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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 Szczecinie1. 

Kontroler Sylwia Księżopolska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/52/2018 z dnia 28 marca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
w Szczecinie2, ul. Wały Bolesława Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 
 

 

Andrzej Ogiejko - Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie3 od 23 marca 2016 r. Poprzednio, 
w okresie od 27 października 2006 r. do 16 marca 2016 r., funkcję 
Zachodniopomorskiego Inspektora pełnił Andrzej Romaniuk. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 
W latach 2016-2018 (I kwartał), Zachodniopomorski Inspektor zapewnił właściwe warunki 
organizacyjno-prawne do rzetelnego sprawowania nadzoru nad jakością handlową oraz 
kontroli stosowania w artykułach rolno-spożywczych substancji dodatkowych. 
W strukturach Inspektoratu wyodrębniono Wydział Kontroli, do zadań którego należało 
w szczególności przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych w produkcji i obrocie w zakresie nałożonym ustawą z dnia 21 grudnia 
2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych5. Stan zatrudnienia w Wydziale 
Kontroli oraz dostępne środki finansowe umożliwiały rzetelne wykonywanie zadań 
w zakresie nadzoru nad stosowaniem substancji dodatkowych. 

W okresie objętym kontrolą, Zachodniopomorski Inspektor nie podejmował kontroli 
artykułów rolno-spożywczych wyłącznie w kierunku badań pod kątem zastosowanych 
w nich substancji dodatkowych. Tematyka substancji dodatkowych stanowiła jeden 
z elementów kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, przeprowadzanych 
przez pracowników Inspektoratu. Identyfikacja zagrożeń związanych ze stosowaniem 
w żywności substancji dodatkowych wynikała z zakresu przedmiotowego wskazanego 
w programach kontroli ujętych w planach pracy WIJHARS. 

Kontrole substancji dodatkowych prowadzono zgodnie z przepisami prawa, programami 
kontroli opracowanymi przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych6 oraz wewnętrznymi regulacjami. Spośród przeprowadzonych 8 914 
kontroli jakości handlowej, w 436 dokonano badania artykułów rolno spożywczych także 
w zakresie substancji dodatkowych. Pobrano łącznie 156 próbek do badań 
laboratoryjnych, którymi objęto 20 substancji dodatkowych. Po ujawnieniu 

                                                      
1 Dalej: NIK. 
2 Dalej: WIJHARS lub Inspektorat. 
3 Dalej: Zachodniopomorski Inspektor. 
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 Dz.U. z 2017 r. poz. 2212, ze zm. dalej: ustawa o jhars. 
6 Dalej: Główny Inspektor. 
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nieprawidłowości, Zachodniopomorski Inspektor podjął wymagane działania, wydając 
zalecenia pokontrolne, decyzje zakazujące wprowadzania do obrotu artykułu rolno-
spożywczego niespełniającego wymagań jakości handlowej lub nakazujące poddanie 
artykułu określonym zabiegom, a także wymierzył przedsiębiorcom adekwatne kary 
pieniężne.  

W latach objętych kontrolą Zachodniopomorski Inspektor współpracował z innymi 
organami kontroli w zakresie wymiany informacji o ujawnionych nieprawidłowościach 
oraz w wymaganych przypadkach przekazywał Głównemu Inspektorowi 
do upublicznienia wydane decyzje, które obejmowały m.in. nieprawidłowości 
dotyczące substancji dodatkowych. 

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. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym7, w strukturze Inspektoratu, 
wyodrębniono Wydział Kontroli, którego zadaniem była m.in. realizacja kontroli jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za 
granicę. Zakresy czynności 23 pracowników Wydziału Kontroli8 wynikały z zadań 
przydzielonych dla poszczególnych stanowisk, ustalonych przez kierownika komórki 
i zatwierdzanych przez Zachodniopomorskiego Inspektora. Wszystkim kontrolerom 
WIJHARS9, w powierzonych zadaniach ujęto kontrolę jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych w produkcji i obrocie oraz sprowadzanych i wywożonych za 
granicę. Głównym specjalistom powierzono dodatkowo, przeprowadzanie szkoleń 
i instruktarzu w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz 
prowadzenia postępowań administracyjnych w celu przekazania specjalistycznej 
wiedzy współpracownikom oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu kontroli 
i postępowania administracyjnego. W zakresach obowiązków ww. pracowników 
Wydziału, nie ujęto odrębnie kwestii kontroli stosowania dodatków do żywności. 

(dowód: akta kontroli str. 16-30, 111-166) 

Zachodniopomorski Inspektor wyjaśnił: Weryfikacja stosowania w żywności substancji 
dodatkowych realizowana jest przez Wydział Kontroli jako jeden z wielu elementów 
uwzględnianych podczas kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych./…/ 
Nadzór nad stosowaniem w żywności substancji dodatkowych nigdy nie stanowił 
samodzielnego, wyodrębnionego zadania przydzielonego Wydziałowi. Czynności w tym 
zakresie prowadzone są np. w trakcie kontroli doraźnych zlecanych i przeprowadzanych 
zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora oraz kontroli planowych realizowanych na 
podstawie Rocznego ramowego planu kontroli, Wytycznych kwartalnych oraz Programów 
kontroli przekazywanych przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych10, w szczególności w ramach weryfikacji oznakowania poprzez analizę 
dokumentacji zakładowej, tj. receptur, opisów produktów, specyfikacji stosowanych 
surowców pod kątem oceny prawidłowości umieszczania w wykazie składników 

