaną.  
Najwięcej kontroli dotyczyło nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-
spożywczych, tj. w: 

• 2013 r. przeprowadzono łącznie 2151 kontroli (na planowane 203 oraz wg 
zgłaszanych potrzeb przedsiębiorców), w ramach których 2917 oceniono pod 
względem organoleptycznym, stwierdzając nieprawidłowości w 21 z nich (0,72%),  
w 392 partiach - parametry fizykochemiczne, w tym w 78 z (19,9%) stwierdzono 
nieprawidłowości, w 2935 partiach - znakowanie, w tym w 209 (7,1%) stwierdzono 
nieprawidłowości oraz w 9 partiach zbadano pod względem mikrobiologicznym  
w zakresie technologii produkcji (brak nieprawidłowości). W zakresie warunków 
składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych przeprowadzono ogółem 
773 kontrole (na planowane co najmniej 67 oraz wg zgłoszonych potrzeb), a także 
przeprowadzono łącznie 171 pozostałych kontroli (na planowane co najmniej 
161). Pozostałe kontrole dotyczyły m.in. kontroli nad produkcją ekologiczną, 
nadzorem nad klasyfikacją tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. 

• 2014 – ogółem 1854 kontroli (na planowane co najmniej 215 i wg zgłoszonych 
potrzeb), obejmując nimi ocenę 3685 partii pod względem organoleptycznym  



 

6 

(w 9 ujawniono nieprawidłowości – 0,24%), 294 partii – fizykochemicznym  
(w 72  nieprawidłowości – 24,5%), 3746 partii – znakowanie (w 183 
nieprawidłowości, tj.  4,9%). W zakresie warunków składowania i transportu 
artykułów rolno-spożywczych przeprowadzono 666 kontroli (na planowane 71  
i wg. zgłoszeń),a 149 dotyczyło pozostałych kontroli, w tym najwięcej dotyczyło 
nadzoru  nad klasyfikacją tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. 

• 2015 r – 1027 kontroli, obejmując nimi ocenę organoleptyczną 1608 partii  
(w 1,1% z nich stwierdzono nieprawidłowości), fizykochemiczną – 395 partii  
(w 8,6% nieprawidłowości) oraz 1787 partii – pod względem oznakowania (10,6% 
nieprawidłowości).  W zakresie warunków składowania i transportu artykułów 
rolno-spożywczych przeprowadzono 355 kontroli, a 107 dotyczyło pozostałych 
kontroli. 

Do najczęściej stwierdzonych nieprawidłowości w badaniach organoleptycznych 
należały: niewłaściwy wygląd przetworów warzywnych, wygniecenia, wilgotna 
powierzchnia i obecność wody w przetworach mlecznych oraz niewłaściwy wygląd 
zewnętrzny wyrobów garmażeryjnych. 

Nieprawidłowości w ocenie cech fizykochemicznych polegały m.in. na: obecności 
niedeklarowanych składników w przetworach mięsnych (m.in. skrobi, mięsa 
oddzielonego mechanicznie, surowica wołowego, fosforanów), a także na zaniżonej: 
zawartości tłuszczu w przetworach mlecznych, udziału masy netto ryb  
w konserwach, udziału elementów składowych w mieszankach warzywnych, 
zawartości nadzienia w wyrobach garmażeryjnych oraz masy towaru w pieczywie. 

Nieprawidłowości w oznakowaniu dotyczyły m.in.: niepodania w wykazach 
składników rzeczywiście wykorzystanych do produkcji środków spożywczych, 
podania w tych wykazach składników niewykorzystanych, podania niepełnych 
danych identyfikujących producentów, a także zastosowania niewłaściwej wysokości 
cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego oraz niewłaściwej 
nazwy środka spożywczego. 

Sprawozdania roczne z realizacji planu kontroli były sporządzane rzetelnie, tj. dane 
w nich zawarte były zgodne z faktycznie wykonanych kontroli.       

