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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) Edward Odojewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 97553 z dnia 23.11.2015 r.  

20 Wojciech Dąbrowski, specjalista kontroli panstwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 97541 z dnia 02.11.2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Elblągu, ul. Królewiecka 195,  

82-300 Elbląg („PSSE” lub „Stacja”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Marek Jarosz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny („PPIS” lub „Inspektor”). 

(dowód: akta kontroli str.5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W badanym okresie1 PSSE prawidłowo realizowała zadania na rzecz 
bezpieczeństwa żywności. 

Działalność w tym zakresie była zgodna z przepisami prawa. PPIS  prawidłowo 
wydawał decyzje o wpisie do rejestru zakładom podlegającym rejestracji oraz  
o wykreśleniu zakładu z rejestru. Poprawnie na każdy rok opracowywał plany 
kontroli PSSE, a jej częstotliwość ustalono w zależności od wyników 
przeprowadzonej analizy ryzyka i określenia stopnia ryzyka danego zakładu. Wyniki 
kontroli wskazywały na trafność i celowość kontrolowanych zagadnień. PPIS 
należycie egzekwował wydane zalecenia pokontrolne, m.in. poprzez planowanie  
i przeprowadzanie kontroli sprawdzających. Rzetelnie prowadził rejestr zakładów 
podlegających urzędowej kontroli organów Pańswowej Inspekcji Sanitarnej.  
Prawidłowa i skuteczna była współpraca i wpóldziałanie Inspektora z organami 
innych inspekcji zwłaszcza Powiatowym Lekarzem Weterynarii. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działalność Inspekcji w zakresie zgodności z prawem 

1.1. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 852/20042 Stacja w latach 2013 – 2015  
(I półrocze) prowadziła w wersji elektronicznej „Rejestr zakładów podlegających 
urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej”, które: 

- produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego, 

                                                      
1 Kontrolą objęto lata 2013 – 2015 (I półrocze), w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się objęcie badaniami kontrolnymi 
zdarzeń wcześniejszych oraz póżniejszych (do dnia zakończenia czynności kontrolnych)  
2 Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 
spożywczych (Dz. U.UE.L 139 z 30.04.2004, s. 1 ze zm.). 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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- wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową 
kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, 

- produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki 
spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego,  
o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządz. nr 853/20043, z zastrzeżeniem art. 73 
ust. 6, 

- działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu  
z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się 
recyklingiem. 

Analiza 10 zakładów wybranych losowo z ww. Rejestru wykazała, że: 

− wydanie decyzji zatwierdzającej zakład każdorazowo poprzedzone zostało 
kontrolą przeprowadzoną w zakładzie, które zostały przeprowadzone od 
jednego do 11 dni od momentu złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu  
i o wpis do Rejestru, 

− decyzje zatwierdzające zakład zostały wydane od trzech do 14 dni od momentu 
złożenia wniosku,  

− wpis zakładu do Rejestru następował od trzech do 14 dni od złożenia wniosku,  

− dane w rejestrze były na bieżąco uaktualniane – w analizowanych przypadkach 
wpis do rejestru następował od jednego go trzech dni od przeprowadzenia 
kontroli w zakładzie. 

Zgodnie z art. 67 ust.1 ustawy z dnia 25.09.2006 r. o bezpieczeństwie żywności  
i żywienia4, Rejestr zakładów zawierał następujące dane: 

- imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 
wnioskodawcy, a w przypadku osoby fizycznej - numer ewidencyjny 
powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), 

- numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

- określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, 
w tym rodzaju żywności, będącej przedmiotem produkcji lub obrotu, 

- termin rozpoczęcia działalności objętej wpisem do rejestru, 

- informacje o przeprowadzonych urzędowych kontrolach zakładu, 

- decyzje w sprawie wykreślenia z rejestru. 

