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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 Sławomir Kochman, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LRZ/46/2018 z dnia 19 marca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, ul. 8 Marca 5, 35-959 
Rzeszów2. 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jerzy Szczepański, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
w Rzeszowie od dnia 13 czerwca 2016 r.  
Poprzednio Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej 
w Rzeszowie był Pan Zdzisław Sznajder.3 

(dowód: akta kontroli str. 3-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Wojewódzki Inspektorat zapewnił właściwe warunki organizacyjno-prawne do 
sprawowania nadzoru oraz kontroli nad stosowaniem w produktach spożywczych 
dodatków do żywności. 
W skontrolowanym okresie nie podejmowano kontroli artykułów rolno-spożywczych 
wyłącznie w kierunku badań pod kątem zastosowanych w nich substancji 
dodatkowych. Kontrole artykułów rolno-spożywczych, w trakcie których jednym 
z kontrolowanych zagadnień były substancje dodatkowe stanowiły 30,7 % ogółu 
kontroli przeprowadzonych przez WIIH w latach 2016-2018 (I kwartał 2018 r.).  
 
Kontrole substancji dodatkowych prowadzono zgodnie z przepisami prawa, 
programami kontroli zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów oraz wewnętrznymi regulacjami. Pobierano próbki do badań 
laboratoryjnych, celem zweryfikowania rzetelności przekazanych informacji 
o żywności (weryfikacja deklaracji producenta na opakowaniach produktów 
żywnościowych), weryfikacji informacji o obecności substancji dodatkowych oraz 
prawidłowości ich stosowania (dopuszczalne poziomy zawartości).  
WIIH nie wykonywał jednak kompleksowych badań laboratoryjnych pod kątem 
zgodności faktycznego składu substancji dodatkowych ze składem umieszczonym 
na opakowaniu, ponadto przeprowadzone kontrole nie umożliwiały dokonania 
weryfikacji wszystkich substancji dodatkowych w danym produkcji spożywczym.   
 
                                                      
1 kontrolą objęto lata 2016 – 2018 (I kwartał). 
2 zwany dalej WIIH lub Wojewódzkim Inspektoratem. 
3 powołany na stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie w dniu 27 
maja 1999 r., a od dnia 30 czerwca 1999 r. zajmujący stanowisko Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. 
4 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. W niniejszej kontroli zastosowano 
ocenę opisową. 

Ocena ogólna z 
uzasadnieniem4 



 

3 

Wojewódzki Inspektorat podejmował odpowiednie działania w przypadkach 
stwierdzenia wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych 
nieodpowiadających jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta 
w oznakowaniu tych artykułów oraz zafałszowanych.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

 
Przygotowanie organizacyjne do wykonywania zadań oraz sprawowanie 
nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie 
detalicznym, zawierających substancje dodatkowe. 
 
1. 
Zadania związane z nadzorem nad stosowaniem w żywności substancji 
dodatkowych w Wojewódzkim Inspektoracie realizowane były przez Wydział Kontroli 
Artykułów Żywnościowych. Do zadań tego wydziału należało prowadzenie kontroli 
działalności przedsiębiorców oraz produktów znajdujących się w obrocie handlowym 
lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, zgodnie z zakresem 
rzeczowym określonym w ustawie o Inspekcji Handlowej5 oraz innych ustawach. 
W ramach swoich zadań Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych prowadził 
postępowania przedkontrolne i pokontrolne (§ 15 regulaminu organizacyjnego6). 
Wojewódzki Inspektorat w swojej strukturze organizacyjnej posiada trzy delegatury, 
tj. w Krośnie, Przemyślu oraz Tarnobrzegu. W skład każdej z delegatur wchodzi 
Zespół Kontroli oraz samodzielne stanowisko do spraw prawnych. Do zadań ww. 
delegatur należy m.in. podejmowanie i prowadzenie kontroli przestrzegania przez 
przedsiębiorców obowiązujących przepisów w zakresie określonym w § 15 
regulaminu organizacyjnego. 
Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych liczył 9 pracowników (Naczelnik 
Wydziału oraz 8 pracowników)7. W delegaturach kontrole artykułów rolno-
spożywczych przeprowadzane były przez: 3 osoby w Krośnie, 2 osoby w Przemyślu, 
2 osoby w Tarnobrzegu. 
W zakresach czynności pracowników Wydziału Kontroli Artykułów Żywnościowych 
oraz pracowników delegatur wykonujących czynności kontrolne nie określono 
obowiązków dotyczących spraw związanych z kwestiami dodatków do żywności. 
Zakresy te wśród podstawowych obowiązków wymieniały m.in.: 
- przeprowadzanie kontroli zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora/Dyrektora 
Delegatury oraz prowadzenie w czasie kontroli niezbędnych czynności 
wyjaśniających i zabezpieczających ślady, dowody w ramach posiadanych 
upoważnień, zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Handlowej, 
- rzetelne dokumentowanie ustaleń podczas kontroli oraz kompletne 
udokumentowanie tych ustaleń w materiałach pokontrolnych,  
- opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych, decyzji, wniosków do sądów 
i informacji do innych organów. 

(dowód: akta kontroli str. 7-91) 

                                                      
5 ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 ze zm.), zwana 
dalej „ustawą o Inspekcji Handlowej”. 
6 zarządzenie nr 9/2017 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 21 
czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu 
Inspekcji Handlowej w Rzeszowie”. Regulamin organizacyjny został zatwierdzony przez Wojewodę 
Podkarpackiego w dniu 11 lipca 2017 r. Poprzednio w WIIH obowiązywał Regulamin organizacyjny 
wprowadzony zarządzeniem Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 
16 czerwca 2015 r., zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 14 lipca 2015 r. 
7 9 osobowy stan pracowników Wydziału utrzymywał się w latach 2016-2018 (I kwartał). 

Opis stanu 
faktycznego 
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Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Jerzy Szczepański wyjaśnił, 
że Inspektorat w analizowanym okresie nie prowadził kontroli, w których 
zagadnieniem wiodącym była prawidłowość stosowania substancji dodatkowych 
dozwolonych w artykułach rolno-spożywczych. Zakres szczegółowy zagadnień, 
które należy uwzględnić w trakcie danej kontroli wynika bezpośrednio z danego 
programu kontroli. Mając na uwadze powyższe w zakresach czynności pracowników 
prowadzących kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nie 
dokonano szczegółowych zapisów dotyczących kontroli dozwolonych substancji 
dodatkowych.  
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wyjaśnił ponadto, że 
wiodącymi inspekcjami urzędowej kontroli żywności, w tym kontroli prawidłowości 
stosowania dozwolonych substancji dodatkowych zgodnie z postanowieniami 
rozdziału II ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia8 są Państwowa Inspekcja 
Sanitarna oraz Inspekcja Weterynaryjna. Zasady stosowania dozwolonych 
substancji dodatkowych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
dozwolonych substancji dodatkowych9. Właściwość rzeczowa Inspekcji Handlowej 
dotyczy wyłącznie aspektów jakości handlowej związanych ze stosowaniem tych 
substancji takich samych jak dotyczących innych składników żywności, tj. czy 
konsument został poinformowany o obecności danego składnika w produkcie 
finalnym, czy informacja o danym składniku została podana w sposób określony 
przez przepisy prawa żywnościowego, czy dany składnik został  podany w wykazie 
składników w kolejności malejącej, czy całość oznakowania artykułu rolno-
spożywczego nie wprowadzała konsumenta w błąd w zakresie jego tożsamości 
i właściwości (przykładowo używanie w nazwie produktu określeń – „wiejski”, 
„domowy”, „babuni” przy równoczesnym stosowaniu do produkcji tego produktu 
substancji dodatkowych dozwolonych, czy dany składnik mógł być wykorzystany do 
produkcji wyrobu finalnego - możliwość weryfikacji w tym zakresie w bardzo wielu 
przypadkach jest możliwa wyłącznie w miejscu produkcji danego środka 
spożywczego). 

