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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/082 – Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności 

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Waldemar Żarnoch, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/41/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.  

   (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bartoszycach, ul. Bohaterów 
Warszawy 12, 11 – 200 Bartoszyce (dalej: „Powiatowa Stacja” lub „PSSE”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Małgorzata Lemieszek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach, 
pełniący równocześnie funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji (dalej: „Powiatowy 
Inspektor Sanitarny” lub „PPIS”). 

 

II. Ocena1 kontrolowanej działalności 

W skontrolowanym okresie2 Powiatowa Stacja podejmowała kontrolę artykułów 
rolno – spożywczych, w tym również w kierunku substancji dodatkowych. Tematyka 
dodatków do żywności, a w szczególności ich znakowanie, stanowiła jeden  
z elementów urzędowych kontroli sanitarnych, ujętych w planach pracy jednostki  
w latach 2016 – 2018 (I kwartał). 
Powiatowy Inspektor Sanitarny zapewnił właściwe warunki organizacyjno-prawne  
do rzetelnego sprawowania nadzoru oraz kontroli nad stosowaniem w produktach 
spożywczych dodatków do żywności. Zadania w tym zakresie realizowali 
pracownicy Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, posiadający 
odpowiednie kwalifikacje. 
Kontrole zakładów stosujących do produkcji dodatki do żywności prowadzono 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami i procedurami 
wewnętrznymi. Spośród przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą ogółem  
904 kontroli artykułów rolno-spożywczych, w 462 kontrolach dokonano badania tych 
artykułów także w zakresie substancji dodatkowych. Rzetelnie i skutecznie 
wyegzekwowano od przedsiębiorców wydane zalecenia w przypadku stwierdzonych 
nieprawidłowości. 
Powiatowa Stacja realizowała plany poboru prób produktów zawierających dodatki 
do żywności zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Warmińsko–
Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Pobrano 
łącznie 30 próbek do badań laboratoryjnych, którymi objęto 19 substancji 
dodatkowych, w tym sześć próbek w kierunku kryteriów czystości tych substancji. 
Kierunek badań określano na dany rok w harmonogramach poboru próbek dla celów 
urzędowych kontroli, w ramach których badaniem zawartości substancji 
dodatkowych oraz ich czystości objęto łącznie dziewięć grup produktów. Zakresy 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Lata 2016-2018 (I kwartał). 
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badań laboratoryjnych były różne w zależności od grupy produktu. Napoje 
gazowane badane były głównie na obecność substancji słodzących, produkty 
warzywne w kierunku przeciwutleniaczy, przetwory zbożowo – mączne oraz 
koncentraty spożywcze na zawartość barwników organicznych, tłuszcze roślinne na 
obecność niedozwolonych barwników, a pozostałe grupy produktów analizowano 
zwłaszcza w kierunku substancji konserwujących. Badania substancji dodatkowych 
w kierunku kryterium czystości dotyczyło zawartości metali szkodliwych dla zdrowa. 
Nie wykonywano natomiast kompleksowych badań próbek środków spożywczych 
zawierających wiele dodatków, w tym substancji zagęszczających, konserwantów, 
aromatów, przeciwutleniaczy itp.  
Pracownicy Powiatowej Stacji w ramach wykładów i organizowanych zajęć 
edukacyjnych podnosili świadomość społeczeństwa w zakresie zapoznawania się  
z informacjami zawartymi na etykietach produktów spożywczych, w szczególności 
ze składem obejmującym m.in. dodatki do żywności. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest miasto Bartoszyce oraz powiat 
bartoszycki. Zgodnie z jej regulaminem organizacyjnym3 realizuje ona zadania  
z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad 
warunkami higieny środowiska, pracy w zakładach, procesów nauczania  
i wychowania, wypoczynku i rekreacji, a także warunkami zdrowotnymi żywności, 
żywienia i przedmiotów użytku oraz higieniczno–sanitarnymi, jakie powinien spełniać 
personel medyczny, sprzęt i pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia 
zdrowotne. 

W strukturze Powiatowej Stacji wyodrębniono m.in. Sekcję Higieny Żywności, 
Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE (dalej: „sekcja higieny żywności”). Do jej  
obowiązków należała realizacja zadań związanych z bieżącym nadzorem 
sanitarnym m.in nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania  
i sprzedaży żywności, działalnością w zakresie zorganizowanego żywienia 
konsumentów, a także pobieranie do badań próbek środków spożywczych, w tym 
również na obecność substancji dodatkowych. Pracownikom ww. komórki 
organizacyjnej przypisano sprawy związane z kwestiami dodatków do żywności,  
tj. obowiązek pobierania próbek do badań laboratoryjnych tych substancji, a także 
kontrolę warunków zdrowotnych produkcji, transportu, przechowywania, sprzedaży 
żywności, warunków żywienia oraz innych wyrobów mogących mieć wpływ  
na zdrowie ludzi. 

W 2017 r. Warmińsko–Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (dalej:  
„W-MPWIS”) zorganizował szkolenie dla pracowników Powiatowych Stacji z terenu 
województwa warmińsko – mazurskiego, w których poruszane były zagadnienia 
związane z dodatkami do żywności, tj. m.in.: prawodawstwo Unii Europejskiej  
w sprawie tych dodatków, analiza zasadności stosowania środków poprawiających 
żywność przez przedsiębiorców, specyfikacja dodatków oraz zasady przenoszenia  
i wymagania dotyczące etykietowania dla środków poprawiających żywność. 
Przedstawiciel Powiatowej Stacji uczestniczący w ww. szkoleniu przeprowadził 
następnie szkolenia w tym zakresie dla pozostałych pracowników PSSE. W 2016 r. 
przeprowadzano też szkolenia wewnętrzne dla pracowników sekcji higieny żywności 

                                                      
3 Zarządzenie nr 11/2016 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach z dnia 26 września 2016 r.  
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bartoszycach. 

