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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 Szczecinie 

Kontroler Małgorzata Wejwer, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/51/2018 z dnia 27 marca 2018 r.   

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4,  
70-502 Szczecin1 

Kierownik jednostki 
kontrolowane 

Dorota Bieszczad, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  
w Szczecinie2, od dnia 1 lutego 2018 r.3  

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 
W okresie objętym kontrolą5 Wojewódzki Inspektor zapewnił niezbędne warunki 
organizacyjno-prawne do rzetelnego sprawowania nadzoru nad stosowaniem 
w artykułach rolno-spożywczych w obrocie detalicznym dodatków do żywności. 
WIIH nie podejmował w tym czasie kontroli ww. artykułów wyłącznie pod kątem 
zastosowanych w nich substancji dodatkowych. Kontrole stosowania dodatków 
do żywności, stanowiły jeden z elementów kontroli jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych, a identyfikacja zagrożeń związanych ze stosowaniem w żywności 
substancji dodatkowych, wynikała z zakresu przedmiotowego wskazanego 
w programach kontroli, ujętych w planach pracy Inspektoratu. Spośród 
przeprowadzonych w latach 2016-2018 (I kwartał) 785 kontroli jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym, w 252 (32%) dokonano badania 
artykułów także w zakresie substancji dodatkowych. W ramach przeprowadzonych 
kontroli pobrano do badań laboratoryjnych łącznie 87 próbek, którymi objęto osiem 
wybranych substancji dodatkowych. Badanie prób żywności na zawartość substancji 
dodatkowych przeprowadzono w 35% kontroli. Sprawdzano głównie oznakowanie 
produktów, tj. weryfikowano czy wszystkie substancje dodatkowe wymienione w ich 
składzie zostały dopuszczone do stosowania w danym produkcie. Pobranych próbek 
produktów nie badano laboratoryjnie w kierunku wszystkich zawartych w nich 
substancji dodatkowych. Substancje objęte badaniami w próbkach należały głównie 
do grup substancji słodzących oraz konserwujących. Badania laboratoryjne 
zawartości substancji dodatkowych w produktach były prowadzone w kierunku 

                                                      
1 Dalej: WIIH lub Inspektorat. 

2 Dalej: Wojewódzki Inspektor. 

3 Poprzednio, od  20 lipca 2016 r. do 31 stycznia 2018 r., Wojewódzkim Inspektorem była Sylwia Klewin (od 9 maja 2017 r.  
po zmianie nazwiska Sylwia Sobolewska), od 1 marca 2011 r. do 8 lipca 2016 r. Ewa Kryjom. W okresie od 8 lipca 2016 r.  
do 19 lipca 2016 r. stanowisko Wojewódzkiego Inspektora było nieobsadzone. Obowiązki Wojewódzkiego Inspektora 
wykonywał w tym czasie Paweł Kryzan - Zastępca Wojewódzkiego Inspektora. 

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. 

5 Lata 2016-2018 (I kwartał). 

Ocena ogólna 
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ustalenia, czy nie zostały przekroczone ich maksymalne dawki i poziomy, 
a w przypadkach gdy na etykiecie produktu nie było deklaracji producenta, co do 
zawartości substancji dodatkowych lub gdy znajdowało się oznaczenie typu: bez 
konserwantów, bez barwników - produkty badano w kierunku ich wykrycia.  

Objęte badaniem NIK kontrole substancji dodatkowych, zostały przeprowadzone 
zgodnie z programami kontroli opracowanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów6 oraz regulacjami wewnętrznymi. Po ujawnieniu 
nieprawidłowości polegającej na przekroczeniu dopuszczalnej normy sumy substancji 
konserwujących, Wojewódzki Inspektor podjął wymagane działania. W ich wyniku 
przedsiębiorca uiścił wymierzoną karę i pokrył koszty badań laboratoryjnych.  

W latach objętych kontrolą, Wojewódzki Inspektor współpracował z innymi organami 
kontrolnymi, przekazując im (zgodnie z właściwością) informacje 
o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas urzędowej kontroli żywności. 
Podawał także do publicznej wiadomości wyniki kontroli artykułów rolno-
spożywczych, które obejmowały m.in. badania substancji dodatkowych w żywności. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Inspektoratu7, zadania związane 
z kontrolą obrotu artykułami spożywczymi w placówkach handlowych, a także 
współpracą z innymi organami kontroli i organami ścigania, Prezesem UOKiK, 
organizacjami i służbami inspekcyjnymi w zakresie kontroli jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych, które obejmowały również stosowanie w żywności 
substancji dodatkowych, zostały przypisane Wydziałowi Kontroli Artykułów 
Żywnościowych8, a także Zespołowi Kontroli Artykułów Żywnościowych, 
Nieżywnościowych i Usług9 w Delegaturze Inspektoratu w Koszalinie. W opisach 
stanowisk pracy i w zakresach obowiązków pracowników Inspektoratu, ujęto 
zadania związane z kontrolą obrotu artykułami spożywczymi, bez szczegółowego 
wyodrębnienia dodatków do żywności.  
Zadania te dotyczyły m.in.: 

 podejmowania i prowadzenia kontroli produktów żywnościowych znajdujących 
się w obrocie handlowym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;  

 kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców w zakresie handlu 
i usług; 

 prowadzenia postępowań mandatowych, przygotowania wniosków do sądów, 
wykonywania czynności wyjaśniających w zakresie określonym w przepisach 

                                                      
6 Dalej: UOKiK. 

7 1/ Regulamin organizacyjny przyjęty zarządzeniem nr 13/2013 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji 
Handlowej z dnia 22 lipca 2013 r., zatwierdzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zarządzeniem Nr 402/2013 z dnia 
23 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej  
w Szczecinie ze zm.; 2/ Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie przyjęty 
zarządzeniem nr 10/2017 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.  
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, 
zatwierdzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zarządzeniem Nr 303/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie. 