 (dowód: akta kontroli str. 92-95) 
 
W latach 2016-2018 (I kwartał 2018 r.) pracownicy Wydziału Kontroli Artykułów 
Żywnościowych oraz pracownicy wykonujący czynności kontrolne w delegaturach 
WIIH wzięli udział w 11 szkoleniach (organizatorami szkoleń był WIIH, UOKiK, 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Rzeszowie, 2 szkolenia zostały zorganizowane przez WIIH 
wspólnie z WIJHARS w Rzeszowie10). 
Szkolenia te obejmowały m.in. następujące zagadnienia:  
- suplementy diety, świeże owoce i warzywa (2 osoby przeszkolone), 
- prawidłowość przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (29 osób 
przeszkolonych), 
- jakość handlowa świeżych owoców i warzyw (22 osoby przeszkolone), 
- kontrola środków spożywczych specjalnego przeznaczenia (3 osoby 
przeszkolone), 
- praktyczne aspekty dotyczące wytwarzania, oceny jakości i zasad znakowania 
mięsa i przetworów mięsnych (23 osoby przeszkolone), 

                                                      
8 ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 
ze zm.). 
9 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji 
dodatkowych (Dz. U. Nr 232, poz. 1525 ze zm.). 
10 Wojewódzka Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Rzeszowie, zwana 
dalej WIJHARS 
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- przepisy UE w zakresie dodatków do żywności, aromatów i enzymów (22 osoby 
przeszkolone). 
Szkolenie z zakresu przepisów UE dotyczące dodatków do żywności, aromatów 
i enzymów11 przeprowadzono w siedzibie WIIH w dniu 7 marca 2018 r. Na szkoleniu 
tym omawiano unijne wykazy substancji dodatkowych – załączniki do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 w sprawie dodatków 
do żywności12, prace UE w zakresie substancji dodatkowych, wykaz substancji 
aromatycznych oraz rozporządzenie Komisji w sprawie aromatów dymu 
wędzarniczego, prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz 
znakowanie środków spożywczych zawierających enzymy, interpretację 
obowiązujących przepisów dotyczących substancji dodatkowych w żywności. 
W programie szkolenia dotyczącego praktycznych aspektów wytwarzania, oceny 
jakości i zasad znakowania mięsa i przetworów mięsnych omawiano m.in. 
substancje dodatkowe i smakowo-zapachowe stosowane w przetwórstwie wędlin, 
cele i zasady ich stosowania oraz potencjalny ich wpływ na jakość wędlin. 

(dowód: akta kontroli str. 96-107) 
 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Jerzy Szczepański wyjaśnił, 
że aktualny stan zatrudnienia w komórkach organizacyjnych WIIH 
przeprowadzających kontrole jakości artykułów rolno-spożywczych gwarantuje 
prawidłowość realizacji zadań zlecanych przez Prezesa UOKiK13, przeprowadzanie 
czynności kontrolnych weryfikujących skargi i wnioski konsumentów finalnych oraz 
przeprowadzanie kontroli własnych w odniesieniu do obszarów jakości handlowej. 
Poziom dostępnych środków finansowych przeznaczonych na wydatki rzeczowe 
w latach 2016-2018 zabezpieczał, przy zachowaniu zasad racjonalności 
i gospodarności ich wydatkowania oraz przy aktualnym poziomie zatrudnienia, 
prawidłową realizację zadań kontrolnych w obszarze jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych.  

 (dowód: akta kontroli str. 92-95) 
 
2. 
Wojewódzki Inspektorat posiadał opracowane plany kontroli (kwartalne), obejmujące 
swym zakresem kontrole planowe, własne oraz doraźne.  
Plany te przygotowane były w oparciu o kwartalne zestawienia tematów kontroli 
o znaczeniu ogólnopolskim opracowane przez Prezesa UOKiK (plany te 
uwzględniały również tematy własne WIIH). 
Kontrole planowe obejmowały kontrole w zakresie: tzw. dyrektyw nowego podejścia, 
ogólnego bezpieczeństwa produktów, innych produktów nieżywnościowych i usług, 
paliw i biopaliw, artykułów rolno-spożywczych.  
Tematy kontroli własnych do planu kontroli proponowane były przez Wojewódzkiego 
Inspektora i kierowników komórek kontrolnych WIIH - wynikały one z potrzeb 
wojewodów, wniosków składanych przez organy administracji samorządowej, 
organizacji chroniących interesy konsumentów i samych konsumentów, a także 
z własnego rozeznania WIIH. Kontrole doraźne wynikały ze skarg i informacji 
konsumentów, centralnych i terenowych organów administracji oraz instytucji 
i organizacji chroniących interesy konsumentów. 
 

                                                      
11 prowadzącym szkolenie była osoba z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego 
Zakładu Higieny. 
12 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia  2008  r. 
w sprawie  dodatków  do  żywności (Dz.U.UE.L.354 z 31.12.2008 r., s.16 ze zm.), zwane dalej 
„rozporządzeniem 1333/2008” 
13 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „UOKiK” 
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W planach kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu w latach 2016-2018 (I kwartał) nie 
wyodrębniano osobnych kontroli z zakresu dodatków do żywności.  
W ww. okresie nie opracowywano programów lub tematów kontroli, a także nie 
przeprowadzono kontroli dla których tematem wiodącym byłaby prawidłowość 
stosowania  substancji dodatkowych w artykułach rolno-spożywczych lub 
prawidłowość przekazywania konsumentom informacji o żywności (etykiety). Dane 
liczbowe dotyczące przeprowadzonych kontroli artykułów rolno-spożywczych 
zawarto poniżej (w pkt 4 wystąpienia pokontrolnego). 
 
Zaplanowane kontrole artykułów rolno spożywczych w latach 2016-2017 
obejmowały m.in.: 
- kontrole mięsa i produktów mięsnych, pod kątem ujawniania zafałszowania 
produktami tańszymi (wołowiny i baraniny wieprzowiną i drobiem),   
- kontrole mleka i przetworów mlecznych w kierunku ujawnienia zafałszowań 
tłuszczem niemlecznym, zamiany gatunków mleka pochodzącego od innych 
zwierząt niż deklarowane w oznakowaniu (mleka koziego i owczego mlekiem 
krowim) oraz nieuzasadnionego stosowania substancji dodatkowych, 
- kontrole towarów przeterminowanych, 
- kontrole jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych, w tym 
mrożonych produktów w glazurze z uwzględnieniem badań w kierunku zgodności 
gatunku z deklarowanym (soli i dorsza limandą i dorszem czarnym), 
- kontrole jakości handlowej produktów oferowanych pod markami sieci handlowych, 
- kontrole jakości handlowej środków spożywczych z importu oferowanych jako 
„zdrowa żywność” i tzw. „kuchnie świata”, 
- kontrole jakości handlowej suplementów diety w zakresie oznakowania, w tym 
zgodności składu faktycznego ze składem deklarowanym na opakowaniu, 
- kontrole produktów rolnictwa ekologicznego, głównie z państw UE i państw 
trzecich, 
- kontrole artykułów rolno-spożywczych w zakresie przydatności do spożycia, w tym 
karmy dla zwierząt w zakresie przestrzegania przez sprzedawców okresów 
przydatności. 
 