Opis stanu 
faktycznego 
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w tematyce pobierania próbek żywności w kierunku badania substancji dodatkowych 
oraz znakowania żywości w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

(dowód: akta kontroli str. 3-43) 
1.2. Powiatowy Inspektor Sanitarny opracował plan zasadniczych przedsięwzięć dla 
PSSE na poszczególne lata objęte kontrolą. Plany te były zgodne z wytycznymi 
Głównego Inspektora Sanitarnego (dalej: „GIS”) w zakresie zasadniczych zamierzeń 
i głównych kierunków działania PSSE na dany rok. Zadania uwzględnione dla sekcji 
higieny żywności dotyczyły m.in. przeprowadzania kontroli kompleksowych 
nadzorowanych obiektów w ramach obowiązującej procedury urzędowej kontroli 
żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 
kontroli tematycznych w ramach wojewódzkiego programu kontroli tematycznych na 
dany rok, a także realizacji planu pobierania próbek do badań laboratoryjnych4. 
Przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem żywności zawierającej substancje 
dodatkowe zaplanowane przez PPIS dotyczyły m.in. wzmożonego nadzoru nad 
znakowaniem, prezentacją oraz reklamą środków spożywczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem prawidłowości stosowanych żywieniowych i zdrowotnych  
w poszczególnych latach objętych kontrolą, a także w 2016 r. wzmożonej kontroli 
zakładów produkcji żywności stosującej dodatki do żywności, ujętych  
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 z dnia  
16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności5 w ramach pracy ciągłej 
jednostki. 

W-MPWIS pismami z 23 października i 7 grudnia 2015 r. przekazał szczegółowe 
wytyczne dotyczące sposobu realizacji w 2016 r. kontroli tematycznych zakładów 
produkcji żywności stosujących dodatki do żywności. Wskazał również, że 
informacje uzyskane podczas przeprowadzanych kontroli powinny obejmować m.in. 
identyfikację stosowanych dodatków do żywności, w szczególności danych 
dotyczących dostawców lub producentów, ich znakowania, specyfikacji oraz rejestru 
umożliwiającego prześledzenie przychodu i rozchodu, a także funkcję 
technologiczną w wyrobie gotowym i znakowanie produktu gotowego. Podał też  
minimalną liczbę kontroli w powyższym zakresie do przeprowadzenia przez 
Powiatową Stację, tj. minimum jedną w kwartale.   

   (dowód: akta kontroli str. 44-124) 
1.3. PPIS opracował plany kontroli zakładów produkujących i wprowadzających do 
obrotu żywność, w tym zawierającą substancje dodatkowe. Plany te uwzględniały 
kontrole sanitarne zakładów produkcji/obrotu żywnością z podziałem na kontrole 
kompleksowe i kontrole tematyczne (problemowe).  

Zgodnie z procedurą przeprowadzania urzędowej kontroli żywości zakres 
kompleksowej kontroli sanitarnej dotyczył oceny stanu techniczno-sanitarnego 
(siedem obszarów6), higieny produkcji, dystrybucji i sprzedaży (trzy obszary7), 

                                                      
4 Zgodnie z wytycznymi W-MPWIS do planów pracy w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, żywności prozdrowotnej, 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych na lata 2016-2018: kontrole 
kompleksowe powinny uwzględniać procedurę urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością z wykorzystaniem arkuszy oceny zakładu produkcji, obrotu żywnością, materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz listę pytań kontrolnych jako materiału pomocniczego (weryfikujących m.in.  
znakowanie i dostępność informacji na temat żywności dla klienta, w tym stosowanych w produkcji posiłków substancji lub 
produktów powodujących alergie oraz reakcje nietolerancji), kontrole tematyczne zaś to kontrole problemowe i szczegółowe, 
wynikające z oceny sytuacji sanitarno – epidemiologicznej nadzorowanego terenu z wykorzystaniem listy pytań kontrolnych 
jako materiału pomocniczego np. kontrole zakładów produkcji żywności stosujących dodatki do żywności oraz kontrole nad 
znakowaniem środków spożywczych (w tym również substancji dodatkowych). Częstotliwość i harmonogram kontroli obiektów 
produkcji i obrotu żywnością oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wynikała z analizy ryzyka 
tych jednostek na podstawie instrukcji planowania kontroli oraz instrukcji dotyczącej kryteriów oceny zakładu produkcji, obrotu 
żywnością, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 
5 Dz.U.UE.L.354 z 31.12.2008 r., s. 16 ze zm. (dalej: „rozporządzenie w sprawie dodatków do żywności”). 
6 Układ i rozplanowanie pomieszczeń zakładu, stan techniczny pomieszczeń zakładu, powierzchnie stykające się z żywnością 
– maszyny, urządzenia, sprzęt itp., instalacja wodna i kanalizacyjna oraz systemy wentylacyjne, zabezpieczenie zakładu przed 
szkodnikami i ich zwalczanie, gospodarka odpadami, zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych. 
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zarządzania zakładem, kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania 
bezpieczeństwem żywności (siedem obszarów8). Uzyskana punktacja wyznaczała 
poziom ryzyka mający bezpośredni wpływ na częstotliwość kontroli obiektów. 
W zależności od poziomu ryzyka kontrole miały być przeprowadzane nie rzadziej niż 
raz w roku przy wysokim ryzyku, co 1,5 roku przy średnim i co 2 lata przy ryzyku 
niskim.  

W przypadku kontroli tematycznych kontrola sanitarna zakładów produkcji żywności 
stosujących dodatki do żywności dotyczyła weryfikacji poprawności ich stosowania 
na podstawie listy pytań kontrolnych. Pytania podzielono na pięć obszarów 
dotyczących: wiadomości ogólnych na temat dodatków do żywności stosowanych 
w procesie technologicznym, zarządzania zakładem oraz kontrolą wewnętrzną, 
dobrej praktyki produkcyjnej, znakowania wyrobów gotowych oraz substancji 
pomocniczych w przetwórstwie9.  
W zakresie bezpieczeństwa żywności zawierającej substancje dodatkowe kontrole 
te prowadzone były również w kierunku:  

− dostępności informacji dotyczących czynników alergizujących oraz czynników 
powodujących nietolerancje pokarmowe zawartych w posiłkach lub środkach 
spożywczych (m.in. dwutlenku siarki), 

− rzetelności i prawidłowości znakowania (etykietowania) tych środków, 

− badań laboratoryjnych, w ramach których w kontrolowanym okresie pobrano  
24 próbki żywności w kierunku substancji dodatkowych oraz sześć  
w kierunku kryteriów czystości tych substancji. 