(dowód: akta kontroli str. 23-41) 

1.2.1. W latach 2013-2015 WIJHARS realizował również kontrole doraźne zlecone 
przez Głównego Inspektora. W okresie tym przeprowadzono ogółem 422 kontrole 
(odpowiednio: 37, 250, 135), w tym 84 (27, 45 i 12) w zakresie nadzoru nad jakością 
handlową artykułów rolno-spożywczych, 27 kontroli (9, 14 i 4) - warunków 
składowania i transportu, zaś 311 (1, 191, i 119) dotyczyło kontroli pozostałych,  
w tym 307 kontroli nadwyżek świeżych owoców i warzyw powstałych w związku  
z wprowadzonym embargiem do Federacji Rosyjskiej (0, 189, 118).  

(dowód: akta kontroli str. 42-51) 

W badanym okresie, z inicjatywy Wojewódzkiego Inspektora, przeprowadzono  
ogółem 56 kontroli doraźnych, w tym 49 w zakresie nadzoru nad jakością handlową  
artykułów rolno-spożywczych (z tego 26 dotyczyło kontroli sprawdzających  
w podmiotach, w których wcześniej stwierdzono nieprawidłowości), 6 kontroli 
dotyczyło wprowadzania do obrotu oraz znakowania nawozów, a jedna - klasyfikacji 
tusz wieprzowych w systemie EUROP.   

(dowód: akta kontroli str. 52-55) 

1.3.  W latach 2013-2015 (III kw.), Wojewódzki Inspektor, stosownie do art. 29 ust. 1 
ujhars, wydał łącznie 98 decyzji administracyjnych (odpowiednio 12, 29,57), w tym:   
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• 26 (odpowiednio: 9, 12, 5), zakazujących wprowadzenie do obrotu artykułów 
rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej. Głównym 
powodem wydania tych decyzji było przede wszystkim niewłaściwe oznakowanie 
produktu (19 decyzji) oraz cechy fizykochemiczne produktu (11 decyzji).  

• 72 (odpowiednio 3, 17, 52), nakazujące poddanie artykułu rolno-spożywczego 
określonym zabiegom. Głównym powodem wydania tych decyzji było 
niewłaściwe oznakowanie produktu (71 decyzji) i nieprawidłowości cech 
organoleptycznych (jedna decyzja).  

Analiza losowo wybranych 22 decyzji, tj. 22,4% wszystkich wydanych decyzji 
wykazała m.in., że w zależności od charakteru przeprowadzanej kontroli oraz 
rodzaju kontrolowanych produktów i stwierdzonych nieprawidłowości, działania 
kontrolne wymagały wydawania decyzji administracyjnych bezpośrednio w czasie 
kontroli (ogłaszane ustnie i wydawane na piśmie przez kontrolerów w dniu  
i w miejscu kontroli) lub po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych pobranych 
próbek. Decyzje te zawierały zapisy, iż zgodnie z art. 29 ust. 3 ujhars, decyzja 
podlega rygorowi natychmiastowego wykonania oraz, że od decyzji tej przysługuje 
stronie kontrolowanej odwołanie do Głównego Inspektora w terminie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia (otrzymania).  

(dowód: akta kontroli str. 56-60) 

1.4. W badanym okresie, na podstawie art. 17d ust. 2 ujhars8, Wojewódzki Inspektor 
wydał sześć decyzji dotyczących zwolnienia z oznakowania jaj (wszystkie w 2013 r.) 
na okres jednego roku. Decyzje te wydano w związku z otrzymanymi  w dniu 
26.07.2013 r. wnioskami właścicieli jednej fermy kur niosek o zwolnienie podmiotu  
z obowiązku znakowania jaj, kierowanych do przemysłu spożywczego z miejsca 
produkcji. Do wniosków dołączono m.in. kserokopią decyzji o wpisaniu ww. zakładu 
do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii (”PLW”). O wydanych decyzjach 
poinformowano Głównego Inspektora oraz PLW. 
W wyniku kontroli planowej (protokół z 26.03.2014 r.), stwierdzono nieprawidłowości 
polegające na przekazywaniu jaj z miejsca produkcji do poszczególnych zakładów 
przemysłu spożywczego, które były oznakowane kodem producenta, co było 
niezgodne z dyspozycjami ww. decyzji. Ustalono ponadto, iż ww. podmiot nie 
prowadził ewidencji jaj nieoznakowanych, wymaganej postanowieniami art. 17d ust. 
4 ujhars.  