(dowód: akta kontroli str. 7-23) 

W Rejestrze zaewidencjoinowano ogólem 1381 zakładów w 2013 r. (w tym 202 
zatwierdzone oraz 52 zakłady będące produicentami żywności, 1482 w 2014 r. 
(odpowiednio 154 i 106) oraz 1423 zakłady w I półroczu 2015 r. (odpowiednio 70 i 
120).  

 (dowód: akta kontroli str.7-23) 

1.2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z Rejestru wykreślił z Rejestru 62 
podmioty w 2013 r. i odpowiednio 47 w 2014 r. oraz 26 w I półroczu 2015 r. 
We wszystkich przypadkach z 2013 r. przyczyną wykreślenia z Rejestru było 
zaprzestanie działalności w przedmiotowym zakresie. W latach 2014-2015, 
wykreślenie we wszystkich przypadkach nastąpiło na wniosek podmiotu 
                                                      
3 Rozporzadzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 29 kwietnia 2004. r. ustanawiające sczególne 
przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.UE.L 136 z 30.04.2004 ze zm.) 
4 Dz.U. z 2015 r. poz. 594 ze zm. 
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działającego na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Analiza 20 (14,8% wszystkich z Rejestru) przypadków wykreślenia zakładu  
z Rejestru wykazała, że we wszystkich przypadkach wykreślenia PPIS dokonywał  
w formie decyzji. Każdorazowo wykreślenie zostało odnotowane w „Rejestrze 
Zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej”. Ponadto w każdym przypadku w wyniku kontroli wykreślonego zakładu 
ustalono, że zakład faktycznie zaprzestał działalności. 

 (dowód: akta kontroli str.24-26) 

1.3. Na terenie Powiatu elbląskiego nie ma zakładów produkujących żywność 
tradycyjną. 

(dowód: akta kontroli str. 27) 

1.4. W jednym przypadku w 2014 r., PPIS uzyskał informacje w wyniku skargi 
klienta dotyczącej niewłaściwych warunków higieniczno-sanitarnych przy sprzedaży 
mięsa i przetworów mięsnych. W wyniku przeprowadzonej w dniu 25 września  
2014 r. kontroli stwierdzono, że hurtownia zajmująca się sprzedażą mięsa i jego 
przetworów prowadziła działalność bez decyzji PPIS zezwalającej na prowadzenie 
działalności w zakresie hurtowej sprzedaży mięsa i drobiu. W związku z powyższym 
PPIS skierował do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Olsztynie (WMPWIS) wniosek o wymierzenie kary 
pieniężnej właścicielowi hurtownii.   Decyzją z dnia 28 listopada 2014 r. WMPWIS 
wymierzył właścicielowi ww. hurtowni karę pieniężną w wysokości 2.500 zł.   

(dowód: akta kontroli str. 28-38) 

1.5.  Z Regulaminu Organizacyjnego PSSE  nadanego Zarządzeniem PPIS5 wynika, 
że w skład PSSE wchodzi m.in. komórka organizacyjna – Sekcja Higieny Żywności, 
Żywienia i Przedmiotów Użytku (dalej: „Sekcja”), do której zadań należało m.in.: 

- sprawowanie bieżącego nadzoru nad warunkami produkcji, transportu, 
przechowywania i sprzedaży żywności oraz działalnością w zakresie 
zorganizowanego żywienia,  

- sprawowanie nadzoru nad przedmiotami i wyrobami przeznaczonymi do 
kontaktu z żywnością,  

- prowadzenie rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu 
żywność, 

- przygotowanie projektów decyzji w sprawie zatwierdzenia, zawieszenia, lub 
cofniecia zatwierdzenia zakładów   

(dowód: akta kontroli str. 39-44) 

W Sekcji, w okresie objętym kontrolą, zatrudnionych było dziewięciu pracowników 
(kierownik sekcji, starszy asystent, troje młodszych asystentów oraz czworo 
starszych instruktorów higieny), w tym pięcioro legitymowało się wyższym 
wykształcenie, a czworo średnim.  