Zgodnie z wytycznymi do planowania i działalności Inspekcji Sanitarnej liczba 
zaplanowanych kontroli ogółem w zakładach produkcyjnych i wprowadzających do 
obrotu żywność w poszczególnych latach wyniosła: 
− w 2016 r. ogółem 328 kontroli, w tym 274 kompleksowych i 54 tematyczne,  

w ramach których uwzględniono m.in. cztery kontrole problemowe dotyczące 
zakładów produkcji żywności stosujących dodatki do żywności oraz 12 kontroli 
nad znakowaniem środków spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem 
prawidłowości stosowanych oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, 

− w 2017 r. ogółem 228 kontroli, w tym 157 kompleksowych i 71 tematycznych,  
w ramach których uwzględniono m.in. 17 kontroli nad znakowaniem środków 
spożywczych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości 
stosowanych oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych (10 kontroli) oraz nad 
znakowaniem środków spożywczych wyprodukowanych przez przedsiębiorców 

                                                                                                                                       
7 Czystość pomieszczeń zakładu (procesy czyszczenia, mycia, dezynfekcji itp., jakość wody), warunki magazynowania 
pakowania itp., higiena osobista pracowników oraz stan zdrowia osób mających kontakt z żywnością. 
8 Zaangażowanie kierownictwa i przygotowanie merytoryczne pracowników, wiarygodność przedsiębiorcy, prawidłowość 
procedur i ich realizacji i (GHP, GMP, HACCP), działania korygujące przy stwierdzonych niezgodnościach, śledzenie produktu, 
kontrola surowców i wyrobów przez producenta – w tym badania właścicielskie, znakowanie. 
9 Lista pytań kontrolnych w poszczególnych obszarach: 1. wiadomości ogólne na temat dodatków do żywności stosowanych  
w procesie technologicznym - np. czy stosowane w zakładzie dodatki odpowiadają specyfikacjom zawartym w przepisach 
prawa żywnościowego, czy są prawidłowo oznakowane?; 2.zarządzanie zakładem oraz kontrola wewnętrzna - np. czy 
dokumenty dotyczące procesu technologicznego określające stosowanie dodatków do żywności są dostępne dla pracowników 
na poszczególnych stanowiskach?, czy są na bieżąco aktualizowane lub wycofywane?, czy wdrożone w zakładzie systemy 
kontroli wewnętrznej uwzględniają konieczność monitorowania prawidłowości stosowania dodatków do żywności?, czy  
w zakładzie są dostępne dokumenty umożliwiające identyfikację dodatków do żywności?; 3. dobra praktyka produkcyjna - np. 
czy dodatki do żywności są stosowane zgodnie z założonym procesem technologicznym – z uwzględnieniem maksymalnych 
poziomów określonych w obowiązujących przepisach?, czy w ramach kontroli wewnętrznej prowadzone są badania 
właścicielskie potwierdzające, że ilość dodatku/ów w gotowych środkach spożywczych nie przekracza maksymalnych 
poziomów określonych w obowiązujących przepisach?, czy w środkach spożywczych produkowanych w zakładzie obecne są 
dodatki do żywności, które nie zostały do nich bezpośrednio dodane, a są obecne w gotowym produkcie w wyniku 
wprowadzenia wraz z jednym ze składników - zasada przenoszenia?; 4.znakowanie wyrobów gotowych - np. czy znakowanie 
gotowych wyrobów zawiera informację o nazwie lub symbolu oraz funkcji technologicznej, jaką te dodatki pełnią w tym 
wyrobie; 5. substancje pomocnicze w przetwórstwie – np. czy w ramach kontroli wewnętrznej prowadzone są badania 
sprowadzające pozostałość substancji pomocniczych w przetwórstwie w wyrobach gotowych. 
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z nadzorowanego terenu, w szczególności w zakresie alergenów i wartości 
odżywczej (siedem kontroli), 

− w 2018 r. łącznie 200 kontroli, w tym 155 kompleksowych oraz  
45 tematycznych, w ramach których uwzględniono m.in. cztery kontrole nad 
znakowaniem środków spożywczych. 

W ww. planach kontroli Powiatowej Stacji ujęto dwóch sprzedawców internetowych 
wprowadzających do obrotu żywność na nadzorowanym terenie w kierunku m.in. jej 
znakowania, w tym również substancji dodatkowych10. W latach 2017 – 2018  
w planach tych nie uwzględniono kontroli tematycznych (problemowych) zakładów 
zajmujących się produkcją żywności pod kątem stosowania w niej substancji 
dodatkowych.  
Powiatowy Inspektor Sanitarny na powyższą okoliczność wyjaśniła, że kontrole 
sanitarne przeprowadzane w latach 2017 – 2018 (I kwartał) realizowano w oparciu  
o zasadnicze zamierzenia i plany pracy opracowane na podstawie wytycznych  
W-MPWIS oraz GIS. Nadzór nad substancjami dodatkowymi prowadzony jest  
w ramach kontroli kompleksowych przeprowadzanych w obiektach produkcji 
żywności, podczas których wykorzystywana jest lista pytań kontrolnych dla tych 
zakładów stosujących dodatki do żywności, wprowadzoną zarządzeniem GIS. 
Dodała również, że kontrole tematyczne w powyższym zakresie realizowane  były  
w latach 2015 – 2016. 

   (dowód: akta kontroli str. 52-169) 

1.4. Przeprowadzone przez Powiatową Stację kontrole umożliwiły dokonanie 
weryfikacji pod kątem znakowania substancji dodatkowych zastosowanych  
w danym produkcie żywnościowym. Były one prowadzone m.in. w kierunku 
zgodności tego znakowania (etykietowania) z obowiązującymi w tym zakresie 
wymaganiami rozporządzenia w sprawie dodatków do żywności. Weryfikacja 
pełnionych przez substancje dodatkowe funkcji technologicznych w danym 
produkcie żywnościowym prowadzona była na podstawie deklaracji producenta 
wskazanej na etykiecie, merytorycznych kompetencji pracowników Powiatowej 
Stacji wynikających z posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego 
w obszarze żywności. 

W okresie objętym kontrolą Powiatowa Stacja zrealizowała plany kontroli zakładów 
produkujących i wprowadzających do obrotu żywność, w tym również w kierunku 
substancji dodatkowych. I tak: 

• W 2016 r. zrealizowano łącznie 425 kontroli artykułów rolno – spożywczych,  
w tym 281 kontroli planowych (85,7% planu kontroli) oraz 144 kontroli 
doraźnych (głównie sprawdzających i interwencyjnych). Spośród ww. kontroli: 
pięć dotyczyło zakładów produkcji żywności w kierunku stosowanych przez nie 
dodatków do żywności11, a także pięć związanych było z poborem próbek 
żywności do badań laboratoryjnych w kierunku obecności tych substancji12. 
Pozostałe zaś kontrole w przedmiotowym zakresie obejmowały ocenę 
znakowania środków spożywczych (10 kontroli tematycznych) oraz weryfikację 
dostępności informacji na temat żywności dla klienta, w tym stosowanych  
w produkcji posiłków lub środkach spożywczych substancji powodujących 
alergie lub reakcje nietolerancji pokarmowej (w ramach 233 kontroli 
kompleksowych). 