8 Dalej: Wydział Kontroli Żywności. 

9 Dalej: Zespół Kontroli Żywności. 

Opis stanu 
faktycznego 
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ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia10;  

 prowadzenia dochodzeń w ramach upoważnienia udzielonego przez 
Wojewódzkiego Inspektora;  

 gromadzenia i zestawiania wyników kontroli oraz opracowywania na ich 
podstawie doraźnych i okresowych analiz, sprawozdań i wystąpień 
pokontrolnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 4-92, 568, 571, 712-748) 

W latach 2016-2017 pracownicy ww. komórek organizacyjnych Inspektoratu  
nie uczestniczyli w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa substancji 
dodatkowych w żywności. Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że na rynku nie ma 
propozycji tego rodzaju szkoleń, ponieważ szkolenie w zakresie stosowania 
w żywności substancji dodatkowych jest szkoleniem specjalistycznym, a propozycje 
szkoleń otrzymuje z UOKiK. W latach 2014-2016 pracownicy Inspektoratu 
uczestniczyli w innych szkoleniach z zakresu prawa żywnościowego i zdaniem 
Wojewódzkiego Inspektora są merytorycznie przygotowani do przeprowadzania 
kontroli w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 568, 571-572, 713-715) 

W dniach 20 i 21 marca 2018 r. naczelnik Wydziału Kontroli Żywności brał udział  
w szkoleniu zorganizowanym przez UOKiK, którego zakres obejmował 
m.in. najnowsze zmiany w przepisach, interpretacje z grup roboczych oraz Komisji 
Europejskiej w zakresie dodatków do żywności. W formie szkolenia kaskadowego 
naczelnik Wydziału Kontroli Żywności przeszkolił sześciu pracowników tego 
Wydziału, a materiały ze szkolenia przekazane zostały 20 pracownikom 
Inspektoratu11 w formie elektronicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 571-572, 580-583) 

Według stanu na 30 marca 2018 r., zadania związane z nadzorem nad żywnością, 
w aspekcie stosowanych w niej substancji dodatkowych, realizowało 
w Inspektoracie 16 pracowników, w tym: dziesięciu z Wydziału Kontroli Żywności  
i sześciu z Zespołu Kontroli Żywności. W okresie objętym kontrolą naczelnik  
ww. Wydziału i kierownik ww. Zespłu nie występowali o zwiększenie zatrudnienia. 
Wojewódzki Inspektor oraz kierownicy ww. komórek organizacyjnych wyjaśnili,  
że liczba pracowników była wystarczająca do rzetelnej realizacji zadań związanych  
z nadzorem nad żywnością.  

(dowód: akta kontroli str. 569, 572, 766-769, 779) 

Na realizację zadań Inspektoratu zaplanowane zostało w budżecie tej jednostki: 
w 2016 r. – 4,15 mln zł, w 2017 r. – 4,48 mln zł, w 2018 r. – 5 mln zł. W planach 
wydatków budżetowych nie były wyodrębniane środki na zlecenia badań 
zewnętrznym, akredytowanym laboratoriom, związanych z kontrolą środków 
spożywczych, w tym dodatków do żywności.  
W poszczególnych latach objętych kontrolą, kwota zaplanowanych oraz 
zrealizowanych wydatków na wszystkie badania laboratoryjne (dotyczące nie tylko 
żywności) wynosiła odpowiednio:  

 w 2016 r. 15 tys. zł zaplanowano i 12,9 tys. zł zrealizowano; 

 w 2017 r. 15 tys. zł zaplanowano i 9,4 tys. zł zrealizowano (w tym 1,2 tys. zł  
na badania artykułów żywnościowych); 

                                                      
10 Dz. U. z 2018 r. poz. 475 ze zm. 

11 Materiały szkoleniowe zostały przesłane naczelnikowi i siedmiu pracownikom Wydziału Żywności, kierownikowi i ośmiu 
pracownikom Zespołu żywności  oraz naczelnikowi i dwóm pracownikom Wydziału  Prawno-Organizacyjnego i Pozasądowego 
Rozwiązywania Sporów Konsumenckich. 
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 w 2018 r.  20 tys. zł zaplanowano, z czego do końca I kwartału zrealizowano  
7,3 tys. zł. 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że środki finansowe przeznaczone na badania 
laboratoryjne były wystarczające. WIIH z reguły bowiem nie ponosił kosztów badań 
laboratoryjnych artykułów rolno-spożywczych, ponieważ wykonywane one były 
w laboratoriach UOKiK na ich koszt. Natomiast gdy wyniki badań laboratoryjnych 
wykazały, iż produkt nie spełniał wymagań określonych w przepisach odrębnych lub 
w deklaracji, Wojewódzki Inspektor wszczynał postępowanie administracyjne 
zmierzające do wydania decyzji, zobowiązującej kontrolowanego przedsiębiorcę 
do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań. 

(dowód: akta kontroli str. 569, 572, 584-587) 

Przedsiębiorcy w badanym okresie wpłacili ogółem 31,6 tys. zł, tytułem 
równowartości kosztów badań laboratoryjnych12 zleconych przez WIIH, w tym 1,1 
tys. zł, w których były badane substancje dodatkowe. 