Inspektor legitymował się wykształceniem wyższym magisterskim, a ponadto 
posiadał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie higieny i epidemiologii. Kierownik 
Sekcji posiadał wykształcenie wyższe, a także ukończone  studia podyplomowe  
w zakresie kształtowania i oceny jakości żywności oraz profesjonalnego zarządzania 
w systemie ochrony zdrowia.   

                                                      
5 Zarządzenie z dnia 26.06.2012 r. Nr 1/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblagu 
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Starszy asystent posiadał wykształcenie wyższe oraz ukończone studia 
podyplomowe w zakresie kształtowania i oceny jakości żywności. 

 (dowód: akta kontroli str. 45-51) 

1.6. W latach 2013 – 2014  w PSSE zaplanowano łącznie 1966 kontroli, spośród 
których zrealizowano 1466 (74,6%). Ponadto przeprowadzonych było 2031 kontroli 
pozaplanowych. Jak wyjaśnił PPIS, niezrealizowanie w latach 2013-2014 wszystkich 
kontroli zaplanowanych wynikało z konieczności przeprowadzania kontroli 
niezaplanowanych tj: 

- interwencyjnych (zgłoszenia w systemie RASFF, RAPEX, interwencje 
konsumenckie, w roku 2013 przeprowadzono 225 kontroli, w roku 2014 -148), 

- sprawdzających  wykonania zaleceń w (2013 r. przeprowadzono 138 kontroli,  
a w 2014 r - 125), 

- związanych z zatwierdzaniem zakładów nowouruchamianych, zmianą 
podmiotów prowadzących działalność w danym obiekcie, rozszerzeniem 
zakresu działalności, 

- kontroli tematycznych zlecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) 
lub WMPWIS wynikających z bieżących potrzeb w ramach prowadzonego 
nadzoru sanitarnego. Przykładowo WMPWIS pismem z dnia 10.03.2014 r. 
nakazał prowadzić wzmożony nadzór nad firmami cateringowymi i bezwzględnie 
egzekwować przestrzeganie przepisów prawa żywnościowego. W związku  
z powyższym, od marca 2014 r. do 5 grudnia 2015 r., w 2 objętych nadzorem 
szpitalach przeprowadzono łącznie 10 kontroli obejmujących m.in. zagadnienia 
związane z sporządzaniem dokumentacji żywieniowej, w tym jadłospisów 
dziennych i dekadowych, ocenę stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń, 
sprzętu i urządzeń, ocenę jakościową jadłospisów, oceną realizacji HACCP  
i zasad GHP i GMP oraz przeprowadzono analizę organizacji i jakości żywienia. 

Ponadto, w przypadku nie wykonania kontroli zaplanowanej na dany rok, obiekt był 
kontrolowany w roku następnym. 

Opracowanie planów kontroli poprzedzone było sporządzaniem przez PSSE 
udokumentowanej analizy ryzyka wystapienia zagrożeń bezpieczeństwa żywności 
(sporządzono 1899 analiz – 731 w 2013 r., 735 w 2014 r. i 433 w I półroczu 2015 r.) 
i obejmowało kontrole zakładów umieszczonych w rejestrze. Typując zakłady do 
kontroli uwzględniano wytyczne wynikające z Instrukcji roboczej – „Planowanie 
kontroli” Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) nr IK/PK/HŻ/01/016.  
Do opracowania harmonogramu kontroli uwzględniono też ustalenia wcześniej 
przeprowadzanych kontroli oraz wytyczne do planowania na dany rok 
przedstawiane przez WIS i GIS.  Uwzględniono również zakres działalności  
i wielkość zakładu. Przykładowo zakłady produkujące żywność, sklepy 
wielkopowierzchniowe, zakłady żywieniowe typu otwartego (np. restauracje) oraz 
zakłady żywieniowe typu zamkniętego (np. bloki żywienia w szpitalach, stołówki  
w jednostkach oświatowo-wychowawczych i itp.) ujmowane są w planie kontroli co 
roku, bez wzglądu na ocenę ryzyka.   

