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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Wojciech Ostrowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/57/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
w Rzeszowie (Inspektorat) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Renald Partyka, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych (PWIJHARS). 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W okresie objętym kontrolą2 PWIJHARS nie prowadził czynności kontrolnych 
skoncentrowanych wyłącznie na stosowaniu przez producentów żywności 
dozwolonych substancji dodatkowych. Tematyka ta stanowiła natomiast jeden 
z elementów sprawowanego nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-
spożywczych, w ramach 59 spośród 142 programów kontroli ujętych w planach 
kontroli Inspektoratu w badanym okresie.  
Kontrole te prowadzone były w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, instrukcjami wewnętrznymi oraz programami kontroli. Kontrole 
dotyczyły głównie prawidłowości oznakowania produktu w zakresie zgodności 
zadeklarowanych substancji dodatkowych ze stanem faktycznym ustalonym 
w oparciu o analizę dokumentacji procesu technologicznego, a także 
w uzasadnionych przypadkach obecności i poziomu zawartości substancji 
dodatkowych w produkcie ustalanych na podstawie badań laboratoryjnych 
pobranych próbek 107 produktów. Badaniami objęto co najmniej 64 dozwolone 
substancje dodatkowe.  
Efektem tak prowadzonych kontroli było wydanie 3 decyzji nakazujących zmianę 
oznakowania produktu oraz nałożenie 9 kar finansowych w kwocie łącznej 10.950 zł 
za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających 
jakości handlowej bądź artykułów zafałszowanych.  
PWIJHARS skutecznie egzekwował wykonanie decyzji oraz zaleceń pokontrolnych, 
a także reagował na wpływające skargi dot. stosowania w produktach substancji 
dodatkowych.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 

2 od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2018 r. 

Ocena ogólna 
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Pomimo, iż stan zatrudnienia pracowników Inspektoratu był niewystarczający, 
realizacja zadań kontrolnych przebiegała w sposób prawidłowy i terminowo, poprzez 
zwiększenie obciążenia obowiązkami osób zatrudnionych w jednostce. 
Współpraca z innymi instytucjami na rzecz bezpieczeństwa żywności w aspekcie 
substancji dodatkowych ograniczała się do przekazywania Inspekcji Sanitarnej 
i Weterynaryjnej informacji o stwierdzonych w trakcie prowadzonych kontroli 
nieprawidłowościach.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie organizacyjne do wykonywania zadań 
oraz sprawowanie nadzoru nad jakością handlową 
artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, 
zawierających substancje dodatkowe. 

 

1.1. Stosowanie przez producentów substancji dodatkowych w żywności 
stanowiło jeden z elementów sprawowanego przez pracowników Wydziału Kontroli 
oraz Wydziału Nadzoru Inspektoratu (w latach 2016 i 2017 – łącznie 17 osób, 
w I kwartale 2018 r. – 16 osób) nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-
spożywczych, szczegółowo zdefiniowanego przepisami3.  

Wobec powyższego również zakresy czynności pracowników Inspektoratu zawierały 
zapisy ogólne m.in. o obowiązku rzetelnego i obiektywnego przeprowadzania 
kontroli dot. jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, 
w tym wywożonych za granicę oraz warunków ich składowania i transportu. Zakresy 
czynności nie odnosiły się wprost do nadzoru nad stosowaniem dodatków do 
żywności. 

W okresie objętym kontrolą pracownicy Inspektoratu uczestniczyli w łącznie 
5 szkoleniach (2 w roku 2017 oraz 3 w I kwartale roku 2018), których tematyka 
obejmowała m.in. zagadnienia dodatków do żywności. W szczególności, w marcu 
2018 r., w szkoleniu „Przepisy UE w zakresie dodatków do żywności, aromatów 
i enzymów”, wzięło udział 15 pracowników Inspektoratu. 