                                                      
10 Kontrolę dwóch sprzedawców internetowych zaplanowano w 2016 r. oraz kontrolę jednego z nich w 2017 r.  
11 W tym cztery kontrole w ramach realizacji wojewódzkiego programu kontroli tematycznych na dany rok oraz jedna w ramach 
realizacji kontroli kompleksowych. 
12 Pobrano łącznie 11 próbek żywności do badań laboratoryjnych, w tym dziewięć w kierunku substancji dodatkowych oraz 
dwie w kierunku kryteriów czystości tych substancji. W wyniku tych badań zbadano łącznie 10 substancji. 
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• W 2017 r. zrealizowano 402 kontrole, w tym 211 kontroli planowych  
(92,5% planu) oraz 191 kontroli doraźnych. Spośród nich: cztery związane były  
z poborem próbek żywności do badań laboratoryjnych w kierunku obecności 
substancji dodatkowych13, 16 – w kierunku znakowania środków spożywczych14 
oraz 146 - w kierunku weryfikacji dostępności informacji na temat żywności dla 
klienta, w tym stosowanych w produkcji substancji. 

• W 2018 r. (I kwartał) zrealizowano 77 kontroli, w tym 35 planowych oraz  
42 doraźne. Spośród nich: trzy związane były z poborem próbek żywności do 
badań laboratoryjnych w kierunku obecności substancji dodatkowych15, jedna 
dotyczyła znakowania środków spożywczych, oraz 35 - w kierunku weryfikacji 
dostępności informacji na temat żywności dla klienta, w tym stosowanych  
w produkcji substancji. 

   (dowód: akta kontroli str. 170-231, 579-643) 

1.5. W latach 2016-2018 (I kwartał) PSSE skontrolowała pięć zakładów, w których  
w trakcie procesów technologicznych używane były dodatki do żywności, tj. cztery 
piekarnie i jeden zakład zajmujący się mieszalnią komponentów16. Zgodnie  
z procedurą urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością (PK/BŻ/01), do każdej z nich sporządzono 
listę pytań kontrolnych dotyczących dodatków do żywności stosowanych  
w procesach technologicznych w tych zakładach. Substancje podlegające badaniom 
stanowiły głównie gotowe mieszanki piekarnicze (np. polepszacz uniwersalny, mix 
owsiany, orkiszowy czy mieszanka ciasta) zawierające w swoim składzie substancje 
dodatkowe, które zostały wprowadzone do gotowych wyrobów na zasadzie 
przenoszenia w kierunku ich stosowania. Badania te obejmowały m.in. identyfikację 
tych mieszanek, prawidłowe ich znakowanie oraz stosowane dawki, funkcje 
technologiczne, a także przychód i rozchód17. W przypadku zaś przedsiębiorcy 
zajmującego się mieszalnią komponentów prowadzone badania dotyczyły produkcji 
jednej mieszanki, tj. środka przyśpieszającego proces peklowania i kruszenia mięsa 
oraz utrzymania trwałości wyrobów mięsnych, w składzie której znajdowały się 
substancje dodatkowe18. W wyniku tych kontroli w przypadku dwóch piekarni 
stwierdzono nieprawidłowości dotyczące braku: 

− dostępnych dokumentów umożliwiających identyfikację dodatków do żywności  
z uwzględnieniem ich rodzaju, ilości oraz nr. partii dla konkretnej partii 
wyprodukowanego wyrobu gotowego oraz braku rejestracji stosowanych 
gotowych mieszanin, 

− rejestracji przychodu i rozchodu stosowanych mieszanek gotowych 
zawierających w swoim składzie substancje dodatkowe oraz braku 
instrukcji/procedury uwzględniającej konieczność monitorowania prawidłowości 
stosowania dodatków do żywości.  

                                                      
13 Pobrano łącznie 11 próbek żywności do badań laboratoryjnych, w tym dziewięć w kierunku substancji dodatkowych oraz 
dwie w kierunku kryteriów czystości tych substancji. W wyniku tych badań zbadano łącznie 19 substancji. 
14 W tym dziewięć kontroli w ramach nadzoru nad znakowaniem środków spożywczych z uwzględnieniem prawidłowości 
stosowanych oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych oraz siedem kontroli w ramach nadzoru nad znakowaniem środków 
spożywczych wyprodukowanych przez przedsiębiorców z nadzorowanego terenu, w szczególności w zakresie alergenów  
i wartości odżywczej. 
15 Pobrano łącznie osiem próbek żywności do badań laboratoryjnych, w tym sześć w kierunku substancji dodatkowych oraz 
dwie w kierunku kryteriów czystości tych substancji. W wyniku tych badań wg stanu na 2018 (I kwartał) zbadano cztery 
substancje. 
16 Wg stanu na dzień 31 marca 2018 r. na nadzorowanym przez Powiatową Stację terenie funkcjonowało 16 zakładów 
produkcji żywności, którzy potencjalnie mogli stosować substancje dodatkowe, w tym siedem piekarni, jedna ciastkarnia, dwa 
zakłady garmażeryjne, pięć automatów do lodów oraz jedna mieszalnia komponentów. W rejestrze zakładów żywnościowo – 
żywieniowych na 2018 r. zarejestrowanych było również 159 producentów pierwotnych w zakresie produkcji owoców miękkich. 
17 Na podstawie prowadzonej przez producentów dokumentacji dotyczącą procesów technologicznych - receptury, wykaz 
dodatków do żywności ze stosowanymi dawkami. 
18 Mieszanka pn. Presal Sr Neu oA zawierająca: bezwodny octan sodu – E262 (i), cytrynian trójsodowy – E 331 (iii), kwas 
askorbinowy – E300, izoaskorbinian sodu – E316, glukoza krystaliczna oraz dwutlenek krzemu – E 551. 
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W obu przypadkach, w stosunku do przedsiębiorców wszczęto postępowania 
administracyjne z urzędu w sprawie naruszeń stwierdzonych podczas kontroli 
sanitarnych. W wyniku tych postępowań strony poinformowały o usunięciu 
nieprawidłowości, z czego w jednej sprawie na skutek wydanej decyzji nakazującej 
wykonanie zaleceń pokontrolnych oraz stosownego upomnienia. 
Powiatowy Inspektor Sanitarny wyjaśniła, że na nadzorowanym terenie funkcjonuje 
ok. 20 zakładów produkcji żywności, które mogą potencjalnie stosować dodatki do 
żywności. W ramach bieżącego nadzoru stwierdzono, że w produkowanych 
środkach spożywczych obecne są dodatki do żywności, które nie zostały do nich 
bezpośrednio dodane, a występują w gotowym produkcie w wyniku ich 
wprowadzenia, zgodnie z zasadą przenoszenia. Podmioty te stosują bowiem 
gotowe mieszanki zawierające w swoim składzie substancje dodatkowe. 
                  (dowód: akta kontroli str. 161-169, 232-316) 

