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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. Rafał Dmytrenko, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 97543 z dnia 3.11.2015 r., 

2. Marek Lisowski, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr 97544 z dnia 
3.11.2015 r.  

 

(dowód: akta kontroli str.1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie, 10-540 Olsztyn,  
ul. Dąbrowszczaków 10 („Inspektorat” lub „WIIH”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maria Gizińska, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej („Wojewódzki Inspektor”)  

 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W badanym okresie1 Inspektorat realizował zadania określone w ustawie z dnia  

15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej2, na podstawie okresowych planów 

kontroli. Opracowując te plany, stosownie do wymogów określonych w art. 9 ust. 4 

ww. ustawy uwzględniano w nich kierunki działania Inspekcji Handlowej oraz plany 

kontroli ustalane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

W latach 2013-2015 (I półrocze) wykonano wszystkie zadania kontrolne ujęte  

w kwartalnych planach pracy WIIH. Analiza dokumentacji wybranych kontroli 

zrealizowanych przez Inspektorat w ww. okresie wykazała, że czynności kontrolne 

prowadzone były zgodnie z wymogami ww. ustawy. Skargi rozpatrywano rzetelnie,  

a o sposobie ich załatwienia informowano skarżących. Inspektorat realizował także 

współpracę z inspekcjami: sanitarną, weterynaryjną i  jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych, w ramach której m.in. przekazywał informacje 

o nieprawidłowościach stwierdzonych w toku kontroli, a także przeprowadzał 

kontrole wnioskowane przez ww. podmioty. 

 

                                                           
1 Lata 2013 -2015 (I półrocze). 

2 Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm. – dalej ustawa oih. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działania Inspekcji w zakresie zgodności z prawem. 

1.1 W okresie objętym kontrolą plany pracy Inspektoratu ustalano w oparciu  

o plany kontroli Inspekcji Handlowej przekazywane przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”), a także rozeznanie i specyfikę rynku  

na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Opracowując plany, jak 

wskazała zastępca Wojewódzkiego Inspektora, brano również m.in. pod uwagę,  

na rok: 

• 2013 - Kierunki działania Inspekcji Handlowej na lata 2011-2013, Strategię 
polityki konsumenckiej Unii Europejskiej na lata 2007-2013,  

•  2014 i 2015 - Politykę Konsumencką na lata 2014-2018, Strategię Sprawne 
Państwo 2020. 

W latach 2013-2015 (I połowa) Wojewódzki Inspektor ustalał na każdy kwartał Plan 

pracy kontrolnej WIIH, który składał się z części I – kontrole planowe uwzględniające 

przekazane tematy kontroli ujęte w Planie kontroli Inspekcji Handlowej i części II – 

kontrole spoza planu kontroli Inspekcji Handlowej (w tym kontrole własne i kontrole 

interwencyjne). Plany te były zatwierdzane przez UOKiK. 

                                                          (dowód: akta kontroli str. 5-27, 50-52) 

1.2 W latach 2013 – 2015 (I połowa) w planach pracy ujęto łącznie 306 kontroli    
artykułów rolno – spożywczych (w tym 135 w 2013 r., 128 w 2014 r. i 43 w I połowie 
2015 r.), a zrealizowano 336 kontroli planowych, z tego 145 w 2013 r., 146 w 2014 r. 
i 45 w I półroczu 2015 r.  Ponadto przeprowadzono łącznie 1.035 kontroli artykułów 
rolno – spożywczych nieplanowych (własnych i interwencyjnych), w tym 413  
w 2013 r., 449 w 2014 r. i 173 w I półroczu 2015 r. 

         (dowód: akta kontroli str.28-31) 

W trakcie prowadzenia kontroli planowych (wyznaczonych przez UOKiK),  
w poszczególnych latach objętych kontrolą NIK, stwierdzono nieprawidłowości  
w zakresie:   

- zgodności produktu z obowiązującymi przepisami i deklaracjami - w 10,1% 
skontrolowanych partii wyrobów w 2013 r., w 8,3% partii w 2014 r. i 7,4% partii  
w I półroczu 2015 r. Największy procent nieprawidłowości w stosunku  
do skontrolowanych partii produktu w 2013 r. dotyczył ryb (47,6%), mleka  
i przetworów mlecznych (10,3%) oraz jaj (10%); w 2014 r. – jaj (30%), ryb (16,6%), 
mięsa i jego przetworów (14,3%); w I półroczu 2015 r. – ujawnione nieprawidłowości 
dotyczyły wyłącznie pozostałych kategorii grup produktów (m.in. oferowanych  
do sprzedaży w gastronomii, produktów rolnictwa ekologicznego) a wskaźnik  
ten wynosił 7,5%. 