W planie kontroli WIIH na I kwartał 2018 r. w zakresie artykułów rolno-spożywczych 
zaplanowane były następujące kontrole planowe: 
- placówek gastronomicznych, w tym oferujących potrawy kuchni zagranicznych 
w zakresie weryfikacji składu z rzeczywistym (10 podmiotów do skontrolowania), 
- produktów i przetworów mięsnych w zakresie weryfikacji deklarowanego składu 
z rzeczywistym (13 podmiotów do skontrolowania), 
- zakładów gastronomicznych świadczących usługi cateringowe dla szpitali, domów 
opieki społecznej, domów dziecka i innego rodzaju placówek finansowanych ze 
środków publicznych (5 podmiotów do skontrolowania), 
- jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych 
w sieciach handlowych (5 podmiotów do skontrolowania). 
W ramach kontroli własnych w zakresie artykułów rolno-spożywczych w I kwartale 
2018 r. zaplanowano kontrole: prawidłowości przekazywania konsumentom 
informacji dotyczących wyrobów ciastkarskich oferowanych luzem (1 podmiot do 
skontrolowania), przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów dotyczących 
informowania o cenach wyrobów rolno-spożywczych (2 podmioty do 
skontrolowania), artykułów rolno-spożywczych w zakresie przydatności do spożycia 
(4 podmioty do skontrolowania). 
W zakresie kontroli doraźnych w I kwartale 2018 r. zaplanowano przeprowadzenie 
20 kontroli, bez wyszczególnienia ich zakresu (w planie zapisano, że wynikają one 
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ze skarg i informacji konsumentów, centralnych i terenowych organów administracji 
oraz instytucji i organizacji). 

(dowód: akta kontroli str. 108-254) 
 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Jerzy Szczepański wyjaśnił, 
że kontrola prawidłowości stosowania substancji dodatkowych jest realizowana 
w ramach kontroli jakości artykułów rolno-spożywczych w aspekcie wymagań 
dotyczących prezentacji i oznakowania (art. 3 pkt 5 ustawy o jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych14). Jeżeli dany program kontroli obejmuje sprawdzenie 
prezentacji i oznakowania określonych artykułów rolno-spożywczych inspektor 
realizujący taką kontrolę dokonuje wyboru określonej ilości produktów, które będą 
objęte sprawdzeniem prawidłowości prezentacji i oznakowania, prawidłowa kontrola 
ilości dodatku danej substancji dodatkowej jest możliwa wyłącznie w zakładach 
produkcyjnych. 
Zakres kontroli przeprowadzanej z wykorzystaniem informacji dostępnych w miejscu 
kontroli w odniesieniu do środków spożywczych oferowanych jako żywność – jak 
wyjaśnił Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej – obejmuje 
sprawdzenie: czy konsument finalny został poinformowany o obecności w danym 
produkcie substancji dodatkowych oraz czy zakres przekazanych informacji jest 
zgodny z informacjami przekazanymi przez producenta tej żywności; czy informacje 
dotyczące substancji dodatkowych zostały przekazane w wymagany sposób, tj. czy 
podano nazwę ich kategorii oraz ich szczegółową nazwę lub jeśli to właściwe numer 
E; czy sposób oznakowania jest spójny i nie wprowadza konsumentów w błąd 
w zakresie tożsamości i właściwości danego produktu, np. nazwa produktu sugeruje 
określony sposób jego produkcji – „wiejski”, „domowy”, „babuni”, „bez 
konserwantów”, a z wykazu składników wynika, że w procesie produkcji 
zastosowano substancje dodatkowe, których obecności (mając na uwadze nazwę 
produktu) konsument się nie spodziewa. W przypadku poboru próbek 
laboratoryjnych do badań weryfikuje się prawdziwość podanych konsumentom 
w oznakowaniu informacji, przykładowo, jeśli producent zadeklarował „produkt bez 
konserwantów”, a brak jest informacji o zastosowaniu innych technik konserwacji 
(sterylizacja, pasteryzacja, itp.) zaleca się wykonanie badań w kierunku obecności 
substancji konserwujących lub jeżeli producent w wykazie zadeklarował cukier to 
przedmiotem badań jest obecność substancji słodzących. 

 (dowód: akta kontroli str. 255-256) 
 
3. 
W latach 2016-2018 (I kwartał 2018 r.) WIIH przeprowadził łącznie 22 kontroli 
zleconych przez Prezesa UOKiK, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o Inspekcji 
Handlowej.  
Żadna z tych kontroli nie dotyczyła bezpośrednio tematyki dodatków do żywności, 
w tym prawidłowości etykietowania produktów żywnościowych.  
Tematyka ta wystąpiła w ograniczonym zakresie w przypadku 4 kontroli zleconych 
przez Prezesa UOKiK pismem z dnia 2 listopada 2016 r. (kontrole obejmowały 
jakość handlową wybranych artykułów rolno-spożywczych). 

                                                      
14 art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych”: jakość handlowa - cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości 
organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, 
wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji 
i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi; 
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Celem tych kontroli było sprawdzenie czy mięso znajdujące się w obrocie 
detalicznym spełnia wymagania jakości handlowej w zakresie rzetelności deklaracji 
o polskim pochodzeniu, zgodności gatunku zwierzęcia od którego mięso pochodzi 
z deklarowanym oraz czy nie jest zafałszowane z wykorzystaniem dodatków do 
żywności objętych rozporządzeniem 1333/2008. Kierunki badań laboratoryjnych 
substancji dodatkowych w ww. kontrolach to weryfikacja informacji o obecności 
substancji dodatkowych (zawartość fosforu dodanego w produkcie, azotynów, 
azotanów). 
W 2 spośród 4 zrealizowanych kontroli stwierdzono nieprawidłowości. 
W przypadku pierwszej z kontroli dokonano oceny jakości handlowej wybranych 
grup artykułów rolno-spożywczych (mięso mielone z szynki wieprzowej, pręga 
wołowa bez kości, schab wieprzowy, polędwiczki wieprzowe, filet z piersi kurczaka 
kl. A). Stwierdzono brak informacji dotyczącej numeru lub kodu identyfikacyjnego, 
zapewniającego istnienie powiązania między mięsem a zwierzęciem lub zwierzętami 
w skontrolowanej partii mięsa wołowego. 
W przypadku drugiej kontroli w wyniku badań laboratoryjnych próby filetów z piersi 
kurczaka kl. A zakwestionowano produkt z uwagi na zawartość wody dodanej 
w ilości 19 % oraz przekroczony współczynnik W/RP o 0,76 (współczynnik masy 
wody do masy białka: wyniósł on 4,24 na dopuszczalny max. 3,40).  
Stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie: 
- oznakowania 2 partii artykułów rolno-spożywczych oferowanych pod nazwą „filet 
z piersi kurczaka luz” z uwagi na niepełną nazwę produktu, brak podania nazwy 
producenta i klasy jakości w miejscu sprzedaży - produkt w świetle badań 
laboratoryjnych okazał się „surowym wyrobem mięsnym – filet z kurczaka z dodaną 
wodą”); 
- podania nieprawidłowych (sprzecznych) wartości dotyczących węglowodanów 
i cukrów w oznakowaniu wartości odżywczej w mięsie mielonym wieprzowym 
z łopatki (wyższa wartość cukrów od zawartości węglowodanów). 