(dowód: akta kontroli str. 382, 445-447, 461-464, 466, 587-592) 

1.2. Zgodnie z przepisami art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji 
Handlowej13, Wojewódzki Inspektor ustalał w latach 2016-2018 (I kwartał) kwartalne 
plany pracy Inspektoratu, uwzględniając kierunki działania i okresowe plany kontroli 
opracowane przez Prezesa UOKIK. W planach pracy Inspektoratu na lata  
2016-2018 (I kwartał) w zakresie artykułów rolno-spożywczych ujęto 785 kontroli,  
w tym 345 planowych i 247 własnych. W kontrolach planowych (przeprowadzanych 
w oparciu o programy przygotowane przez UOKiK, w których były przewidziane 
badania także substancji dodatkowych), ujęto 31 tematów14. Żaden z nich nie 
dotyczył bezpośrednio kwestii stosowania w produktach spożywczych dodatków do 
żywności. Zagadnienia dotyczące substancji dodatkowych były jednymi z wielu 
elementów badanych podczas kontroli jakości handlowej żywności. Zakres 
przedmiotowy tych kontroli dotyczył m.in. weryfikacji oznakowania, badania 
w kierunku wykrywania zafałszowań i prawidłowości stosowania substancji 
dodatkowych w produktach spożywczych, np.: posiadających chronione oznaczenia 
(ChOG15, ChNP16, GTS17); naturalnych wodach mineralnych i wodach; mięsie 
i produktach mięsnych; oznakowanych dobrowolnymi informacjami typu: wiejski, 
domowy, tradycyjny, naturalny, babuni, bezlaktozowy, bezglutenowy, bez 
konserwantów, bez barwników, bez GMO; mleku i jego przetworach; ziołach 
i przyprawach ziołowych.  
Opracowane przez WIIH kwartalne plany kontroli były przekazywane  
do zatwierdzenia Prezesowi UOKiK i uzyskały jego akceptację. 

(dowód: akta kontroli str. 96-163, 569, 573-574) 

W okresie objętym kontrolą, Wojewódzki Inspektor przekazywał do UOKiK18  
na każdy rok propozycje tematów kontroli artykułów żywnościowych, w których 
wskazywał na potrzebę objęcia kontrolą dressingów, w kierunku prawidłowości 
zastosowania w nich substancji dodatkowych. Nie zaplanował przeprowadzania 
własnych kontroli ukierunkowanych wyłącznie na badanie dodatków do żywności. 
Jak wyjaśnił, planował przeprowadzanie kontroli własnych w tematach istotnych dla 
rynku lokalnego. W wyjaśnieniach podał także, że przez cały okres objęty kontrolą 

                                                      
12 Z tego: 2016 r. – 13,5 tys. zł, w 2017 r. – 12,6 tys. zł i do końca I kwartału 2018 r. – 5,5 tys. zł. 

13 Dz. U. z 2017 r. poz. 1063, ze zm., dalej: ustawa o Inspekcji Handlowej. 

14 W ramach tych tematów zaplanowano kontrolę 258 podmiotów, a w podmiotach tych łącznie 1 264 produktów. 

15 Chronione oznaczenie geograficzne. 

16 Chroniona nazwa pochodzenia. 

17 Gwarantowana tradycyjna specjalność. 

18 Pisma: POK.831.4.2015.Re z 18.09.2015 r., POK.831.4.2016.Re z 26.09.2016 r., POK.831.4.2017.Re z 13.09.2017 r.  
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NIK, ze strony konsumentów czy też organów i instytucji, nie wpłynęło żadne 
zgłoszenie dotyczące ściśle dodatków do żywności. 

(dowód: akta kontroli str. 93, 569, 573, 756-757) 

Kontrole planowe były realizowane przez Inspektorat w oparciu o programy kontroli 
opracowane przez UOKiK. W planie kontroli na 2016 r., UOKiK określił przy kontroli 
pn. „Kontrola jakości handlowej nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek”, 
że badania będą prowadzone w kierunku wykrywania niedopuszczonych substancji 
dodatkowych. W programie nie określono jednak badań/oceny/sprawdzenia 
produktów żywnościowych w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
dodatków do żywności19. W dwóch innych programach kontroli pn. „Kontrola 
prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi, w tym jakość handlowa 
napojów spirytusowych, głównie wódek i spirytusu” oraz „Kontrola jakości 
i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych w tym mrożonych produktów 
w glazurze z uwzględnieniem badań w kierunku zgodności gatunku 
z deklarowanym”, UOKiK wskazał na obowiązujące przepisy rozporządzenia (WE) 
nr 1333/2008, ale nie określił badań/oceny/sprawdzenia żywności pod kątem 
zawartości substancji dodatkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 101, 149, 154,164-173) 

Kontrole własne były przeprowadzone w oparciu o osiem programów kontroli  
dotyczących żywności, opracowanych przez Inspektorat. W zakresie 
przedmiotowym tych programów kontroli, zagadnienia dotyczące substancji 
dodatkowych w żywności, zostały ujęte przy określeniu badań prawidłowości 
znakowania artykułów spożywczych.  

(dowód: akta kontroli str. 148, 224-240) 

1.3. W okresie objętym kontrolą Inspektorat przeprowadził 24 kontrole zlecone przez 
Prezesa UOKIK, na podstawie przepisu art. 9 ust. 2 ustawy o Inspekcji Handlowej. 
Kontrole te dotyczyły jakości handlowej produktów wskazanych w zleceniach 
Prezesa UOKIK20. Żadne ze zleceń nie dotyczyło badania substancji dodatkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 569, 573-574) 

1.4. W badanym okresie WIIH zrealizował 839 kontroli artykułów rolno-
spożywczych, w tym 785 jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie 
detalicznym. Żadna z ww. kontroli przeprowadzonych przez Inspektorat  
nie dotyczyła bezpośrednio kwestii stosowania w produktach spożywczych 
substancji dodatkowych, natomiast 252 kontrole obejmowały swym zakresem 
tematykę dodatków do żywności.21 W ramach kontroli prowadzonych w kierunku 
badania zgodności oznakowania (etykietowania) zbadano substancje dodatkowe  
należące m.in. do grup substancji słodzących, konserwujących, emulgujących, 
spulchniających, zagęszczających, żelujących, glazurujących, przeciwzbrylających, 
stabilizatorów, przeciwutleniaczy, regulatorów kwasowości oraz wzmacniaczy 
smaku. 