- oznakowania produktów - w 3,9% skontrolowanych partii w 2013 r., 2,7%  
w 2014 r. i 12,5% zbadanych partii produktów w I półroczu 2015 r.. Największy 
procent nieprawidłowości w stosunku do skontrolowanych partii produktu w 2013 r.  
i 2014 r. dotyczył jaj i wynosił odpowiednio (12,9%) i (27,3%) oraz pozostałych grup 
produktów (m.in. oliwy z oliwek, wyrobów alkoholowych i tytoniowych) 4,8% i 0,91%;  
w I półroczu 2015 r. – ujawnione nieprawidłowości dotyczyły wyłącznie pozostałych 
kategorii grup produktów, a wskaźnik ten wynosił – 12,5%. 

Opis stanu 

faktycznego 
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- warunków przechowywania (terminy ważności), w tym oferowanie do sprzedaży 
towarów, którym upłynął termin przydatności do spożycia w: 0,2% zbadanych partii 
wyrobów w 2013 r. oraz 0,4% w 2014 r. W I półroczu 2015 r. nieprawidłowości  
w tym zakresie nie stwierdzono. Nieprawidłowości w 2013 r. i 2014 r. ujawniono 
wyłącznie w przypadku pozostałych kategorii grup produktów, a wskaźnik wynosił 
odpowiednio 0,25% i 0,6%. 

W badanym okresie, w zakresie identyfikowalności wskazanych wyżej grup 
produktów nie stwierdzono nieprawidłowości. 

W I półroczu 2015 r. nie planowano i nie realizowano kontroli dotyczących 
zgodności produktu z obowiązującymi przepisami i deklaracją, prawidłowości 
oznakowania, warunków przechowywania (terminy ważności) oraz 
identyfikowalności w zakresie: mleka i przetworów mlecznych, jaj, mięsa i jego 
przetworów. Kontrole ww. zakresie w przypadku mleka oraz mięsa zaplanowano  
bowiem na III kwartał 2015 r., a dotyczące jaj na IV kwartał 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str.28-34) 

W ww. okresie Wojewoda Warmińsko-Mazurski nie zgłaszał do WIIH propozycji  
do planów kontroli w zakresie bezpieczeństwa żywności. 

(dowód: akta kontroli str. 5-13) 

Wojewódzki Inspektor corocznie oraz co kwartał przekazywał sprawozdania  

z działalności kontrolnej do UOKiK oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.   

 (dowód: akta kontroli str.35-38) 

Sporządzone w Inspektoracie plany pracy WIIH na 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r. 

zatwierdzone zostały przez Prezesa UOKiK. 

(dowód: akta kontroli str.39-46) 

1.3 W badanym okresie w Inspektoracie prowadzona była lista rzeczoznawców  
do spraw jakości produktów i usług. Na liście tej nie było wpisanych rzeczoznawców 
z zakresu jakości artykułów rolno-spożywczych.  

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora wyjaśniła, że wpis na listę rzeczoznawców 
następuje na wniosek rzeczoznawcy, a ponieważ żaden z nich nie złożył wniosku  
o taki wpis, na prowadzonej liście nie ma rzeczoznawców z zakresu jakości 
artykułów rolno-spożywczych. 

 (dowód: akta kontroli str.47-52) 

1.4  Wojewódzki Inspektor jak również inspektorzy Inspektoratu w okresie objętym 
kontrolą nie wydawali decyzji, o których mowa w art. 18 ust.1 i art. 18 ust. 2 ustawy 
oih, dotyczących ograniczenia wprowadzania do obrotu, wstrzymania wprowadzania 
do obrotu lub wycofania z obrotu produktów albo niezwłocznego usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości.  

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora wyjaśniła, że w badanym okresie nie wystąpiły 
przesłanki do wydania takich decyzji.  