                                                      
7 Zarządzenie Nr 12/2010 Zachodniopomorskiego Inspektora z 10 maja 2010 r., zatwierdzone zarządzeniem Wojewody 
Zachodniopomorskiego nr 232/2010 z 11 maja 2010 r., zmienione zarządzeniem nr 19/2012 Zachodniopomorskiego 
Inspektora z 12 września 2012 r., zatwierdzone zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 484/2012 
z 20 września 2012 r. 
8 W tym 21 pracowników bezpośrednio zajmujących się kontrolą, w tym jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 
tj. kontrolerów WIJHARS. 
9 Tj. 8 osób na stanowisku główny specjalista, 5 – starszy specjalista, 4 – specjalista, 3 – starszy inspektor i 1- inspektor. 
10 Dalej: GIJHARS. 
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faktycznego 
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substancji dodatkowych oraz ewentualnie pobieranie próbek celem weryfikacji 
w badaniach laboratoryjnych występowania niedeklarowanych w oznakowaniu i/lub 
recepturach substancji dodatkowych. Należy zauważyć, iż zakres kompetencji 
Inspektoratu, wynikający z definicji jakości handlowej, nie obejmuje jakości zdrowotnej 
związanej z wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi i fitosanitarnymi. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 11-13) 

W latach 2016-2018 (I kw.) pracownicy Inspektoratu, realizujący zadania związane 
z kontrolą jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, nie 
uczestniczyli w kursach i szkoleniach zewnętrznych w zakresie dodatków do żywności. 
Szkolenia w tym zakresie odbywały się w latach 2012-2015 i obejmowały kwestie 
znakowania artykułów, w tym m. in. prawidłowości informowania o składnikach produktu 
z uwzględnieniem dodatków do żywności. W ww. szkoleniach udział wzięło 14 
pracowników Wydziału Kontroli. 

Zachodniopomorski Inspektor wyjaśnił: Dodatkowo w ramach zebrań kwartalnych 
z pracownikami Wydziału Kontroli omawiane są wytyczne oraz programy kontroli, 
w tym w zakresie kontroli oznakowania z uwzględnieniem, w stosownych 
przypadkach, substancji dodatkowych. W przypadku bieżących potrzeb w ramach 
zebrań doraźnych prowadzone są wewnętrzne szkolenia ujednolicające między 
innymi w zakresie przepisów prawa żywnościowego odnośnie znakowania, w tym 
związane z weryfikacją substancji dodatkowych. /…/ W ramach organizowanych 
przez GIJHARS narad z kierownikami Wydziałów Kontroli dotyczących realizacji 
kontroli planowych /…/ omawiano i wyjaśniano obok innych zagadnień także kwestie 
związane z weryfikacją stosowania substancji dodatkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 13-14) 

Zachodniopomorski Inspektor w okresie objętym kontrolą nie występował 
do Głównego Inspektora o zwiększenie zatrudnienia w związku z pełnionym 
nadzorem nad stosowaniem substancji dodatkowych w żywności, a także nie 
informował o niewystarczających środkach finansowych na pełną realizację tego 
zadania. W wyjaśnieniach podał, że zadania dotyczące nadzoru nad stosowaniem 
w żywności substancji dodatkowych /…/ nie stanowiły odrębnego, samodzielnego zadania 
lecz realizowane były w ramach innych czynności kontrolnych, jako jeden z wielu 
elementów służących weryfikacji deklaracji producenta, w szczególności oznakowania. 
W związku z tym zadań w wyżej wskazanym zakresie nie przydzielano indywidualnie 
konkretnym pracownikom. Liczbę niezbędnych pracowników określano w stosunku 
do ogólnie pojętej realizacji kontroli jakości handlowej i należy ją uznać za wystarczającą 
do realizowanych zadań /…/. Wnioski o zwiększenie zatrudnienia dotyczyły nałożenia na 
Inspekcję dodatkowych zadań wynikających ze zmiany ustawy o jhars, niezwiązanych 
z nadzorem nad stosowaniem substancji dodatkowych w żywności. WIJHARS nie ponosi 
bezpośrednich kosztów wykonywanych badań laboratoryjnych. Badania wykonywane są 
w laboratoriach GIJHARS, który ponosi ich koszty. Środki finansowe WIJHARS były 
wystarczające do pełnej realizacji zadań i pokrycia bieżących kosztów kontroli, w tym 
związanych z zabezpieczeniem próbek laboratoryjnych, transportem lub wysyłką próbek. 

(dowód: akta kontroli str. 10, 14-15) 

1.2. Podstawą ustalenia kwartalnych planów pracy Inspektoratu w badanym okresie, 
były kwartalne wytyczne do planów kontroli przekazywane przez Głównego 
Inspektora11. W latach 2016-2018 (I kw.) Zachodniopomorski Inspektor zaplanował 
w ramach 114 tematów kontroli planowych skontrolowanie 236 podmiotów. W ramach 
kontroli planowych przewidziano 42 tematy kontroli12 dotyczące jakości handlowej 

                                                      
11 Wytyczne te opracowywano na podstawie rocznych planów kontroli zatwierdzanych corocznie przez Głównego 
Inspektora.  
12 Do przeprowadzenia w 161 podmiotach. 
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różnego rodzaju artykułów rolno-spożywczych oraz prawidłowości znakowania 
wybranych grup artykułów, w których kwestia dodatków do żywności była jednym 
z kontrolowanych obszarów. Zakres przedmiotowy kontroli określany był każdorazowo 
przez Głównego Inspektora w programach kontroli przekazywanych do Inspektoratu 
i dotyczył sprawdzenia jakości handlowej13 i/lub prawidłowości oznakowania14 m.in. 
przetworów mlecznych, soków i nektarów owocowych, herbaty i herbatek owocowych, 
piwa i napojów na bazie piwa, wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych, owoców 
warzyw, przetworów owocowych i warzywnych, pieczywa, makaronu, olejów, oliwy 
z oliwek, mięsa, przetworów mięsnych, mięsa drobiowego, wyrobów garmażeryjnych, 
przetworów rybnych oraz jaj.  