W ramach realizacji ww. kontroli sanitarnych (tj. przestrzegania przepisów prawa  
z zakresie stosowania dodatków do żywności w zakładach produkcji tej żywności) 
nie pobierano w ich trakcie próbek tych substancji do badań laboratoryjnych.  

Powiatowy Inspektor Sanitarny na powyższą okoliczność wyjaśniła, że zakres 
poboru próbek żywności do badań oraz terminy ich realizacji wskazuje W-MPWIS na 
podstawie Krajowego Planu Poboru Próbek opracowanego przez GIS. Pobór ten 
Powiatowa Stacja realizowała zgodnie z planem. Dodatkowych zaś próbek 
substancji do badań nie pobierano, gdyż na podstawie oceny ryzyka  
w kontrolowanych obiektach, skali produkcji i rodzaju asortymentu, a także barku 
wniosków o interwencje w tym zakresie, nie zachodziła taka konieczność. 
                        (dowód: akta kontroli str. 161-169, 220-310) 
W okresie objętym kontrolą w wyniku przeprowadzonych trzech kontroli 
tematycznych w kierunku znakowania środków spożywczych oraz 27 kontroli 
kompleksowych w celu weryfikacji dostępności informacji na temat żywności dla 
klienta, w tym stosowanych w produkcji posiłków substancji, stwierdzono 
nieprawidłowości dotyczące m.in.:  

− nie uwzględnienia na etykiecie gotowego produktu, zgodnie z zasadą 
przenoszenia, składników zawartych w użytej do produkcji mieszance  
pn. polepszacz do pieczywa pszenno-żytniego, zawierającej substancje 
dodatkowe m.in. stabilizator-węglan wapnia, emulgator-E472e, czy środek  
do przetwarzania mąki-kwas askorbinowy, 

− braku przytoczonej funkcji technologicznej substancji dodatkowej, będącej 
składnikiem gotowego produktu oraz nieprawidłowego określenia nazwy 
składnika użytego w produkcji („polepszacz” zamiast „polepszacz do pieczywa 
pszenno-żytniego”). 

− braku dostępności informacji na temat żywności dla klienta dotyczącej 
stosowanych w produkcji posiłków lub środkach spożywczych substancji oraz 
produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji pokarmowej, zgodnie 
z załącznikiem II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności19. 

Rozstrzygnięcia PSSE w powyższych sprawach dotyczyły w szczególności 
wszczęcia 25 postępowań administracyjnych z urzędu w sprawach stwierdzonych 
naruszeń i egzekwowania ich usunięcia. W wyniku podejmowanych działań wg 
stanu na stanu na 2018 (I kwartał) w 18 przypadkach wyegzekwowano wykonanie 
zaleceń pokontrolnych, siedem zaś spraw było w trakcie realizacji.  

                     (dowód: akta kontroli str. 317-331, 755-813) 

                                                      
19 Dz. U. UE. L 304 z 22.11.2011 r., s.18. 
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1.6. W okresie objętym kontrola Powiatowa Stacja pobrała łącznie 24 próbki 
środków spożywczych w kierunku substancji dodatkowych oraz sześć próbek  
w kierunku kryteriów czystości tych substancji i rozpuszczalników ekstrakcyjnych,  
tj. po 11 próbek pobrano w latach 2016 i 2017 oraz osiem próbek wg stanu na dzień  
31 marca 2018 r.  

Powiatowa Stacja zrealizowała w latach 2016 – 2017 plany pobierania próbek do 
badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Inspekcji 
Sanitarnej. Liczba pobranych prób żywności do badań laboratoryjnych w kierunku 
substancji dodatkowych i kryteriów czystości tych substancji była zgodna z planem 
pobierania próbek do badania oraz wytycznymi w tym zakresie (11 próbek). Zgodnie 
z tymi planami w kierunku zawartości substancji dodatkowych oraz ich czystości 
badaniem objęto dziewięć grup produktów20, wynikających z harmonogramu poboru.  
Z realizacji planów pobierania próbek w okresie objętym kontrolą wynikało,  
że zakresy badań laboratoryjnych były różne w zależności od grupy produktu. I tak: 
napoje gazowane badane były w szczególności na obecność substancji słodzących, 
produkty warzywne w kierunku przeciwutleniacza, przetwory zbożowo – mączne 
oraz koncentraty spożywcze w kierunku barwników organicznych, tłuszcze roślinne 
na obecność niedozwolonych barwników (Sudan I-IV), pozostałe zaś grupy 
produktów analizowane były głównie w kierunku substancji konserwujących. 
Badania substancji dodatkowych w kierunku kryterium czystości dotyczyło natomiast 
zawartości metali szkodliwych dla zdrowa. Wśród tych grup badaniami 
laboratoryjnymi objęto łącznie 19 substancji dodatkowych21. W wyniku tych badań  
w ww. okresie nie zakwestionowano żadnej próbki22. PPIS nie inicjował 
dodatkowych badań prób żywności w kierunku obecności substancji dodatkowych 
poza planem. 
Powiatowy Inspektor Sanitarny wyjaśniła m.in., że pobór próbek żywności 
prowadzony był zgodnie z planem opracowanym przez GIS oraz W-MPWIS.  
W latach 2016 – 2018 (I kwartał) na terenie działania PPIS w Bartoszycach nie 
zachodziły przesłanki wskazujące na zasadność pobierania próbek żywności  
i przeprowadzania dodatkowych badań. 
                   (dowód: akta kontroli str. 161-169, 332-567, 579-643) 