(dowód: akta kontroli str.50-54) 

1.5 Inspektorat posiadał zalecenia dotyczące trybu kontroli i wymierzania kar 
pieniężnych wydane przez Prezesa UOKiK, tj.:  

− „Zalecenia dotyczące kontroli środków spożywczych oraz trybu 

postępowania przy wymierzaniu kar pieniężnych w drodze decyzji 
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wydawanych na podstawie art. 40a ustawy o jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych”3, 

− „Zalecenia dotyczące trybu kontroli i stosowania wybranych przepisów 

prawa przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej”4. 

   (dowód: akta kontroli str.50-52) 

Analiza dokumentacji dotyczącej pięciu losowo wybranych postępowań 

kontrolnych (po dwóch z 2013 r. i 2014 r. oraz jednego z 2015 r.) wykazała, 

że w każdym przypadku:  

− wydane zostały upoważnienia do kontroli, które zawierały elementy 

wymagane art. 13 ust. 2 ustawy oih, m.in.: oznaczenie organu kontroli  

i kontrolowanego, wskazanie podstawy prawnej kontroli, określenie 

przedmiotu i zakresu kontroli (przewidywaną datę jej zakończenia)  

oraz imię, nazwisko i stanowisko kontrolującego wraz z numerem jego 

legitymacji; 

− programy kontroli odpowiadały wymogom art. 9a ust. 3 ww. ustawy, gdyż   

zawierały określenie podmiotowego i przedmiotowego zakresu kontroli,  

a także wykaz przepisów prawnych regulujących zagadnienia objęte 

zakresem kontroli. 
                                        (dowód: akta kontroli str.55-56) 

 

Oględziny czynności kontrolnych przeprowadzonych przez inspektorów  

WIIH u dwóch przedsiębiorców, w ramach kontroli artykułów rolno – 

spożywczych wykazały, że zakres przedmiotowy tych kontroli zrealizowany 

został zgodnie z  wytycznymi zawartymi w zatwierdzonych programach 

kontroli. Kontrole te przeprowadzone zostały na podstawie wydanych 

upoważnień.  

Kontrola z 26 listopada 2015 r. dotyczyła jakości handlowej oliwy z oliwek 

oraz innych olejów roślinnych i realizowana była w oparciu o program kontroli 

zatwierdzony przez Prezesa UOKiK. W jej toku zbadano prawidłowość 

oznakowania olejów i oliwy, aktualność dat minimalnej trwałości tych towarów 

lub terminów przydatności do spożycia oraz warunki przechowywania.  

W trakcie tej kontroli inspektorzy WIIH nie stwierdzili nieprawidłowości.  

 

Kontrola z 1 grudnia 2015 r. dotyczyła natomiast m.in. jakości artykułów rolno-

spożywczych, zgodności środków spożywczych z wymaganiami 

wspólnotowego prawa żywnościowego i była wykonywana na podstawie 

zatwierdzonego programu kontroli. W trakcie tej kontroli sprawdzono m.in. 

przestrzeganie terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości 

towarów oferowanych do sprzedaży oraz prawidłowość oznakowania 

towarów. Inspektorzy WIIH stwierdzili oferowanie do sprzedaży trzech partii 

towarów po upływie daty minimalnej trwałości towarów („oznaczenie najlepiej 

spożyć przed”). Dotyczyło to 12 sztuk sosu pieczeniowo-kremowego (listopad 

2015 r.), 2 sztuk płatków owsianych (30.10.2015 r.) oraz jednego napoju – 

                                                           
3 Pismo UOKiK nr DIH-84-4(4)/10/JS z 29 stycznia 2010 r. 

4 Pismo UOKiK nr DPR-078-505/11/12/13/14/LT z 30 maja 2014 r. przekazujące tekst jednolity ww. „Zaleceń”. 
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czarna porzeczka (październik 2015 r.). W związku z tym, że art. 52 ustawy  

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 594 ze zm.) zabrania oferowania do sprzedaży 

środków spożywczych, których termin do spożycia minął, a naruszenie tego 

zakazu stanowi wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, osoba 

odpowiedzialna za ww. wykroczenie została pouczona w trybie art. 41 ustawy 

z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094  

ze zm.). Przepis ten stanowi, że stosunku do sprawcy czynu można 

poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu.  

W trakcie kontroli ww. osoba wycofała towary przeterminowane ze sprzedaży.  