Postępowanie administracyjne w sprawach cofnięcia sześciu decyzji zwalniających 
z obowiązku znakowania jaj zakończono wydaniem w dniu 26.05.2014 r. decyzji 
cofającej ww. zwolnienie (art. 17d ust. 6 ujhars). 

Wojewódzki Inspektor wypełnił obowiązek wynikający z art. 17d ust. 8 ujhars 
przesyłając kopie obu decyzji do PLW (pisma z 26.08.2013 r. i 30.06.2014 r.) oraz 
do Głównego Inspektora (pismo z 26.08.2013 r. i z 30.06.2014 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 61-68) 

1.5. W latach 2013-2015 (III kw.) do Inspektoratu wpłynęło ogółem 206 wniosków  
o wydanie świadectwa jakości handlowej (odpowiednio: 95, 82, 29), z czego w 203 
przypadkach wydano świadectwa z pozytywną oceną jakości.  

Pozytywne świadectwa jakości handlowej uzyskali głównie podmioty, które złożyli  
wnioski w celu możliwości skorzystania z kredytów w ramach linii nowych technologii. 
Świadectwa te dotyczyły oceny jakości handlowej mleka, gryki, ziemniaków, pszenicy, 
rzepaku i żyta z przeznaczeniem na konsumpcję.  

                                                      
8 Oraz uwzględniając instrukcję „Tryb postępowania przy zwalnianiu podmiotu z obowiązku znakowania jaj, w przypadku gdy 

jaja są kierowane do przemysłu spożywczego bezpośrednio z produkcji” 
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Świadectwa z negatywną oceną  jakości wydano w odniesieniu do trzech wniosków 
złożonych w 2015 r. Dotyczyły on branży przetworów mięsnych dla wojska. Ich 
negatywna ocena wynikała z nieprawidłowości w oznakowaniu produktu (każda z trzech 
ocen), a ponadto jeden z produktów nie spełniał wymagań zadeklarowanych przez 
producenta z uwagi na nieprawidłowości w zakresie cech fizykochemicznych 
(zawyżona zawartość wody).  

(dowód: akta kontroli str. 69-72) 

1.6. Inspektorat posiada ewidencję podmiotów zajmujących się ubojem świń i bydła. 
Dane z tego zakresu uzyskano na podstawie zgłoszeń do WIJHARS przez te 
podmioty o prowadzeniu w tym zakresie działalności, a także na podstawie informacji 
otrzymanych od Inspekcji Weterynaryjnej. Na dzień 30.09.2015 r. w ewidencji 
Inspektoratu znajdowało się: 10 podmiotów prowadzących ubój świń oraz jeden 
dokonujących uboju bydła, objętych stałym nadzorem WIJHARS9. W ewidencji 
zarejestrowano ponadto 17 podmiotów dokonujących uboju świń i 9 – uboju bydła, 
nieobjęte nadzorem, z uwagi na nieprzekroczenie  wielkości ubojów, o których mowa 
w art. 15a ust. 3 ujhars. W badanym okresie Inspektorat otrzymywał od wszystkich 
podmiotów dokonujących uboju świń i bydła, stosownie do art. 15a ust. 3d ujhars, 
informacje kwartalne i roczne o liczbie uzyskanych tusz.  

(dowód: akta kontroli str. 73-86) 
 

1.6.1. W latach 2013 – 2015 (I płorocze) Inspektorat przeprowadził ogółem 244 
kontrole prawidłowości klasyfikacji tusz wołowych i wieprzowych, z czego 37 
dotyczyło tusz wołowych (nie stwierdzono nieprawidłowości), zaś 207 kontroli – tusz 
wieprzowych. W przypadku klasyfikacji tusz wieprzowych, w pięciu kontrolach  
(po dwie w latach 2013-2014 oraz jedna w 2015 r.) stwierdzono nieprawidłowości, 
polegające na braku prowadzenia klasyfikacji, niewykonaniu zaleceń pokontrolnych 
oraz nieterminowe przekazanie kwartalnej informacji o liczbie ubitej trzody chlewnej  
i bydła. W związku z nieprawidłowościami wydano cztery decyzje administracyjne 
(po dwie w latach 2013-2014)  wymierzając karę pieniężną w łącznej kwocie 3300 zł 
oraz w każdym roku nałożono po jednej karze grzywny w drodze mandatu karnego 
na łączną kwotę 550 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 27, 33, 38, 87) 