(dowód: akta kontroli str. 569, 574, 578-579) 

                                                      
19 Dz. U.  UE L. 354, str.16 ze zm., dalej: rozporządzenie (WE) nr 1333/2008. 

20 Zlecenia Prezesa UOKiK obejmowały następujące zagadnienia: prawidłowość działania zakładów świadczących usługi 
cateringowe dla szpitali, jakość handlowa win wprowadzanych do obrotu na terenie Polski i zadeklarowanych jako „wina 
mszalne”, jakość handlowa w zakresie rzetelności deklaracji produktów o polskim pochodzeniu, bezprawna sprzedaż na 
terenie Polski w sklepach wina z chronionym oznaczeniem geograficznym „Kakheti”, przestrzegania przepisów rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 589 /2008 z dnia 23 czerwca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia WE 
nr 1234/ 2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj. 

21 W 2016 r. - 389 kontroli, w tym 361 kontroli jakości handlowej, z czego 108 w kierunku substancji dodatkowych; w 2017 r.- 
350 kontroli, w tym 327 jakości handlowej, z czego 114 w kierunku substancji dodatkowych; w 2018 r. (I kwartał) - 100 kontroli, 
w tym 97 jakości handlowej, z czego 30 w kierunku substancji dodatkowych. 
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1.5. W ramach czynności kontrolnych, pobrano do badań laboratoryjnych  
366 próbek22, w tym 87 (24%) pod kątem substancji dodatkowych. Poboru i badań 
laboratoryjnych próbek żywności dokonano w 35% przeprowadzonych przez 
Inspektorat kontroli artykułów spożywczych w zakresie zawartości substancji 
dodatkowych. Pobór próbek był także prowadzony u sprzedawców internetowych. 
Nie badano próbek w kierunku wszystkich zawartych w nich substancji 
dodatkowych. Substancje dodatkowe objęte badaniami w próbkach należały głównie 
do grup substancji słodzących (acesulfam K, aspartam, sacharyna i jej sole)23  
oraz konserwujących (kwas benzoesowy i jego sole, kwas sorbowy i jego sole)24. 
Badaniami objęto także zawartość: polioli (sorbitol, mannitol, maltitol, ksylitol), 
glutaminianu sodu, siarczynów, kwasu cyklaminowego, fosforu dodanego, sukralozy 
i obecność syntetycznych barwników. Przy pobieraniu prób do badań 
laboratoryjnych, zakres tych badań każdorazowo ustalany był z laboratorium.  

(dowód: akta kontroli str. 244, 376-377, 380-381, 569, 574-575, 578-579) 

Spośród 87 pobranych i przebadanych próbek, w jednym przypadku25 została 
stwierdzona nieprawidłowość dotycząca wyższej zawartości w produkcie sumy 
kwasu benzoesowego i sorbowego oraz ich soli w stosunku do wymagań 
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008. Stwierdzona suma zawartości 
tych substancji wynosiła 2 433 mg/kg, przy dopuszczalnej maksymalnej zawartości 
2 000 mg/kg. Ponadto, było to niezgodne z deklaracją producenta określoną 
w oznakowaniu produktu.  
Wojewódzki Inspektor wystosował do kontrolowanego przedsiębiorcy i producenta 
wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości  
i poinformował o obowiązku udzielenia odpowiedzi na wystąpienie w ciągu 14 dni. 
W odpowiedzi producent poinformował, że podjął działania weryfikujące, 
tj. przeprowadzono pełną identyfikowalność wyprodukowanej partii produktu; 
przeprowadzono kontrolę procesu produkcyjnego i analizę problemu, dokonano 
przeglądu dokumentacji systemowej związanej z procesem technologicznym  
i jej zgodności, zweryfikowano zapisy dotyczące kontroli procesu postępowania 
z substancjami limitowanymi, przeprowadzono kontrolę laboratoryjną parametrów 
procesu i analizę zewidencjonowanych prób archiwalnych.  
Podczas ponownej kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy, po 19 dniach 
kalendarzowych licząc od daty otrzymania sprawozdania z badań, inspektorzy WIIH 
stwierdzili, że cała zakwestionowana partia, z której pobrano próbkę została  
już sprzedana. W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego 
Wojewódzki Inspektor: 

 wymierzył kontrolowanemu przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości  
0,5 tys. zł z tytułu wprowadzenia do obrotu jednej partii (120 opakowań) 
artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającej wymaganiom jakości handlowej 
(ustalona wysokość kary pieniężnej uwzględniała okoliczności,  
o których mowa w art. 40a ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych26; 

 zobowiązał kontrolowanego przedsiębiorcę do uiszczenia kosztów 
przeprowadzonych badań laboratoryjnych w wysokości 1,1 tys. zł; 

 poinformował Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych w Szczecinie27 o stwierdzonych nieprawidłowościach.   

                                                      
22 W 2016r. – 170; w 2017r. – 161; w 2018r. (I kwartał) – 35. 

23 60 próbek. 

24 70 próbek. 

25 Sprawa WKŻ.8361.201.228.2016. 

26 Dz. U.  z  2017 r. poz.  2212 ze zm., dalej: ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

27 Organ właściwy ze względu na siedzibę producenta, który może podjąć odpowiednie działania w stosunku do producenta 
zakwestionowanej żywności, dalej: WIJHARS. 
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W odpowiedzi na przesłaną informację WIJHARS poinformował Wojewódzkiego 
Inspektora, że wykorzysta ją w ramach kontroli planowych na III kwartał 2017 r. 
WIIH nie dysponował wiedzą, jakie działania podjął WIJHARS w stosunku  
do producenta zakwestionowanej żywności. 