 Tryb prowadzenia wskazanych wyżej postępowań kontrolnych był zgodny  

z przepisami rozdziału 3 „Postępowanie kontrolne” ustawy oih. W obu ww. 

przypadkach programy kontroli zawierały określenie podmiotowego  

i przedmiotowego zakresu kontroli oraz wykaz przepisów prawnych 

regulujących zagadnienia objęte zakresem kontroli (art. 9a ust. 3 ustawy oih). 

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zawierały natomiast elementy 

wymagane  art. 13 ust. 2 ww. ustawy. 
(dowód: akta kontroli str.57-87) 

 

Zadania realizowane przez WIIH w zakresie kontroli artykułów rolno-

spożywczych prowadzone były zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami.  

 

2. Egzekwowanie przez Inspekcję wydanych zaleceń 
pokontrolnych. 

 

2.1 Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzone przez Inspektorat w trakcie 

prowadzonych w badanym okresie kontroli artykułów rolno-spożywczych 

dotyczyły oferowania do sprzedaży towarów z przekroczoną datą ważności, 

braku oznaczenia artykułów spożywczych ceną, nieprawidłowego 

oznakowania, niewłaściwej jakości. W ww. okresie, w związku  

ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano na podstawie: 

-    art. 40a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych5 łącznie 25 decyzji wymierzających karę pieniężną,  

w tym 12 w 2013 r. (na kwotę 8.459,51 zł), 9 w 2014 r. (26.389,75 zł)  

oraz 4 w I połowie 2015 r. (3.294,58 zł). Spośród tych decyzji 10 wydano  

na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4, w związku z wprowadzaniem do obrotu 

zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych, a 15 pozostałych  

na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3, w związku z wprowadzaniem do obrotu 

artykułów rolno – spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej 

określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez 

producenta w oznakowaniu tych artykułów.  

                                                           
5 Dz. U. z 2015 r., poz. 678 ze zm. 

Ocena cząstkowa 
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faktycznego 
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-  art. 30 ustawy oih łącznie 44 decyzje, w tym 22 w 2013 r. (na kwotę 

7.827,16 zł), 8 w 2014 r. (3.500,60 zł) i 14 w I połowie 2015 r. (9.521,44 zł) 

określające obowiązek zwrotu przez kontrolowanego kwoty stanowiącej 

równowartość kosztów przeprowadzonych badań. Do WIIH w ww. okresie 

wpłacono z tego tytułu łącznie 20.905,03 zł. W przypadku podmiotów, 

które nie wniosły tych należności w terminie 14 dni od dnia, w którym 

decyzja określająca wysokość należności pieniężnych stała się 

ostateczna, kierowano upomnienia oraz wystawiano tytuły wykonawcze.    

 (dowód: akta kontroli str.88-103) 

2.2 W latach 2013-2015 (I półrocze) w WIIH nie wydawano decyzji, o których 

mowa w art. 32 ustawy oih. 

 (dowód: akta kontroli str.105) 

2.3    W badanym okresie od decyzji WIIH wydanych na podstawie art. 40a ustawy  

o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wniesiono do Prezesa 

UOKiK ogółem 5 odwołań. Odwołano się od jednej decyzji wydanej w 2013 r. 

oraz w 2014 r., a także trzech wydanych w I połowie 2015 r. W wyniku 

rozpatrzenia tych odwołań w trzech przypadkach organ odwoławczy utrzymał 

w mocy decyzję Wojewódzkiego Inspektora, a w dwóch uchylił decyzje.  

W przypadku decyzji: 

− wydanej w 2013 r. wymierzającej osobie prowadzącej działalność 

gospodarczą karę w kwocie 898,95 zł, w związku z wprowadzeniem  

do obrotu dwóch partii ryb w ilości odpowiednio 15 i 20 kg (w przypadku, 

których przeprowadzone przez WIIH badania wykazały zawyżoną  

w odniesieniu do deklaracji na opakowaniu zawartość glazury), 

skontrolowany przedsiębiorca w złożonym odwołaniu zarzucił, że nie miał 

wpływu na niewłaściwą jakość handlową tych produktów. UOKiK uchylił 

ww. decyzję i umorzył postępowanie stwierdzając m.in., że w protokole 

kontroli nie udokumentowano w sposób jednoznaczny i wyczerpujący 

stanu faktycznego będącego podstawą wydania zaskarżonej decyzji; 