 (dowód: akta kontroli str. 167-229) 

Jak wyjaśnił Zachodniopomorski Inspektor, żadna z kontroli zrealizowanych w latach 
2016-2018 (I kw.) nie dotyczyła bezpośrednio kwestii stosowania w produktach 
spożywczych dodatków, gdyż weryfikacja oznakowania, w tym przekazywania 
informacji dotyczących stosowania substancji dodatkowych, stanowi jeden 
z elementów uwzględnianych w trakcie kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 10, 14) 

W trakcie kontroli pobierano próbki do badań laboratoryjnych, a zlecone przez 
WIJHARS badania wykonywały specjalistyczne laboratoria podległe Głównemu 
Inspektorowi. Szczegółowy zakres badań laboratoryjnych, a także miejsce ich 
przeprowadzenia15, wskazywano w programach kontroli i metodykach, przy  
uwzględnieniu rodzaju kontrolowanego asortymentu i substancji dodatkowych, 
specyficznych dla kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych, jak również 
możliwości analitycznych16 wskazanego laboratorium. Na przykład w kontroli 
przetworów mięsnych17 badania należało przeprowadzić w przypadku braku deklaracji 
producenta lub gdy istniało podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości pod kątem 
zawartości barwników, substancji konserwujących, fosforanów, glutaminianu sodu, 
azotynów i azotanów, hydroksyproliny, kolagenu oraz przeprowadzić identyfikację 
gatunkową mięsa (wołowego lub końskiego). W toku kontroli WIJHARS18, kontrolerzy 
pobrali do badania próbkę kiełbasy z jelenia, wskazując zakres badań zgodny z wyżej 
wymienionym. Laboratorium19 w pierwszym badaniu stwierdziło, że powyższa próbka 
nie spełnia wymagań zawartych w oznakowaniu ze względu na wynik oznaczenia20. 
Następnie Laboratorium poinformowało o zmianie oceny z uwagi na to, że wcześniej 
uzyskane wyniki badań były nienormatywne, gdyż zastosowana metoda badania nie 
dawała możliwości rozróżnienia pochodzenia DNA, tj. czy DNA pochodziło z surowca 
mięsnego, czy mleka i jego produktów. Mając na uwadze deklarację producenta 
w zakresie stosowania dodatku serwatki do przedmiotowej kiełbasy, laboratorium 
zmieniło ocenę zgodności z wymaganiami a Inspektorat, w związku z brakiem 
stwierdzonych innych nieprawidłowości, odstąpił od formułowania zaleceń 
pokontrolnych. 

Na przykład dla wyrobów garmażeryjnych21, badania laboratoryjne należało 
przeprowadzić na zawartość kwasu glutaminowego i wapnia (w nadzieniu mięsnym) 

                                                      
13 W zakresie zgodności z wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta, surowce 
i półprodukty stosowane do produkcji, technologię produkcji oraz wymagania formalno-prawne. 
14 Tj. zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz z deklaracją producenta. 
15 Dla WIJHARS w Szczecinie zwykle było to Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Gdyni, dalej: laboratorium. 
16 Posiadanych akredytacji, wzorców DNA, itp. 
17 Program kontroli GI-BKJ-403-17/16. 
18 KO.8230.155.2017. 
19 W sprawozdaniu nr 98/K/2017 z 15 lutego 2017 r. 
20 Obecność specyficznego DNA dla danego rodzaju surowca mięsnego (wołowego). Wykryto obecność DNA mięsa 
wołowego. 
21 Program kontroli GI-BKJ-403-14/16. 
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a także – w przypadku deklaracji producenta – zawartości nadzienia. Jednocześnie 
wskazano, że przy zadeklarowaniu przez producenta parametrów niewyszczególnionych 
w programie kontroli, zakres badań należy dostosować do wyróżników jakościowych 
zawartych w deklaracji. W toku kontroli WIJHARS22, kontrolerzy pobrali do badania 
cztery próbki wyrobów garmażeryjnych, rozszerzając zakres badań określony 
w programie kontroli o badanie zawartości soi w ww. wyrobach. Laboratorium 
odstąpiło od oznaczenia zawartości białka sojowego z braku możliwości 
analitycznych23. 

(dowód: akta kontroli str.  257-264, 646-791) 