(dowód: akta kontroli str. 379-468, 569, 574-575, 578-579) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśniłł, że praktyką organów do których tut. organ 
wystosowuje informacje (dotyczące ustaleń w przeprowadzanych kontrolach)   
do wykorzystania przez te organy zgodnie z ich kompetencjami - jest, że co do 
zasady organy te nie przekazują informacji zwrotnych o poczynionych działaniach. 
Wyjaśnił również, że ww. kontrola u przedsiębiorcy dotyczyła jakości handlowej 
artykułów żywnościowych i jej zakres nie obejmował zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem żywności i żywienia. W związku z tym informacja nie została 
przekazana do Inspekcji Sanitarnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 764-765) 

1.6. Analiza 10 spraw28, w których przedmiotem była kontrola żywności pod kątem 
zawartości substancji dodatkowych wykazała, że :  

 we wszystkich sprawach kompleksowo sprawdzona została zgodność 
oznakowania środków spożywczych z rozporządzeniem nr 1333/2008 
i deklaracją producenta29; 

 w 4 sprawach zakres badań pobranych próbek produktów do badań 
laboratoryjnych nie obejmował całego składu substancji. Badaniem nie objęto 
zawartości następujących substancji dodatkowych: stabilizatorów E331, E262, 
E327, przeciwutleniaczy E300, E301, substancji konserwującej E25030; mono- 
i diglicerydów kwasów tłuszczowych E471, węglanów sodu E500, difosforanów 
E450, sorbinianu potasu E20231; pirosiarczynu potasu E224, kwasu jabłkowego 
E296, karmelu E150a, kwasu cytrynowego E33032; 

 w 6 sprawach, pomimo braku oznakowania, zbadano produkty pod kątem 
zawartości substancji dodatkowych (konserwujących i słodzących). 

(dowód: akta kontroli str. 241-468) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że zakres badań laboratoryjnych każdorazowo 
ustalany był z laboratorium UOKiK, do którego zgodnie z programem kontroli miała 
być przekazana próbka. W wyjaśnieniach podał, że badania określonych próbek 
produktów przez konkretne laboratorium UOKiK uzależnione jest od zakresu 
przyznanej akredytacji i jego możliwości technologicznych oraz finansowych. 
W programach kontroli UOKiK nie określa szczegółowo zakresu badań 
laboratoryjnych, ponieważ jest on uzależniony także od rodzaju produktu pobranego 
do badań. Ponadto, laboratoria UOKiK otrzymują wytyczne w zakresie badań 
laboratoryjnych od Prezesa UOKiK.  

  (dowód: akta kontroli str. 759-761)                                                       

1.7. Przeprowadzone przez Inspektorat kontrole umożliwiły ustalenie zgodności 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oznakowania (etykietowania) 

                                                      
28  nspektorat w 10 badanych sprawach przeprowadził 15 kontroli. 

29 Kontrola dotyczyła badania produktu w zakresie zgodności zawartych substancji dodatkowych i ich funkcji technologicznej 
z  wymaganiami określonymi dla danego produktu.  

30 Kontrola planowa na I kwartał 2017 r. wg programu DIH-702-7 (1)/17/JS. Badaniem objęto grupę produktów: mięso;  
WKŻ.8361.29.2017 i WKŻ.45.2017 - pobrano próbki kiełbas. 

31 Kontrola planowa na 2017 r. wg programu DIH-702-6 (1)/17/GS. Badaniem objęto grupę produktów: sprzedawane pod 
własną marką; WKŻ.8361.26.2017 - pobrano próbkę naleśników z serem i rodzynkami. 

32 Kontrola planowa  na II kwartał 2016 r. wg programu DIH-81-9 (1)/16/AgŁ. Badaniem objęto grupę produktów: wyroby 
winiarskie; WKŻ.8361.91.2016 i WKŻ.8361.121.2016 - pobrano próbkę cydru; WKŻ.8361.102,131.2016 – pobrano próbkę 
napoju alkoholowego aromatyzowanego na bazie piwa. 
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produktów, pod kątem podania informacji o znajdujących się w nich substancjach 
dodatkowych. Weryfikacja pełnionych przez substancje dodatkowe funkcji 
technologicznych w danym produkcie żywnościowym, prowadzona była na 
podstawie deklaracji producenta wskazanej na etykiecie. Badania laboratoryjne 
pobranych próbek pozwalały na weryfikację zawartych w danym produkcie 
substancji dodatkowych, które zostały objęte badaniem. W większości przypadków 
zakres badań laboratoryjnych dotyczył ustalenia dawek lub poziomów substancji 
konserwujących i słodzących.  

  (dowód: akta kontroli str. 243-244, 376-377, 380-381, 569, 575-576,)        

1.8. W Inspektoracie nie dokonywano analizy skutków kumulacji wielu substancji 
dodatkowych pochodzących z różnych źródeł oraz ewentualnego działania 
synergicznego lub utajonego, a także możliwych negatywnych interakcji z innymi 
składnikami produktu.  
Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że powyższe działania nie były podejmowane, 
bowiem Inspekcja Handlowa w obowiązującym stanie prawnym nie posiada w tym 
zakresie stosownych kompetencji.  