1.7.  W badanym okresie rejestr rzeczoznawców prowadzonym w WIJHARS,  
w 2013 r. wpisano 16 rzeczoznawców, w 2014 r. odpowiednio 40, a w 2015 r. - 25.  
Zgodnie z art. 35 ust. 3 i ust.4 ujhars, prowadzono go według specjalizacji  
w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych, na podstawie wydanych przez  
Wojewódzkiego Inspektora decyzji o wpisie do niego rzeczoznawców. W rejestrze 
wykazywano m.in. adres danego rzeczoznawcy, datę wpisu oraz numer rejestru,  
w którym podawano numer statystyczny gminy (w której zamieszkiwał 
rzeczoznawca), numer rodzaju działalności rzeczoznawcy (np. 1 oznaczało 
pobieranie próbek artykułów rolno-spożywczych, 2 – ustalanie klas jakości półtusz 
zwierząt rzeźnych) oraz numer specjalizacji danego rzeczoznawcy w zakresie 
rodzajów artykułów rolno-spożywczych. Analiza dokumentacji dotyczącej pięciu 
losowo wybranych pozycji z rejestru wykazała, że we wszystkich przypadkach 
posiadano pisemne informacje od Głównego Inspektora o danych osobowych 
rzeczoznawcy oraz o dniu i miejscu zadanego egzaminu z podaniem zakresu 
uprawnień rzeczoznawcy. We wszystkich analizowanych przypadkach wpisu do 
rejestru rzeczoznawców WIJHARS dokonano na podstawie decyzji Wojewódzkiego 
Inspektora, wydanej na podstawie art. 35 ust.4 ujhars.     

(dowód: akta kontroli str. 88) 

                                                      
9 Kwartalną kontrolą prawidłowości klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych. 
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Zadania wykonywane przez WIJHARS w zakresie kontroli jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych były zgodne z obowiązującymi uregulowaniami.  

2. Egzekwowanie przez Inspekcje wydanych zaleceń pokontrolnych. 

2.1. Rodzaj głównych stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonych przez 
Inspektorat nieprawidłowości podano w pkt. 1.2. niniejszego wystąpienia. W badanym 
okresie, w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Wojewódzki Inspektor wydał 
ogółem 196 decyzji administracyjnych, w tym:  

• 98 na podstawie art. 29 ujhars, z czego 26 zakazujących wprowadzenia do obrotu 
artykułów rolno-spożywczych i 72 nakazujących poddanie ww. artykułów  
(nie spełniających wymagań jakości handlowej) określonym zabiegom. 

• 3 na podstawie art. 30 ujhars zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułów 
rolno-spożywczych sprowadzonych spoza państwami UE, z powodu ich 
niewłaściwego oznakowania. 

• 95 na podstawie art. 40a ujhars, nakładających kary pieniężne (w łącznej kwocie 
161,2 tys. zł), za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych  
o nieprawidłowej jakości handlowej, w tym głównie z powodu niewłaściwego 
oznakowania  produktów, brak prowadzenia klasyfikacji tusz wieprzowych  
w systemie EUROP, w jednym przypadku za brak wykonania w 2013 r. zaleceń 
pokontrolnych.   