(dowód: akta kontroli str. 262-290) 
 
4., 5. 
Liczba kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych15 w obrocie 
detalicznym przeprowadzona przez WIIH w okresie objętym kontrolą wyniosła 
łącznie 1.044, w tym: 
- 528 w 2016 r., 
- 435 w 2017 r., 
- 81 w I kwartale 2018 r. 
 
Żadna z prowadzonych przez WIIH kontroli nie dotyczyła bezpośrednio kwestii 
stosowania w produktach spożywczych dodatków (substancji dodatkowych). 
Kontrole artykułów rolno-spożywczych, w trakcie których jednym z kontrolowanych 
zagadnień były substancje dodatkowe to: 146 z 2016 r., 145 z 2017 r. oraz 30 z I 
kwartału 2018 r. (łącznie 321 z 1.044 kontroli, tj. 30,7 %). 
WIIH w kontrolach artykułów rolno-spożywczych nie przewidywał i nie dokonywał 
poboru prób od sprzedawców internetowych. 
 
Analiza 30 kontroli artykułów rolno-spożywczych przeprowadzonych przez WIIH 
w okresie objętym kontrolą, w tym 10 kontroli z 2016 r., 10 z 2017 r., 10 z I kwartału 

                                                      
15 wszystkie kontrole w obszarze artykułów rolno-spożywczych, w tym obrotu napojami alkoholowymi, 
wyrobami tytoniowymi, uwidaczniania cen żywności, terminów trwałości, owoców i warzyw świeżych, 
jaj. 
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2018 r. wykazała, że do badań laboratoryjnych w 2016 r. pobrano 8 próbek 
artykułów rolno-spożywczych, w 2017 r. 9 próbek oraz 5 w I kwartale 2018 r. 
Próbki pobierane były w kierunku:  
- dokonania weryfikacji informacji o braku obecności substancji dodatkowych 
(w sytuacji deklarowania przez producenta, iż dany produkt nie zawiera 
konserwantów lub innych substancji dodatkowych),  
- weryfikacji informacji o obecności substancji dodatkowych podanych przez 
producenta na opakowaniu (zgodność z deklaracją),  
- prawidłowości stosowania substancji dodatkowych (dopuszczalne poziomy 
zawartości). 
 
W 2016 r. badano substancje słodzące (sacharyny i jej sole, acesulfam K, 
aspartam), substancje konserwujące (kwas benzoesowy i jego sole, kwas sorbowy 
i jego sole), zawartość siarczynów w wyrobach winiarskich (na dopuszczalnym 
poziomie). 
W 2017 r. badano zawartość azotynów, azotanów, fosforu dodanego w produktach, 
substancje słodzące (sacharyna i jej sole, acesulfam K, aspartam), zawartość 
siarczynów, substancje konserwujące (kwas benzoesowy i jego sole, kwas sorbowy 
i jego sole), związki fosforu (pirofosforan sodu V, ortotrójfosforan sodu V, 
sześciometafosforan sodu V). 
W I kwartale 2018 r. badano zawartość azotynów, fosforu dodanego w produktach, 
substancje konserwujące (kwas benzoesowy i jego sole, kwas sorbowy i jego sole), 
substancje słodzące (sacharyny i jej sole, acesulfam K, aspartam), barwniki 
(Azorubina E122).  
W I kwartale 2018 r. pobierano również próbkę na zawartość cukrów (fruktoza, 
glukoza, galaktoza, sacharoza), które nie są zaliczane do substancji dodatkowych.  
 
W jednej z analizowanych kontroli (nr AŻ.8361.43.2016) badania laboratoryjne 
produktu (napój winny owocowy aromatyzowany 700 ml zawartość alkoholu 10 % 
objętości) wykazały wyższą zawartość substancji słodzącej (sacharyna i jej sole) niż 
dopuszczalna ilość, jaka jest przewidywana w obowiązujących w tym zakresie 
przepisach16.  
WIIH po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych poinformował podmiot 
kontrolowany o stwierdzonych nieprawidłowościach. Przeprowadzono badanie 
laboratoryjne próbki kontrolnej, które potwierdziło ustalenia pierwotnej próby. 
Podmiot kontrolowany przesłał do WIIH wyjaśnienia producenta towaru. 
WIIH poinformował następnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Sandomierzu (właściwego terytorialnie dla placówki detalicznej i producenta 
towaru) oraz producenta towaru o stwierdzonych nieprawidłowościach.  
Do podmiotu kontrolowanego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne na 
podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowego oraz do producenta towaru 
na podstawie  art. 34 ww. ustawy.  
W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne producent poinformował, że na stanie 
magazynowym zakładu i odbiorców nie występują wyroby z zakwestionowanej partii, 
ponadto zwiększono nadzór i kontrolę nad dodawaną ilością substancji słodzącej, 
aby w przyszłości takie przypadki nie miały miejsca.  
WIIH decyzją nr AŻ.8361.43.2016 z dnia 16.09.2016 r. nałożył na podmiot 
kontrolowany obowiązek uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów 
przeprowadzonych badań laboratoryjnych. 

                                                      
16 w badanej próbce dwóch sztuk towaru stwierdzono 208 mg/l i 207 mg/l, podczas gdy maksymalny 
poziom wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 wynosił 80 mg/l.  
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W przypadku pozostałych analizowanych kontroli badania laboratoryjne nie 
wykazały nieprawidłowości. 
Próbki towarów nie były badane w kierunku wszystkich zawartych w nich substancji 
dodatkowych. Pobierano je w zależności od potrzeb i zaleceń programu kontroli. 
W sytuacji oceny oznakowania produktów pobierano próbki do badań 
laboratoryjnych w ilościach zalecanych w programie kontroli (od 1 do 2).  
 
Stwierdzone w analizowanych 30 kontrolach nieprawidłowości dotyczyły: 
- w 2016 r. – w jednej kontroli wykazano brak podania w miejscu sprzedaży 
produktów oferowanych luzem, w sposób bezpośrednio dostępny konsumentowi 
finalnemu informacji w zakresie składu, w tym substancji dodatkowych dozwolonych, 
w 2 kontrolach oprócz ww. nieprawidłowości ustalono również nieprawidłową nazwę 
produktu uwidocznioną w miejscu sprzedaży wprowadzającą konsumenta w błąd, co 
do składu i metody produkcji („szynka ze wsi”, „szynka biała domowa”), 
- w 2017 r. – w jednej kontroli stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie produktu 
z uwagi na brak informacji może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie 
uwagi u dzieci przy wskazanym w wykazie składników barwniku E 10417, w jednej 
kontroli nieprawidłowe oznakowanie produktu z uwagi na brak informacji zawiera 
cukier i substancje słodzące, 
- w I kwartale 2018 r. – w 8 kontrolach – wykazano brak podania w miejscu 
sprzedaży przetworów mięsnych oferowanych luzem, w sposób bezpośrednio 
dostępny konsumentowi finalnemu informacji w zakresie składu, w tym substancji 
dodatkowych dozwolonych, w 2 kontrolach oprócz ww. nieprawidłowości 
stwierdzono również nieprawidłową nazwę produktu uwidocznioną w miejscu 
sprzedaży wprowadzającą w błąd konsumenta co do składu i metody produkcji. 