(dowód: akta kontroli str. 5-59, 351-355) 
 
W roku 2016 PWIJHARS zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego o przyznanie 
dodatkowych środków, a w roku 2018 do Głównego Inspektora Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS) o pomoc w pozyskaniu środków, 
na zwiększenie obsady etatowej Oddziału w Korczowej. W obu przypadkach 
Wojewoda Podkarpacki poinformował o braku możliwości wnioskowanego 
zwiększenia budżetu Inspektoratu. 
W ocenie PWIJHARS aktualny stan zatrudnienia w Inspektoracie oraz środki na 
wynagrodzenia są niewystarczające Pracownicy są nadmiernie obciążeni pracą, 
a ich praca nienależycie wynagradzana. Powoduje to dużą rotację zatrudnionych, 
w szczególności młodych osób, które po zdobyciu kwalifikacji odchodzą 
z Inspektoratu. Pomimo tego zadania ustawowe są terminowo realizowane poprzez 
zwiększenie obciążenia pracowników. 

(dowód: akta kontroli str. 60-73, 351-355) 

                                                      
3 art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 

2212 ze zm.). 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.2. Organizację, planowanie oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania przy 
wykonywaniu kontroli przez pracowników Inspektoratu regulowały szczegółowo 
postanowienia Instrukcji4. Konstruując kwartalne plany kontroli PWIJHARS 
zobligowany był uwzględniać w nich kontrole planowe wynikające z założeń 
rocznych ramowych planów kontroli oraz wytycznych kwartalnych do planu kontroli 
dla WIJHARS - dokumentów opracowanych w Głównym Inspektoracie JHARS. 
Żadna z ujętych w planach i realizowanych kontroli (których tematykę również 
opracowuje GIJHARS) nie dotyczyła wyłącznie problematyki dodatków do żywności 
(co szczegółowo przedstawiono w pkt. 1.3 niniejszego wystąpienie pokontrolnego). 
Zagadnienia powyższe występowały natomiast w 59 spośród 142 przyjętych do 
realizacji programów kontroli planowych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 
31 marca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 74-344) 
 
1.3. W roku 2016 PWIJHARS przeprowadził łącznie 5.611 kontroli artykułów 
rolno-spożywczych, w roku 2017 – 4.103 takich kontroli, natomiast w I kwartale roku 
2018 - 828. Żadna z tych kontroli nie dotyczyła wyłącznie substancji dodatkowych. 
Zagadnienie to było natomiast przedmiotem badania w ramach kontroli jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, których zrealizowano 
odpowiednio: 387 (w tym 53 krajowe), 390 (w tym 92 krajowe) i 78 (w tym 
21 krajowych). W kontrolach tych badano: 
- prawidłowość oznakowania produktu w zakresie zgodności zadeklarowanych 

substancji dodatkowych ze stanem faktycznym ustalonym w oparciu o analizę 
dokumentacji procesu technologicznego, 

- a także – zgodnie z założeniami programów kontroli bądź w razie uzasadnionych 
podejrzeń kontrolujących co do jakości produktu - obecność i poziom zawartości 
substancji dodatkowych w produkcie ustalanych na podstawie badań 
laboratoryjnych pobranych próbek produktu (szczegółowo pkt. 1.4 niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego). 

Kontrolami objęto substancje barwiące, konserwujące, stabilizujące, regulatory 
kwasowości, emulgatory, substancje słodzące, wzmacniacze smaku (łącznie 
64 substancje). 

(dowód: akta kontroli str. 345-350) 
 
1.4. W ramach prowadzonych kontroli jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych w roku 2016 do badań laboratoryjnych pobrano próbki 33 produktów 
(w tym 22 krajowe), w roku 2017 – 49 (46 krajowych), a w I kwartale roku 2018 – 
25 (wszystkie krajowe). Próbki badano pod kątem: 
- obecności substancji dodatkowych dozwolonych, zgodnie z ich funkcją 

technologiczną (substancje barwiące, stabilizujące, zagęszczające, 
wzmacniacze smaku - łącznie 11 substancji), 

- zawartości wybranych substancji dodatkowych dozwolonych, dla których 
ustalone zostały poziomy stosowania (syntetyczne barwniki organiczne, 
substancje konserwujące, stabilizatory, przeciwutleniacze - łącznie 
15 substancji). 