(dowód: akta kontroli str. 89-97) 

W latach 2013 – 2015 (III kw.) Wojewódzki Inspektor wydał łącznie 155 zaleceń 
pokontrolnych, z czego 153 z nich zostały wykonane. Nie zrealizowane zalecenia  
dotyczyły:   
− umieszczenia w oznakowaniu aktualnych danych identyfikujących producenta  

w zakresie nazwy firmy, zgodnych z wpisem zarejestrowanym w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którego termin wykonania 
WIJHARS określił do 01.08.2016 r.,  

− braku prowadzenia pomiaru masy tusz wieprzowych przy ich klasyfikacji  
w systemie EUROP, przy czym po wydaniu decyzji nakładającej karę pieniężną  
z nie wykonanie zaleceń pokontrolnych, ubojnia usunęła tę nieprawidłowość.  

(dowód: akta kontroli str. 98-99) 

2.2. Czynności i działania kontrolne Inspektoratu prowadzono zgodnie z przepisami  
określonymi w rozdziale 4 ujhars (Postępowanie kontrolne), a także czynnościami 
opisanymi w procedurach i instrukcjach, zatwierdzonych przez Głównego Inspektora.  
W postępowaniu kontrolnym WIJHARS korzystał z programów kontroli planowych  
(i doraźnych) przygotowanych w Głównym Inspektoracie i zatwierdzanych przez 
Głównego Inspektora.  
Kontrole doraźne zlecane przez Wojewódzkiego Inspektora prowadzone były  
w oparciu o stosowane w Inspektoracie procedury i instrukcje Głównego Inspektora. 

W badanym okresie (w kwartalnych planach pracy Inspektoratu), zaplanowano na 
I kwartał 2013 r. i na I kwartał 2014 r. po jednej kontroli doraźnej w zakresie jakości 
handlowej, prawidłowości znakowania pieczywa i bułki tartej. Kontrole te zarządzone 
i zatwierdzone zostały przez Wojewódzkiego Inspektora w dniach 21.12.2012 r. 
i 18.12.2013 r. Do realizacji w/w kontroli doraźnych wykorzystano programy kontroli 
doraźnej opracowane przez Wydział Kontroli Inspektoratu.  

Analiza losowo wybranej dokumentacji dotyczącej pięciu prowadzonych przez 
WIJHARS postepowań kontrolnych wykazała m.in., że we wszystkich przypadkach: 
zawierała ona upoważnienie do kontroli, w którym podano jednostkę objętą kontrolą, 
przedmiotowy zakres i termin zakończenia kontroli, a także programy kontroli 
otrzymane z GIJHARS, zatwierdzone przez Głównego Inspektora.  
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(dowód: akta kontroli str. 100) 

Dokonane w dniu 08.12.2015 r. przez kontrolera NIK oględziny czynności 
kontrolnych prowadzonych przez pracowników Wydziału Kontroli WIJHARS  
w fermie drobiu w zakresie jakości handlowej jaj spożywczych (kontrola ta była ujęta 
w planie kontroli) wykazały, że obejmowały one m.in.:   

− ustalenie identyfikacji i wielkości partii jaj znajdujących się w magazynie 
wyrobów gotowych (przed wysyłką) oraz wielkości próby jaj wymaganych do 
poddania czynnościom kontrolnym (w zakresie kontroli prawidłowości 
nadawania klas wagowych), 

− ważenie trzech partii jaj w celu określenia ich zgodności z zadeklarowaną klasą 
wagową (np.: L; M), 

− sprawdzenie cech organoleptycznych jaj oraz pobranie próbek w celu 
sprawdzenia oznakowania,  

− zabezpieczenie dwóch partii jaj z uwagi na podejrzenie nieprawidłowego 
oznakowania, które po analizie otrzymanych od przedsiębiorcy certyfikatów 
stosowanych pasz, Wojewódzki Inspektor zwolnił z zabezpieczenia.  

(dowód: akta kontroli str. 101-128) 

2.3.  WIJHARS w Olsztynie  w celu kontroli realizacji  wykonania wydanych decyzji   
podejmował m.in. następujące działania:  

• W przypadku wydanych decyzji w oparciu o art. 40a ujhars, Dział Administracji 
Inspektoratu prowadził systematyczną kontrolę terminowości zapłaty należności 
pieniężnych. W sytuacji braku wpłaty w terminie, podejmował czynności 
określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji10 (m.in. do wszystkich zobowiązanych kierowano upomnienia 
oraz wystawiano tytuły wykonawcze).  