Nie wykonywano kompleksowych badań prób żywności pod kątem zgodności 
faktycznego składu substancji dodatkowych ze składem umieszczonym na 
opakowaniu. Na podstawie badań laboratoryjnych pobranych próbek dokonano 
natomiast weryfikacji zawartości (dawka, poziom) niektórych substancji 
dodatkowych zastosowanych w danym produkcie żywnościowym. 
Powiatowy Inspektor Sanitarny na powyższą okoliczność wyjaśniła m.in., że badania 
próbek żywności prowadzone są w laboratoriach posiadających określone zdolności 
analityczne. Zakres akredytacji laboratorium badawczego obejmuje badania 
wybranych substancji dodatkowych dla poszczególnych kategorii żywności. 
Kierunki, zakres badań oraz ilość próbek, zgodnie z planem poboru próbek dla 

                                                      
20 W 2016 r. Grupy produktów: 02 Drób, podroby i produkty drobiarskie, jaja i ich przetwory, 05 Ziarno zbóż i przetwory 
zbożowo-mączne/0510 przekąski typu snack, 10 – Warzywa (w tym strączkowe)/1005 przetwory i produkty warzywne,  
11 Owoce (dwie próbki: Suszone owoce i Przetwory i produkty owocowe), 12 Grzyby, 16 Wody mineralne i napoje 
bezalkoholowe, 20 Majonezy, musztardy, sosy, 23 Wyroby garmażeryjne i kulinarne oraz 27 Substancje dodatkowe  
i rozpuszczalniki ekstrakcyjne (dwie próbki).  
W latach 2017 – 2018: Grupy produktów: 02 Drób, podroby i produkty drobiarskie, jaja i ich przetwory, 05 Ziarno zbóż  
i przetwory zbożowo-mączne/0510 przekąski typu snack, 10 – Warzywa (w tym strączkowe)/1005 przetwory i produkty 
warzywne, 11 Owoce (dwie próbki: Suszone owoce i Przetwory i produkty owocowe),16 Wody mineralne i napoje 
bezalkoholowe, 17 Tłuszcze roślinne, 19 Koncentraty spożywcze, 23 Wyroby garmażeryjne i kulinarne oraz 27 Substancje 
dodatkowe i rozpuszczalniki ekstrakcyjne (dwie próbki). 
21 E223 pirosiarczyn sodu, E120 koszenila, E202 sorbinian potasu, E211 benzoesan sodu, E200 kwas sorbowy, E203 
sorbinian wapnia, E951 aspartam, E954 sacharyny, E952 cyklaminiany, E122 azorubina, E450 difosforany, E451 trifosforany, 
E250 azotyn sodu, E331 cytrynian trisodowy, E262 (i) octan sodu bezwodny oraz obecność niedozwolonych barwników: 
Sudan I, Sudan II, Sudan III i Sudan IV. 
22 Wg stanu na dzień 20 kwietnia 2018 r. brak było wyników badań w przypadku czterech pobranych próbek.  
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województwa warmińsko – mazurskiego wskazuje W-MPWIS. Próbki żywności 
pobrane zgodnie z planem przez PSSE przekazywane są do Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie. 
                         (dowód: akta kontroli str. 161-169, 332-567) 

W planach pobierania próbek do badania żywności nie przewidziano poboru prób od 
sprzedawców internetowych pod kątem obecności substancji dodatkowych.  
W planach tych ujęto dwóch takich sprzedawców funkcjonujących na terenie 
działania Powiatowej Stacji w kierunku odpowiednio: znakowania środków 
spożywczych oraz znakowania i analityki laboratoryjnej próbki. Badaniem (bez 
analityki laboratoryjnej) objęto jeden produkt, tj. środek spożywczy specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego jednego sprzedawcy23. W wyniku tego badania  
w przedmiotowym zakresie stwierdzono nieprawidłowość podlegającą na 
niewłaściwym znakowaniu substancji dodatkowych. Sprawę oceny znakowania ww. 
środka spożywczego wraz z odpowiednią dokumentacją przekazano  
do W-MPWIS, a następnie zgodnie z kompetencjami i właściwością miejscową  
do odpowiedniej Inspekcji Sanitarnej. 

Niezaplanowanie poboru próbek żywności do badań laboratoryjnych w kierunku 
substancji dodatkowych od sprzedawców internetowych, Powiatowy Inspektor 
Sanitarny wyjaśniła m.in., że pobór próbek w kierunku tych substancji ze względu na 
dostępność asortymentową planowany był w sklepach wielkopowierzchniowych. 
Dwa podmioty funkcjonujące na terenie działania PPIS i prowadzące sprzedaż 
internetową w zakresie sprzedaży suplementów diety oraz środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego zakończyły działalność gospodarczą 
odpowiednio w 2016 r. i 2017 r. 
                                                                            (dowód: akta kontroli str. 160-169, 357-469, 568-578) 

1.7. W okresie objętym kontrolą Powiatowa Stacja nie realizowała zadań w zakresie 
granicznej kontroli sanitarnej żywności, w tym również z punktu widzenia substancji 
dodatkowych w żywności. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny wyjaśniła, że w latach 2016 – 2018 (I kwartał) PSSE 
nie przeprowadzała takich kontroli, ponieważ nie wpływały do urzędu wnioski w tym 
zakresie od importerów i eksporterów. 

    (dowód: akta kontroli str. 161-169, 644-671) 
1.8. W Powiatowej Stacji nie dokonywano analizy skutków kumulacji wielu 
substancji dodatkowych pochodzących z różnych źródeł oraz ewentualnego 
działania synergicznego lub utajonego, a także możliwych negatywnych interakcji  
z innymi składnikami produktu.  
Powiatowy Inspektor Sanitarny wyjaśniła, że analizy takie nie były podejmowane 
bowiem zadania naukowo – badawcze nie leżą w gestii PPIS. 