Nieprawidłowości, dotyczące zawartości azotanów i azotynów w wyrobach 
wędliniarskich stwierdzono w roku 2017 w przypadku 6 artykułów pobranych 
u 2 producentów. W obu przypadkach producentów ukarano karami finansowymi 
w trybie art. 40a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

                                                      
4 Instrukcja BKJ-01-IR-01 - Organizacja, planowanie oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania przy wykonywaniu kontroli 

i oceny jakości handlowej przez pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia 23 marca 
2017 r. (uprzednio obowiązująca wersja z 1 września 2016 r.). 
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Nie przewidywano poboru próbek od sprzedawców internetowych, gdyż jak wyjaśnił 
PWIJHARS brak ze strony IJHARS kompetencji do kontroli tego rodzaju podmiotów. 
Kompetencje w tym zakresie posiada UOKiK i Państwowa Inspekcja Sanitarna. 

(dowód: akta kontroli str. 345-355, 558-640) 
 
1.5. W okresie objętym kontrolą nie badano kompleksowo obecności wszystkich 
substancji dodatkowych w pobieranych próbkach artykułów rolno-spożywczych. 
PWIJHARS wyjaśnił, iż nie jest celowe i ekonomicznie uzasadnione prowadzenie 
takich badań. Substancji dodatkowych dozwolonych dopuszczonych do stosowania 
w produkcji jest kilkaset, wobec czego hipotetyczne przeprowadzanie analizy 
danego artykułu rolno-spożywczego pod kątem badań jakościowych bądź 
ilościowych wszystkich takich substancji byłoby czasochłonne i kosztowne. 
Z technologicznego punktu widzenia do produkcji danego asortymentu środka 
spożywczego używa się tylko technologicznie uzasadnionego dodatku substancji 
dodatkowych dozwolonych, które w danym produkcie mogą przynieść zamierzony 
efekt. 

(dowód: akta kontroli str. 356-357) 
 
1.6. Prowadzone przez pracowników Inspektoratu kontrole umożliwiały 
dokonanie weryfikacji substancji dodatkowych zastosowanych w badanym 
produkcie żywnościowym, w zakresie zgodności zadeklarowanych substancji 
dodatkowych ze stanem faktycznym (ustalonym w oparciu o analizę dokumentacji 
procesu technologicznego), a także pełnionych przez te substancje funkcji 
technologicznych w produkcie. Ponadto w przypadku przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych pobranych próbek możliwa była weryfikacja obecności 
niezadeklarowanych przez producenta substancji dodatkowych bądź obecności i 
poziomów zawartości takich substancji.  

(dowód: akta kontroli str. 345-355) 
 
1.7. W okresie objętym kontrolą PWIJHARS nie analizował skutków kumulacji 
wielu substancji dodatkowych pochodzących z różnych źródeł oraz ich 
ewentualnego działania synergicznego lub utajonego, a także możliwych 
(negatywnych) interakcji z innymi składnikami produktu oraz innymi składnikami 
diety. PWIJHARS wyjaśnił, iż nie posiada wiedzy oraz kompetencji w powyższym 
zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 351-355) 
 
1.8. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2018 r., PWIJHARS nie 
dokonywał ustalenia jakie substancje dodatkowe występują w żywności spożywanej 
przez populację polską oraz nie prowadził oceny ryzyka narażenia polskiej populacji 
na działanie substancji dodatkowych. PWIJHARS wyjaśnił, iż powyższe ustalenia 
nie leżą w gestii Inspekcji, która nie posiada kompetencji naukowo-badawczych. 