 

− wydanej w 2014 r. na podstawie, której wymierzono karę pieniężną  

w kwocie 18.634,25 zł za wprowadzenie do obrotu jednej partii (wielkość 

partii 851,53 kg) produktu pn. „Filet z kurczaka” nieodpowiadającej 

jakości handlowej (z uwagi na obecność obojczyków oraz pozostałości 

chrząstek, jak również niewłaściwe oznakowanie oraz brak klasy 

produktu) – wnoszący odwołanie zarzucił m.in., że kwota kary została 

ustalona dowolnie, jest ona rażąco wygórowana i niewspółmierna  

w stosunku do zarzuconego czynu, tj. niewielkiej partii towaru.  

UOKiK uchylił ww. decyzję i przekazał sprawę WIIH do ponownego 

rozpoznania, argumentując m.in., że dowody zebrane w sprawie nie były 

wystarczające. Po przeprowadzeniu postępowania wydano decyzję,  

w której na przedsiębiorcę nałożono karę w wysokości 6.435,18 zł; 
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− wydanej w 2015 r., w której nałożono karę w kwocie 1.294,58 zł  

z tytułu wprowadzenia do obrotu pięciu partii jaj (1.184 sztuk)  

nieodpowiadających jakości handlowej (z uwagi na niepodanie w miejscu 

sprzedaży m.in. klasy jakości, klasy wagowej, oznaczenia metody chowu, 

daty minimalnej trwałości) – przedsiębiorca zarzucił, że wymierzona kara 

jest nieadekwatna i zbyt wysoka do popełnionego przewinienia.  

UOKiK utrzymał decyzję w mocy; 

 

−  wydanej w 2015 r., w której nałożono karę w kwocie 500 zł z tytułu 

wprowadzenia do obrotu jednej partii morszczuka argentyńskiego  

nieodpowiadającego jakości handlowej (z uwagi na niższą masę ryby bez 

glazury w stosunku do deklaracji podanej przez producenta  

na opakowaniu) – przedsiębiorca zarzucił m.in., że decyzja została 

wydana z naruszeniem art. 77 § 1 Kpa, gdyż nie zebrano i rozpatrzono  

w sposób wyczerpujący materiału dowodowego. Wnoszący odwołanie 

zakwestionował także wyniki badań laboratoryjnych. UOKiK utrzymał 

decyzję w mocy; 

 

− wydanej w 2015 r., w której nałożono karę w kwocie 500 zł z tytułu 

wprowadzenia do obrotu dwóch partii ciast (tortów) nieprawidłowo  

oznakowanych (brak wykazu składników) – wnoszący odwołanie 

powoływał się m.in. na trudną sytuację finansową. UOKiK utrzymał 

decyzję w mocy. 

 (dowód: akta kontroli str.88-89,106-166) 

2.4 W okresie objętym kontrolą do WIIH wpłynęło ogółem 16 skarg od 

konsumentów, z tego 7 w 2013 r., 4 w 2014 r., a 5 w I półroczu 2015 r. 

Spośród tych skarg cztery przekazane zostały do rozpatrzenia innym 

organom (np. Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych, PPIS, PSS-E), a pozostałe zbadane przez Inspektorat  

w ramach kontroli. W wyniku przeprowadzonych kontroli w dwóch 

przypadkach zawarte w skargach zarzuty znalazły potwierdzenie,  

a w pozostałych nie potwierdziły się. O przekazaniu skargi właściwemu 

organowi, a także o wyniku rozpatrzenia skargi przez Inspektorat 

informowano skarżących. Z analiz dokumentacji dotyczącej skarg 

otrzymanych przez WIIH wynika m.in., że:  

• spośród 7 skarg otrzymanych w 2013 r., trzy dotyczyły niewłaściwej 

jakości produktów, a cztery pozostałe przeterminowanych towarów, tj.:  

- skargę dotyczącą niewłaściwej jakość wędlin lokalnego producenta 

przekazano do WIJHARS w Olsztynie, a skargę dotyczącą „zepsutych 

towarów” do PPIS w Olsztynie; 

        -  skargę odnoszącą się do niewłaściwej jakości piwa w sklepie 

dyskontowym zbadano w ramach kontroli, pobierając próbki tego 

produktu. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że składniki piwa 

zgodne są z deklaracją producenta; 
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-  skargę, w której wskazano na niewłaściwą jakość miodu sprzedanego  

w sklepie zbadano w toku kontroli, pobierając próbki miodu.  

