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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/082 – Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności1. 

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dagmara Mazurkiewicz-Karasińska, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr LRZ/58/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu, ul. Biskupa Jakuba 
Glazera 9, 37-700 Przemyśl (dalej PSSE) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Barbara Honicka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu od 1 
stycznia 2017 r. (dalej Powiatowy Inspektor Sanitarny). W okresie wcześniejszym (od 
14 lutego 2013 r.) funkcję tą sprawował Adam Sidor. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W zakresie nadzoru nad jakością zdrowotną żywności pod względem zawartych 
w niej substancji dodatkowych PSSE realizowała zadania zgodnie z wytycznymi 
Głównego Inspektora Sanitarnego (dalej GIS) oraz zasadniczymi przedsięwzięciami 
ustalonymi przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Rzeszowie (dalej PPWIS)2. 
Zadania w zakresie nadzoru i kontroli stosowania w produktach spożywczych 
substancji dodatkowych realizowali pracownicy Oddziału Higieny Żywności, 
Żywienia i Przedmiotów Użytku na podstawie ogólnie zakreślonych zakresów 
obowiązków i wytycznych GIS w ramach urzędowej kontroli żywności. W oparciu 
o wytyczne zawarte w Planach Zasadniczych Zamierzeń PSSE obejmowała 
szczególnym nadzorem przedsiębiorców stosujących w procesach technologicznych 
substancje dodatkowe. Corocznie kontrolowano więc działalność wszystkich 
zarejestrowanych producentów żywności i w miarę możliwości kadrowych – 
dystrybutorów w ramach podstawowych kontroli sanitarnych3, których łącznie 
wykonano 791, w tym 25 producentów żywności stosujących dodatki do żywności. 
Żadna z przeprowadzonych przez PSSE kontroli nie wykazała nieprawidłowości 
w odniesieniu do dodatków do żywności. Nie realizowano kontroli wyłącznie pod 
kątem bezpieczeństwa stosowania w żywności substancji dodatkowych.  
PSSE realizowała plany poboru prób produktów zawierających dodatki do żywności 
zgodnie z wytycznymi GIS. W okresie objętym kontrolą dla PSSE zaplanowano 

                                                      
1 Lata objęte kontrolą: 2016-2018 – I kwartał 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 
3 Łącznie w latach 2016-2018 – I kwartał PSSE wykonała 791 kontroli podstawowych 

Ocena ogólna 



 

3 

jedynie w 2017 r. pobranie 7 próbek na obecność substancji konserwującej - 
dwutlenku siarki (SO2) w przetworach i produktach warzywnych oraz 11 próbek 
celem określenia parametrów czystości substancji dodatkowych i rozpuszczalników 
ekstrakcyjnych. PSSE nie wykonywała badania prób żywności w kierunku substancji 
dodatkowych poza planem, jak również nie inicjowała dodatkowych badań 
w kierunku substancji dodatkowych i nie wykonywała kompleksowych badań prób 
w kierunku wszystkich zawartych w próbkach żywności substancji dodatkowych. 

Stwierdzona w wyniku kontroli nieprawidłowość polegająca na nierzetelnym 
prowadzeniu rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu 
żywność zawierającą substancje dodatkowe, podlegających urzędowej kontroli 
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nie miała istotnego wpływu na 
sprawowany przez PSSE nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności. 
 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1. Terytorialny zakres działania PSSE obejmował obszar miasta Przemyśla oraz 
powiatu przemyskiego w ramach województwa podkarpackiego. Nadzór 
merytoryczny i instancyjny nad PSSE sprawował PPWIS. Do zadań PSSE, zgodnie 
ze Statutem4, należało m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa 
żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością. Zadania te PSSE realizowała m.in. poprzez: prowadzenie spraw 
związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych, wykonywanie badań i analiz 
laboratoryjnych5, inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie 
i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia. 

Zadania związane z nadzorem nad stosowaniem w żywności substancji 
dodatkowych realizowane były w komórce organizacyjnej pod nazwą: Oddział 
Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (dalej Oddział Higieny Żywności). 
Działania merytoryczne w ww. komórce organizacyjnej wykonywało siedmiu 
pracowników. Zarówno w ich zakresach obowiązków, jak również w opisie zadań 
Oddziału Higieny Żywności nie ujęto zadań związanych z dodatkami do żywności. 
Każdy z pracowników Oddziału Higieny Żywności w ramach obowiązków 
o charakterze szczegółowym zobowiązany był do wykonywania następujących 
zadań: prowadzenie ewidencji oraz kontrole obiektów wyznaczonych planem pracy, 
analiza i rozpracowywanie materiałów z kontroli, pobieranie próbek do badań 
zgodnie z planem pracy, załatwianie skarg i wniosków w zakresie przydzielonych 
czynności służbowych, opracowywanie informacji, wystąpień, planów pracy, 
sprawozdań, współpraca z innymi komórkami Stacji zgodnie z aktualnym planem 
działania, udział w szerzeniu oświaty zdrowotnej w zakresie zagadnień związanych 
z pracą Oddziału Higieny Żywności, nadzór nad normami. 

W 2016 i 2017 r. PPWIS zorganizował dwa szkolenia dla pracowników pionu 
Higieny Żywności i Żywienia PSSE województwa podkarpackiego na temat: „Nadzór 
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad bezpieczeństwem żywności”. 

                                                      
4 Statut stanowił załącznik do zarządzenia Wojewody Podkarpackiego nr 342/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. 
5 W strukturze PSSE w Przemyślu nie było laboratorium, badania laboratoryjne, w tym pobieranych prób żywieniowo-
żywnościowych komórka Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku zlecała „na zewnątrz” 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

W tematyce tych szkoleń poruszane były zagadnienia dodatków do żywności, tj. 
„Substancje dodatkowe w suplementach diety, w środkach spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz w żywności wzbogaconej”6, 
„Substancje dodatkowe, aromaty, enzymy”7. Dwóch pracowników z PSSE w ww. 
latach oddelegowano do uczestnictwa w szkoleniach, a następnie osoby te 
przeprowadziły szkolenia wewnętrzne tzw. kaskadowe z wybranego zakresu dla 
pracowników tut. Oddziału Higieny Żywności. 

(dowód: akta kontroli str. 5-18, 529-531) 

Powiatowy Inspektor Sanitarny wyjaśnił, że: (…) w latach 2016-2018 (I kwartał) nie 
występowały sytuacje stwierdzenia niewystarczającego zatrudnienia do realizacji 
zadań związanych z nadzorem nad żywnością w aspekcie stosowanych w niej 
substancji dodatkowych. Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności stanowi 
jedno z zadań wyznaczonych do realizacji przez PSSE w Przemyślu w planie 
zasadniczych przedsięwzięć na dany rok. Jest to zadanie, do realizacji którego nie 
wyznaczono konkretnego pracownika, zadania w tym zakresie były realizowane 
przez wszystkich pracowników komórki organizacyjnej. Oddziału Higieny Żywności. 

(dowód: akta kontroli str. 96-97) 

W okresie objętym kontrolą PSSE nie otrzymała dodatkowych środków finansowych 
na realizację zadań związanych z nadzorem nad stosowaniem dodatków do 
żywności.W związku z powyższym nie było możliwości wydzielenia z budżetu PSSE 
środków finansowych przeznaczonych na zadania związane z nadzorem nad 
stosowaniem w żywności substancji dodatkowych, gdyż nie księgowano ich 
w układzie funkcjonalnym. Szacunkowe wielkości wydatkowanych środków 
finansowych w latach objętych kontrolą dla Oddziału Higieny Żywności kształtowały 
się odpowiednio: 2016 r. – 80.841, 52 zł (plan wydatków – 1.747.105,00 zł8), 2017 r. 
– 83.106,98 zł (plan wydatków – 1.850.830,00 zł9), I kwartał 2018 r. – 24.859,67 zł 
(plan wydatków – 1.767.000,00 zł10). 

(dowód: akta kontroli str. 96-100) 

2. PSSE opracowała plany zasadniczych przedsięwzięć na poszczególne lata objęte 
kontrolą (dalej plan). Plany te były zgodne z wytycznymi GIS. W kolejnych latach 
zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem żywności 
zawierającej substancje dodatkowe. Ich treść dotyczyła objęcia szczególnym 
nadzorem przedsiębiorców zajmujących się produkcją, importem, obrotem 
i stosowaniem substancji dodatkowych z uwzględnieniem kryteriów czystości, termin 
realizacji – na bieżąco, według planu kontroli. W planie nie wskazano sposobu 
realizacji ww. zagadnienia, jak również mierników do weryfikacji stopnia realizacji 
zadań związanych z oceną jakości zdrowotnej żywności zawierającej substancje 
dodatkowe. 