(dowód: akta kontroli str. 351-355) 
 
W przeprowadzonej przez PWIJHARS, na zlecenie NIK5, kontroli doraźnej 
prawidłowości oznakowania 20 wskazanych środków spożywczych6 pod kątem 
występujących w żywności substancji dodatkowych ustalono, że: 
- w 14 badanych artykułach spożywczych występowały łącznie 34 substancje 

dodatkowe dozwolone (konserwujące, przeciwzbrylające, spulchniające, 
słodzące, wzmacniacze smaku, barwniki, emulgatory, regulatory kwasowości), 

                                                      
5 w trybie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK przeprowadzono oględziny kontroli jakości handlowej soli jodowanej. 
6 wykorzystano również także wyniki kontroli przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą, a dotyczących produktów nadal 

znajdujących się w obrocie 
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- w 3 przypadkach w badanych artykułach spożywczych występowały 
nieprawidłowości polegające na podaniu: 
- w wykazie składników: octan sodu zamiast cytryniany sodu (lub E 331) oraz 

izoskorbinian sodu, pomimo iż substancja ta nie występowała w produkcie  
(dot. mięsa surowego drobiowego), 

- na opakowaniu określenia: bez konserwantów, pomimo, iż margaryna użyta 
do produkcji zawierała substancję konserwującą E 202 (dot. ciastek 
kruchych), 

- w wykazie składników: witamina C, podczas gdy faktycznie użyto kwas 
askorbinowy (E 300) pełniący w wyrobie funkcję przeciwutleniacza oraz brak 
określenia funkcji technologicznej (substancja konserwująca) użytego 
benzoesanu sodu (dot. bezalkoholowego napoju gazowanego). 

(dowód: akta kontroli str. 358-373) 
 
1.9. W toku oględzin7 czynności kontrolnych wykonywanych przez pracowników 
WIJHARS w podmiocie prowadzącym produkcję i obrót artykułów rolno-
spożywczych kontroler NIK ustalił, iż wykonywane były one zgodnie 
z postanowieniami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 
procedurami kontrolnymi zawartymi w Instrukcji oraz programem kontroli doraźnej. 
W szczególności kontrola jakości handlowej produktu przeprowadzona została 
w pełnym zakresie merytorycznym (w oparciu o pobrane próbki8) i pozwoliła na 
ustalenie nieprawidłowości w zakresie oznakowania produktu polegających na: 
- braku podania informacji o wartości odżywczej produktu9, 
- braku pełnego adresu producenta10. 

(dowód: akta kontroli str. 374-385) 
 
1.10. W okresie objętym kontrolą PWIJHARS dla 8 podmiotów gospodarczych 
wydał łącznie 594 świadectwa jakości handlowej artykułów rolno spożywczych11. 
Nie wystąpił przypadek nieuzyskania świadectwa z powodów niewłaściwego 
zastosowania dodatków do żywności, jak również w żadnym przypadku wydanie 
świadectwa, z uwagi na zakres wniosku nie było poprzedzone przeprowadzeniem 
badań laboratoryjnych w kierunku dodatków do żywności. 

(dowód: akta kontroli str. 386-387) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Inspektorat zapewnił warunki organizacyjno-prawne do prawidłowego sprawowania 
nadzoru nad bezpieczeństwem artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie 
w odniesieniu do stosowanych w nich substancji dodatkowych. W szczególności 
analizowane kontrole przeprowadzone zostały przez PWIJHARS w sposób 
prawidłowy tj. zgodny z przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami. 
 

                                                      
7 na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o NIK 
8 Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. Nr 59 poz. 526 ze zm.). 
9 art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania 

do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz.Urz. UE. L r 404, str 26) 
10 art. 9 ust. 1 lit h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 201 r. 

w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności 
11 481 (81 % ogółu) świadectw dotyczyło przetworów drobiowych (MOM drobiowy), 24 - przypraw i mieszanek przyprawowych, 

20 - wyrobów cukierniczych, 12 – wyrobów piekarniczych, 11 – przetworów mięsnych, pozostałe 46 – innych grup artykułów 
rolno-spożywczych. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2. Współpraca PWIJHARS z innymi instytucjami oraz 
działalność edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa 
stosowania substancji dodatkowych w artykułach rolno-
spożywczych w produkcji i obrocie.  