Badania laboratoryjne nie potwierdziły zasadności zarzutu;  

-  trzy skargi dotyczyły sprzedaży przeterminowanych towarów w trzech 

placówkach. Przeprowadzono trzy kontrole, które nie potwierdziły 

zasadności skarg.   

• spośród czterech skarg otrzymanych w 2014 r. trzy odnosiły się  

do przeterminowanych towarów, a jedna do niewłaściwej jakości 

produktów. I tak:  

-  w przypadku trzech skarg, w których wskazywano na oferowanie  

do sprzedaży przeterminowanych artykułów spożywczych (m.in. mięsa, 

wędlin, nabiału) przeprowadzono kontrole. Zarzuty zawarte w dwóch 

skargach potwierdziły się. W związku z czym, w jednym przypadku 

skierowano do sądu wniosek i wydany został w postępowaniu 

nakazowym wyrok (kara 400 zł), a w drugim nałożono mandat w kwocie 

100 zł. Zarzuty zawarte natomiast w trzeciej skardze nie potwierdziły się; 

     -  skarga dotycząca niewłaściwej jakości mięsa w placówce handlowej 

nie znalazła potwierdzenia; 

•  5 skarg otrzymanych w 2015 r. (I półrocze) dotyczyło  

odpowiednio: sprzedaży nieświeżego mięsa w hipermarkecie  

(1 skarga), nietypowych cech organoleptycznych masła (1), 

niewłaściwego oznakowania jaj przez zakład paczkujący (1), oferowania 

do sprzedaży artykułów przeterminowanych, nieświeżych (1)  

oraz niewłaściwej jakości potraw w placówce gastronomicznej (1). I tak,: 

-   skarga wskazująca na sprzedaż nieświeżego mięsa przekazana została 

do PPIS, a skarga, w której informowano o  niewłaściwym oznakowaniu 

jaj z zakładu paczkującego – do WIJHARS w Warszawie; 

-  w przypadku skargi dotyczącej nietypowych cech organoleptycznych 

masła – podjęto działania, w toku których ustalono, że produkt  

ten nie jest oferowany w sklepie wskazanym przez skarżącego; 

- skargi dotyczące odpowiednio oferowania do sprzedaży artykułów 

przeterminowanych oraz niewłaściwej jakość potraw w placówce 

gastronomicznej (hamburgery, frytki, surówki) zbadane zostały w ramach 

czynności kontrolnych. Wyniki tych kontroli nie potwierdziły zasadności 

sformułowanych zarzutów. 

(dowód: akta kontroli str.167-179) 

W badanym okresie nie wpłynęły skargi na działanie Inspektoratu w zakresie 

postępowań dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności  

i jakością antyków rolno – spożywczych.  

 (dowód: akta kontroli str.180) 



 

10 

2.5   W badanym okresie nie wystąpiły okoliczności, które skutkowałby nałożeniem 

przez inspektorów Inspekcji grzywny, o której mowa w art. 39 ust. 2 ustawy oih.  

Nie wystąpiły także okoliczności wskazane w art. 38 i art. 39 ust. 1 ww. ustawy, 

które dawałby podstawę do wystąpienia do sądu o wymierzenie grzywny.  

 (dowód: akta kontroli str.88-89,181) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

3. Współpraca pomiędzy inspekcjami i innymi podmiotami. 
 

3.1 W dniu 28 grudnia 2010 r. pomiędzy Prezesem UOKiK i Głównym Inspektorem 

Sanitarnym zawarte zostało porozumienie ramowe o współdziałaniu i współpracy.  

W § 6 ust. 1 ww. porozumienia określono, że wojewódzcy inspektorzy inspekcji 

handlowej oraz inspektorzy sanitarni sporządzą w terminie nie dłuższym  

niż 6 miesięcy stosowne porozumienia, w których ustalą warunki oraz sposób 

współpracy i współdziałania. Realizując powyższą dyspozycję 5 kwietnia 2011 r. 

pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem, a Warmińsko-Mazurskim Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym zawarte zostało porozumienie określające 

warunki oraz sposób współdziałania organów Inspekcji Handlowej i Inspekcji 

Sanitarnej w województwie warmińsko-mazurskim, w tym zasady bieżącej 

współpracy m.in. w zakresie bezpieczeństwa żywności, a także jakości handlowej.  