Z pełnionego nadzoru nad przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, importem, 
obrotem i stosowaniem substancji dodatkowych w ramach realizacji planu, PSSE 
sporządzała sprawozdania11 i przekazywała je do PPWIS. Sprawozdania zawierały 
wyniki kontroli zakładów produkcji żywności i/lub substancji dodatkowych oraz 
importerów substancji dodatkowych za zgodność z wymaganiami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie dodatków do żywności12 (dalej rozporządzenie (WE) nr 1333/2008 

                                                      
6 Szkolenie w dniu 10.10.2016 r. 
7 Szkolenie w dniu 02.10.2017 r. 
8 Plan po zmianach dla PSSE w Przemyślu na 2016 r. 
9 Plan po zmianach dla PSSE w Przemyślu na 2017 r 
10 Plan po zmianach dla PSSE w Przemyślu na 2018 r. 
11 Za 2016 r. – sprawozdanie sporządzono dnia 2.12.2016 r., za 2017 r. – 29.11.2017 r. 
12 Dz. U. UE L 354 z 31.12.2008, s. 16  ze zm. 
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w sprawie dodatków do żywności. W latach 2016-2018 (I kwartał) objęto kontrolą 
odpowiednio: 11, 10 , 4 producentów żywności. W trakcie kontroli sprawdzano: 
- specyfikacje dla dodatków do żywności – zgodność ich stosowania 
z rozporządzeniem (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności, 
w zakresie ilości, rodzaju, pełnionej funkcji, rodzaju środka spożywczego, 
- znakowanie środka spożywczego, znakowanie substancji dodatkowych – 
zgodność etykiety z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 
2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych13. 
W wyniku kontroli ww. producentów nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku 
z tym nie podjęto działań. 

(dowód: akta kontroli str.19-23, 37-78, 101-111, 527, 534) 

3.  PSSE opracowała plany kontroli, w tym zakładów produkujących 
i wprowadzających do obrotu żywność zawierającą substancje dodatkowe zgodnie 
z wytycznymi PPWIS do planowania i działalności Inspekcji Sanitarnej na kolejne 
lata (dalej wytyczne). W planach kontroli nie ujmowano sprzedawców internetowych, 
z uwagi na ich brak na terenie powiatu przemyskiego. W planach kontroli ustalono 
harmonogram prowadzenia kontroli tych podmiotów – raz w roku w wybranych 
miesiącach. Częstotliwość prowadzenia kontroli wynikała z kategoryzacji zakładów 
produkcyjnych sektora spożywczego objętych nadzorem PIS na podstawie oceny 
ryzyka z uwzględnieniem mikrobiologicznych i chemicznych kryteriów żywności. 
Przy ustalaniu częstotliwości i zakresu przeprowadzanych kontroli uwzględniano 
zagadnienia wymienione w instrukcjach planowania kontroli14. 
W załącznikach do zarządzeń GIS z 8 maja 2017 r. i 1 lipca 2014 r. zawarto 
instrukcje planowania kontroli, procedury urzędowej kontroli żywności oraz 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, instrukcje 
dotyczące kryteriów oceny zakładu produkcji/ obrotu żywnością/materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością15. W wytycznych w zakresie 
bezpieczeństwa żywności i żywienia polecono objąć szczególnym nadzorem 
przedsiębiorców zajmujących się produkcją, importem, obrotem i stosowaniem 
substancji dodatkowych z uwzględnieniem kryteriów czystości.  

(dowód: akta kontroli str. 19-35, 37-54, 101-111, 293-318) 

4. W planach kontroli nie uwzględniano podmiotów wyłącznie zajmujących się 
produkcją lub dystrybucją żywności pod kątem stosowania w niej substancji 
dodatkowych. Kierownik Oddziału Higieny Żywności opracowywał, zgodnie 
z wytycznymi GIS16, harmonogramy kontroli na podstawie uprzednio dokonanej 
analizy ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem: 

- ogólnej oceny potencjalnego ryzyka w zakresie bezpieczeństwa, na które 
narażona może być żywność, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu 
z żywnością w procesie produkcji lub obrocie, 

- rodzaju asortymentu produkowanego/wprowadzanego do obrotu, 

- oceny realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej, produkcyjnej w zakładach 
produkcji i obrotu żywnością oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do 
kontaktu z żywnością, jak też zasad systemu HACCP w zakładach produkcji i obrotu 
żywnością, 

                                                      
13 Dz. U. z 2015 r., poz. 29 ze zm. 
14 Instrukcja planowania kontroli IK/PK/BŻ/01/01 stanowiący załącznik do zarządzenia nr 153 GIS z 1 lipca 2014 r. i do 
zarządzenia nr 104/17 GIS z 8 maja 2017 r. 
15 Załącznik nr 1, 2, 7,  do zarządzenia nr 104/17 GIS z 8 maja 2017 r. i zarządzenia nr 153 GIS z 1 lipca 2014 r. 
16 Instrukcja planowania kontroli IK/PK/BŻ/01/01 z 8 maja 2017 r. GIS będąca załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 104/17 GIS 
z 8 maja 2017 r., instrukcja planowania kontroli IK/PK/BŻ/01/01 z 1 lipca 2014 r., będąca załącznikiem do zarządzenia nr 153 
GIS z 1 lipca 2014 r. 
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- warunków i sposobu współdziałania z organami Inspekcji Weterynaryjnej, 
określonych na podstawie obowiązujących przepisów, 

- przeznaczenia żywieniowego produktu, 

- wyników analiz, zgłaszanych informacji o żywności, które nie spełniają wymagań 
zdrowotnych oraz materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością 
zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, 

- proponowanej częstotliwości kontroli dla danego zakładu ustalonej przy pomocy 
arkusza oceny zakładu produkcji/obrotu żywnością/żywienia zbiorowego/materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

W planach kontroli każdorazowo ujmowano wytwórców żywności, jak piekarnie, 
wytwórnie lodów, przetwórnie owocowo-warzywne, u których w trakcie procesów 
technologicznych mogły być stosowane substancje dodatkowe. Podmioty te 
kontrolowano co najmniej raz w roku. Nie były to jednak kontrole ukierunkowane 
wyłącznie pod kątem stosowania w żywności substancji dodatkowych. Kontrole te 
miały na celu zapewnienie właściwego nadzoru w zakresie bezpieczeństwa 
żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Zgodnie z instrukcjami planowania kontroli GIS istniała możliwość przeprowadzania 
kontroli nieplanowanych, w szczególności: 

- w przypadku podejrzenia lub uzyskania informacji, że żywność zagraża zdrowiu 
lub życiu człowieka 

- w przypadku obiektów ruchomych i tymczasowych,  

- w przypadku konieczności przeprowadzania kontroli sprawdzających, 
tematycznych ponadplanowych wynikających z działań akcyjnych, 

- w związku z poleceniem organu wyższego stopnia, 

- w przypadku rozpatrywania skarg i prowadzenia postępowań odwoławczych w II 
instancji. 

W 2016 r. i 2017 r. zaplanowano do kontroli odpowiednio 415, 429 zakładów 
(zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami), skontrolowano odpowiednio: 
374, 388 obiektów, co stanowiło 90,1 %, 93,22 % wykonanego planu pracy. W 2016 
i 2017 r. skontrolowano wszystkie zaplanowane zakłady produkujące 
i wprowadzające do obrotu żywność, zawierającą substancje dodatkowe, tj 
odpowiednio: 11 i 10. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w wyjaśnieniu podał m.in., że: (…) w latach objętych 
kontrolą wystąpiły przypadki nieuwzględnienia w planach kontroli PSSE podmiotów 
ujętych w rejestrze zakładów zajmujących się produkcją lub dystrybucją żywności 
pod kątem stosowania w niej substancji dodatkowych. Na podstawie oceny ryzyka 
opisanej w procedurze GIS17, według instrukcji18 kryteriów oceny zakładu 
produkcji/obrotu żywnością/żywienia zbiorowego zaplanowane zostały obiekty do 
kontroli sanitarnych. Przy planowaniu kontroli priorytetem są zawsze zakłady 
produkcji żywności, w tym: wytwórnie lodów, automaty do lodów, piekarnie, 
ciastkanie, przetwórnie owocowo-warzywne, zakłady garmażeryjne, młyny. Obiekty 
te jak również 8 sklepów wielkopowierzchniowych corocznie poddawane są kontroli 
sanitarnej przy pomocy arkusza oceny zakładu produkcji/obrotu żywnością/żywienia 
zbiorowego/materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. Pozostałe zakłady są 
kontrolowane średnio raz na 3 lata. Dodał, że niewykonanie zaplanowanych kontroli 

                                                      
17 Procedura nr PK/BŻ/01 z 8 maja 2017 r. pkt V.4.3.1 
18 IK/PK/BŻ/01/02 GIS 2017-05-08 



 

7 

w latach 2016-2017 wynikało z likwidacji lub zawieszenia działalności gospodarczej 
przez właścicieli zakładów, oraz długotrwałą absencją pracownika z Oddziału 
Higieny Żywności. 