Podobnie w kwestii niedokonywania ocen jakości zdrowotnej żywności pod kątem 
możliwych negatywnych interakcji substancji dodatkowych z innymi składnikami 
diety, Powiatowy Inspektor Sanitarny wyjaśniła, że ocena taka jest poza zakresem 
działania PPIS. Zgodnie z zasadniczymi zamierzeniami i planami, zatwierdzonymi 
przez W-MPWIS, Powiatowa Stacja sprawowała monitoring jakości żywienia  
w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego, w tym m.in. pod kątem zaleceń 
żywieniowych dotyczących w szczególności zbilansowanej diety, różnorodności 
stosowanych produktów, technik sporządzania posiłków oraz ich barwy  
i konsystencji. 
                                                                                                   (dowód: akta kontroli str. 161-169, 672) 

                                                      
23 Nie pobrano do badań laboratoryjnych jednej próbki u drugiego sprzedawcy internetowego ze względu na brak  
w asortymencie sprzedaży produktu odpowiadającego wymaganiom w zakresie składu produktu. Sprzedawcy internetowi  
z nadzorowanego przez Stację Powiatową terenu zakończyli działalność gospodarczą odpowiednio: 24 maja 2016 r. oraz  
18 maja 2017 r. 
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1.9. W Powiatowej Stacji nie dokonywano oceny spożycia substancji dodatkowych  
z dietą, tj. ze spożywaną przez polską populację żywnością, a także oceny ryzyka 
narażenia polskiej populacji na działanie tych substancji. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny wyjaśniła, że nie dokonywano takich ocen, ponieważ 
zakres takich badań nie leży w gestii PPIS. Natomiast w kwestii niedokonywania 
analizy ryzyka narażenia polskiej populacji na działanie substancji dodatkowych, 
Powiatowy Inspektor Sanitarny wyjaśniła, że oceną taką zajmują się 
wyspecjalizowane jednostki naukowo – badawcze współpracujące z GIS, jak np. 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. 

     (dowód: akta kontroli str. 161-169, 673) 

1.10. Z realizacji przez Powiatową Stację zlecenia kontroli na podstawie art. 12 pkt  
3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli24 (dalej: „ustawa  
o NIK”) wynikało m.in., że: 
− dokonano ustalenia jakie substancje dodatkowe występują w wybranej do 

kontroli żywności, tj. przede wszystkim należące do grup substancji 
konserwujących, emulgujących, spulchniających, zagęszczających, 
przeciwutleniaczy, stabilizatorów, regulatorów kwasowości oraz wzmacniaczy 
smaku, 

− ocenie zgodności etykietowania z rozporządzeniem w sprawie dodatków do 
żywności podlegały wszystkie substancje zadeklarowane w składzie przez 
producenta, 

− przy ocenie znakowania wybranych produktów spożywczych brano pod uwagę 
rzetelność przekazywania informacji o substancjach dodatkowych, w tym 
prawidłowość znakowania i prezentacji produktów, a także użycie dozwolonych 
dodatków do żywności dla poszczególnych kategorii żywności oraz poprawność 
zastosowanych nazw substancji dodatkowych i funkcji technologicznych, 

− wyniki tych kontroli nie ujawniły nieprawidłowości w skontrolowanym przez 
PSSE zakresie dotyczącym substancji dodatkowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 674-688) 

1.11. Oględziny czynności kontrolnych w ramach kontroli przeprowadzonej przez 
pracowników Powiatowej Stacji u przedsiębiorcy25 wykazały m.in., że: 
− czynności te były realizowane zgodnie z procedurą kontroli Inspekcji Sanitarnej 

oraz przyjętą metodologią, które udokumentowano m.in. sporządzeniem listy 
sprawdzającej dla zakładów produkcji żywności stosujących dodatki do 
żywności, 

− w ramach wykonywanych działań kontrolnych zweryfikowano m.in. warunki 
magazynowania surowców stosowanych w produkcji, w tym mieszanek 
piekarniczych zawierających w swoim składzie substancje dodatkowe, a także 
dokumentację dotyczącą procesu technologicznego, w tym w szczególności 
sposób prowadzenia przez przedsiębiorcę rejestru przychodu i rozchodu tych 
mieszanek, zasadę przenoszenia substancji do gotowych wyrobów oraz sposób 
ich znakowania, 

− analizie poddano system kontroli wewnętrznej, tj. księgę HACCP, w tym m.in. 
dokumentację uwzględniającą koniczność monitorowania prawidłowości 
stosowania mieszanek (funkcje, dawki oraz ewentualne zagrożenia z tym 
związane), 

− wyniki tej kontroli nie ujawniły nieprawidłowości w skontrolowanym przez PSSE 
zakładzie produkcyjnym. 

 (dowód: akta kontroli str. 689-736) 

                                                      
24 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
25 W zakładzie piekarniczym zajmującym się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek. 
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1.12. W latach objętych kontrolą PPIS rzetelnie prowadził rejestr zakładów 
produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność, podlegających urzędowej 
kontroli organów Inspekcji Sanitarnej. Rejestr był kompletny, a dane dotyczące tych 
zakładów, w tym m.in. informacje o przeprowadzonych kontrolnych oraz decyzjach 
w sprawie wykreślenia z rejestru, były na bieżąco uaktualniane. Liczba 
zarejestrowanych zakładów i ujętych w tym rejestrze na koniec 2016 r., 2017 r.  
i 2018 r. (I kwartał) wyniosła odpowiednio: 446, 439 i 404.  

 (dowód: akta kontroli str. 737-754) 

W Powiatowej Stacji zapewniono właściwe warunki organizacyjno-prawne  
do rzetelnego sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w aspekcie 
stosowanych w niej substancji dodatkowych. Urzędowe kontrole tych substancji,  
w zbadanych przez NIK przypadkach, stanowiły jeden z elementów kontroli 
jednostki ujętych w planach pracy. Zostały one przeprowadzone w sposób 
prawidłowy, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z przyjętą 
procedurą kontrolną zatwierdzoną przez GIS, w szczególności z założeniami 
organizacyjnymi i metodycznymi. 

2. Współpraca państwowego powiatowego inspektora sanitarnego  
z innymi instytucjami oraz działalność edukacyjna w zakresie 
bezpieczeństwa stosowania w żywności substancji dodatkowych 

2.1. W latach 2016-2018 (I kwartał) nie było przypadków przekazywania przez 
Powiatową Stację w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej 
Żywności i Paszach (dalej: „RASFF”), powiadomień dotyczących zagrożenia 
bezpieczeństwa stosowania dodatków do żywności. 