• W przypadku decyzji wydawanych na rynku owoców i warzyw zgodnie z art. 15 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/201111, jeżeli świeże owoce  
i warzywa nie odpowiadają wymaganiom jakości handlowej, inspektor sporządzał 
protokół niezgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej, a następnie 
wydawano decyzję z art. 29 ust. 1 ujhars. We wszystkich przypadkach 
stwierdzonych nieprawidłowości, dokonywano kontroli sprawdzających.  
W przypadku pozostałych decyzji wydawanych w oparciu o art. 29 ujhars,  
weryfikowanie ich wykonania dokonywano w oparciu o przesyłane  do WIJHARS 
odpowiedzi przedsiębiorców o usunięciu nieprawidłowości, wymienionych  
w zaleceniach pokontrolnych i regulowanych decyzjami. Wykonanie decyzji 
(zaleceń) sprawdzano też w czasie przeprowadzania kolejnych kontroli  
u przedsiębiorcy (ujmowano je w planie kontroli).  

(dowód: akta kontroli str. 129-130) 

2.4. W badanym okresie do Inspektoratu wpłynęło ogółem 8 odwołań (5 w 2013 r. i 3 
w 2014 r.) do wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora decyzji, w tym do 6 
decyzji wymierzających kary grzywny w drodze mandatów karnych i 2 – wydane na 
podstawie art. 29 ujhars. Spośród tych odwołań, w jednym przypadku, decyzja 
została uchylona przez Głównego Inspektora, a w kolejnym - jest w toku 
rozpatrywania.    

(dowód: akta kontroli str. 131-136) 

2.5. W okresie objętym kontrolą do Inspektoratu wpłynęło ogółem 35 skarg, z czego 

                                                      
10 Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm. 
11 Z dnia 07.06.2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w 

odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. U. UEL 157 z 15.06.2011 r. 
str. 1, z późn. zm.) 
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przez Inspektorat  rozpatrzonych zostało 13 skarg, a pozostałe przekazano do innego 
właściwego organu. Spośród rozpatrzonych przez WIJHARS skarg, jako  zasadne, 
bądź częściowo zasadne uznano 9, zaś 4 - za niezasadne.  

Rozpatrzone przez Inspektorat skargi zasadne, bądź częściowo zasadne dotyczyły 
w dwóch przypadkach niewłaściwego oznakowania wyrobów mięsnych oraz po 
jednym przypadku: niewłaściwego oznakowania jaj oraz konserwy rybnej, importu 
nawozów niespełniających wymagań polskiej ustawy o nawozach i nawożeniu, 
niewłaściwej jakości: przetworów mlecznych, herbat czarnych liściastych i produktu 
oferowanego, jako gęś owsiana, a także zaniżonej masy jednostkowej chleba.   

W lipcu 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przeprowadził w WIJHARS 
kontrolę, którą objęto przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w latach 2012 
– 2013. Zawarte w wystąpieniu pokontrolnym zalecenia dotyczyły dwóch zagadnień, 
tj. powiadamiania osób zainteresowanych o przekazaniu skarg według właściwości 
ze wskazaniem prawidłowej podstawy prawnej (art. 231 kpa) oraz terminowe 
rozpatrywanie skarg i wniosków (art. 237 oraz art. 244 kpa). Wojewódzki Inspektor  
pismem z dnia 22.10.2014 r. poinformował Wojewodę o wykonaniu tych zaleceń   

(dowód: akta kontroli str.137) 