1.3. W okresie objętym kontrolą, pracownicy WIJHARS przeprowadzili ogółem 8 914 
kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych24, w tym: 4 149 w 2016 r., 
3 790 w 2017 r. oraz 975 w I kwartale 2018 r. Spośród ww. kontroli, w 255 
przeprowadzonych w 2016 r., 215 w 2017 r. oraz 66 w I kwartale 2018 r., badano 
również stosowanie substancji dodatkowych należących m.in. do grup substancji 
barwiących, słodzących, konserwujących, emulgujących, spulchniających, 
zagęszczających, żelujących, glazurujących, przeciwzbrylających, przeciwutleniaczy, 
stabilizatorów, regulatorów kwasowości oraz wzmacniaczy smaku25. Kontrole tych 
substancji były prowadzone w kierunku badania zgodności oznakowania 
(etykietowania) oraz w kierunku badań laboratoryjnych zarówno na zawartość jak 
i obecność substancji dodatkowych26.  
W związku z kontrolami dotyczącymi m.in. stosowania substancji dodatkowych, 
w ramach czynności kontrolnych pobrano łącznie 156 próbek do badań laboratoryjnych, 
z czego 98 w 2016 r., 38 w 2017 r. oraz 20 w I kwartale 2018 r. Substancje dodatkowe 
objęte ww. badaniami należały głównie do grup substancji barwiących, konserwujących 
i wzmacniaczy smaku. Wśród tych grup, badaniami laboratoryjnymi objęto 20 substancji 
dodatkowych27.  
Spośród 156 pobranych i przebadanych próbek, w dwóch przypadkach stwierdzono 
nieprawidłowości. W pierwszym przypadku28 ujawniono wyższą zawartość sacharyny 
niż wynikało to z deklaracji producenta a w drugim29 – wykryto obecność 
niedeklarowanych polifosforanów dodanych. W obu przypadkach, próby tej żywności 
zostały zakwestionowane przez Zachodniopomorskiego Inspektora, który w zaleceniach  
pokontrolnych do przedsiębiorców wniósł o produkcję i znakowanie produktów zgodnie 
z deklaracją producenta. Wymierzył on również tym przedsiębiorcom, w drodze decyzji 
administracyjnej, kary pieniężne w wysokości odpowiednio 500 zł30 i 1 500 zł31, a także 
obciążył ich kosztami przeprowadzonych czynności kontrolnych (w tym badań 
laboratoryjnych) w kwocie odpowiednio 392,20 zł i 295,80 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 403-418, 792-880) 

                                                      
22 KO.8230.215.2017. 
23 Pismo GI-LG-410-46/17. 
24 Wraz z kontrolami granicznymi, ale bez kontroli w zakresie prawidłowości przekazywania danych rynkowych 
dotyczących wołowiny, w ramach nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, warunków chowu i tuczu gęsi 
owsianej, procesu usuwania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina, ocen jakości artykułów rolno-
spożywczych wywożonych z Polski, certyfikacji wina, kontroli celem wydania opinii dla wytwórni win, kontroli przekazania 
przez handlowców owoców i warzyw informacji o ilości owoców i warzyw.  
25 Wymienione w załączniku II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 16.12.2008 r. 
w sprawie dodatków do żywności Dz. U. UE L 354 z 31.12.2008, ze zm. dalej: rozporządzenie w sprawie dodatków 
do żywności. 
26 W zależności od zakresu badań wskazanych w programach kontroli. 
27 Polifosforany, dwutlenek siarki, tartrazyna, żółcień pomarańczowa, azorubina, amarant, czerwień koszenilowa, 
czerwień allura, kwas sorbowy, kwas benzoesowy, azotan i azotyn sodu, sorbiniany potasu i wapnia, benzoesany sodu, 
potasu i wapnia, karagen, kwas glutaminowy, sacharyna. 
28 Płaty śledziowe marynowane skandynawskie, kontrola KO.8230.732.2017. 
29 Kiełbasa głogowska z szynki, kontrola KO.8230.154.2017. 
30 Podstawa prawna wydanej decyzji art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jhars. 
31 Podstawa prawna wydanej decyzji art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jhars. 
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Pozostałe ustalone przez pracowników WIJHARS nieprawidłowości dotyczyły 
w szczególności informacji podawanych w oznakowaniu. Zafałszowania wykrywane 
w kontrolowanych podmiotach na terenie województwa zachodniopomorskiego, 
występowały głównie w przetwórstwie mięsnym i rybnym oraz w wyrobach 
garmażeryjnych i piekarskich.  

Badanie 12 akt kontroli zrealizowanych przez Inspektorat w latach 2016-2018 
(I kwartał) wykazało, że we wszystkich kontrolach sprawdzono zgodność 
oznakowania (etykietowania) z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami 
rozporządzenia w sprawie dodatków do żywności, natomiast weryfikacja pełnionych 
przez substancje dodatkowe funkcji technologicznych w danym produkcie 
żywnościowym prowadzona była na podstawie deklaracji producenta wskazanej na 
etykiecie. 

(dowód: akta kontroli str. 370-374, 670-693, 714-1083, 1238-1249) 

Nieprawidłowości stwierdzone zostały w sześciu kontrolach (z 12) i poza wyżej 
opisanymi przypadkami stwierdzonymi w wyniku badań laboratoryjnych, dotyczyły 
głównie niewymienienia w składzie części substancji dodatkowych zastosowanych 
w produkcie32, deklarowania substancji dodatkowych, których dodanie nie wynikało 
z dokumentacji analizowanej podczas kontroli33 oraz wskazania niewłaściwej funkcji 
technologicznej zastosowanego dodatku34. We wszystkich sześciu przypadkach 
stwierdzonych nieprawidłowości w decyzjach administracyjnych została nadana 
kwalifikacja prawna czynu - wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych 
o niewłaściwej jakości handlowej – w sytuacjach dotyczących oznakowania 
niezgodnego z obowiązującymi przepisami (art. 40a ust.1 pkt 3 ustawy o jhars) i/lub 
wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych (art. 40a ust. 
1 pkt 4 ustawy o jhars). W jednej kontroli35 (z 6 ww.) inspektorzy stwierdzili, że 
producent ponownie wprowadził do obrotu produkty niespełniające wymagań jakości 
handlowej z powodu nieprawidłowego oznakowania. Skutkiem tego 
Zachodniopomorski Inspektor wydał dwie decyzje wymierzające kary pieniężne 
w związku z ponownym wprowadzeniem do obrotu artykułów rolno-spożywczych (art. 
40a ust. 3 ustawy o jhars) w łącznej kwocie 2 100 zł oraz jedną decyzję – w kwocie 
810 zł – z powodu nieusunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas poprzedniej 
kontroli. Producenta obciążono także kosztami przeprowadzonych czynności 
kontrolnych w kwocie 95,40 zł. W dwóch przypadkach (z sześciu) Zachodniopomorski 
Inspektor o stwierdzonych nieprawidłowościach poinformował także właściwe inspekcje, 
tj. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu36 oraz 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdwinie37. 