 

Przyjęto w nim m.in., że: 

−  Wojewódzki Inspektor korzysta z prowadzonego przez organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej rejestru podmiotów działających na rynku spożywczym,  

w tym podmiotów przechowujących lub wprowadzających do obrotu środki 

spożywcze, 

−   wskazane wyżej organy wymieniają się informacjami i doświadczeniami  

o istotnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów, udzielają 

wzajemnej pomocy merytorycznej w ramach sprawowanego nadzoru  

i wykonywanych badań laboratoryjnych, 

−  organy te przekazują wzajemnie informacje lub dokumenty dotyczące naruszeń 

obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa żywności, w tym kopie 

decyzji wydanych w ww. zakresie, informacje o podejrzeniu wystąpienia 

fałszowania dokumentów wydawanych przez ww. inspekcje, a także informacje  

o wynikach badań laboratoryjnych środków spożywczych. 

                   (dowód: akta kontroli str.182-191) 

 W okresie objętym kontrolą obowiązywało Porozumienie z dnia 21 grudnia  

2009 r. w sprawie zasad współpracy przy wykonywaniu kontroli w zakresie 

jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, zawarte pomiędzy Prezesem 

UOKiK, a  Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno – 

Spożywczych. 

                            (dowód: akta kontroli str.188,192-196) 

  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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 Zastępca Wojewódzkiego Inspektora podała, że pracownicy Inspektoratu,  

a także pracownicy Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych w Olsztynie w badanym okresie udzielali wzajemnej pomocy 

merytorycznej w toku prowadzonych postępowań kontrolnych (np. poprzez 

konsultacje osobiste, telefoniczne).  

 W ramach tej współpracy inspektorzy WIIH, na wniosek z 29 marca 2013 r. 

Warmińsko-Mazurskiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych przeprowadzili kontrolę, dotyczącą wprowadzenia do obrotu jaj 

wiejskich. W jej toku ustalono, że oznakowanie tego produktu było 

nieprawidłowe, tj. sugerujące produkcję ekologiczną, w sytuacji gdy jaja 

pochodziły z chowu klatkowego. W związku z ustaleniami kontroli 

skontrolowanemu przedsiębiorcy wymierzono karę w wysokości 500 zł.   

                        (dowód: akta kontroli str.197-199) 

 Inspektorzy WIIH na prośbę Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych (pismo z 29 maja 2013 r.), przeprowadzili w sklepach 

wielkopowierzchniowych w województwie warmińsko-mazurskim kontrolę  

w zakresie prawidłowości oznakowania miodów pszczelich. Wykazała ona 

nieprawidłowe oznakowanie miodów, o czym w sierpniu 2013 r. poinformowano 

UOKiK.  

                   (dowód: akta kontroli str.200-204) 

 Współpracę podejmowano również z Inspekcją Weterynaryjną. Na wniosek 

Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii (pismo z 10 czerwca 2013 r.) w ramach 

kontroli prowadzonych przez WIIH w placówkach detalicznych zwracano uwagę, 

czy sprzedaż miodów jest prowadzona przez uprawnione podmioty, występują 

sytuacje niewłaściwego etykietowania miodów i produktów pszczelich, a także 

niezgodności deklaracji produktu na opakowaniu z jego faktycznym składem.  

O wynikach tych czynności poinformowano UOKiK.  

                    (dowód: akta kontroli str.205-206) 

 W ramach współpracy, w latach 2013-2015 (I połowa) WIIH przekazał 

inspekcjom lub innym organom ogółem 92 informacje w związku  

z nieprawidłowościami stwierdzonymi w ramach kontroli, w tym 54 do Inspekcji 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych („IHARS”), 33 - Inspekcji sanitarnej,  

a pięć pozostałych do Inspekcji weterynaryjnej. W informacjach kierowanych  

do IHARS wskazywano gównie (33 przypadki) na niewłaściwą jakość ryb 

mrożonych, wyrobów mleczarskich oraz przetworów mięsnych. W informacjach 

do Inspekcji sanitarnej (27) na przekroczenie daty ważności produktów,  

a w przypadku Inspekcji weterynaryjnej (5) m.in. na nieprawidłowe oznakowanie 

jaj.  