 

2.1. W okresie objętym kontrolą Inspektorat nie przekazywał w ramach systemu 
RASFF powiadomień dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa artykułów rolno-
spożywczych (zagrożeń takich w powyższym okresie nie ujawniono). 

(dowód: akta kontroli str. 388-391) 
 
2.2. We wszystkich przypadkach kontrolowani producenci zastosowali się do 
wydanych zaleceń – wykonywali je bądź w trakcie kontroli bądź informowali 
o wykonaniu w wyznaczonych terminach. Kontrolowani zastosowali się także do 
nałożonych decyzjami obowiązków i sankcji. W przypadku gdy w trakcie kontroli 
zabezpieczano partię towaru i wszczynano postępowanie administracyjne, towar ten 
po zwolnieniu z zabezpieczenia był powtórnie poddawany kontroli dla sprawdzenia 
prawidłowości wykonania wydanej decyzji. 

(dowód: akta kontroli str. 388-478) 
 
2.3. W okresie objętym kontrolą do Inspektoratu nie wpłynęły informacje z innych 
instytucji o stwierdzonym zagrożeniu bezpieczeństwa artykułów rolno-spożywczych. 

(dowód: akta kontroli str. 388-391) 
 
2.4. PWIJHARS nie współpracował z organizacjami pozarządowymi, lekarzami, 
dietetykami na rzecz bezpieczeństwa substancji dodatkowych. Przekazywał 
natomiast informacje do organów Inspekcji Sanitarnej i Weterynaryjnej 
o stwierdzonych w trakcie prowadzonych kontroli nieprawidłowościach w zakresie 
jakości handlowej.  
PWIJHARS nie przeprowadzał wspólnych kontroli z innymi organami kontroli 
w zakresie bezpieczeństwa żywności zawierającej substancje dodatkowe, gdyż jak 
wyjaśnił wykraczało to poza właściwość rzeczową Inspekcji. 

(dowód: akta kontroli str. 388-391) 
 
1.5. PWIJHARS nie inicjował i nie brał udziału w działaniach mających na celu 
zwiększenie świadomości społecznej w zakresie pobierania substancji dodatkowych 
z dietą, jak również nie wdrażał, nie monitorował i nie oceniał realizacji 
ogólnopolskich lub innych programów edukacyjnych dotyczących dodatków do 
żywności. PWIJHARS wyjaśnił, iż nie posiada kompetencji do tego typu działań. 

(dowód: akta kontroli str. 388-391) 
 
1.6. W kontrolowanym okresie PWIJHARS nie współpracował z urzędowymi 
jednostkami kontrolnymi innych państw w zakresie jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych. W roku 2017 otrzymał za pośrednictwem GIJHARS w ramach 
systemu AAC (Pomoc Administracyjna i Współpraca) jedno powiadomienie 
dotyczące artykułu rolno-spożywczego pochodzenia polskiego (suplement diety), 
zakwestionowanego przez służby kontrolne państw członkowskich UE. 
Powiadomienie to nie dotyczyło dodatków do żywności. W związku z otrzymanym 
powiadomieniem przeprowadzono kontrolę podmiotu gospodarczego 
wprowadzającego do obrotu kwestionowany artykuł, o efektach której powiadomiono 
GIJHARS. 

(dowód: akta kontroli str. 388-391, 479-483) 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.7. PWIJHARS nie współpracował z organizacjami międzynarodowymi 
zajmującymi się jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz ich obrotem 
międzynarodowym, gdyż jak wyjaśnił nie posiada kompetencji do tego typu 
działalności. 

(dowód: akta kontroli str. 388-391) 
 
1.8. W okresie objętym kontrolą do Inspektoratu wpłynęły 2 skargi w sprawie 
nieprawidłowości dot. m.in. stosowania substancji dodatkowych w artykułach rolno-
spożywczych. PWIJHARS podjął czynności kontrolne, które w obu przypadkach nie 
potwierdziły zarzutów w sprawie dodatków. 