 (dowód: akta kontroli str. 569, 572) 

1.9. Podczas zleconej przez NIK33 Wojewódzkiemu Inspektorowi kontroli doraźnej 
w zakresie prawidłowości oznakowania 22 artykułów spożywczych m.in.  
pod kątem obecności substancji dodatkowych i prawidłowego ich zastosowania,  
nie stwierdzono nieprawidłowości. W szczególności ustalono, że: 

 producenci zadeklarowali w oznakowaniu dozwolone dodatki do żywności, 
na warunkach określonych w przepisach; 

 dozwolone substancje dodatkowe zastosowano do określonych rodzajów  
środków spożywczych, zgodnie z ich funkcjami technologicznymi; 

 substancjom tym przydzielono zasadnicze i właściwe funkcje technologiczne. 
Badane produkty nie posiadały dobrowolnego oznakowania, zawierającego  
m.in.  informacje typu: staropolska, tradycyjna, bez polepszaczy, bez barwników 
(sztucznych barwników), itp. 

(dowód: akta kontroli str.473-481) 

1.10. W wyniku przeprowadzonych przez NIK oględzin czynności kontrolnych 
wykonywanych przez pracowników Inspektoratu, w ramach kontroli planowej  
u przedsiębiorcy34 ustalono, że czynności te były realizowane zgodnie z programem 
kontroli zatwierdzonym przez Prezesa UOKIK oraz zgodnie z zaleceniami 
dotyczącymi trybu kontroli i stosowania wybranych przepisów prawa przez 
wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej (opracowanymi przez UOKIK),  
a w szczególności: 

 dokonując wyboru artykułów do kontroli35, wytypowane zostały artykuły 
spełniające kryteria określone w programie kontroli oraz sprawdzono ilość 
dostępnych sztuk każdego z artykułów pochodzących z tej samej partii, datę 
ważności lub przydatności do spożycia oraz informację o ich cenie; 

 jakość handlowa wszystkich artykułów żywnościowych zweryfikowana została 
przez inspektorów w oparciu o badanie zgodności oznakowania  
i jego prezentacji, zaś w przypadku dwóch z nich36, dodatkowo w oparciu  

                                                      
33 Na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017 r. poz. 524 ze zm.), 
dalej: ustawa o NIK.  

34 Kontrola przeprowadzona według programu kontroli jakości handlowej produktów oznaczonych dobrowolnymi informacjami 
typu: wyprodukowany z pszenicy durum, „100% (np. soku, mięsa), domowy, naturalny, bez konserwantów, bez barwników, 
wolny od GMO, bez laktozy, bez gluten” o numerze DIH-702-10(1)/18/AgŁ z 28 marca 2018 r. 

35 Do kontroli wybrano łącznie 5 różnych artykułów spożywczych, tj. ketchup, musztardę, makaron pełnoziarnisty, sos tatarski, 
kiełbasę wiejską. 

36 Ketchup markowy bez konserwantów, zagęstników, dodatków „E” oraz musztarda bez dodatku substancji konserwujących  
i bez glutenu. 
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o badania laboratoryjne pod kątem: w przypadku ketchupu - zawartości 
substancji konserwujących, substancji słodzących; zagęstników, soli, cukrów, 
glutenu; w przypadku musztardy - zawartości substancji konserwujących, 
glutenu, zagęstników, barwników syntetycznych, tłuszczu, białka, cukrów, soli;  

 w ramach jakości handlowej prawidłowość oznakowania artykułów rolno-
spożywczych badana była poprzez sprawdzenie zgodności tego znakowania 
z obowiązującymi przepisami, zaś zasadność stosowania na etykietach 
produktów dobrowolnych oznaczeń typu: 100% durum, wiejska, bez 
konserwantów - weryfikowana była w oparciu o podany na etykiecie produktu 
skład. Weryfikacja ta przebiegała pod kątem, czy faktycznie użyte do produkcji 
artykułu spożywczego składniki, świadczą o zasadności zastosowania takiego 
dobrowolnego oznaczenia. Produkty zabezpieczone jako próbki i przekazane 
do badań laboratoryjnych zostały sprawdzone m.in. pod kątem zastosowanego 
oznaczenia dobrowolnego – bez konserwantów; 

 pobrane i zabezpieczone zostały próbki kontrolne, które pozostawiono  
pod nadzorem kontrolowanego przedsiębiorcy; 

 podjęte czynności kontrolne zostały udokumentowane rzetelnie przez 
pracowników WIIH w protokole kontroli wraz z załącznikami, który podpisany 
został przez uprawnioną osobę reprezentującą przedsiębiorcę.  

(dowód: akta kontroli str. 482-567) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Wojewódzki Inspektor zapewnił właściwe warunki organizacyjno-prawne  
do rzetelnego sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem artykułów rolno-
spożywczych w obrocie detalicznym, w aspekcie stosowanych w nich substancji 
dodatkowych. Żadna z przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli nie dotyczyła 
bezpośrednio kwestii stosowania w produktach spożywczych dodatków  
do żywności. W każdym roku badanego okresu, zagadnienia te były jednak 
elementem kontroli dotyczących artykułów rolno-spożywczych. Kontrole te 
obejmowały sprawdzenie oznakowania produktów w zakresie zastosowania 
wymienionych w składzie substancji dodatkowych, a także pobór próbek do badań 
laboratoryjnych, celem zweryfikowania rzetelności przekazanych informacji 
o żywności oraz zachowania dopuszczalnych poziomów wybranych do kontroli 
substancji. W wyniku analizy 10 spraw stwierdzono, że kontrole obejmujące m.in. 
substancje dodatkowe, zostały przeprowadzone przez pracowników Inspektoratu 
w sposób prawidłowy i rzetelny. 

2. Współpraca Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji 
Handlowej z innymi instytucjami oraz działalność 
edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa stosowania 
substancji dodatkowych w artykułach rolno-spożywczych 
w obrocie detalicznym 

2.1. W okresie objętym kontrolą NIK, Wojewódzki Inspektor nie przekazywał  
w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności (RASFF) 
powiadomień dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa artykułów rolno-
spożywczych. Nie wystąpiły sytuacje wymagające takiego powiadomienia. 