2.6. W okresie objętym kontrolą pracownicy Inspektoratu w drodze mandatu karnego 
nałożyli 55 kar grzywny (z art. 40 ujhars) na łączną kwotę 8 850 zł, a Wojewódzki 
Inspektor wydał 95 decyzji administracyjnych (art. 40a ujhars), nakładające kary 
pieniężne na kwotę 161 201,34 zł. Najwięcej grzywien nałożono z tytułu 
nieprawidłowości określonych w art. 40 ust. 1 pkt 5 ujhars, tj. osobom, które nie 
dopełniły obowiązku zgłoszenia podjęcia albo prowadzenia lub zaprzestania 
działalności (21 osób na kwotę 2 100 zł) oraz producentom, którzy oferowali do 
sprzedaży lub w innej formie wprowadzali do obrotu owoce i warzywa niezgodne z 
wymaganiami w zakresie jakości, tj. za naruszenie postanowień art. 40 ust. 4a ujhars 
(14 producentów i dostawców na kwotę 2 750 zł).  
Wg stanu na dzień 23.11.2015 r. na rachunek bankowy budżetu państwa 
Inspektorat przekazał kwotę 191 572,34 zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 138-140) 

Działalność WIJHARS w zbadanym zakresie była prawidłowa. Rzetelnie 
realizowano egzekwowanie wydanych zaleceń pokontrolnych, m.in. poprzez 
przeprowadzanie kontroli sprawdzających. W przypadku stwierdzonych 
nieprawidłowości, WIJHARS prawidłowo podejmował działania w celu 
wyegzekwowania zaleceń pokontrolnych.  

3. Współpraca pomiędzy Inspekcjami  

3.1. Stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt. 4 ujhars, Wojewódzki Inspektor 
zawarł w 2009 r. dwa porozumienia, tj. w dniach: 

• 16 lutego z Dyrektorem Izby Celnej w Olsztynie w sprawie kontroli jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw UE 
(państw trzecich). W porozumieniu określono m.in., że dokonywana kontrola 
jakości ww. artykułów przez WIJHARS odbywać się będzie na terenie przejść 
granicznych w Bezledach i Braniewie. Aneksem z dn. 17.02.2010 r. do  ww. 
porozumienia ustalono, że kontrola jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych przywożonych z państw trzecich przez Upoważnionych 
Przedsiębiorców („AEO”) odbywać się będzie priorytetowo i poza kolejnością.  

(dowód: akta kontroli str. 141-143 

• 29 kwietnia z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
w Olsztynie („WIORiN”) oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 
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(„PWIS”) w sprawie zasad wymiany informacji o podmiotach i produktach 
roślinnych eksportowanych z Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej 
(dalej zwane „Porozumienie trójstronne”). W dokumencie tym określono m.in., że 
Wojewódzki Inspektor przekazuje stronom porozumienia informacje uzyskane 
podczas kontroli partii świeżych owoców i warzyw eksportowanych w zakresie ich 
zgodności z wymaganiami jakościowymi Wspólnoty Europejskiej, WIORiN – 
informacje z kontroli produktów roślinnych w zakresie spełnienia wymagań 
fitosanitarnych, a PWIS – przekazuje stronom porozumienia wykaz 
eksportujących podmiotów (z terenu województwa), które zostały zarejestrowane  
i są objęte nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.       

  (dowód: akta kontroli str. 144-146) 

W 2015 r. Inspektorat realizował również zadania określone w zawartym w dniu 
16.02.2015 r. porozumieniu o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a Prezesem Agencji Rynku 
Rolnego. Dotyczyło to przeprowadzenia przez WIJHARS kompleksowych kontroli 
owoców i warzyw wycofywanych z rynku (w ramach bezpłatnej dystrybucji oraz na 
inne przeznaczenie) w ramach mechanizmu „Dalsze tymczasowe nadzwyczajne 
wsparcie producentów owoców i warzyw” zgłoszonych przez producenta. Obejmowały 
one kontrole dokumentacji, identyfikację, kontrolę fizyczną masy produktów 
wycofywanych z rynku oraz kontrolę zgodności z normami handlowymi  
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 
543/2011.   

  (dowód: akta kontroli str. 147-150) 

3.2. W latach 2013-2015 (I półrocze), realizacja Porozumienia trójstronnego, 
sprowadzała się głownie do wymiany informacji o podmiotach i produktach 
roślinnych eksportowanych z Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej. 
W zakresie niniejszej współpracy nie wykryto istotnych nieprawidłowości i eksport 
ten przebiegał bez zakłóceń do mementu wprowadzenia embarga na owoce 
i warzywa.  