(dowód: akta kontroli str. 291-336, 554-558) 
 
6. 
Analiza 30 kontroli wykazała, że nie wykonywano kompleksowych badań 
laboratoryjnych po kątem zgodności faktycznego składu substancji dodatkowych ze 
składem umieszczonym na opakowaniu. 
Przykładowo w kontroli nr AŻ.8361.9.2017 oceniono oznakowanie 10 produktów pod 
kątem oznakowania, a do badań laboratoryjnych pobrano próbki z 2 partii 
produktów, w tym jednej w kierunku substancji dodatkowych (dżem wieloowocowy 
niskosłodzony) na zawartość substancji słodzących (acesulfam K, sacharyna i jej 
sole, aspartam) oraz zawartość siarczynów. 
Analiza ww. kontroli wykazała ponadto, że w 2016 r. na 25 objętych kontrolą WIIH 
artykułów rolno-spożywczych - do badań laboratoryjnych pobrano 8 artykułów. 
W 2017 r. na 30 objętych kontrolą artykułów rolno-spożywczych do badań 
laboratoryjnych pobrano 9, natomiast w I kwartale 2018 r. na 38 – 5 artykułów. 
W pobranych próbach artykułów, za wyjątkiem wyższej od dopuszczalnej zawartości 
substancji słodzącej – sacharyny i jej soli w napoju winnym owocowym nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 291-336, 540) 
 
7. 
Przeprowadzone przez WIIH kontrole nie umożliwiały dokonania weryfikacji 
wszystkich substancji dodatkowych w danym produkcie żywnościowym. 

                                                      
17 w wystąpieniu pokontrolnym do kontrolowanego przedsiębiorcy WIIH wnioskował o wprowadzanie 
do obrotu handlowego produktów oznakowanych zgodnie z przepisami. O ustaleniach kontroli 
poinformowano Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Skierowano również wystąpienie do 
dystrybutora produktu z wnioskiem o zapewnienie prawidłowego oznakowania produktu (adresat 
wystąpienia poinformował o wykonaniu wniosku).  
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Poziom substancji dodatkowych zawartych w produkcie żywnościowym badany był 
w odniesieniu do poziomu tych substancji podanych w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008. W przypadku przekroczenia wskazanego 
przepisem substancji dodatkowej fakt ten wykazywany był w sprawozdaniach 
z badań laboratoryjnych. 
Przeprowadzone kontrole nie umożliwiały dokonania weryfikacji pełnionych przez 
substancje dodatkowe funkcji technologicznych w danym produkcie żywnościowym.  

(dowód: akta kontroli str. 337) 
 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Jerzy Szczepański wyjaśnił, 
że w trakcie kontroli zakres weryfikacji obecności substancji dodatkowych jest 
determinowany możliwościami analitycznymi laboratorium (zakresem analizowanych 
parametrów) oraz celowością wykonania badań laboratoryjnych. Przedmiotem 
oznaczeń laboratoryjnych są głównie te substancje dodatkowe, których brak użycia 
został dobrowolnie zadeklarowany przez producenta w oznakowaniu („bez 
konserwantów, „bez substancji słodzących”, „produkt naturalny”, itp.). Przyjmuje się, 
że zadeklarowanie obecności w wyrobie gotowym substancji dodatkowych 
(w przeciwieństwie do substancji wzbogacających) nie podnosi ich atrakcyjności 
handlowej, tym samym producent danego wyrobu nie ma interesu handlowego 
w podawaniu nieprawdziwych informacji o ich obecności. Weryfikacja poziomu 
ilościowego tych substancji (..) (niezależnie od trudności technicznych – dawka 
technologicznie uzasadniona) nie stanowi właściwości rzeczowej Inspekcji 
Handlowej. Nadmieniam, że rozporządzenie 1333/2008 w odniesieniu do znacznej 
grupy substancji dodatkowych dopuszcza ich ilościowe stosowanie na poziomie 
technologicznie uzasadnionym – na poziomie kontroli obrotu detalicznego brak jest 
możliwości uzyskania informacji jaki poziom danej substancji dodatkowej został 
uznany przez producenta za technologicznie uzasadniony. W innych przypadkach 
rozporządzenie określna maksymalny limit górny ich dodatku. Stan taki powoduje, 
że kontrola prawidłowości ilościowego ich zastosowania, w przypadku, gdy źródłem 
obecności danej substancji w wyrobie jest jej naturalne występowanie oraz jej 
zamierzony dodatek jest możliwa wyłącznie poprzez analizę dokumentacji 
produkcyjnej. Badania laboratoryjne są bezzasadne, wynik badania jest sumą ilości 
danej substancji występującej naturalnie w składnikach danego produktu oraz ilości 
dodanej (bez możliwości wskazania źródła pochodzenia). Przypisanie funkcji 
technologicznej do danej substancji dodatkowej jest decyzją producenta. Mając na 
uwadze, że dana substancja dodatkowa może pełnić kilka funkcji technologicznych 
w danym produkcie to prawidłowa i skuteczna kontrola tego zagadnienia jest 
możliwa wyłącznie w miejscu produkcji. 

(dowód: akta kontroli str.338-344) 
8. 
WIIH w przeprowadzanych kontrolach nie zwracał uwagi na skutki kumulacji 
substancji dodatkowych pochodzących z różnych źródeł oraz ewentualnego 
działania synergicznego lub utajonego, a także możliwych (negatywnych) interakcji 
z innymi składnikami produktu oraz innymi składnikami diety. 

 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Jerzy Szczepański wyjaśnił, 
że ww. sprawy nie są przedmiotem właściwości Inspekcji Handlowej. O przypadkach 
stwierdzenia nieprawidłowości lub też wątpliwości dotyczących jakości handlowej 
lub bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia informuje się inne, właściwe 
organy urzędowej kontroli żywności (Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna). 

(dowód: akta kontroli str. 337, 338-344) 
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9. 
WIIH na podstawie prowadzonych kontroli nie dokonywał ustaleń jakie substancje 
dodatkowe występują w żywności spożywanej przez populację polską. 
Nie dokonywano oceny spożycia substancji dodatkowych z dietą (ze spożywaną 
przez populację polską żywnością). Nie dokonywano również oceny ryzyka 
narażenia polskiej populacji na działanie substancji dodatkowych oraz nie 
dokonywano pobrań substancji dodatkowych do analiz w tym zakresie. 
 
W związku z ww. ustaleniami Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji 
Handlowej Jerzy Szczepański wyjaśnił, że Inspekcja Handlowa nie posiada 
właściwości rzeczowej do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa żywności 
rozumianego jako „ogół warunków, które muszą być spełniane, dotyczące 
w szczególności stosowanych substancji dodatkowych i aromatów, poziomu 
substancji zanieczyszczających, pozostałości pestycydów, warunków 
napromieniowania żywności, cech organoleptycznych i działań, które muszą być 
podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością. Właściwość 
rzeczową w tej sprawie - jak wyjaśnił Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji 
Handlowej posiadają Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Weterynaryjna. 