(dowód: akta kontroli str. 484-494) 
 
1.9. W kontrolowanym okresie PWIJHARS wydał łącznie: 
- 44 decyzje zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego 

niespełniającego wymagań jakości handlowej12 (35 w roku 2016 i 9 w roku 2017) 
- żadna nie dotyczyła stosowania substancji dodatkowych, 

- 25 decyzji nakazujących poddanie artykułu rolno-spożywczego określonym 
zabiegom13, (8 w roku 2016, 11 w roku 2017 oraz 6 w I kwartale roku 2018), 
z tego 3 (1 w roku 2016 i 2 w roku 2017) związanych ze stosowaniem substancji 
dodatkowych do żywności, 

- 2 decyzje nakazujące zniszczenie artykułu rolno-spożywczego14 (1 w roku 2017 
oraz 1 w I kwartale roku 2018) – żadna nie dotyczyła stosowania substancji 
dodatkowych do żywności. 

Nieprawidłowości w zakresie dodatków do żywności w 3 wydanych decyzjach 
nakazujących poddanie artykułu rolno-spożywczego określonym zabiegom (nakaz 
zmiany oznakowania) polegały na nieprawidłowym oznakowaniu produktu poprzez 
brak podania w wykazie składu produktu konserwantów lub ich funkcji 
technologicznej. Powyższym decyzjom nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności, a także przeprowadzono kontrole ich wykonania. Decyzja dotycząca 
zafałszowania produktu została podana do publicznej wiadomości poprzez 
publikację na stronie internetowej GIJHARS. 

(dowód: akta kontroli str. 495-539) 
 
1.10. W okresie objętym kontrolą PWIJHARS wydał łącznie: 
- 24 decyzje w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu 

artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej15 
w wysokości łącznej 18.750 zł (8 kar w kwocie 6.050 zł w roku 2016 oraz 16 kar 
w kwocie 12.700 zł w roku 2017), z tego 4 w kwocie łącznej 3.950 zł (1 w kwocie 
750 zł w roku 2016 i 3 w kwocie 3.200 zł w roku 2017) związane 
z nieprawidłowościami w stosowaniu substancji dodatkowych do żywności, 

- 8 decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu 
artykułów spożywczych zafałszowanych16 w wysokości łącznej 10.000 zł (2 kary 
w kwocie 2.200 zł w roku 2016 oraz 6 kar w kwocie 7.800 zł w roku 2017), z tego 
5 w kwocie łącznej 7.000 zł (1 w kwocie 1.200 zł w roku 2016 i 4 w kwocie 
5.800 zł w roku 2017) związanych z nieprawidłowościami w stosowaniu 
substancji dodatkowych do żywności. Decyzje te zostały podane do publicznej 
wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej GIJHARS. 

(dowód: akta kontroli str. 540-641) 
 
                                                      
12 art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
13 art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy j.w. 
14 art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy j.w. 
15 art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy j.w. 
16 art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy j.w. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

PWIJHARS w przypadku ujawnienia zafałszowania bądź niewłaściwej jakości 
artykułów rolno-spożywczych w zakresie m.in. stosowania dozwolonych substancji 
dodatkowych, prawidłowo i zgodnie z przepisami prowadził czynności kontrolne, 
wydawał stosowne decyzje i nakładał na producentów kary finansowe, a także 
egzekwował wykonanie tych decyzji i zaleceń pokontrolnych. PWIJHARS 
współpracował z organami Inspekcji Sanitarnej i Weterynaryjnej przekazując 
informacje o stwierdzonych w trakcie prowadzonych kontroli nieprawidłowościach 
w zakresie jakości handlowej.  
 

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 

Wojciech Ostrowski 
Główny specjalista k.p. 

/…/ 

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

/…/ 

........................................................ 
podpis podpis 

 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