(dowód: akta kontroli str. 19-35, 55-78, 166-179, 182-186a) 

W latach objętych kontrolą PSSE nie inicjowała kontroli dotyczących dodatków do 
żywności. Nie pobierała także próbek żywności w kierunku substancji dodatkowych 
poza planem. Jak wyjaśnił Powiatowy Inspektor Sanitarny, pobieranie próbek 
niezgodnie z planem obciąża dodatkowymi kosztami PSSE w Przemyślu za ich 
badania laboratoryjne, które wykonywane są odpłatnie przez oddział laboratoryjny 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (dalej WSSE) w Przemyślu. 

(dowód: akta kontroli str. 170,178-179, 184-185) 

5. W 2016 r. i w 2018 r. GIS nie uwzględnił PSSE w Przemyślu w planach 
pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu 
substancji dodatkowych (dalej plan pobierania próbek). Badanie obecności 
substancji dodatkowych zawarto w planie pobierania próbek na 2017 r., zalecono 
wykonanie pobrania 7 próbek na obecność substancji dozwolonych dodatkowych 
w przetworach i produktach warzywnych w sklepach i magazynach (SO2) i 11 
próbek na parametry czystości substancji dodatkowych i rozpuszczalników 
ekstrakcyjnych w sklepach i magazynach.  

W latach objętych kontrolą PSSE zrealizowała plan pobierania próbek, w tym na 
obecność substancji dodatkowych. PSSE nie zakwestionowała pobranych, 
a następnie poddanych analizie próbek żywności na obecność w niej substancji 
dodatkowych. W ww. latach PSSE nie zleciła wykonania dodatkowych próbek na 
obecność substancji dozwolonych dodatkowych. 

Jak wskazano w planach pobierania próbek na 2016 i 2017 r.19, w przypadku, gdy 
w planie pobierania próbek (w kolumnie produkt/grupa produktów) nie określono 
szczegółowo podgrup produktów, decyzję odnośnie wyboru asortymentu produktów 
do badań w ramach danej grupy produktów pozostawiono w gestii poszczególnych 
WSSE. Przy wyborze asortymentu produktów w ramach danej grupy należało brać 
pod uwagę dostępność poszczególnych produktów w obrocie, tj. im więcej danego 
produktu na rynku tym więcej próbek tego produktu należy brać do badań. W miarę 
możliwości należało również objąć kontrolą wszystkie produkty z danej grupy, o ile w 
planie nie wyszczególniono konkretnych asortymentów - podgrup, w których można 
się spodziewać obecności substancji dodatkowych (określonych w kolumnie – 
zakresy badań). 

Poszczególne grupy środków spożywczych, liczba próbek i kierunki badań zostały 
określone na podstawie: 

- dostępnych wyników urzędowej kontroli żywności w kierunku substancji 
dodatkowych w ostatnich latach, 

- powiadomień zgłoszonych w systemie RASFF dotyczących środków spożywczych 
nie odpowiadających przepisom w zakresie substancji dodatkowych, 

- specyfiki rynku spożywczego w Polsce z uwzględnieniem liczby konsumentów 
w poszczególnych województwach, 

- danych naukowych w tym wyników oceny EFSA dotyczącej substancji dodatkowej.  

Zgodnie z zapisami planów poboru próbek do oznaczania zawartości substancji 
dodatkowych w żywności muszą być stosowane akredytowane metody analityczne. 

                                                      
19 Plan pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
na 2016 r. i 2017 r. –według Głównego Inspektora Sanitarnego 
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Badania zawartości dozwolonych substancji dodatkowych w ramach urzędowej 
kontroli żywności, powinny być wykonywane w celu oceny zgodności z limitami 
ustalonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. 
zmieniającym załącznik nr II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w sprawie 
dodatków do żywności20. 

W sprawozdaniu MZ-4821 za 2017 r. wykazano ogółem pobranie 279 próbek, w tym 
129 próbek z obiektów produkcji żywności. W 2016 r. w planie pobierania próbek 
zalecono wykonanie 155 próbek, w sprawozdaniu MZ-48 wykazano pobranie 182 
próbek, w tym 25 próbek z obiektów produkcji żywności. 

Różnice pomiędzy próbkami ujętymi w planie poboru próbek, a wykazanymi 
w sprawozdaniach MZ-48 za 2016 r. (27 in plus) i w 2017 r. (34 in plus) wynikały, jak 
wyjaśnił Powiatowy Inspektor Sanitarny, z poleceń PPWIS. PSSE otrzymała 
zlecenia wykonania dodatkowych analiz próbek żywności np. w kierunku skażeń 
promieniotwórczych, miana coli22, czy też stwierdzenia przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu bakterii Enterobacteriae. Nie dotyczyły one substancji 
dodatkowych w żywności. 

W latach objętych kontrolą próbki artykułów spożywczych badano w kierunku 
zawartości m.in. azotanów. 

(dowód: akta kontroli str. 36, 80-94, 182-186, 319-345, 452-458) 

6. W latach objętych kontrolą łącznie przeprowadzono 791 kontroli23 podstawowych 
producentów i dystrybutorów żywności, które dotyczyły m.in. substancji 
dodatkowych. Wszystkich kontroli wykonanych przez PSSE w latach objętych 
kontrolą było 168124. Były to kontrole teoretyczne nieoparte na analizach 
laboratoryjnych. W ramach kontroli sprawdzano: rodzaj produkowanego środka 
spożywczego lub produkowanej/importowanej substancji dodatkowej, wykaz 
składników środka spożywczego (substancje dodatkowe), rodzaj pełnionej funkcji 
przez substancje dodatkowe - polepszacze, emulgatory, regulatory kwasowości, 
zagęstniki, barwniki, substancje konserwujące, substancje spulchniające, 
stabilizatory (fermentacji, rozciągliwości ciasta), przeciwutleniacze, substancje 
aromatyzujące, specyfikacje dla dodatków do żywności – zgodność stosowania 
z rozporządzeniem (WE) nr 1333/2008 w zakresie ilości, rodzaju pełnionej funkcji, 
rodzaju środka spożywczego, znakowanie środka spożywczego i znakowanie 
substancji dodatkowej. Ww. kontrole miały na celu m.in. wykazanie czy stosowane 
w zakładzie dodatki do żywności: odpowiadają specyfikacjom zawartym 
w przepisach prawa żywnościowego25, czy są prawidłowo oznakowane26, czy 
wyznaczono osoby odpowiedzialne za nadzór i aktualizację dokumentów 
dotyczących procesu technologicznego określającego stosowanie dodatków do 
żywności, czy wdrożone w zakładzie systemy kontroli wewnętrznej (dobra praktyka 
produkcyjna, HACCP27) uwzględniają konieczność monitorowania prawidłowości 
stosowania dodatków do żywności (ich funkcja, dawki, ewentualne zagrożenia), czy 
są w zakładzie dokumenty umożliwiające identyfikację dodatków do żywności 
                                                      
20 Dz. Urz. UE L 295 z 12.11.2011 r., str. 1, ze zm. 
21 Sprawozdanie MZ-48 z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku 
22 Miano coli - wskaźnik zanieczyszczenia fekalnego wody bakteriami pochodzenia jelitowego. Określany jako najmniejsza 
objętość wody (wyrażana w cm3), w której stwierdza się obecność jednej → pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) 
23 W latach 2016-2018 (I kwartał) przeprowadzono odpowiednio: 374, 341, 76 tego typu kontroli podstawowych, ocenionych na 
podstawie arkuszy oceny stanu sanitarnego 
24 w 2016 r.721, w 2017 r. – 804, w I kwartale 2018 r. – 156 
25 art. 4 i 14 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 i rozporządzenie (UE) nr 231/2012 
26 Art. 21 i 22 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 
27HACCP - analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli, HACCP (z j. ang. hazard analysis and critical control points) – 
postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z 
punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów 
produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub 
ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących 
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z uwzględnieniem danych dotyczących ich dostawcy lub producenta i numeru serii 
lub daty produkcji oraz umożliwiająca prześledzenie przychodu i rozchodu (…). 
Podczas kontroli nie pobierano próbek produkowanej żywności celem wykonania 
analiz fizykochemicznych w ramach urzędowej kontroli żywności. Wyniki kontroli dla 
zakładów produkcji żywności stosujących dodatki do żywności zawierano w liście 
pytań kontrolnych, które załączano do protokołów z kontroli sanitarnej28. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli w kierunku dodatków do żywności nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 55-78, 80-85, 112, 182-186, 182-212, 239-278, 527) 