(dowód: akta kontroli str. 455, 508-514) 
 
W celu ustalenia występujących w żywności substancji dodatkowych na podstawie 
art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli18 (zwanej 
dalej ustawą o NIK) dokonano zlecenia WIIH 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 1169/201119).  
W przypadku 5 środków spożywczych, takich jak: serek wiejski naturalny, sok 
pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego, jogurt malinowy bez 
konserwantów, schab wieprzowy bez kości, filet z indyka - 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 konserwujących, stabilizatorów, soli 
emulgujących. 
WIIH nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie przekazywania informacji 
o substancjach dodatkowych na produktach spożywczych (zarówno opakowanych 
jak i luzem). 
Kontrola WIIH nie wykazała nieprawidłowości w zakresie dobrowolnego 
oznakowania, zawierającego m.in. informacje typu: „domowy”, „wiejski”, „bez 

                                                      
18 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 
19 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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konserwantów” (nie stwierdzono w składzie tych produktów żadnych substancji 
dodatkowych). Oznakowanie objętych kontrolą środków 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).  

(dowód: akta kontroli str. 345-347, 348-394) 
 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Jerzy Szczepański 
w odniesieniu do zleconej przez NIK kontroli w zakresie sprawdzenia: 
- czy w produkcie (do jego wytworzenia) użyto dozwolonych dodatków do żywności, 
czy zadeklarowane w oznakowaniu dodatki do żywności stosowane są w danej 
grupie produktów na warunkach określonych w przepisach – wyjaśnił m.in, że  
realizacja przedmiotowej czynności jako dotyczącej właściwości zdrowotnych 
środków spożywczych stanowiłaby przekroczenie właściwości rzeczowej Inspekcji 
Handlowej; 
- czy w wykazie składników podanych na produkcie substancjom dodatkowym 
przydzielono zasadnicze funkcje technologiczne i czy były one właściwe – wyjaśnił, 
że to producent danego rodzaju żywności dokonuje przypisania do danej substancji 
dodatkowej jej głównej (dominującej) funkcji technologicznej pełnionej w produkcie, 
substancje dodatkowe niejednokrotnie pełnią w produkcie kilka funkcji 
technologicznych, jednak to producent zobowiązany jest do wskazania jednej 
głównej (wskazanie takie może być weryfikowane wyłącznie poprzez analizę 
procesu produkcyjnego), kontrola tego zagadnienia przez WIIH dokonywana jest 
wyłącznie w zakresie sprawdzenia czy zadeklarowana nazwa kategorii substancji 
dodatkowej jest podana zgodnie z terminologią podaną w części „C” załącznika nr 7 
rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na 
temat żywności (…) oraz czy po nazwie kategorii podano szczegółową nazwę 
substancji lub numer „E”. Sprawdzenie prawidłowości wskazania kategorii 
(deklarowanej funkcji technologicznej) jest możliwe wyłącznie w zakładzie 
produkcyjnym poprzez analizę produkcji. Sprawdzenie przekazania niektórych 
informacji dotyczących substancji dodatkowych, co jest możliwe wyłącznie 
w miejscu produkcji, stanowiłoby działanie poza kompetencjami Inspekcji 
Handlowej. 

(dowód: akta kontroli str. 259-261, 395-397) 
 
10. 
W celu ustalenia prawidłowości stosowania procedur kontrolnych20 oraz zakresu 
kontroli jakości handlowej dokonano oględzin czynności kontrolnych wykonanych 
przez kontrolerów WIIH w podmiocie prowadzącym sprzedaż produktów 
żywnościowych (kontrola nr AŻ.8361.26.2018). Przedmiot i zakres kontroli WIIH 
obejmował: ocenę jakości handlowej, w tym w zakresie oznakowania środków 
spożywczych oznaczonych dobrowolnymi informacjami znajdującymi się w ofercie 
handlowej w okresie kontroli.  
Kontrola realizowana była w oparciu o program kontroli jakości handlowej produktów 
oznaczonych dobrowolnymi informacjami typu: „wyprodukowany z pszenicy durum”, 
„100 % (np. soku, mięsa)”, „domowy”, „naturalny”, „bez konserwantów”, „bez 
glutenu”, „wolny od GMO”, „bez laktozy” - z dnia 28.03.2018 r.  
Celem kontroli zgodnie z ww. programem była ocena jakości handlowej produktów 
oznaczonych dobrowolnymi informacjami typu: „wyprodukowany z pszenicy durum”, 
„100 % (np. soku, mięsa)”, „domowy”, „naturalny”, „bez konserwantów”, „bez 

                                                      
20 w tym zakresie obowiązują zalecenia Prezesa UOKiK dotyczące trybu kontroli i stosowania 
wybranych przepisów prawa przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej z dnia 19 grudnia 
2011 r. (tekst ujednolicony z maja 2013 r.) 
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glutenu”, „wolny od GMO”, „bez laktozy”, lub ich synonimami, wskazującymi na 
szczególne właściwości produktu, w szczególności sprawdzenie rzetelności 
i prawidłowości ich stosowania w oznakowaniu (etykietowaniu) i prezentacji 
produktów opakowanych i nieopakowanych (luzem), a także przestrzegania zasad 
obrotu tymi produktami. Rezultatem kontroli winno być przede wszystkim 
wyeliminowanie z obrotu produktów rażąco naruszających przepisy prawa 
żywnościowego w zakresie jakości handlowej, w tym noszących cechy 
zafałszowania lub oznakowanych w sposób wprowadzających konsumentów w błąd, 
a także niewłaściwie przechowywanych i przeterminowanych.  
 
Czynności kontrolne WIIH zostały przeprowadzone w dniu 13 kwietnia 2018 r. 
Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych weryfikowana była na podstawie 
etykiet handlowych producenta. W przypadku produktów sprzedawanych luzem 
weryfikowana była na podstawie oznaczenia handlowego dostępnego dla 
konsumenta (rzetelność przekazywania informacji zgodnie z oznakowaniem 
producenta). 
W trakcie kontroli do analizy laboratoryjnej pobrano próbki kontrolne z 2 partii 
towarów: 
- chrupaki naturalne – bezglutenowe wafle Incola masa netto 60 g, z deklaracją 
producenta „bez konserwantów”, „bez sztucznych barwników”, „bez tłuszczów 
utwardzonych”, „zawiera tylko tłuszcze bio”, 
- gotowy sos z dodatkiem czosnku masa netto 410 g, z deklaracją producenta 
„produkt bezglutenowy i odpowiedni dla wegan”, „bez dodatku wzmacniaczy 
smaku”, „bez dodatku barwników”, „bez dodatku substancji konserwujących”. 
W kontroli pobrano i zabezpieczono próbki kontrolne z partii ww. produktów, które 
pozostawiono na przechowanie w warunkach uniemożliwiających zmianę cech 
jakościowych (zabezpieczone znakami WIIH). Próbki te zostały przekazane pod 
nadzór kierownika sklepu. 
Do analizy oznakowania kontrolerzy WIIH wybrali 5 partii produktów, w tym 2 
produkty luzem (pakowanych przy sprzedaży: kiełbasa wiejska i schab tradycyjny) 
i 3 w opakowaniach jednostkowych (serek śmietankowy w plastrach naturalny masa 
netto 150 g, chrupaki naturalne – bezglutenowe wafle Incola masa netto 60 g, 
gotowy sos z dodatkiem czosnku masa netto 410 g). 
Kontrolerzy WIIH dokonali oględzin oznakowania etykiet i katalogów dostępnych dla 
konsumenta (wędliny). Porównano etykiety handlowe produktów z informacjami 
podanymi przez przedsiębiorcę w katalogach bezpośrednio dostępnych dla 
konsumenta (znajdujących się na ladzie chłodniczej). Sporządzono dokumentację 
fotograficzną. Kierownik sklepu przedłożył kontrolującym dowody dostaw na 
wytypowane produkty.  
W trakcie kontroli nie sprawdzano cech artykułów żywnościowych dotyczących: 
właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych. 
Nie sprawdzano również cech tych artykułów w zakresie technologii produkcji oraz 
wymagań wynikających ze sposobu produkcji. 
Weryfikowanie zasadności oraz prawidłowości stosowania na etykiecie informacji 
takich jak: „bez konserwantów”, „nie zawiera substancji dodatkowych”, „tradycyjny” 
odbywało się na zasadzie porównania etykiet handlowych znajdujących się przy 
wytypowanych do kontroli produktach z informacjami podanymi przez 
przedsiębiorcę w katalogach tych wyrobów dostępnych dla konsumenta 
w kontrolowanym przez WIIH sklepie (katalogi te znajdowały się na ladzie 
chłodniczej) oraz wymogami w zakresie oznakowania tych produktów (np. 
w przypadku produktu - serek śmietankowy w plastrach naturalny - w składzie tego 
produktu nie może być konserwantów, substancji zagęszczających i innych 
substancji dodatkowych). 
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W trakcie kontroli nie weryfikowano przebiegu procesu technologicznego w kierunku 
stosowania lub braku stosowania dodatków, np. jako składnika złożonego. Nie 
weryfikowano także czy producent dysponuje odpowiednimi dokumentami 
potwierdzającymi tradycyjny charakter produktu i metodami produkcji (np. stare 
receptury, dawne publikacje).  
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Jerzy Szczepański 
w odniesieniu do ww. ustaleń wyjaśnił, że producent nie jest stroną postępowania 
kontrolnego, udostępnianie określonych dokumentów byłoby działaniem 
niezgodnym z prawem. 
 