(dowód: akta kontroli str.52-69) 

1.7. W latach 2013 – 2015 (I półrocze) do PPIS wpłynęło 112 skarg , z czego w w 33 
z nich (29,5%) zarzuty konsumentów się potwierdziły i dotyczyły one  niewłaściwych 
warunków produkcji żywności lub złej jakość żywności znajdującej się w obrocie.  
I tak: 

                                                      
6 Z dnia 28 pąxdziernika 2006 r. 
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- w 2013 r. złożono 44 skargi w tym w 16 w wyniku przeprowadzonych przez 
PPIS kontroli potwierdziły się zarzuty stawiane przez konsumentów, 

- w 2014 r.  złożono 53 skargi w tym w 14 w wyniku przeprowadzonych przez 
PPIS kontroli potwierdziły się zarzuty stawiane przez konsumentów, 

- w 2015 r. (I półrocze) złożono 15 skarg w tym w trzech w wyniku 
przeprowadzonych przez PPIS kontroli potwierdziły się zarzuty stawiane przez 
konsumentów, 

W wyniku działań PPIS wystawiono łącznie 21 mandatów karnych na łączną kwotę  
4750 zł 

Na podstawie analizy dokumentacji 15 (13,4% ogółu),  spośród 112 skarg złożnych 
w latach 2013-2015 (I półrocze) ustalono, że PSSE: 

- przeprowadziła w terminie od jednego do ośmiu dni od złożenia skargi kontrole 
w podmiotach, których dotyczyły skargi. W ich wynku ustalono, że zarzuty 
stawiane przez skarżących potwierdziły się w czterech przypadkach – we 
wszystkich kwestionowany towar został wycofany z obrotu, a na właściciela 
obiektu nalożono cztery madaty karne w łącznej wysokości 1100 zł, 

-  we wszystkich przypadkach PPIS udzielił odpowiedzi osobie skarżącej w 
terminie od dwóch do siedmiu dni.    

(dowód: akta kontroli str.70-74) 

1.8. W okresie objętym kontrolą nie występowały przypadki utrudniania lub 
uniemożliwiania przeprowadzenia kontroli zakładu produkującego żywność przez 
pracowników PSSE. 

(dowód: akta kontroli str. 75) 

1.9. W okresie objętym kontrolą trzech pracowników oraz PPIS wykonywało 
dodatkowe zajęcia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, po uzyskaniu zgody w dn. 08.10.2012 r. 
od WMPWIS, wykonywał w 2013 r. dodatkowe zajęcia zarobkowe – prowadzenie 
wykładów na wyższej uczelni, 

Trzech pracowników PSSE w latach 2013 – 2014 uzyskało zgody od PPIS na 
prowadzenie działalności gospodarczej w formie: prowadzenia parkingu 
strzeżonego, nauczyciel w Centrum Kształcenia oraz usługi pomocy drogowej  
i sprzedaży samochodów używanych.  

Analiza dokumentacji dotyczącej wykonywania ww. działalności wykazała, że 
pracownicy PSSE w ramach dodatkowej pracy:nie wykonywali czynności na rzecz 
producentów żywności oraz nie uczestniczyli w odbiorach obiektu budowlanego 
producenta żywności, którego projekt wcześniej opiniowali jako rzeczoznawcy 
higienosanitarni w ramach usług świadczonych poza pracą w Inspekcji. 

(dowód: akta kontroli str. 76-77) 

W badanym okresie PPIS rzetelnie prowadził rejestr zakładów podlegających 
urzędowej kontroli organów Pańswowej Inspekcji Sanitarnej.  

Prawidłowo wydawał decyzje o wpisie do rejestru zakładom podlegającym rejestracji 
oraz o wykreśleniu zakładu z rejestru.  

Właściwie reagował na skargi zgłaszane do PSSE. 