(dowód: akta kontroli str. 593, 596, 760, 762-763) 

2.2. W latach 2016-2018 (I kwartał) Wojewódzki Inspektor nie wydawał  
zaleceń pokontrolnych, a także nie formułował wniosków i uwag w wyniku 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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przeprowadzonych kontroli artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym 
zawierających substancje dodatkowe.   
Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że każdorazowo w przypadku stwierdzenia w toku 
kontroli nieprawidłowości dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych zarówno do kontrolowanego, jak i producenta zakwestionowanych 
środków spożywczych tut. organ kieruje wystąpienie pokontrolne (podstawa prawna: 
odpowiednio art. 33 oraz 34 ustawy o Inspekcji Handlowej), wzywające do usunięcia 
stwierdzonych uchybień czy nieprawidłowości. Zgodnie z przepisami przywołanej 
wyżej ustawy zarówno kontrolowany przedsiębiorca, jak i producent zobowiązani  
są do udzielenia odpowiedzi tut. organowi. Niezależnie od powyższego  
o stwierdzonych nieprawidłowościach tut. organ powiadamia właściwy ze względu 
na siedzibę producenta Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych.  
W badanym okresie Wojewódzki Inspektor w jednym przypadku (opisanym  
w punkcie 1.5. niniejszego wystąpienia pokontrolnego), zakwestionował jakość 
wprowadzanego do obrotu detalicznego produktu spożywczego i podjął wymagane 
działania, w wyniku których wymierzył karę i zobowiązał przedsiębiorcę do zwrotu 
kosztów badań. 

(dowód: akta kontroli str. 379-468, 593, 596,711, 760, 762) 

2.3. W okresie objętym kontrolą, w ramach systemu zgłaszania oszustw 
żywnościowych o charakterze transgranicznym – AAC, Inspektorat otrzymał trzy 
powiadomienia. Nie dotyczyły one substancji dodatkowych. Inspektorat  
we wszystkich sprawach wszczął czynności kontrolne, w wyniku których  
nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wskazanym w powiadomieniu,  
a w przypadku jednego produktu nie stwierdzono go w obrocie handlowym. 

(dowód: akta kontroli str. 593, 596, 600-671, 690, 693, 760, 762-763) 

2.4. Przepisy § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie 
sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z  powiatowym (miejskim) 
rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, 
organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy 
konsumentów37, stanowią że organy Inspekcji Handlowej współdziałają  
z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji 
rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi 
reprezentującymi interesy konsumentów, w celu zapewnienia wzmocnienia ochrony 
interesów konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. W myśl przepisów 
§ 3 tego rozporządzenia, ww. organy mogą przekazywać sobie wzajemnie 
informacje o naruszeniach prawa, ujawnionych w wyniku kontroli lub uzyskanych  
w inny sposób, które mogą być wykorzystane przez zainteresowany organ  
w zakresie jego działania, a także na podstawie porozumienia, organizować 
wspólne kontrole oraz udzielać sobie doraźnej pomocy merytorycznej w toku 
prowadzonej kontroli.  

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że w ramach współpracy z innymi organami 
otrzymywał informacje m.in.: od Państwowej Inspekcji Sanitarnej38 (w zakresie  
m.in. oszukiwania klientów na wadze sprzedawanych owoców i warzyw, złej jakości 
owoców i warzyw, braku cen owoców i warzyw, niewłaściwego oznakowania sałatki 
warzywnej, braku oznaczeń na mięsie i wyrobach mięsnych, nieprawidłowego 
oznakowania wędlin, braku dowodów zakupu na alkohol, zaniżania porcji, 
wprowadzenia do obrotu środków spożywczych bez oznakowania w języku polskim, 
braku wykazu składników; żadna z tych informacji nie dotyczyła zagrożenia 

                                                      
37 Dz. U. Nr 24, poz. 243, ze zm. 

38 Dalej: PIS. 
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bezpieczeństwa żywności); od innych organów kontrolnych o stwierdzonych przez 
nich nieprawidłowościach, które zgodnie z kompetencjami podlegały sprawdzeniu 
przez WIIH, np. od Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych39 
(nieprawidłowości w oznakowaniu środków spożywczych) i urzędów skarbowych 
(brak cen). Inspektorat realizując zadania wynikające z działalności statutowej, 
informował także inne organy na zasadzie wzajemności o stwierdzonych 
przypadkach40 niewłaściwej jakości produktów spożywczych; nieprawidłowości 
stosowania przyrządów pomiarowych przez przedsiębiorców i nieprawidłowości 
dotyczących towarów paczkowanych41; nieprawidłowości dotyczących źródeł dostaw 
oraz dokumentów potwierdzających dokonywanie sprzedaży42. W ramach zawartych 
porozumień43, stosownie do wytycznych zawartych w programach kontroli 
opracowanych przez UOKiK, istniała możliwość wykonania badań próbki kontrolnej 
przez laboratoria IJHARS i PIS. Wojewódzki Inspektor zawarł 1 czerwca 2011 r. 
porozumienie o współdziałaniu i współpracy organów Inspekcji Handlowej  
i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie zachodniopomorskim. 
Inspektorat współpracował z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Szczecinie przy przeprowadzeniu kontroli planowej dotyczącej prawidłowości 
działania zakładów świadczących usługi cateringowe dla szpitali44 w zakresie 
typowania podmiotów do kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 154, 196, 672-684, 760, 762-763) 

W okresie objętym kontrolą Inspektorat nie podejmował współpracy z instytucjami 
czy organizacjami na rzecz bezpieczeństwa substancji dodatkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 593, 596-597) 

2.5. W Inspektoracie nie były prowadzone ewidencje/rejestry dotyczące zakresu 
przedmiotowego udzielanych porad konsumenckich. Porady udzielane były 
telefonicznie, pisemnie, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
Wśród pisemnych porad, które udzielone zostały w Inspektoracie w okresie objętym 
kontrolą, żadna nie była związana ze stosowaniem w żywności substancji 
dodatkowych.  