7. W 2016 r. PSSE pobrała 182 próbki, w 2017 r. – 279, w I kwartale 2018 r. – 0. 
W 2017 r. pracownicy PSSE pobrali 7 próbek do badania żywności w ramach 
urzędowej kontroli żywności w kierunku badania zawartości substancji dodatkowych. 
Badaniem objęto warzywa w tym strączkowe w przetworach i produktach 
warzywnych. Miejscem pobrania środka spożywczego były sklepy, a badaną 
substancją dodatkową związek konserwujący tj. dwutlenek siarki (SO2). Próbki 
produktów29 pobrano na sali sprzedaży w sklepach. Dowodem i pokwitowaniem 
urzędowego pobrania próbek były protokoły, w których odnotowywano m.in. opis 
okoliczności pobierania próbek, nazwę (rodzaj) próbki, zakres badań 
laboratoryjnych, nazwę i adres producenta badanej żywności, skład i proporcje 
poszczególnych składników w produkcie – na podstawie etykiet produktów i składu 
recepturowego. Ilość pobranych ww. prób była zgodna z planem pobierania próbek 
i wytycznymi30 w tym zakresie. Ogółem pobrano i zbadano 7 prób (tj. wszystkie 
zaplanowane próby w planie pobierania próbek w ramach urzędowej kontroli 
żywności na 2017 r.). Pobrane próby przekazano do WSSE celem przeprowadzenia 
badań fizykochemicznych w ramach urzędowej kontroli żywności. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości i nie zakwestionowano żadnych prób żywności w kierunku 
substancji dodatkowych. W planach poboru próbek nie uwzględniono prób od 
sprzedawców internetowych, z uwagi na ich brak w powiecie przemyskim. 
W sprawozdaniach z badań 7 próbek w ramach urzędowej kontroli żywności 
w kierunku badania zawartości substancji dodatkowych WSSE przedstawiła wyniki 
badań tj. skład badanej próbki i zawartość SO2. Ilość SO2 w badanej próbce 
(w mg/kg) podawano w formie wartości liczbowej ze znakiem „<” stanowiącej 
granicę oznaczalności metody. W analizowanych próbach wartość ta wynosiła < 10. 
W badanych próbkach oprócz substancji konserwującej tj. SO2 analitycznie nie 
wykazywano obecności innych substancji dodatkowych. Z uwagi na fakt, iż ww. 
próbki badano w ściśle określonym, wynikającym z planu pobierania próbek, 
kierunku nie było możliwości ustalenia relacji zaplanowanych do badania substancji 
dodatkowych w stosunku do ogólnej liczby dozwolonych do stosowania w żywności 
substancji dodatkowych. 

W ramach oznakowania produktu na podstawie opisu etykiety wykazywano w jego 
składzie obecność średnio trzech innych substancji dodatkowych jak: stabilizator 
(guma guar), przeciwutleniacz (pirosiarczyn sodu), regulator kwasowości (kwas 
cytrynowy), substancja zagęszczająca (guma ksantonowa, guma guar, guma 
karobowa), substancja słodząca (sacharynian sodu), regulator kwasowości (kwas 
cytrynowy). Kontrola znakowania środków spożywczych pod względem substancji 
dodatkowych nie wykazała nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 113-134, 319-345) 

                                                      
28Załącznik do protokołu kontroli sanitarnej F/PK/BŻ/01/10 – lista pytań kontrolnych dla zakładów produkcji żywności 
stosujących dodatki do żywności 
29 Próbki następujących produktów: soda oczyszczona, proszek do pieczenia, kwasek cytrynowy, amoniak,  
30 Plan pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
na 2017 r. – procedura pobierania próbek PP/BŻ/01 załącznik do zarządzenia nr 146/17 GIS z dnia 07.07.2017 r. 
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Zgodnie z planem poboru próbek, pobrano do oznaczeń laboratoryjnych również 11 
próbek (tj. wszystkie zaplanowane próby w planie pobierania próbek w ramach 
urzędowej kontroli żywności na 2017 r) celem zbadania parametrów czystości 
substancji dodatkowych i rozpuszczalników ekstrakcyjnych. Badaniem objęto: 
proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, kwasek cytrynowy, amoniak. Próbki te 
także przekazano do laboratorium WSSE, tak jak w przypadku próbek w kierunku 
badania zawartości substancji dodatkowych. Nie stwierdzono nieprawidłowości i nie 
zakwestionowano żadnych prób substancji dodatkowych w kierunku ich czystości. 
Skład i proporcje poszczególnych składników w badanych produktach były takie jak 
wskazane na etykietach31. 

(dowód: akta kontroli str. 135-165) 

8. W latach objętych kontrolą nie pobierano prób żywności w kierunku substancji 
dodatkowych poza planem. PSSE nie wykonywała z własnej inicjatywy badań 
w kierunku substancji dodatkowych. Zgodnie z procedurą urzędowej kontroli 
żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością32 
(dalej procedura) dopuszczało się nieplanowane pobieranie próbek żywności, 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek 
sanitarnych. Pobieranie przez PSSE prób żywności poza planem było możliwe 
w przypadkach: 

- podejrzenia lub uzyskania informacji, że żywność produkowana lub 
wprowadzana do obrotu nie spełnia wymagań zdrowotnych lub o uchybieniach 
w zakładzie zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka 

- w przypadku próbek z puli rezerwowej (25-30% ponad plan pobierania próbek) 

- kontrole tematyczne wynikające z działań akcyjnych 

- w związku z poleceniem organu wyższego stopnia 

Jak wyjaśnił Powiatowy Inspektor Sanitarny, ilość, asortyment i częstotliwość poboru 
próbek ujęte są w opracowanym przez GIS planie pobierania próbek. Dodał, że 
pobranie próbek niezgodnie z planem obciążyłoby dodatkowymi kosztami tut. 
Inspektora Sanitarnego za badania laboratoryjne. 

(dowód: akta kontroli str. 166-186) 

9. W latach 2016-2018 (I kwartał) PSSE wykonała odpowiednio: 721, 804 i 156 
kontroli artykułów rolno-spożywczych, w tym 374, 341, 74 – m.in. w kierunku 
substancji dodatkowych, które stanowiły odpowiednio: 51 %, 42 %, 47 % wszystkich 
kontroli. Kontrole w kierunku substancji dodatkowych w artykułach rolno-
spożywczych zrealizowane w 2016 r., 2017 i 2018 r. (I kwartał) miały charakter 
oceny teoretycznej znakowania środków spożywczych, tj. czy dodatki do żywności 
odpowiadają specyfikacjom zawartym w przepisach prawa żywnościowego33. 
W 2016 i 2018 r. nie wykonywano badań laboratoryjnych w kierunku obecności 
dodatków do żywności. W 2017 r. pobrano próbki żywności i substancji 
dodatkowych do badań laboratoryjnych w kierunku stwierdzenia odpowiednio 
substancji konserwującej (SO2) oraz określenia parametrów czystości substancji 
dodatkowych i rozpuszczalników ekstrakcyjnych.  

W udzielonych wyjaśnieniach Powiatowy Inspektor Sanitarny podał m.in., że: (…) 
w planach kontroli PSSE na lata 2016-2018 (I kwartał) ujęto podmioty zajmujące się 
produkcją lub dystrybucją żywności pod kątem stosowania w niej substancji 
dodatkowych. Częstotliwość, jak i charakter kontroli, wynika z procedury PK/BŻ/01 

                                                      
31 Na podstawie etykiet produktów i składu recepturowego 
32 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 104/17 GIS z 8 maja 2017 r. i załącznik do zarządzenia nr 153 GIS z 1 lipca 2014 r.  
33 Art. 4 i 14 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 i rozporządzenia (UE) nr 231/2012 
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GIS i jest podyktowana kategoriami oceny ryzyka zakładu produkcji/obrotu 
żywnością/żywienia zbiorowego. Przy planowaniu kontroli obiektów priorytetem są 
zawsze zakłady produkcji żywności. Dodał, że obiekty te jak, również 8 sklepów 
wielkopowierzchniowych, corocznie poddawane są kontroli na podstawie arkusza 
oceny stanu sanitarnego (tzw. kontrole podstawowe). Powiatowy Inspektor 
Sanitarny wyjaśnił, że zgodnie z procedurą UKZ PK/BZ/01 z 8 maja 2015 r. ilość 
asortyment i częstotliwość poboru próbek ujęte są w opracowanym przez 
właściwego państwowego inspektora sanitarnego „Planie pobierania próbek 
w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu na podstawie wytycznych GIS”. 
Stąd nie wykonywano kompleksowych badań prób żywności pod kątem zgodności 
faktycznego składu substancji dodatkowych ze składem umieszczonym na 
opakowaniu, jak również nie prowadzono badań w kierunku wszystkich zawartych 
w próbkach substancji dodatkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 113-165, 187-212a, 527) 

10. Z wyjaśnień Powiatowego Inspektora Sanitarnego wynikało, że PSSE nie 
realizowała zadań w zakresie granicznej kontroli sanitarnej z uwagi na fakt, iż 
w okresie objętym kontrolą nie odbywał się import substancji dodatkowych. Nie 
prowadzono więc kontroli w kierunku zawartości substancji dodatkowych 
w artykułach spożywczych i nie wydawano świadectw o spełnianiu wymagań 
zdrowotnych przez kontrolowane produkty.  