Poprawnie na każdy rok PPIS opracowywał plany kontroli PSSE. Częstotliwość 
kontroli w ramach pełnionego urzędowego nadzoru nad podmiotami nadzorowanymi 
ustalono w zależności od wyników przeprowadzonej analizy ryzyka i określenia 
stopnia ryzyka danego zakładu.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2. Egzekwowanie przez Inspekcję wydanych zaleceń 
pokontrolnych 

2.1. Analiza dokumentacji z 33 postępowań dotyczącej przeprowadzenia kontroli 
przez PSSE w latach 2013 – 2015 (I półrocze) wykazała, że we wszystkich 
przypadkach przeprowadzono kontrole: 
• stanu sanitarno-technicznego: pomieszczeń produkcyjnych, pomieszczeń 

magazynowych, pomieszczeń socjalnych, maszyn, urządzeń, linii 
produkcyjnych, 

• warunków przechowywania: surowców, półproduktów, innych składników 
żywności,  

• zgodności z wymaganiami zdrowotnymi: surowców, dozwolonych substancji 
dodatkowych,  wyrobów gotowych, użytej wody itp., 

• prawidłowości i skuteczności przeprowadzonych procesów mycia i dezynfekcji: 
maszyn, urządzeń, sprzętu, rąk personelu, stanu higieny i zdrowotności 
pracowników biorących udział w procesie produkcji lub obrocie żywnością oraz 
odbytych szkoleń wymaganych w zakresie przestrzegania zasad higieny 
odpowiednio do wykonywanej pracy, 

• sprawdzające, w tym w pięciu przypadkach przeprowadzono powtórne kontrole 
sprawdzające (zrealizowano zalecenia pokontrolne), 

Kontrole wykazały zaistnienie od jednej do dziewięciu nieprawidłowości (np. brudne 
ściany i sufity, korozja sprzętu i mebli). 
Za przeprowadzone kontrole nałożono opłaty podmiotom kontrolowanym na łączną 
kwotę 4125 zł (wszystkie opłacone).     

Spośród ww. 33 przeprowadzonych kontroli, w ośmiu z nich skontrolowano  procesy 
stosowane w produkcji lub w przetwarzaniu żywności, warunki  magazynowania 
wyrobów gotowych oraz prawidłowość oznakowania etykiet. Za stwierdzone 
uchybienia nałożono cztery mandaty na łączną kwotę 900 zł (wszystkie opłacone), 
 

(dowód: akta kontroli str. 78-87) 

2.2. W okresie objętym kontrolą PSSE przeprowadziła następującą liczbę kontroli 
dotyczących bezpieczeństwa żywności: 
- w 2013 r. 1866 kontroli (w porównaniu do 1381 podmiotów zapisanych  

w rejestrze zakładów), 

- w 2014 r. 1631 kontroli (w porównaniu do 1482 podmiotów zapisanych  
w rejestrze zakładów), 

- w I połowie 2015 r. 728 kontroli (w porównaniu do 1423 podmiotów zapisanych 
w rejestrze zakładów),  

W toku kontroli ustalono ponadto, że w latach 2013 – 2015 przeprowadzono 174 
kontrole w 21 sklepach wielkopowierzchniowych. W czterech przypadkach 
stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na sprzedaży luzem środków 
spożywczych narażonych na zanieczyszczenie, nieszczelnych drzwiach  
w magazynie, braku warunków do mycia koszy dla klientów, odklejone płytki na 
podłodze, uszkodzone wózki w magazynie (wszystkie zostały usunięte). Ponadto 
przeprowadzono 15 kontroli na targowiskach miejskich (stwierdzono jedną 
nieprawidłowość, sprzedaż wyrobów czekoladowych w niewłaściwych warunkach – 
została usunięta) 

(dowód: akta kontroli str. 21-22. 88-96) 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.3. W wyniku przeprowadzonych przez kontrolerów NIK oględzin dwóch kontroli 
bezpieczeństwa żywności przeprowadzonych przez PSSE na Targowisku Miejskim 
w Elblągu oraz w sklepie wielkopowierzchniowym ustalono, że kontrolerzy PSSE 
przestrzegali w trakcie kontroli7, wymagań określonych rozporządzeniem (WE), tj.:  

1) Przeprowadzili kontrolę w ramach harmonogramu kontroli sanitarnych 
zaplanowanych na 2015 r. oraz zgodnie z procedurami określonymi przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego8 i wymaganiami określonymi 
rozporządzeniem (WE). 