                              (dowód: akta kontroli str.207) 

 3.2 W badanym okresie Wojewódzki Inspektor na wniosek Dyrektora Delegatury 

UOKiK w Bydgoszczy (pismo z 30 października 2013 r.) skierowany w związku  

z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym w sprawie oznakowania 

produktu (masła), które może wprowadzać konsumentów w błąd, w listopadzie 
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2013 r. przekazał temu organowi kopie protokołów z kontroli przeprowadzonych 

w sklepach wskazanych w ww. piśmie. W związku natomiast z pismem  

z 4 listopada 2014 r. ww. Delegaturze przekazano informację o ostatecznych 

decyzjach wydanych przez Inspektorat dotyczących wprowadzenia do obrotu 

produktu (masła) zafałszowanego, bądź też nieodpowiadającego jakości 

handlowej lub deklaracji producenta. 

                                   (dowód: akta kontroli str.208-211) 

 W latach 2013 - 2015 (I półrocze) Inspektorat nie przeprowadzał z Delegaturą 

UOKiK w Bydgoszczy, wspólnych działań kontrolnych dotyczących artykułów 

rolno – spożywczych.  

W dniu 27 marca 2013 r. w WIIH zorganizowane zostało spotkanie z rzecznikami 

konsumentów z województwa warmińsko-mazurskiego. Jego celem było 

omówienie bieżącej współpracy, w tym wskazanie zadań inspekcji handlowej, 

kwestii mediacji oraz funkcjonowania stałego sądu konsumenckiego.  

                           (dowód: akta kontroli str.50-52,211) 

 3.3 W latach 2013-2015 (I półrocze) WIIH nie otrzymał od rzeczników 

konsumentów z województwa warmińsko-mazurskiego informacji  

(skarg lub wniosków) dotyczących jakości artykułów rolno-spożywczych.  

 Z informacji6 uzyskanych od 21 rzeczników konsumentów z województwa 

warmińsko-mazurskiego wynika, że w latach 2013 – 2015 (I półrocze) dwóch  

z nich otrzymało pisemne skargi w sprawie jakości artykułów rolno-spożywczych. 

Dwie skargi otrzymał Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Ełku, a jedną Miejski 

Rzecznik Konsumentów w Elblągu. Skarżący informowali w nich m.in. o „zakupie 

w sklepie spożywczym nieświeżego towaru – udka z kurczaka”, a także 

„stwierdzeniu papieru w konserwie”. Skargi te nie były przekazywane do WIIH.    

                (dowód: akta kontroli str. 212-251) 

 Z informacji przekazanej przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów  

w Bartoszycach („Rzecznik”) wynika także, że w październiku 2015 r. otrzymał 

on od osoby fizycznej skargę, w której sformułowano zarzuty dotyczące  

niezamieszczenia na opakowaniu płatków owsianych informacji istotnych  

dla konsumentów. Zdaniem skarżącego na opakowaniu powinna znaleźć  

się informacja, iż produkt ten może zawierać ziarna chwastów, a także  

że nie powinny go spożywać osoby uczulone na gluten. W listopadzie 2015 r. 

Rzecznik przekazał tę skargę WIIH. W wyniku jej zbadania stwierdzono,  

że zarzuty sformułowane w skardze są niezasadne. O dokonanych ustaleniach 

poinformowano Rzecznika.  

                  (dowód: akta kontroli str.252-262) 

 

                                                           
6 na podstawie art. 29 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli  
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Inspektorat stosownie do postanowień określonych w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 5 marca 2002 r.7 realizował współpracę z inspekcjami sanitarną, 

weterynaryjną i  jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. W ramach tej 

współpracy m.in. przekazywane były informacje o  nieprawidłowościach 

stwierdzonych w toku kontroli WIIH, a także realizowane kontrole, o których podjęcie 

wnioskowały wskazane wyżej inspekcje. 

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

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

 

Olsztyn, dnia 18 grudnia 2015 r. 

  
  

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy Dyrektor 
  

Rafał Dmytrenko  
specjalista kontroli państwowej  

 
 
 
 
 

Marek Lisowski  
doradca prawny  

 

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

podpis  

  

 

 

 

                                                           
7 w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, 
organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi 
interesy konsumentów (Dz. U. Nr 24, poz. 243). 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

 