(dowód: akta kontroli str. 594, 597, 685-697) 

Inspektorat nie inicjował odrębnych działań mających na celu zwiększenie 
świadomości społecznej w zakresie pobierania substancji dodatkowych z dietą. 
Przekazywał natomiast do mediów informacje dotyczące wyników kontroli 
prowadzonych w latach 2016-2017, w tym obejmujących swoim zakresem badanie 
substancji dodatkowych. Informacje te zamieszczone zostały również na stronie 
internetowej WIIH w Biuletynie Informacji Publicznej. 
W latach 2016-2018 (I kw.) Inspektorat nie wdrażał, nie monitorował oraz  
nie oceniał realizacji ogólnopolskich programów lub innych programów 
edukacyjnych dotyczących m.in. dodatków do żywności. Wojewódzki Inspektor 
wyjaśnił, że nie posiadał kompetencji w tym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 469-472, 594, 597, 705-710) 

                                                      
39 Dalej: IJHARS. 

40 Szczegółowe badanie 10 spraw wykazało, że były powiadamiane następujące organy:  WKŻ.8361.200.2017 - PPIS Łódź; 
WKŻ.8361.29,45.2017; WKŻ.8361.26.2017 - WIJHARS Poznań; WKŻ.8361.91.121.2016 – WIJHARS Katowice; 
WKŻ.8361.99.2016 – PPIS Szczecin. 

41 Właściwe miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy urzędy miar. 

42 Właściwe miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy urzędy skarbowe. 

43 Porozumienie ramowe z dnia 28 grudnia 2010 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Prezesem UOKiK  
 współdziałaniu i współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej;  Porozumienie z dnia 21 grudnia 2009 r.  
w sprawie zasad współpracy przy wykonywaniu kontroli w zakresie jaskości handlowej artykułów rolno –spożywczych, zawarte 
między Głównym Inspektorem IJHARS i Prezesem UOKiK. 

44 Program kontroli DIH-82-3/16/AnŁ (opracowany przez UOKiK i przekazany do WIIH 26lutego2016 r. ). 
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2.6. W latach 2016-2018 (I kwartał ) do Inspektoratu nie wpłynęły skargi i nie 
zgłaszano interwencji dotyczących nieprawidłowości w stosowaniu substancji 
dodatkowych w artykułach rolno-spożywczych.  

(dowód: akta kontroli str. 594, 597, 685-697) 

2.7. W okresie objętym kontrolą nie było przypadków wydania przez Wojewódzkiego 
Inspektora decyzji administracyjnych na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o Inspekcji Handlowej, ograniczających wprowadzenie do obrotu, wstrzymanie 
wprowadzenia do obrotu lub wycofanie z obrotu produktów zakwestionowanych 
w zakresie substancji dodatkowych. Nie było również przypadków wydania decyzji45 
nakazujących przedsiębiorcy46 wstrzymania wprowadzania do obrotu lub wycofanie  
z obrotu w jego punktach sprzedaży całej partii artykułu rolno-spożywczego 
zafałszowanego. 

(dowód: akta kontroli str. 594, 597) 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych Wojewódzki Inspektor wymierzył w latach 2016-2018 (I kwartał) 
łącznie 112 kar pieniężnych na kwotę ogółem 68,1 tys. zł, w tym: 

 108 kar pieniężnych na łączną kwotę 62,5 tys. zł47 za wprowadzenie  
do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej 
określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez 
producenta w oznakowaniu tych artykułów;  

 4 kary pieniężne na łączną kwotę 5,6 tys. zł48 za wprowadzenie do obrotu 
artykułów spożywczych zafałszowanych. 

Wśród tych kar, jedna w kwocie 0,5 tys. zł dotyczyła nieprawidłowości związanej  
ze stosowaniem substancji dodatkowych (opisanej w punkcie 1.5 niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego).  

(dowód: akta kontroli str. 382, 452-458, 594-595, 598-599) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Współpraca Wojewódzkiego Inspektora z innymi organami i instytucjami polegała 
głównie na wymianie informacji o naruszeniach prawa. Wojewódzki Inspektor 
przekazywał innym organom kontrolnym, zgodnie z ich właściwością, informacje o 
stwierdzonych nieprawidłowościach podczas kontroli urzędowej żywności, w tym o 
zawartości substancji dodatkowych ponad dopuszczalne normy. W ujawnionym 
przypadku wprowadzania do obrotu detalicznego artykułów rolno-spożywczych 
nieodpowiadających jakości handlowej w zakresie stosowania substancji 
dodatkowych, podjęto wymagane działania i w sposób adekwatny wymierzono 
przedsiębiorcy karę pieniężną. Inspektorat podawał do publicznej wiadomości 
informacje o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach, które swoim zakresem 
obejmowały także badania substancji dodatkowych w żywności. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden  
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
45 Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o Inspekcji Handlowej. 

46 W ramach sprawowanego nadzoru, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych. 

47 W 2016 r. – 54 kary na kwotę 31, 8 tys. zł; w 2017 r. – 48 kar na kwotę 27,4 tys. zł ; do końca I kwartału w 2018 r. – 6 kar  
na kwotę 3,4 tys. zł. 

48 W 2016 r. – 3 kary na kwotę 4,1 tys. zł, w 2017 r. - 1 kara na kwotę 1,5 tys. zł. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 

 

Szczecin, dnia    12   czerwca 2018 r.  

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 
 Małgorzata Wejwer 

Starszy inspektor k.p. 
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