Zadania w zakresie granicznej kontroli sanitarnej realizowane były przez Państwowy 
Graniczny Inspektorat Sanitarny w Przemyślu34 (dalej PGIS), który jest organem 
administracji publicznej należącym do struktur administracji niezespolonej - 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obszar jego właściwości obejmował terytorium 
przejść granicznych drogowych, kolejowych, pieszych, lotniczych w zasięgu 
województwa podkarpackiego, a od 1 maja 2004 roku wschodnie przejścia 
i lotnicze, jako zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. PGIS podlega GIS, jako 
organowi nadrzędnemu. 
Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyślu w udzielonych 
wyjaśnieniach podał m.in., że: (…) graniczne kontrole sanitarne obejmują żywność 
pochodzenia niezwierzęcego, w tym zawierającą substancje dodatkowe 
wprowadzone do żywności zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
(WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności. W latach 2016-2018 
(I kwartał) w odniesieniu do towarów (przywiezionych na teren UE) takich jak: owoce 
i warzywa, wyroby cukiernicze, produkty zbożowe, wyroby piekarskie, przyprawy, 
zupy, sosy, napoje, przekąski gotowe do spożycia, suplementy żywnościowe, które 
poddano urzędowej kontroli żywności tj. systematycznej kontroli dokumentacji35, 
wyrywkowej kontroli identyfikacyjnej36 i w stosownych przypadkach kontroli 
bezpośredniej37, nie pobierano próbek żywności w kierunku zawartości substancji 
dodatkowych. W okresie objętym kontrolą nie zgłoszono towarów, co do których 
ustanowiono przepisy UE stosowane bezpośrednio, które określają obowiązek 
pobierania próbek oraz określają częstotliwość ich pobierania.38 PGIS poinformował, 
że w latach 2016-2018 (I kwartał) wydano świadectwa o spełnieniu wymagań 

                                                      
34 http://www.gsseprzemysl.pl/ 
35 Kontrola dokumentacji – kontroli podlega dokumentacja przewozowa, istotna ze względu na identyfikację partii towaru, 
certyfikaty jakości zdrowotnej towaru, deklaracje producenta oraz wyniki badań towaru potwierdzające zgodność towaru 
z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa. Przedstawione certyfikaty, deklaracje i wyniki badań 
laboratoryjnych powinny umożliwić porównanie deklarowanej jakości zdrowotnej towaru z przepisami prawa. 
36 Kontrola identyfikacyjna – oznacza kontrolę wzrokową mającą na celu potwierdzenie, że certyfikaty lub inne dokumenty 
towarzyszące przesyłce odpowiadają etykietom i zawartości przesyłki, co do jej zgodności z przedłożoną dokumentacją. 
37 Kontrola bezpośrednia – oznacza kontrolę żywności obejmującą kontrolę środka transportu, temperatury przewozu, 
pobieranie próbek do analizy i badania laboratoryjne. 
38 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz 
i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE. 
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zdrowotnych towarów w ilości odpowiednio: 1151, 1143, 353. Nie było przypadków 
wydania decyzji o zakazie wprowadzenia do obrotu i produkcji w UE importowanych 
towarów niespełniających obowiązujących wymagań przepisów prawa 
żywnościowego dotyczących substancji dodatkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 186, 434-451) 

11. Kontrole wykonane w zakładach produkcji żywności i u dystrybutorów artykułów 
spożywczych nie polegały na laboratoryjnych analizach właściwości 
fizykochemicznych produkowanej żywności. Istota tych kontroli polegała na 
stwierdzeniu, czy w procesie technologicznym stosowane były dodatki do żywności 
i czy przy ich wykorzystaniu spełniono wymagania zawarte w przepisach prawa 
żywnościowego. W liście pytań kontrolnych dla zakładów produkcji żywności 
stosujących dodatki do żywności39 załączonej do protokołu kontroli sanitarnej 
pracownicy PSSE odpowiadali40 na pytania: 

- czy w zakładzie do produkcji żywności stosowane są dodatki do żywności, 

- czy stosowane w zakładzie dodatki do żywności odpowiadają specyfikacjom 
zawartym w przepisach prawa żywnościowego (art. 4 i 14 rozporządzenia (WE) nr 
1333/2008 i rozporządzenia (WE) nr 231/2012, 

- czy preparaty złożone wykorzystywane w procesie technologicznym spełniają 
wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa (art. 4 i załącznik III do 
rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, rozporządzenie (UE) nr 1130/2011, 

- czy dodatki do żywności wykorzystywane w procesie technologicznym są 
prawidłowo oznakowane (art. 21 i 22 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, 

Listy te zgodnie z obowiązującą procedurą PK/BŻ/01 GIS z 8 maja 2017 r. stanowiły 
materiał pomocniczy do oceny kontrolowanego zakładu i nie stanowiły załączników 
do protokołów kontroli. 
Podczas kontroli znakowania, zarówno u producentów, jak i u dystrybutorów 
żywości, weryfikowano stosowanie wszystkich substancji dodatkowych w danym 
produkcie żywnościowym (rodzaj dodatku do żywności), pełnione przez substancje 
dodatkowe funkcje technologiczne specyfikacje dla dodatków do żywności tj. 
zgodność stosowania z rozporządzeniem (WE) nr 1333/2008 w zakresie ilości, 
rodzaju pełnionej funkcji, rodzaju środka spożywczego oraz znakowanie środka 
spożywczego i substancji dodatkowych. Nie badano dawek lub poziomów dodatków 
do żywności w danym produkcie żywnościowym w sposób analityczny. Wyniki 
kontroli zakładów produkcji żywności i/lub substancji dodatkowych oraz importerów 
substancji dodatkowych na zgodność z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 
1333/2008. w sprawie dodatków do żywności corocznie sprawozdawano do PPWIS. 
W sprawozdaniach uwzględniano następujące informacje: nazwa i adres 
kontrolowanego zakładu: produkcja żywności, produkcja substancji dodatkowych, 
import substancji dodatkowych, nazwa: produkowanego środka spożywczego, 
produkowana/importowana substancja dodatkowa, wykaz składników środka 
spożywczego z "podkreśleniem" substancji dodatkowych, rodzaj pełnionej funkcji 
przez substancje dodatkowe, specyfikacja dla dodatków do żywności (zgodność 
stosowania z ww. rozporządzeniem w zakresie ilości, rodzaju pełnionej funkcji, 
rodzaju środka spożywczego), znakowanie środka spożywczego i substancji 
dodatkowych, nieprawidłowości i podjęte działania.  

(dowód: akta kontroli str. 56-66, 68-78, 93,241-278) 

12. Z wyjaśnień Powiatowego Inspektora Sanitarnego wynikało, że PSSE nie 
dokonywała oceny jakości zdrowotnej produktu żywnościowego pod kątem 
                                                      
39 F/PK/BŻ/01/10 
40 Odpowiedzi polegały na wstawieniu znaku + w odpowiedniej kolumnie: P, N, ND 
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kumulacji wielu substancji dodatkowych pochodzących z różnych źródeł oraz 
ewentualnego działania synergicznego lub utajonego oraz możliwych (negatywnych) 
interakcji z innymi składnikami produktu oraz innymi składnikami diety. Wynikało to z 
faktu, iż w latach 2016-2018 nie uwzględniono tego typu próbek, w planach poboru 
próbek na lata 2016-2018. Pobierano wyłącznie próbki zgodnie z planem 
zatwierdzonym przez PPIW w Rzeszowie. 

(dowód: akta kontroli str. 182-186a) 

13. W celu ustalenia występujących w żywności substancji dodatkowych na 
podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli41 (zwanej dalej ustawą o NIK) dokonano zlecenia PSSE kontroli doraźnej 
prawidłowości oznakowania 20 środków spożywczych. Kontroli poddano 18 środków 
spożywczych w opakowaniach jednostkowych oraz 2 „luzem”. Substancje 
dodatkowe użyte do produkcji ocenianych środków spożywczych w opakowaniach 
jednostkowych wymienione zostały na opakowaniu ze wskazaniem ich funkcji 
technologicznej lub symbolu substancji (sprawdzenie polegało na ustaleniu czy 
zadeklarowana nazwa kategorii substancji dodatkowej jest podana zgodnie 
z terminologią zamieszczoną w części C rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1169/201142.  