We wszystkich sześciu przypadkach przedsiębiorcy poinformowali 
Zachodniopomorskiego Inspektora o wykonaniu zaleceń pokontrolnych. W dwóch 
przypadkach38 kontrolerzy WIJHARS przeprowadzili kontrolę doraźną dotyczącą 

                                                      
32 E301 askorbinian sodu – składnik mieszanki użytej do produkcji kiełbasy (kontrola KO.8230.412.2016), glukoza - 
składnik mieszanki użytej do produkcji kiełbasy (KO.8230.154.2017), barwniki E124, E110, E 104, które mogą mieć 
szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci (KO.8230.38.2018), E300 Kwas askorbinowy - składnik 
polepszacza mąk pszennych użytych do produkcji pieczywa (KO.8230.60.2016). 
33 E316 Przeciwutleniacz (kontrola KO.8230.412.2016), dekstroza (KO.8230.60.2016 i KO.8230.167.2016), laktoza, 
przeciwutleniacze E301, E315 oraz cukier gronowy (KO.8230.154.2017), barwniki E100, E140,  E162 (KO.8230.38.2018) 
34 W etykiecie wskazano, że zastosowany w produkcie  kwas askorbinowy pełni funkcję przeciwutleniacza. Natomiast 
funkcja podana przez producenta preparatu to regulator kwasowości (KO. 8230.167.2016). 
35 Kontrola nr KO.8230.215.2017. 
36 Pismo z 7 marca 2016 r. dotyczące kontroli KO.8230.60.2016. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Kołobrzegu do 4 czerwca 2018 r. nie przekazał do Inspektoratu żadnej informacji. 
37 Pismo z 28 listopada 2017 r. dotyczące kontroli KO.8230.732.2017. Inspektor Weterynaryjny, w swojej odpowiedzi 
z 11 grudnia 2017 r., poinformował o braku nieprawidłowości w kontroli doraźnej przeprowadzonej u tego producenta. 
38 Wykonanie zaleceń wydanych po kontroli KO.8230.60.2016 sprawdzono w kontroli KO.8230.662.2017 (stwierdzono, że 
przedsiębiorca  nie usunął nieprawidłowości, skutkiem czego Zachodniopomorski Inspektor wydał decyzję wymierzającą 
karę pieniężną w kwocie 1 010 zł oraz ponownie poinformował Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
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sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych, wniosków i wykorzystania uwag, 
wydanych w wyniku kontroli dotyczących dodatków do żywności. 

(dowód: akta kontroli str. 370-374, 670-693, 714-1209, 1238-1249, 1254) 

W badanym okresie WIJHARS nie zlecał wykonywania kompleksowych badań prób 
żywności pod kątem zgodności faktycznej zawartości substancji dodatkowych, ze 
składem umieszczonym na opakowaniu. Nie sprawdzano także laboratoryjnie dawek 
i/lub poziomów substancji dodatkowych zastosowanych w danym produkcie 
żywnościowym oraz pełnionych przez nie funkcji technologicznych, gdyż nie 
przewidywały tego programy kontroli. 

 (dowód: akta kontroli str. 231, 235, 370-374, 403-412, 670-693, 714-1083) 

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.  
Zachodniopomorski Inspektor wyjaśnił: substancje dodatkowe, które mogłyby być 
zastosowane i nie uwidocznione w oznakowaniu wyrobu i dokumentacji zakładowej 
weryfikowane są poprzez badania laboratoryjne ukierunkowane na oznaczenie 
występowania niedeklarowanych przez producenta substancji dodatkowych. Zakres 
badanych laboratoryjnie substancji dodatkowych z oczywistych względów nie jest 
nieograniczony i zależnie od kontrolowanych grup asortymentowych /…/ obejmuje 
wybrane rodzaje substancji dodatkowych, specyficzne dla kontrolowanego 
asortymentu wyrobów. Badania dawek lub poziomów substancji dodatkowych 
zastosowanych w danym produkcie żywnościowym, co do zasady nie były 
wykonywane jako odnoszące się do aspektów zdrowotnych a nie jakości handlowej, 
czyli leżące poza kompetencjami IJHARS. 

(dowód: akta kontroli str. 231, 234-235) 

1.4. W toku niniejszej kontroli, Inspektorat przeprowadził kontrole doraźne, zlecone 
przez NIK na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli39. Obejmowały one m.in. weryfikację oznakowania wskazanych przez 
NIK 19 kategorii artykułów spożywczych, głównie pod kątem obecności substancji 
dodatkowych i prawidłowego ich oznaczenia.  
Weryfikacji dokonano na podstawie analizy etykiet oraz dokumentacji zakładowej, 
tj. receptur, instrukcji technologicznych, opisów produktów, atestów i specyfikacji 
stosowanych składników. Ponadto w przypadku części kontrolowanego asortymentu 
przeprowadzono badania laboratoryjne na zawartość niedeklarowanych substancji 
dodatkowych, np. konserwantów40, substancji słodzących41, barwników42 i wzmacniaczy 
smaku43 oraz obecność stabilizatorów44 i wypełniaczy45. Przeprowadzone czynności 
kontrolne i badania laboratoryjne nie wykazały nieprawidłowości w zakresie stosowania 
substancji dodatkowych i wykazywania ich w oznakowaniu produktów. Nie stwierdzono 
także przypadków użycia niedozwolonych substancji dodatkowych, niepodawania lub 
podawania ich niewłaściwych funkcji technologicznych. Skontrolowane produkty nie 
posiadały w oznakowania typu: domowy, wiejski, staropolski, tradycyjny. Skontrolowany 
świeży sok marchewkowy posiadał w oznakowaniu deklarację - 100% soku. Analiza 