2) Posiadali odpowiednie uprawnienia i upoważnienie do kontroli oraz byli 
odpowiednio przygotowani i wyposażeni do czynności kontrolnych. 

3) Przestrzegali zasad odpowiedzialności w zakresie wszelkich niebezpieczeństw, 
ryzyk oraz wymagań dotyczących zachowania poufności i ochrony danych 
stanowiących tajemnicę kontrolowanego przedsiębiorcy. 

4) Zachowali wymogi dotyczące zakresu i kolejności poszczególnych czynności 
urzędowych. 

5) Zapoznali się z dokumentacją kontrolowanej jednostki w zakresie niezbędnym 
do kontroli. 

6) Sporządzili poprawnie wymagane dokumenty kontrolne. 
7) Przestrzegali sposobu i trybu postępowania przewidzianych ww. procedurami. 
 

(dowód: akta kontroli str. 97-123) 

2.4. PPIS w latach 2013-2015 (I półrocze) nie kierował do organów ścigania 
żadnych spraw związanych z przeprowadzonymi kontrolami i inną działalnością 
dotyczącą bezpieczeństwa żywności.   

(dowód: akta kontroli str. 124-125) 

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazywały na trafność i celowość podjętych 
kontroli w zakładach i podmiotach w zakresie bezpieczeństwa żywności. NIK 
podkreśla, że po przeprowadzonych kontrolach PPIS skutecznie egzekwował 
wydane zalecenia pokontrolne. 

3. Współpraca między Inspekcjami 

3.1. W latach 2013-2015 (I półrocze) do PPIS w Elblągu wpłynęło 91  powiadomień 
w ramach systemu RASFF (System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych 
Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt), w tym 62 krajowe, 25 od 
Komisji Europejskiej oraz cztery informacyjne, które nie wymagały 
natychmiastowego działania. W wyniku ww. powiadomień PSSE przeprowadziła 293 
kontrole w 232 obiektach.   

Analiza prawidłowości prowadzenia 15 postępowań (16,5 % z ogółu powiadomień) 
wykazała, że powiadomienia dotyczyły w 12 przypadkach produktów spożywczych 
(mąka, kasza, owoce itd.), a w trzech suplementów diety. W wyniku powiadomień 
PPIS przeprowadziła 14 kontroli w podmiotach, w których znajdowały się 
kwestionowane produkty (przeprowadzono je w terminie  1-2 dni od wpływu 
powiadomienia ), a ponadto powiadomił sklepy i hurtownie o konieczności wycofania 
i zutylizowania produktu (w czterech przypadkach). We wszystkich przypadkach  
o efektach prowadzonych działań PPIS powiadomił W-MPWIS w terminie od dwóch 
do czterech dni od wpłynięcia powiadomienia.    

(dowód: akta kontroli str. 126-135) 

                                                      
7 Zarządzenie Nr 153/2014 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie procedury przeprowadzania 
urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 
8 Zarządzenie Nr 153/2014 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie procedury przeprowadzania 
urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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3.2. Realizacja porozumień o współdziałaniu i współpracy z Powiatowym Lekarzem 
Weterynarii w Elblągu (PLW). 

W dniu 15 lutego 2008 r. zostało zawarte ramowe porozumienie pomiędzy PPIS w, 
a PLW o współdziałaniu i współpracy organów PPIS i PLW. W jego ramach: 

• PSSE przekazała listę zakładów produkujących lub przechowujących środki 
spożywcze, które produkują lub wprowadzają na rynek pasze lub materiały 
paszowe dla zwierząt tylko w 2013 r. (13.05. i 12.12.). Natomiast nie 
przekazywała takich list w 2014 r i 2015 r. pomimo zapisu w § 2 ust. 1 pkt 3  
i ust. 4 pkt ww. Porozumienia nakładającego taki obowiązek na PPIS nie 
rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Jak wyjaśnił PPIS nie zachodziła potrzeba 
uaktualniania listy ww. zakładów gdyż w latach 2014-2015 (I półrocze) nie było 
na nich żadnych zmian. 