W przypadku 5 środków spożywczych, takich jak: serek twarogowy ziarnisty, sok 
pomarańczowy 100 %, jogurt typu greckiego truskawkowy, mięso mielone 
wieprzowe z łopatki, filet z kurczaka - nie stwierdzono w ich składzie substancji 
dodatkowych (deklaracja producenta).  
W pozostałych 15 produktach w wykazie substancji dodatkowych stwierdzono 
obecność (skład podany na opakowaniu produktu): przeciwutleniaczy, barwników, 
substancji przeciwzbrylających, wzmacniaczy smaku, regulatorów kwasowości, 
substancji zagęszczających, substancji słodzących, substancji konserwujących, 
stabilizatorów, soli emulgujących. 
PSSE nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie przekazywania informacji 
o substancjach dodatkowych na produktach spożywczych (zarówno opakowanych 
jak i luzem). Według inspektorów z PSSE oznakowanie objętych kontrolą produktów 
spożywczych nie wprowadzało konsumenta w błąd co do ich składu, rzetelnie 
opisywało dany produkt i nie wywoływało mylnego wyobrażenia o jego cechach 
(pochodzeniu i składzie).  
Na podstawie prowadzonych kontroli dokonywano ustalenia jakie substancje 
dodatkowe występują w żywności spożywanej przez populację polską. Jednak nie  
dokonywano oceny spożycia substancji dodatkowych z dietą (ze spożywaną przez 
populację polską żywnością), jak również oceny ryzyka narażenia polskiej populacji 
na działanie różnych substancji dodatkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 362-393) 

14 W celu ustalenia prawidłowości stosowania przez PPIS procedur kontrolnych 
oraz zakresu sprawdzania jakości zdrowotnej, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy 
o NIK kontroler przeprowadził oględziny czynności kontrolnej wykonywanej przez 
pracowników PSSE w zakresie podstawowej kontroli sanitarnej w podmiocie 
nadzorowanym przez PSSE. Kontrola została przeprowadzona u producenta 
żywności. W ramach oględzin zweryfikowano poprawność oraz przyjętą metodologię 
prowadzonych czynności kontrolnych dokumentowanych sporządzeniem listy pytań 
kontrolnych dla zakładów produkcji żywności stosujących dodatki do żywności 
                                                      
41 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 
42 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 11/69/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy 
Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE 
oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L 304 z 22.11.2011 r., s.18). 
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zgodnie z aktualnie obowiązującą procedurą. W kontroli nie pobrano i nie 
zabezpieczono próbek kontrolnych z produkowanych artykułów spożywczych. 
Prowadzone czynności kontrolne dokumentowano na druku: Protokół kontroli 
sanitarnej (PSŻ.239/2018) według procedury F/PK/BŻ/01/01, data wydania: 8 maja 
2017 r. ze zmianami z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

W liście pytań kontrolnych (F/PK/BZ/01/10) dla zakładów produkcji żywności 
stosujących dodatki do żywności pracownicy PSSE przeprowadzający kontrolę 
ustosunkowali się pozytywnie m.in. do następujących zagadnień:  

- czy dokumenty dotyczące procesu technologicznego określające stosowanie 
dodatków do żywności są dostępne dla pracowników na poszczególnych 
stanowiskach pracy, 

- czy dokumenty te są na bieżąco aktualizowane, 

- czy wdrożone w zakładzie systemy kontroli wewnętrznej (dobra praktyka 
produkcyjna, HACCP) uwzględnia konieczność monitorowania prawidłowości 
stosowania dodatków do żywności (funkcja, dawki, ewentualne zagrożenia) – czy 
system ten działa, 

- czy prowadzony jest rejestr umożliwiający prześledzenie przychodu i rozchodu 
dodatków do żywności. 

Ocenie poddano dwa produkty:, tj. pieczarki marynowane całe i chrzan tarty pod 
względem zawartości dodatków do żywności zastosowanych do ich produkcji  tj. 
odpowiednio: sacharynianiu sodu E954ii i pirosiarczynu sodu E223. Pracownicy 
PSSE zażądali specyfikacji ww. dodatków do żywności, a następnie sprawdzili 
poprzez obliczenia dopuszczalne poziomy substancji dodatkowych użytych do 
produkcji pieczarek marynowanych całych i chrzanu tartego, tj. pirosiarczynu sodu 
i sacharynianiu sodu, (przeliczyli czy zastosowane w produkcji ilości substancji 
dodatkowych były zgodne z wartościami dopuszczalnymi zawartymi 
w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności. i tak: 

- udział sacharynianiu sodu w chrzanie tartym wyprodukowanym w zakładzie 
w przeliczeniu na 1 kg wynosił 100 mg/kg. Maksymalny poziom dla sacharynianiu 
sodu według rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności 

 wynosił – 160 mg/kg, 

- udział pirosiarczynu sodu w chrzanie tartym wyprodukowanym w zakładzie 
w przeliczeniu na 1 kg wynosił 65,3 mg/kg masy, maksymalny poziom według 
rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności wynosił 100 
mg/kg, 

- udział sacharynianu sodu w pieczarkach marynowanych całych w przeliczeniu na 
1 kg wynosił 50 mg/kg, maksymalny poziom według rozporządzenia (WE) nr 
1333/2008 w sprawie dodatków do żywności wynosił 160 mg/kg, 

- udział pirosiarczynu sodu w pieczarkach marynowanych całych w przeliczeniu na 
1 kg wynosił 57 mg/kg, maksymalny poziom według rozporządzenia (WE) nr 
1333/2008 w sprawie dodatków do żywności wynosił 100 mg/kg. 

Pracownicy PSSE sprawdzili także zgodność znakowania produktów objętych 
sprawdzeniem z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności. Pracownicy PSSE nie stwierdzili 
nieprawidłowości w działalności kontrolowanego zakładu. Czynności kontrolne 
przeprowadzili zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami. 
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Wartością dodaną kontroli zrealizowanej przez inspektorów PSSE było 
zmobilizowanie właściciela zakładu do sporządzenia planu szkoleń dla personelu, 
w którym uwzględniono m.in. zagadnienia dotyczące stosowania dodatków do 
żywności. 

(dowód: akta kontroli str. 459-495) 

15 W latach objętych kontrolą prowadzono rejestr zakładów podlegających 
urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej PSSE w Przemyślu 
(dalej rejestr). W rejestrze znajdowały się podmioty produkujące i wprowadzające do 
obrotu żywność zawierającą substancje dodatkowe. Rejestr prowadzono zgodnie ze 
wzorem rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Inspekcji 
Sanitarnej określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. 
w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów 
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej 
kontroli PIS43. Dane w rejestrze dotyczące tych zakładów były na bieżąco 
aktualizowane i polegały w uzasadnionych przypadkach na wpisie daty decyzji 
o wykreślenie z rejestru zakładów. Decyzje te mogły być wydane w trzech 
przypadkach: na wniosek strony, w przypadku zaprzestania działalności zakładu 
i z powodu braku aktualizacji wykazu urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży 
żywności. W 2016 i I kwartale 2018 r. wydano po jednej decyzji o wykreśleniu 
z rejestru (na wniosek strony) w 2017 r. – PSSE wydała sześć takich decyzji. 

Na koniec 2016 r., 2017 r. i I kwartału 2018 r. w rejestrze ujęto odpowiednio 54, 61, 
65 wytwórni żywności mogącej zawierać substancje dodatkowe i 567, 514, 520 
podmiotów wprowadzających do obrotu żywność mogącą zawierać substancje 
dodatkowe. W ww. okresie zatwierdzono odpowiednio 4, 7 i 5 zakładów 
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność zawierającą substancje 
dodatkowe. Rejestry były częściowo uzupełnione, i tak: 
- w rejestrze z 2016 r. kolumny oznaczone numerycznie jako: 1 (l.p.), 2 (numer 
wpisu do rejestru), 3 (data wpisu), 4 (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres , 
siedziba wnioskodawcy), 9 (nazwa zakładu) – zawierały kompletne wpisy  
- w rejestrze z 2017 r. kolumny oznaczone numerycznie jako: 1, 2, – zawierały 
kompletne wpisy, 
- w rejestrze z 2018 r. kolumny oznaczone numerycznie jako: 1, 2, 3, 4,  – zawierały 
kompletne wpisy. 
Pozostałe kolumny we wszystkich rejestrach nie zawierały kompletnych wpisów, co 
mogło sugerować niezakończenie procesu rejestracji podmiotu w rejestrze. 