                                                                                                                                          
w Kołobrzegu o stwierdzonych nieprawidłowościach), a po kontroli KO.8230.412.2016 w kontroli KO.8230.32.2017 (brak 
możliwości odniesienia się do sposobu wykonania zaleceń z powodu braku kwestionowanego asortymentu na stanie 
magazynowym przedsiębiorcy). 
39 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. dalej: ustawa o NIK. 
40 Kwas sorbowy i benzoesowy, azotany i azotyny. 
41 Acesulfam K, aspartam, sacharyna. 
42 Tartrazyna, amarnat, czeriweń koszenilowa, czerwień allura, azorubina, żółcień pomarańczowa. 
43 Kwas glutaminowy. 
44 Fosforan dodany. 
45 Karageny. 
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procesu technologicznego i dokumentacji zakładowej nie wykazała nieprawidłowości 
w tym zakresie. Skontrolowany bulion wegetariański posiadał w oznakowaniu deklarację 
bez konserwantów. Zgodnie z programem kontroli, przeprowadzone badania 
laboratoryjne dotyczyły wykrycia niedeklarowanej w składzie innej substancji dodatkowej, 
tj. wzmacniacza smaku – glutaminianu sodu. Analiza procesu technologicznego 
i dokumentacji zakładowej nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie. Skontrolowany 
ser dojrzewający posiadał w oznakowaniu deklarację bez stabilizatorów. Analiza procesu 
technologicznego i dokumentacji zakładowej nie wykazała nieprawidłowości w tym 
zakresie. Program kontroli oraz możliwości analityczne laboratorium nie obejmowały 
badań substancji dodatkowych w przetworach mleczarskich. 

(dowód: akta kontroli str. 419-624) 

1.5. Przeprowadzone w toku niniejszej kontroli NIK oględziny czynności kontrolnych 
prowadzonych przez pracowników WIJHARS46 wykazały, że przeprowadzono je rzetelnie, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustalonymi programami i procedurami kontroli.  
Kontrolowaną jednostkę wytypowano po przeprowadzeniu analizy ryzyka obejmującej 
m.in. wyniki poprzednich kontroli w przedmiotowym zakresie, w tym ilość i rodzaj 
stwierdzonych nieprawidłowości. Kontrolerzy WIJHARS, w ramach przygotowania 
do kontroli, zapoznali się z aktualnym odpisem KRS kontrolowanego przedsiębiorcy, 
z Programem kontroli BKJ-403-3/18 oraz dokumentacją z poprzedniej kontroli 
w wybranym podmiocie, z której wynikało, że usunięto stwierdzone wówczas 
nieprawidłowości oraz wykonano zalecenia pokontrolne. 
Czynności kontrolne prowadzone przez pracowników WIJHARS były realizowane 
zgodnie z art. 23 ust. 2 i art. 25 ust. 1 ustawy o jhars oraz z Instrukcją BKJ-01-IR-01 
GIJHARS47 i polegały m.in. na:  

 sprawdzeniu dokumentów umożliwiających identyfikację artykułów rolno-
spożywczych oraz innych dokumentów świadczących o ich jakości handlowej; 

 pobraniu dwóch próbek ryb mrożonych i przekazaniu ich do laboratorium w celu 
wykonania badań na obecność niedeklarowanych fosforanów dodanych 
i identyfikacji gatunkowej DNA48; 

 pobraniu opakowań, w które zapakowane były ww. próbki w celu sprawdzenia 
prawidłowości opakowania i oznakowania; 

 sprawdzeniu warunków przechowywania ryb mrożonych, w tym czystości komór 
chłodni, czasu przechowywania, prowadzenia monitoringu parametrów 
temperatury49. 

Na podstawie ww. czynności kontrolnych, pracownicy WIJHARS dokonali oceny 
jakości handlowej artykułów żywnościowych pod kątem zadeklarowanych przez 
producenta substancji dodatkowych. Prawidłowość oznakowania artykułów rolno-
spożywczych badana była poprzez sprawdzenie zgodności tego znakowania 
z obowiązującymi przepisami, zaś zasadność stosowania na etykietach oznaczeń 
typu: bez konserwantów, tradycyjny, bez GMO, weryfikowana była w oparciu o skład 
podany na etykiecie produktu. Produkty zabezpieczone jako próbki i przekazane do 
badań laboratoryjnych zostały sprawdzone m.in. pod kątem zastosowanego 
oznaczenia – bez konserwantów. Nie sprawdzono cech organoleptycznych oraz nie 
zlecono laboratorium badań w kierunku zawartości substancji dodatkowych, gdyż 
producent nie deklarował wymagań organoleptycznych oraz stosowania dodatków 
do żywności. Zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o jhars, kontrola jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz warunków składowania i transportu ma 

                                                      
46 W trakcie kontroli jakości handlowej ryb mrożonych - KO.8230.247.2018. 
47 W sprawie organizacji, planowania oraz szczegółowych zasad i trybu postępowania przy wykonywaniu kontroli i oceny 
jakości handlowej przez pracowników IJHARS z 23 marca 2017 r. 
48 Kwas dezoksyrybonukleinowy. 
49 Nie sprawdzano transportu, gdyż przedsiębiorca korzystał z zewnętrznych usług transportowych. 
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na celu sprawdzenie, czy artykułów rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie 
jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich 
spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. 
Kontrolerzy WIJHARS, w toku prowadzonych czynności kontrolnych, sporządzali 
odrębne protokoły, w tym: z pobrania dwóch próbek ryb mrożonych w celu 
przeprowadzenia badań laboratoryjnych, zabezpieczenia dowodów, pobrania próbek 
w celu sprawdzenia oznakowania, oględzin pomieszczeń chłodni50. Czynności 
kontrolne prowadzono w obecności osoby upoważnionej przez kierownika 
kontrolowanego przedsiębiorcy51, a z przebiegu kontroli sporządzony został protokół 
kontroli, który przed podpisaniem, przedłożono upoważnionemu pracownikowi 
kontrolowanego przedsiębiorcy52. 