  (dowód: akta kontroli str. 814) 
2.2. PPIS podejmował odpowiednie działania w celu egzekwowania wykonania 
zaleceń pokontrolnych oraz wniosków wydanych w wyniku kontroli (opisanych w pkt. 
1.5. wystąpienia pokontrolnego). W 27 przypadkach wszczęto postępowania 
administracyjne z urzędu w sprawach naruszeń stwierdzonych podczas kontroli 
sanitarnych. W wyniku tych działań okresie wydano 12 decyzji na podstawie art.  
27 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej26 nakazujących usunięcie stwierdzonych podczas kontroli naruszeń 
wymagań higienicznych i zdrowotnych, w pozostałych zaś przypadkach 
nieprawidłowości zostały usunięte przez kontrolowanych przed wydaniem decyzji 
administracyjnej. Wg stanu na 2018 (I kwartał) w 20 przypadkach zakończonych 
postępowań administracyjnych wyegzekwowano wykonanie zaleceń pokontrolnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 755-813) 
2.3. W okresie objętym kontrolą (w 2016 r.) wystąpił jeden przypadek otrzymania 
przez Powiatową Stację informacji o stwierdzonym zagrożeniu bezpieczeństwa 
artykułów spożywczych zawierających substancje dodatkowe. Informację  
tę przekazał W-MPWIS w związku z powiadomieniem alarmowym zgłoszonym przez 
Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i otrzymanym  
w ramach systemu RASFF. Powiadomienie to dotyczyło przekroczenia 
dopuszczalnej zawartości kwasu sorbowego i jego soli w produkcie, 
rozdystrybuowanego przez oddziały hurtowni do odbiorców, w tym  
z nadzorowanego przez jednostkę terenu, a także podjęcie odpowiednich działań, 
zgodnie z kompetencjami. Powiatowa Stacja poinformowała W-MPWIS o podjęciu 
natychmiastowych działań wyjaśniających w powyższym zakresie, tj. potwierdzono, 
zgodnie z listą dystrybucji hurtowni, dostawę łącznie sześciu sztuk produktu, 
poinformowano przedsiębiorcę o zagrożeniu wynikającym z powiadomienia 

                                                      
26 Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm. 
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alarmowego oraz zobowiązano go do wycofania ze sprzedaży kwestionowanych 
partii produktu. Wskazano również, że przedsiębiorca zawiadomił o tym, że całość 
produktu została sprzedana klientom indywidualnym sklepu. 
Powiatowy Inspektor Sanitarny wyjaśniła mi.in, że w wyniku podjętych działań 
ustalono, że całość zakupionego produktu została sprzedana niezidentyfikowanym 
klientom indywidualnym sklepu, nie prowadzono zatem jego wycofywania.  
W przypadku tego produktu nie było również wydawanego ostrzeżenia publicznego 
dotyczącego sytuacji istotnego zagrożenia dla konsumenta. 

    (dowód: akta kontroli str. 161-169, 815-838) 
2.4. W kontrolowanym okresie Powiatowa Stacja nie współpracowała z innymi 
instytucjami na rzecz bezpieczeństwa substancji dodatkowych. Nie przeprowadzano 
również wspólnych kontroli z innymi organami kontroli w zakresie bezpieczeństwa 
żywności zawierającej substancje dodatkowe.  

Powiatowy Inspektor Sanitarny wyjaśniła, że nie podejmowano takich działań, gdyż 
w analizowanym okresie nie stwierdzono nieprawidłowości stanowiących zagrożenie 
dla zdrowia, wynikających ze stosowania substancji dodatkowych, dodawanych do 
żywności. W okresie tym nie kwestionowano również pobranych i zbadanych próbek 
żywności w kierunku zawartości tych substancji.  

     (dowód: akta kontroli str. 161-169, 839) 
2.5. W latach 2016-2018 (I kwartał) Powiatowa Stacja prowadziła aktywną edukację 
społeczeństwa, w tym zwłaszcza dzieci i rodziców na temat doboru produktów 
spożywczych składających się na całodzienną dietę. W poszczególnych latach 
wdrażano program edukacyjny promujący racjonalne odżywianie i aktywność 
fizyczną, tj. program „Trzymaj formę.” W ramach tego programu przeprowadzano 
zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół oraz ich rodziców, a także osób starszych 
podczas których omówiono m.in. wartość odżywczą podstawowych grup produktów 
spożywczych, zasady zdrowego żywienia oraz zdrowotne skutki nieprawidłowego 
odżywania się. Prezentacje obejmowały również zagadnienia dodatków do żywności 
m.in. w zakresie zawartości etykiet środków spożywczych, zasad ich znakowania, 
podstawowych grup dodatków do żywności, uregulowań prawnych oraz warunków 
ich stosowania. 

 (dowód: akta kontroli str. 840-861) 
2.6. W okresie objętym kontrolą do Powiatowej Stacji nie wpływały skargi oraz 
wnioski o interwencje w zakresie nieprawidłowości w stosowaniu substancji 
dodatkowych w żywości.  

  (dowód: akta kontroli str. 862) 
2.7. W kontrolowanym okresie nie było przypadków wydania przez Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego decyzji administracyjnych nakazujących unieruchomienie 
zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), 
wycofanie z obrotu środka spożywczego, o których mowa w art. art. 27 ust. 2 ustawy 
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak również podjęcia lub 
zaprzestania innych działań z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w stosowaniu 
dodatków do żywności. 

  (dowód: akta kontroli str. 863) 
2.8. W latach 2016-2018 (I kwartał) nie było przypadków skierowania do 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wniosków o nałożenie kary 
finansowej za wprowadzanie do obrotu artykułów spożywczych nieodpowiadających 
jakości zdrowotnej lub deklarowanej przed producenta w znakowaniu tych 
artykułów, a także dotyczących artykułów spożywczych zafałszowanych, w tym 
związanych ze stosowaniem substancji dodatkowych. 

  (dowód: akta kontroli str. 864) 
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Powiatowa Stacja podejmowała odpowiednie działania w przypadku otrzymania 
informacji od innych instytucji o niewłaściwej jakości żywności w aspekcie 
zastosowanych w niej substancji dodatkowych. W sposób rzetelny przeprowadzono 
postępowanie wyjaśniające, które pozwoliło na weryfikację otrzymanych sygnałów. 
Inicjowano również działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej  
w zakresie doboru produktów spożywczych składających się na całodzienną dietę,  
a także informacji zawartych na etykietach tych produktów, obejmujących m.in. 
dodatki do żywności. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

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 28 maja 2018 r. 

 
 
 Dyrektor Delegatury 
  Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie 

z up. po. Wicedyrektor 
Józef Bogdański 

Kontroler  
Waldemar Żarnoch 

Starszy inspektor kontroli państwowej 
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