• PPIS i PLW przeprowadziły siedem wspólnych kontroli (sześć w 2014 r. i jedną 
w 2013 r.), i tak: 

- w dniu 24 stycznia 2014 r. przeprowadzono kontrolę w hurtowni drobiu  
w związku podejrzeniem prowadzenia działalności związanej z rozbiorem drobiu 
(niezgodnie z decyzją wydaną przez PPIS w Elblągu). Kontrola potwierdziła 
prowadzenie takiej działalności, dalsze postępowanie w sprawie prowadził PLW 
w Elblągu, 

- w dniu 23.09.14 przeprowadzono kontrolę hurtowni mięsa i drobiu – ustalono, 
że hurtownia funkcjonuje bez decyzji PPIS zezwalającej na prowadzenie takiej 
działalności, na hurtownie zosłała nałożona kara w wysokości 2.500 zł,  

- ponadto jedna kontrola dotyczyła prowadzenia przez hurtownię drobiu 
działalności związanej z rozbiorem drobiu – brak nieprawidłowości, trzy kontrole 
- sprzedaż przez hurtownie jajek (dalsze postępowanie w sprawie prowadził 
PLW w Elblągu) oraz jedna kontrola kompleksowa w hurtowni mięsnej – brak 
nieprawidłowości,     

• PIS skierował pięć wystąpień do PLW dotyczących środków spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego (cztery w 2013 r. i jedno w 2014 r.) oraz pięć 
wystąpień dotyczących zagospodarowania odpadów pochodzenia zwierzęcego, 

• PIS przekazał siedem innych spraw do PLW (należały do jego właściwości,  
a dotyczyły w pięciu przypadkach sprzedaży ryb, w jednym sprzedaży jaj  
i w jednym nieprawidłowości w oznakowaniu produktu ), nie wynikały one  
z przeprowadzonych kontroli, 

• PPIS i PLW przeprowdziły trzy wspólne szkolenia dotyczące bezpieczeństwa 
żywności (jedno w 2013 i dwa w 2014 r.),   

• w zakładach, w których dokonuje się rozbioru mięsa, produkcji mięsa 
mielonego, surowych produktów zwierzęcych lub obróbki innego nie 
przetworzonego surowca pochodzenia zwierzęcego, a jednocześnie produkuje 
się lub wprowadza do obrotu inne środki spożywcze, nadzór nad tą częścią 
obiektu, w której odbywa się  się rozbiór mięsa, produkcja mięsa mielonego, 
surowych produktów zwierzęcych lub obróbka innego nie przetworzonego 
surowca pochodzenia zwierzęcego lub przechowywanie produktów 
pochodzenia zwietrzęcego wymagających kontrolowanej temperatury 
składowania, nadzór sprawował PLW. Również PLW sprawował nadzór nad 
zakładami, prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa  
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w sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego  „na odległość” (sprzedaż 
wysyłkowa),   

• nadzór nad obiektami na targowiskach, w których produkuje się lub wprowadza 
do obrotu środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego oraz nad obiektami,  
w których dokonuje się siekania, dzielenia, porcjowania, a także mielenia mięsa 
sprawował PPIS w Elblągu, natomiast nadzór nad działalnościa w zakresie 
sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego sprawował PLW. 

 (dowód: akta kontroli str. 136-156) 
 

3.3. PPIS nie współpracował w okresie objętym kontrolą z organami Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych przy kontroli produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi i wwożonych z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do Federacji 
Rosyjskiej, gdyż nie było takich przypadków. 

(dowód: akta kontroli str. 157) 

Właściwie realizowano porozumienie o współdziałaniu i współpracy PLW i PPIS. 

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 

Kontroler  

Wojciech Dąbrowski 
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........................................................ 

podpis podpis 
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