(dowód: akta kontroli str. 35-108, 241-321) 

W programie kontroli dotyczącej jakości handlowej ryb określono, że badania 
laboratoryjne należy przeprowadzić w zakresie identyfikacji gatunku ryby, zawartości 
histaminy, wody, tłuszczu oraz popiołu, a także masy netto ryby bez glazury, 
obecności fosforanów i ich identyfikacji. Zaznaczono również, iż zakres analiz 
laboratoryjnych należy dostosować do parametrów zawartych w deklaracji 
producenta. 

(dowód: akta kontroli str.263-264) 

Oględziny NIK ww. czynności kontrolnych wykazały, iż badania fizykochemiczne 
zostały ograniczone do identyfikacji gatunkowej ryb oraz obecności niedeklarowanych 
fosforanów dodanych.  

(dowód: akta kontroli str. 260, 263-264, 303-306, 313-314) 

Jak wyjaśniła kontroler WIJHARS przeprowadzająca kontrolę, zakres badań 
fizykochemicznych został ograniczony, gdyż badane ryby sprowadzone zostały przez 
kontrolowanego przedsiębiorcę, a nie zostały przez niego wyprodukowane. Zakres 
zleconych badań został dostosowany do informacji zawartych w oznakowaniu 
produktów oraz ze względu na możliwości techniczne laboratorium53. 

(dowód: akta kontroli str. 241-244) 

Zachodniopomorski Inspektor wyjaśnił, że: Wytyczne zawarte w Programie kontroli /…/ 
wskazują, iż zakres analiz laboratoryjnych należy dostosować do parametrów zawartych 
w deklaracji. /…/ Biorąc pod uwagę powyższe oraz analizę ryzyka uwzgledniającą 
możliwość wystąpienia nieprawidłowości oraz wcześniejsze wyniki kontroli, zakres badań 
został dostosowany do specyfiki kontrolowanego asortymentu, możliwości analitycznych 
wskazanego do przeprowadzenia badań laboratorium, parametrów deklarowanych przez 
producenta oraz wymagań określonych w przepisach, zrezygnowano z badań: 
- oceny organoleptycznej ze względu na brak deklaracji jakościowej producenta oraz brak 
wymagań określonych w przepisach w tym zakresie. Przy braku deklaracji producenta 
badania te są zlecane w przypadku podejrzenia niewłaściwej jakości związanej z cechami 
organoleptycznymi podczas wstępnych oględzin partii np. niewłaściwe warunki 
przechowywania, /…/ 
- zawartości histaminy - przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 określające 
dopuszczalne limity histaminy dotyczą gatunków ryb o podwyższonym poziomie histydyny 
tj. rodzin: makrelowate, śledziowate, sardelowate, koryfenowate, tasergalowate, 
makreloszowate, które nie były przedmiotem kontroli54, 

                                                      
50 Tj. zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy o jhars. 
51 Tj. zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy o jhars. 
52 Tj. zgodnie z art. 28 ust 1, ust. 3-5 ustawy o jhars. 
53 Zgodnie z programem kontroli wyznaczone dla WIJHARS laboratorium w II kwartale 2018 r. nie wykonywało 
identyfikacji zawartości mięsa ryby i zawartości białka/azotu. 
54 Próba do badania objęła dwa gatunki ryb: czarniak - filet i dorsz - filet. 
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- zawartości popiołu, wody i tłuszczu ze względu na brak wymagań określonych 
w przepisach w tym zakresie oraz brak deklaracji jakościowej producenta skutkujący 
niemożliwością interpretacji otrzymanych wyników badań w kategorii spełnienia lub nie 
spełnienia wymagań. W przypadku produktów rybołówstwa są to parametry o dużej 
zmienności związanej np. z intensywnością żerowania, dostępnością pokarmu, okresem 
tarłowym, migracjami, 
- masy netto bez glazury gdyż przedmiotem kontroli nie były opakowania jednostkowe 
o gramaturze przewidzianej bezpośrednio dla konsumenta np. 500 g lub 1000 g. Badanie 
wymagało pobrania odpowiedniej ilości takich opakowań jednostkowych. Próbki 
pobierano z opakowań transportowych 14 kg i 27 kg sporządzając z nich średnie próbki 
laboratoryjne. 

(dowód: akta kontroli str. 625, 627-628) 

1.6. W badanym okresie Zachodniopomorski Inspektor wydał łącznie 17 świadectw 
jakości artykułów rolno-spożywczych eksportowanych do krajów trzecich, w tym: 
w 2016 r. wydano dwóm podmiotom łącznie sześć świadectw jakości dotyczących 
przetworów drobiowych i zbóż, w 2017 r. wydano trzem podmiotom łącznie 
10 świadectw jakości dla przetworów drobiowych, zbóż oraz soków owocowych, 
natomiast w I kwartale 2018 r. wydano jednemu podmiotowi jedno świadectwo jakości 
dotyczące przetworów drobiowych. Uzyskanie świadectwa każdorazowo poprzedzało 
złożenie stosownego wniosku producenta. Ocena jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych wskazanych we wnioskach, dokonywana była przez pracowników 
WIJHARS na podstawie oceny organoleptycznej55, badań laboratoryjnych w kierunku 
potwierdzenia parametrów zadeklarowanych przez producentów56, analizy 
dokumentów umożliwiających identyfikację artykułu rolno-spożywczego57. 
Nie prowadzono badań laboratoryjnych w kierunku zastosowanych lub deklarowanych 
przez producenta dodatków do żywności. 