Kontrola WIIH nr AŻ.8361.26.2018 wykazała, że informacje przekazywane 
konsumentom na wywieszce przy towarze (2 partie przetworów mięsnych), nie dają 
możliwości powiązania danego środka spożywczego oferowanego 
i prezentowanego w ladzie chłodniczej bez opakowania, z informacjami w katalogu. 
Nieprecyzyjne, niejednoznaczne, niepełne informacje w zakresie nazwy środka 
spożywczego oraz nazwy lub imienia i nazwiska producenta mogą wprowadzać 
konsumenta w błąd, co do właściwości środka spożywczego, jego charakteru, 
składu, miejsca pochodzenia oraz metod wytwarzania (naruszenie art. 7 ust. 1 lit. a, 
ust. 2 rozporządzenia 1169/2011).  
Kontrola WIIH wykazała ponadto: 
- brak podania w sposób bezpośrednio dostępny dla konsumenta informacji 
w zakresie nazwy lub imienia i nazwiska producenta21; 
- umieszczenie nieuzasadnionych informacji o treści „bez konserwantów”, „bez 
sztucznych barwników”, które w odniesieniu do nazwy produktu Chrupaki naturalne 
wykluczają stosowanie w żywności naturalnej substancji dodatkowych, tj. 
konserwantów i barwników22; umieszczenie informacji o treści „zawiera tylko 
nieutwardzone tłuszcze bio, zawiera tylko tłuszcze bio”23; umieszczenie informacji 
„nie zawiera glutenu, jaj, orzechów, siarczanów, sezamu”24; 
- niewłaściwa nazwa produktu Serek śmietankowy w plastrach, naturalny, poprzez 
określenie naturalny, co wprowadza konsumenta w błąd, co do rodzaju, charakteru, 
składu i metod wytwarzania środka spożywczego, przy jednoczesnym wskazaniu 
w wykazie składników – żelatyny wieprzowej, błonnika cytrusowego, substancji 
zagęszczających (E410, E407, E412)25. Użycie określenia „naturalny” sugeruje, że 
środek spożywczy został wytworzony w prosty sposób, z naturalnych, 
niskoprzetworzonych oraz niezbędnych do procesów przetwórczych składników (ser 
wytworzony przy udziale składników takich jak: żelatyna wieprzowa, błonnik 
cytrusowy, substancje zagęszczające E410, E407, E412 nie jest produktem 
naturalnym). 

(dowód: akta kontroli str. 398-454, 541-548) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

                                                      
21 naruszenie § 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 
grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych Dz. U. 
z 2015 r. poz. 29 ze zm. 
22 naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c rozporządzenia 1169/2011. 
23 niezgodne z art. 23 ust. 4 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. 
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie 
(EWG) nr 2091/91 – Dz. U. WE L 189 z 20.07.2007 r. str. 1 ze zm., według którego odwołania do 
ekologicznej metody produkcji organiczny mogą być podane tylko w wykazie składników i na 
warunkach tam zawartych. 
24 niezgodne z art. 21 rozporządzenia 1169/2011 w zakresie etykietowania niektórych substancji lub 
produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji. 
25 naruszenie art. 7 ust. 1 lit a) i ust. 2 rozporządzenia 1169/2011. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W Wojewódzkim Inspektoracie zapewniono właściwe warunki organizacyjno-prawne 
do rzetelnego sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem artykułów rolno-
spożywczych w obrocie detalicznym w aspekcie stosowanych w nich substancji 
dodatkowych. Kontrole substancji dodatkowych, w zbadanych przez NIK 
przypadkach, stanowiły jeden z elementów kontroli Inspektoratu ujętych w planach 
pracy. Zostały one przeprowadzone w sposób prawidłowy, tj. zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zatwierdzonymi przez Prezesa 
UOKiK programami kontroli. 
 
Współpraca WIIH z innymi instytucjami oraz działalność edukacyjna 
w zakresie bezpieczeństwa stosowania substancji dodatkowych w artykułach 
rolno-spożywczych w obrocie detalicznym. 
 
11. 
WIIH w okresie objętym kontrolą nie przekazywał w ramach systemu RASFF26 
powiadomień dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa artykułów rolno-spożywczych.  
 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Jerzy Szczepański wyjaśnił, 
że nie zgłaszano powiadomień do RASFF z uwagi na brak ustaleń uzasadniających 
dokonanie takich zgłoszeń. 

(dowód: akta kontroli str. 455, 508-514) 
12. 
W celu egzekwowania wykonania zaleceń pokontrolnych, wniosków i wykorzystania 
uwag, wydanych w wyniku kontroli artykułów rolno-spożywczych zawierających 
substancje dodatkowe kierowane były do jednostek kontrolowanych lub jednostek 
nadrzędnych wystąpienia pokontrolne, informujące o stwierdzonych 
nieprawidłowościach, zawierające wnioski o ich usunięcie, z zakreślonym terminem 
udzielenia informacji zwrotnej. Informowano również właściwe organy Państwowej 
Inspekcji  Sanitarnej o stwierdzonych nieprawidłowościach (działania te opisano 
powyżej w pkt 4 i 5 wystąpienia pokontrolnego). 

(dowód: akta kontroli str. 455) 
13. 
W latach 2016-2018 (I kwartał 2018 r.) WIIH nie otrzymywał od innych instytucji 
informacji o stwierdzonym zagrożeniu bezpieczeństwa artykułów rolno-
spożywczych. 
 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Jerzy Szczepański wyjaśnił, 
że w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności Państwowa 
Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Weterynaryjna, mając na uwadze swoją właściwość 
rzeczową podejmują działania z wykorzystaniem własnego, znacznie większego 
potencjału organizacyjnego.   