(dowód: akta kontroli str. 80-85, 213-231) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Rejestry zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej w Przemyślu na 2016 r., 2017 r, 2018 r. – I kwartał nie były kompletne, 
i tak: 
a) w rejestrze na 201644 r. cztery rodzaje kolumn nie były w ogóle uzupełnione, tj.: 
według numerycznych oznaczeń kolumn: 
- 7 – numer zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE 
- 13 – informacje o przeprowadzonych kontrolach urzędowych zakładu 
- 14 – zmiany danych objętych wpisem do rejestru 

Pozostałe kolumny były częściowo uzupełnione, tj.: 

                                                      
43 Dz. U. z 2007 r., Nr 106, poz. 730 

44 Wszystkich pozycji w rejestrze z 2016 r. - 159 

Ustalona 
nieprawidłowość 
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-  5 – pesel, który powinno wypełnić się w przypadku osoby fizycznej, nie 
wypełniono 155 pozycji 
- 6 – numer identyfikacji podatkowej – nie wypełniono 30 pozycji 
- 8 - numer KRS/EDG45/identyfikacyjny ARiMR46 - nie wypełniono 146 pozycji 
- 10 – siedziba zakładu – nie wypełniono 14 pozycji  
- 11 – rodzaj i zakres działalności zakładu, w tym rodzaj żywności będącej 
przedmiotem produkcji lub obrotu, nie wypełniono 5 pozycji, 
- 12 – data rozpoczęcia działalności zakładu – nie wypełniono 140 pozycji,  
- 14 – zmiany danych objętych wpisem do rejestru, nie wypełniono 158 pozycji 
- 15 – decyzje w sprawie wykreślenia z rejestru – wpisana jest data dokonania 
czynności wykreślenia danego podmiotu z rejestru w 4 przypadkach, brak 
elementów decyzji, pozostałe 155 pozycji nie zostały wypełnione. 
b) W rejestrze na 201747 r. trzy rodzaje kolumn nie były uzupełnione, tj.: według 
numerycznych oznaczeń kolumn: 
- 7 – numer zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE 
- 13 – informacje o przeprowadzonych kontrolach urzędowych zakładu 
- 14 – zmiany danych objętych wpisem do rejestru 
Pozostałe kolumny były częściowo uzupełnione, tj.:  
- 3 – data wpisu – nie wypełniono jednego wpisu 
- 4 – imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres, nazwa, siedziba i adres – nie 
wypełniono 3 pozycji 
- 5 – pesel, który powinno wypełnić się w przypadku osoby fizycznej –  166 pozycji 
nie wypełniono 
- 6 – numer identyfikacji podatkowej NIP – nie wypełniono 37 pozycji 
- 8 - numer KRS/EDG48/identyfikacyjny ARiMR49 - 158 pozycji nie wypełniono 
- 9 – nazwa zakładu, nie wypełniono 2 pozycji 
- 10 – siedziba zakładu, nie wypełniono 29 pozycji 
- 11 – rodzaj i zakres działalności zakładu, w tym rodzaj żywności będącej 
przedmiotem produkcji lub obrotu – 11 pozycji nie wypełniono 
- 12 – data rozpoczęcia działalności zakładu, 148 pozycji nie wypełniono 
- 15 – decyzje w sprawie wykreślenia z rejestru – uzupełniono 4 wpisy, pozostałe 
tj. 175 – nie wypełniono 
c) W rejestrze na 2018 r.50 pięć rodzajów kolumn nie uzupełniono, tj.: według 
numerycznych oznaczeń kolumn: 
- 5 – pesel, który powinno wypełnić się w przypadku osoby fizycznej –  32 pozycji 
nie wypełniono,  
- 7 – numer zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE 
- 13 – informacje o przeprowadzonych kontrolach urzędowych zakładu 
- 14 – zmiany danych objętych wpisem do rejestru 
- 15 – decyzje w sprawie wykreślenia z rejestru 
Pozostałe kolumny były częściowo uzupełnione, tj.:  
- 6 - numer identyfikacji podatkowej NIP – nie wypełniono 4 pozycji 
- 8 - numer KRS/EDG/identyfikacyjny ARiMR – nie wypełniono 38 pozycji 
- 10 - siedziba zakładu – nie wypełniono 3 pozycje,  
- 12 – data rozpoczęcia działalności zakładu – nie wypełniono 34 pozycji, 
Obowiązek prowadzenia rejestru zakładów przez PPIS oraz uaktualniania na 
bieżąco danych zawartych w rejestrze, wynika z art. 61-62 ustawy z dnia 25 sierpnia 

                                                      
45 Numer ewidencji działalności gospodarczej 
46 Numer identyfikacyjny producenta rolnego nadany w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
47 Wszystkich pozycji w rejestrze z 2017 r. - 179 
48 Numer ewidencji działalności gospodarczej 
49 Numer identyfikacyjny producenta rolnego nadany w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
50 Wszystkich pozycji w rejestrze z 2018 r. na dzień 8.05.2018 r. - 43 
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2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia51 (dalej ustawa o bezpieczeństwie 
żywności). Wzór rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 
Inspekcji Sanitarnej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów 
dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub 
wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli PIS. 
Kwestie zatwierdzenia zakładu, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia 
warunkowego zatwierdzenia oraz wycofania zatwierdzenia zakładu oraz obowiązek 
przeprowadzenia kontroli po otrzymaniu wniosku o zatwierdzenie zakładu wynika 
z art. 31 rozporządzenia nr 882/2004 w sprawie kontroli urzędowych. 
Powiatowy Inspektor Sanitarny wyjaśnił, że:  (…)  przyczyną braku kompletności 
rejestru było niedopatrzenie pracowników i brak staranności przy wypełnianiu 
poszczególnych kolumn. Równocześnie podał, że od kwietnia br. wszystkie rubryki 
rejestru są uzupełniane stosownie do otrzymanych od stron informacji. 

(dowód: akta kontroli str. 213-231, 497-507) 

PSSE w Przemyślu była organizacyjnie przygotowana do wykonywania zadań 
i sprawowania nadzoru nad stosowaniem substancji dodatkowych w żywności 
adekwatnie do zakresu swojej działalności, której kierunki corocznie ustalał GIS. 
W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nadzorowano bezpieczeństwo artykułów 
rolno-spożywczych w aspekcie stosowanych w nich substancji dodatkowych. 
Zadanie to nie było jednak wiodącym w działalności PSSE na co wskazuje m.in. 
brak kompleksowych badań prób w kierunku wszystkich zawartych w próbkach 
żywności substancji dodatkowych. 

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

1 - 2 W ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności 
i Paszach (dalej system RASFF) w latach objętych kontrolą ogółem wpłynęło do 
PSSE 90 powiadomień. Powiadomienia te nie dotyczyły substancji dodatkowych 
w żywności. Nie wystąpiły także przypadki wykrycia przez PSSE niebezpieczeństwa 
grożącego zdrowiu pochodzącego z substancji dodatkowej i zgłoszenia tego 
w formie powiadomienia systemu RASFF. W wyniku kontroli artykułów rolno-
spożywczych zawierających substancje dodatkowe nie stwierdzono 
nieprawidłowości i nie kierowano do podmiotów kontrolowanych zaleceń 
pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 56-78, 280-292) 

3. W przypadku otrzymania powiadomienia o nieprawidłowościach stwierdzonych 
przez inną PSSE, kontrolowana jednostka zaznajamiała się z dokumentacją, 
a następnie przeprowadzała działania kontrolne w obiekcie. Jeżeli podczas kontroli 
przedstawiciele PSSE stwierdzili obecność kwestionowanych art. spożywczych 
wydawali zarządzenie zabezpieczenia artykułów spożywczych niewłaściwej jakości 
zdrowotnej i decyzję nakazującą wycofanie z obrotu. W związku z decyzją 
o wycofaniu artykułów spożywczych niewłaściwej jakości zdrowotnej strona była 
zobowiązana zawiadomić PSSE o sposobie postępowania z zakwestionowanymi 
środami spożywczymi oraz przedłożyć potwierdzenie ich wycofania z obrotu 
stosownymi dokumentami. Powiatowy Inspektor Sanitarny wydawał również decyzję 
o ustaleniu opłaty za czynności wykonywane przez PSSE w związku ze 

                                                      
51 Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zm. 
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sprawowaniem bieżącego nadzoru nad podmiotami działającymi na rynku 
spożywczym podlegającym urzędowym kontrolom PIS. W latach objętych kontrolą 
wpłynęły dwa powiadomienia z innych PSSE o nieprawidłowościach. Nie dotyczyły 
one substancji dodatkowych w żywności. 