W badanym okresie stała współpraca z organami innych inspekcji, urzędami  
celnymi przybierała różne formy w zależności od konkretnej sytuacji oraz potrzeby. 
Polegała ona głównie na przekazywaniu miedzy Inspekcjami sprawującymi nadzór 
w obszarze żywności informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach zgodnie  
z właściwością rzeczową. Informacje otrzymane o niewłaściwej jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych od Inspekcji Handlowej, Inspekcji Weterynaryjnej czy 
Inspekcji Sanitarnej były na bieżąco wykorzystywane w analizie ryzyka przy 
typowaniu podmiotów do kontroli planowych oraz podstawą przeprowadzenia 
kontroli doraźnych zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora. I tak, w 2013 r. do 
WIJHARS wpłynęło ogółem 29 informacji, w tym 27 z Inspekcji handlowej oraz dwa 
Inspekcji Weterynaryjnej, w 2014 r. odpowiednio 20 informacji, w tym 19 z Inspekcji 
handlowej i jedna z IW, zaś w 2015 r. łącznie 11 informacji, tj. 6 z IH, 4 – IW oraz 
jedna z Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Spośród wszystkich przekazanych 
informacji w latach 2013-2015 (I półrocze), 9 z nich WIJHARS przekazał  do innych 
instytucji zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową, zaś 46 informacji 
wykorzystał w przeprowadzanych kontrolach planowych i doraźnych.  
W przypadkach natomiast stwierdzenia nieprawidłowości przez WIJHARS w ramach 
przeprowadzanych kontroli, przesłał on zgodnie z właściwością rzeczową  do innych 
Inspekcji ogółem 15  informacji w roku 2013 (10 do IW oraz 5 do PIS), 11 informacji 
w roku 2014 (4 do IW, 6 – PIS i jedną do Inspekcji Ochrony środowiska),  
a w 201 5 r. przekazano 2 informacje do Urzędu Miar. 
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Realizując zadania określone w porozumieniu z Agencją Rynku Rolnego, 
pracownicy Inspektoratu skontrolowali do końca czerwca 2015 r. ogółem 306 partii 
świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 2727,7 ton. W dwóch przypadkach 
kontrole ujawniły nieprawidłowości, tj. w jednym przypadku dotyczyło to wady  
w oznakowaniu części partii marchwi (8 ton), a w drugim wady i uszkodzenia 1 partii 
marchwi (22 ton). W konsekwencji sporządzono protokoły niezgodności z normami 
handlowymi UE i zalecono dokonanie poprawy oznakowania i przesortowania.   

Ponadto, w ramach zadań dotyczących współpracy z organami administracji i innymi 
inspekcjami oraz udzielaniem informacji i szkoleń, Inspektorat m.in. uczestniczył  
w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez organy 
administracji rządowej i samorządowej i inne jednostki organizacyjne. W ramach 
kompetencji udzielał informacji i prowadził szkolenia w zakresie przepisów oraz 
wymagań dotyczących jakości handlowej i badań artykułów rolno – spożywczych, 
w tym m.in. na temat: „Jakość handlowa przetworów mięsnych w zakresie 
znakowania” (współorganizowanym z przedstawicielem Inspekcji Weterynaryjnej), 
„Napoje Fermentowane winiarskie i browarnictwo”. W ramach współpracy z Izbą 
Celną, jej przedstawiciele przeprowadzili szkolenie pracowników WIJHARS, a także 
zorganizowano spotkanie, których celem było wypracowanie organizacji i ustalenie 
trybów wspólnego postępowania przy pobieraniu próbek wyrobów będących pod 
nadzorem funkcjonariusza celnego.    

(dowód: akta kontroli str. 151) 

Prawidłowa i skuteczna była współpraca WIJHARS z organami innych inspekcji,  
w tym m.in. we wzajemnym informowaniu o stwierdzonych nieprawidłowościach.  

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli12, 
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 Olsztynie. 

Olsztyn, dnia 18 grudnia 2015 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy Dyrektor 

 Stanisław Bubiński 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

 
Józef Bogdański 

Doradca techniczny 

 

                                                      
12 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096. 
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