(dowód: akta kontroli str. 455, 508-514) 
 
14. 
W sprawie współpracy WIIH na rzecz bezpieczeństwa substancji dodatkowych 
z organizacjami pozarządowymi, lekarzami, dietetykami Podkarpacki Wojewódzki 
Inspektor Inspekcji Handlowej Jerzy Szczepański wyjaśnił, że zadania w tym 
zakresie nie stanowią właściwości rzeczowej Inspekcji Handlowej, realizowane są 
przez Państwową Inspekcję Sanitarną, w strukturach której funkcjonują m.in. 
Oddziały oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, czy też Higieny żywności i żywienia. 

                                                      
26 System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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WIIH współpracuje z Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych w Rzeszowie przekazując informacje dotyczące naruszeń 
prawa żywnościowego, celem ich wykorzystania przy typowaniu podmiotów do 
kontroli, ponadto w ostatnim czasie przeprowadzono dwa wspólne z WIJHARS 
szkolenia obejmujące swoim zakresem prawidłowość stosowania substancji 
dodatkowych (przepisy UE w zakresie dodatków do żywności, aromatów i enzymów; 
praktyczne aspekty dotyczące wytwarzania, oceny jakości i zasad znakowania 
mięsa i przetworów mięsnych27). 

(dowód: akta kontroli str. 508-520) 
 
WIIH w latach 2016-2018 (I kwartał 2018 r.) nie przeprowadzał wspólnych kontroli 
z innymi organami kontroli w zakresie bezpieczeństwa żywności zawierającej 
substancje dodatkowe (np. Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych). 
 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Jerzy Szczepański wyjaśnił, 
że przepisy prawa (ustawa o swobodzie działalności gospodarczej28) nie pozwalają 
na prowadzenie wspólnych kontroli z innymi organami. 

(dowód: akta kontroli str. 455, 508-514)  
 
15. 
WIIH w ramach poradnictwa konsumenckiego29 udzielił w latach 2016-2018 
(I kwartał 2018 r.) łącznie 5.884 porad. 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Jerzy Szczepański wyjaśnił, 
że udział porad dotyczących żywności w latach 2016-2018 (I kwartał 2018 r.) był 
znikomy, nie  było zapytań dotyczących substancji dodatkowych. Przedmiot porad 
konsumenckich w aspekcie żywności – jak wyjaśnił Podkarpacki Wojewódzki 
Inspektor Inspekcji Handlowej - dotyczył m.in. rzetelności obsługi klienta, 
prawidłowości podawania cen, oferowania towarów przeterminowanych. 
 
W kontroli nie stwierdzono inicjowania przez WIIH działań mających na celu 
zwiększenie świadomości społecznej w zakresie pobierania substancji dodatkowych 
z dietą, a także wdrażania, monitorowania lub oceniania realizacji ogólnopolskich 
lub innych programów edukacyjnych dotyczących dodatków do żywności. 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Jerzy Szczepański wyjaśnił, 
że Inspekcja Handlowa nie posiada właściwości rzeczowej do realizacji ww. 
zagadnień. 

(dowód: akta kontroli str. 455, 508-514, 523, 525-539)  
 
16. 
Skargi i donosy, które wpłynęły do WIIH w okresie objętym kontrolą (łącznie 214), 
dotyczące artykułów rolno-spożywczych nie odnosiły się do nieprawidłowości 
w stosowaniu substancji dodatkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 523-524)  
 
17. 
W latach 2016-2018 (I kwartał 2018 r.) w WIIH wydano jedną decyzję na podstawie 
art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Handlowej.  

                                                      
27 szkolenia te opisano w pkt 1 wystąpienia pokontrolnego 
28 art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2168 ze zm. - obowiązująca do dnia 30.04.2018 r.). 
29 zadanie wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o Inspekcji Handlowej. 
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W trakcie kontroli u przedsiębiorcy kontroler WIIH wydał postanowienie30 
o zabezpieczeniu pięciu partii piwa z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie 
produktu. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej decyzją z dnia 7 
czerwca 2017 r. nakazał niezwłoczne usunięcie stwierdzonych w kontroli 
nieprawidłowości. Powodem wydania tej decyzji była nieprawidłowość dotycząca 
oznakowania towaru, które wprowadzało konsumenta w błąd w zakresie miejsca 
jego pochodzenia31. Przedsiębiorca w trakcie kontroli dokonał zmiany etykiet piwa 
na prawidłowe, co potwierdziły czynności kontrolne WIIH.  
Decyzją z dnia 6 listopada 2017 r. wymierzono przedsiębiorcy karę pieniężną 
w wysokości 3.000 zł z tytułu wprowadzenia do obrotu niewłaściwie oznakowanych 
produktów (art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych). 

(dowód: akta kontroli str. 455, 456-507) 
 
18. 
W okresie objętym kontrolą WIIH nie nakładał grzywien za działania określone w art. 
38 ustawy o Inspekcji Handlowej. 

(dowód: akta kontroli str. 455) 
 
19. 
W okresie objętym kontrolą w WIIH wydano łącznie 123 decyzje (30 w 2016 r., 90 
w 2017 r. oraz 3 w I kwartale 2018 r.) wymierzające kary pieniężne za 
wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości 
handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów (art. 
40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych) oraz 
zafałszowanych (art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy). 
Łączna kwota kar pieniężnych nałożonych na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 i 4 ww. 
ustawy wyniosła 223 tys. zł (42,4 tys. zł w 2016 r., 177,1 tys. zł w 2017 r. oraz 3,5 
tys. zł w I kwartale 2018 r.). Kary nakładane były w wysokości pięciokrotnej wartości 
korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez 
wprowadzenie artykułów do obrotu, w wysokości nie niższej niż 500 zł (art. 40a ust. 
1 pkt 3 ustawy) lub w wysokości nie wyższej niż 10 % przychodu osiągniętego 
w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 
1000 zł (art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy). 
Kary dotyczące nieprawidłowości związanych ze stosowaniem substancji 
dodatkowych wyniosły: 
- 15,1 tys. zł – łącznie 24 decyzje wydane na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. 
ustawy (0,5 tys. zł w 2016 r., 13,1 tys. zł w 2017 r., 1,5 tys. zł w I kwartale 2018 r.), 
- 93,5 tys. zł – łącznie 34 decyzje wydane na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. 
ustawy (3 tys. zł w 2016 r., 88,5 tys. zł w 2017 r., 2 tys. zł w I kwartale 2018 r.). 

(dowód: akta kontroli str.521-522) 
 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 
Wojewódzki Inspektorat podejmował odpowiednie działania w przypadkach 
stwierdzenia wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych 
nieodpowiadających jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta 

                                                      
30 na podstawie art. 25 ust. 1 i 3 ustawy o Inspekcji Handlowej. 
31 ze względu na to, iż stwierdzona w kontroli WIIH nieprawidłowość dotyczyła oznakowania produktu 
nie dokonano podania tej decyzji do publicznej wiadomości. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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w oznakowaniu tych artykułów oraz zafałszowanych. W takich przypadkach 
wymierzane były kary pieniężne za naruszenia przepisów ustawy o jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych. 
 
 
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 Rzeszowie. 

 

 

Rzeszów, dnia    21 czerwca  2018 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka Sławomir Kochman 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

  

  

 
 

  

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