(dowód: akta kontroli str. 508-510, 528) 

4. PSSE realizując zadania z zakresu zdrowia publicznego współpracowała 
z Caritasem Archidiecezji Przemyskiej. W ramach tej współpracy organizowała 
spotkania z Klubem Seniora, Domem Matki i Dziecka, Zarządem Okręgowym 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu, Towarzystwem Przyjaciół 
Dzieci w Przemyślu, Młodzieżowym Domem Kultury w Przemyślu w trakcie których 
omawiano zasady m.in. racjonalnego żywienia. Poza tym zgodnie z Planem 
Zasadniczych Zamierzeń PSSE w Przemyślu na lata 2016, 2017, 2018 – 
kontrolowana jednostka, w ramach ciągłości realizowanych przedsięwzięć – 
szczególnym nadzorem objęła przedsiębiorców zajmujących się produkcją , 
importem, obrotem i stosowaniem substancji dodatkowych z uwzględnieniem 
kryteriów czystości. Jednym z aspektów ww. działalności były szkolenia skierowane 
do producentów i dystrybutorów żywności z zakresu Dobrych Praktyk Higienicznych 
i Produkcyjnych oraz systemów bezpieczeństwa HACCP. W ramach wykładów 
(w oparciu o przygotowane prezentacje multimedialne) przekazywano informacje 
m.in. o pełnionej w żywności funkcji technologicznej przez substancje dodatkowe 
i ich potencjalnej szkodliwości. Udostępniona tematyka spotkań edukacyjnych 
zawierała w swych treściach zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa substancji 
dodatkowych. PSSE współpracowała z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – 
Zarząd Okręgowy w Przemyślu. PSSE prowadziła działania edukacyjno-
prozdrowotne dla beneficjentów Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” 
2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Europejskiego. Działania te 
skierowane były do osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, 
osób wykluczonych społecznie z różnymi deficytami zdrowotnymi. PSSE nie 
przeprowadzała wspólnych kontroli z innymi organami kontroli w zakresie 
bezpieczeństwa żywności zawierającej substancje dodatkowe. 

(dowód: akta kontroli str. 346-353, 394-400, 496, 511) 

5. PSSE prowadziła działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania 
odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 
marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej52. Aktywność edukacyjna PSSE 
polegała na: 

-  organizowaniu szkoleń z zakresu wdrażania HACCP53. Tematyka tych szkoleń 
dotyczyła postępowań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności 
przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań 
zdrowotnych żywności, 

- edukowaniu z zasad, wymogów i zakresów odpowiedzialności dotyczącej 
informacji na temat żywności, w szczególności etykietowaniu żywności stosownie do 
zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności54, 

- promowaniu zdrowego stylu życia wyrażonego przez zdrową dietę i właściwe 
odżywianie. 

                                                      
52 Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm. 
53 HACCP – z ang. Hazard Analysis and Crytical Control Points - analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli  
54 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy 
Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE 
oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 
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- ocenie jakości posiłków serwowanych w przedszkolach, szkołach, bursie szkolnej, 
szpitalu wojewódzkim w Przemyślu. 

Różnorodne formy edukacji były skierowane do podmiotów działających na rynku 
spożywczym na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego oraz konsumenta 
finalnego, tj. pracowników zakładów żywienia, obrotu i produkcji żywności, tj. sklepy, 
restauracje, kawiarnie, cukiernie, szkoły, przedszkola, żłobki, zakłady karne, hotele, 
ośrodki szkolno-wychowawcze (…). W latach 2016-2018 (I kwartał) przeszkolono 
w sumie około 1289 osób.  
Tematyka prowadzonych szkoleń na temat HACCP i zakresu Dobrych Praktyk 
Higienicznych i Produkcyjnych, m.in. zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami 
uwzględniała zagadnienia bezpieczeństwa żywności, w tym zatruć pokarmowych, 
które mogły być wywołane przez związki chemiczne, w tym m.in dodatki do 
żywności. Prezentowane na szkoleniach konspekty zawierały zagadnienia 
dotyczące funkcji w żywności substancji dodatkowych (cel stosowania dodatków do 
żywności, potencjalna szkodliwość, dodatki „E”, rola dodatków do żywności 
w systemie FACCP, prawodawstwo polskie o dodatkach do żywności …).  
Jak wyjaśnił Powiatowy Inspektor Sanitarny w trakcie szkoleń informowano 
słuchaczy, że substancje dodatkowe stosowane w żywności nie są szkodliwe, 
aczkolwiek ostrożność należy zachować szczególnie w przypadku alergików. U tej 
grupy osób reakcje alergiczne mogą wystąpić po spożyciu niektórych produktów 
zawierających np. glutaminian sodu, kwas glutaminowy, czerwień koszenilową, 
gumę guar, benzoesan sodu czy środek konserwujący - sorbinian potasu. Dodał, że 
wykłady pracowników PSSE oparte były na podstawie ogólnodostępnych informacji 
z Instytutu Żywności i Żywienia.  
Na podstawie zrealizowanej tematyki szkoleń należy wnioskować, iż PSSE nie 
wdrażała, nie monitorowa i nie oceniała realizacji ogólnopolskich lub innych 
programów edukacyjnych dotyczących w szczególności dodatków do żywności. 
Pracownicy PSSE oświadczyli, że jako wykładowcy organizowanych szkoleń 
w ramach Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych oraz HACCP 
przekazywali wiedzę w temacie substancji dodatkowych w żywności zgodnie 
z opracowanym programem i konspektem w formie slajdów. 
W wyjaśnieniach Państwowy Inspektor Sanitarny podał m. in., że: (…) PSSE 
prowadziła działania edukacyjno-prozdrowotne dla beneficjentów programu 
operacyjnego pomoc-żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. Nawiązana została także współpraca z Państwową Wyższą 
Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu, z której studenci podczas praktyk w tut. 
Inspektoracie uczestniczyli w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa żywności pod 
kątem m.in. dodatków do żywności. 

(dowód: akta kontroli str. 346-36, 394-399, 508-513, 532-533) 

6. W latach objętych kontrolą do PSSE wpłynęło łącznie pięć skarg. Żadna nie 
odnosiła się do nieprawidłowości w stosowaniu substancji dodatkowych w żywności. 

(dowód: akta kontroli str. 279) 

7. W kontrolowanym okresie PPIS nie wydał decyzji nakazujących usunięcie 
stwierdzonych uchybień zdrowotnych w stosowaniu dodatków do żywności, jak 
również nie wydał decyzji nakazujących unieruchomienie zakładu pracy lub jego 
części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), wycofanie z obrotu 
środka spożywczego, czy też podjęcie lub zaprzestanie innych działań z uwagi na 
stwierdzone nieprawidłowości w stosowaniu dodatków do żywności. 

(dowód: akta kontroli str. 508-509, 512) 

8. Zgodnie z przepisami art. 103 ustawy o bezpieczeństwie żywności Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w latach 2016-2017 skierował do PPWIS odpowiednio: 6 i 4 
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wnioski o ukaranie na łączne kwoty, odpowiednio: 8.500,00 zł i 2.500,00 zł. Zgodnie 
z art. 104 ust. 1 i 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności ww. kary pieniężne 
wymierzył w drodze decyzji PPWIS. 

W I kwartale 2018 r. PSSE nie skierowała do PPWIS żadnego wniosku o nałożenie 
kary finansowej za wprowadzanie do obrotu artykułów spożywczych 
nieodpowiadających jakości zdrowotnej lub deklarowanej przez producenta 
w oznakowaniu tych artykułów i za wprowadzanie do obrotu artykułów spożywczych 
zafałszowanych. 

Za wprowadzanie do obrotu artykułów spożywczych nieodpowiadających jakości 
zdrowotnej w myśl przepisów art. 100 ustawy o bezpieczeństwie żywności 
Powiatowy Inspektor Sanitarny nałożył w latach 2016-2017 mandaty w ilości 
odpowiednio: 71, 75 i w wysokości odpowiednio: 13.900,00 zł i 15.900,00 zł. 
W I kwartale 2018 r. nałożono 24 mandaty na kwotę 4.500,00 zł.  
PSSE nie nałożyła mandatów i kar, które dotyczyłyby spraw związanych ze 
stosowaniem dodatków do żywności. 

(dowód: akta kontroli str. 80-85, 401-433, 512-513) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

PSSE współpracowała z różnymi instytucjami w zakresie problematyki substancji 
dodatkowych w żywności. Nie realizowała wspólnych kontroli w tym zakresie 
z innymi organami kontroli. W ramach działalności szkoleniowej dotyczącej Dobrych 
Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych oraz systemów bezpieczeństwa żywności 
HACCP uwzględniała zagadnienia dodatków do żywności. PSSE nie realizowała 
działań edukacyjnych wyłącznie w kierunku zagadnień związanych ze stosowaniem 
dodatków do żywności. 
 
 
 

IV. Wniosek 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli55, wnosi o: 
 
Zapewnienie kompletności wpisów w prowadzonym rejestrze zakładów 
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność zawierającą substancje 
dodatkowe, podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
55 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

 

Rzeszów, dnia 21 czerwca 2018 r.  

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka Dagmara Mazurkiewicz-Karasińska 

Główny specjalista kontroli państwowej 

/…/ 

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

/…/ 

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

podpis podpis 
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