W latach 2016-2018 (I kw.) nie wystąpiły przypadki nieuzyskania przez 
przedsiębiorców świadectw z powodu niewłaściwego zastosowania dodatków 
żywności. Nie przeprowadzano w toku ww. postępowań badań w tym kierunku. 

(dowód: akta kontroli str. 232, 235-240) 

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

Zachodniopomorski Inspektor zapewnił właściwe warunki organizacyjno-prawne 
do rzetelnego sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem artykułów rolno-
spożywczych w aspekcie stosowanych w nich substancji dodatkowych. Żadna 
z przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli, nie dotyczyła bezpośrednio kwestii 
stosowania w produktach spożywczych dodatków do żywności. Zagadnienia te były 
jedynie elementem kontroli dotyczących artykułów rolno-spożywczych w każdym roku 
badanego okresu. W ramach tych zagadnień zapewniono sprawdzenie oznakowania 
produktów tj. ustalenie czy substancje dodatkowe wymienione w składzie środków 
spożywczych zastosowane zostały zgodnie z prawem. Pobierano także próbki do 
badań laboratoryjnych, celem zweryfikowania rzetelności przekazanych informacji 
o żywności (weryfikacja deklaracji producenta umieszczonych na opakowaniach 
produktów żywnościowych) oraz sprawdzenia czy zastosowane substancje 
dodatkowe nie przekraczały poziomów zadeklarowanych przez producenta. Objęte 
badaniem NIK kontrole substancji dodatkowych, zostały przeprowadzone w sposób 

                                                      
55 W 9 przypadkach dotyczących oceny przetworów drobiowych. 
56 W 6 przypadkach dotyczących oceny zboża i soku jabłkowego. 
57 W tym certyfikatów jakości, specyfikacji ilościowo-wagowej, etykiet towarzyszących - we wszystkich przypadkach. 
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prawidłowy i rzetelny, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
programami kontroli zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora. 

2. Współpraca wojewódzkiego inspektora jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych z innymi instytucjami oraz działalność 
edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa stosowania substancji 
dodatkowych w artykułach rolno-spożywczych w produkcji i obrocie 

2.1. W latach 2016-2018 (I kw.) Zachodniopomorski Inspektor powiadamiał Inspekcję 
Sanitarną oraz Weterynaryjną o stwierdzeniu niewłaściwej jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych w zakresie pozostającym w kompetencjach tych służb 
(przykłady współpracy opisano szerzej w punkcie 1.3 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego). 
Zachodniopomorski Inspektor otrzymywał także informacje od innych inspekcji 
i podejmował stosowne działania. W szczególności w 2017 r. Kujawsko-Pomorski 
i Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, poinformowali 
o stwierdzonych nieprawidłowościach w produktach żywnościowych tego samego 
producenta, dotyczących niezgodności deklarowanej w oznakowaniu zawartości 
tłuszczu oraz białka w wyrobach, a także o przekroczonej normie kwasu 
benzoesowego i sorbowego oraz ich soli. Badania laboratoryjne przeprowadzone 
w związku z podjętą przez WIJHARS kontrolą doraźną58 potwierdziły, 
że przekroczona została zawartość tłuszczu zadeklarowana przez producenta. 
W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie potwierdziły się. Zachodniopomorski 
Inspektor wydał zalecenia pokontrolne oraz decyzję wymierzającą przedsiębiorcy karę 
pieniężną w wysokości 1 000 zł w związku z wprowadzeniem do obrotu artykułu rolno-
spożywczego zafałszowanego oraz przekazał informację o wynikach ww. kontroli 
Wojewódzkim Inspektorom Inspekcji Handlowej. 

(dowód: akta kontroli str. 232, 630, 1210-1234) 

W okresie objętym kontrolą Inspektorat nie podejmował współpracy z innymi niż ww. 
instytucjami czy organizacjami, na rzecz bezpieczeństwa substancji dodatkowych. 
Nie inicjował i nie brał udziału w działaniach mających na celu zwiększenie 
świadomości społecznej w zakresie pobierania substancji dodatkowych z dietą, 
a także nie wdrażał, nie monitorował i nie oceniał realizacji ogólnopolskich lub innych 
programów edukacyjnych dotyczących dodatków do żywności. Zachodniopomorski 
Inspektor wyjaśnił: Kompetencje IJHARS dotyczą jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych, która nie obejmuje jakości zdrowotnej objętej wymaganiami 
sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. /…/ W związku z tym WIJHARS nie 
współpracował z innymi instytucjami na rzecz bezpieczeństwa substancji 
dodatkowych i nie przeprowadzał wspólnych kontroli z innymi organami kontroli 
w zakresie bezpieczeństwa żywności zawierającej substancje dodatkowe. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 11, 232, 236, 630) 

W latach 2016-2018 (I kw.) WIJHARS nie odnotował przypadków, w których konieczne 
byłoby przekazanie powiadomienia dotyczącego ryzyka zagrożenia zdrowia ludzkiego 
w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach 
(RASFF), a także nie otrzymał od innych instytucji informacji o zagrożeniu 
bezpieczeństwa artykułów rolno-spożywczych w rozumieniu definicji bezpieczeństwa 
żywności zawartej w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia59. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 11, 630) 

                                                      
58 KO.8230.670.2017 - w zakresie jakości handlowej ryb i przetworów rybnych. 
59 Dz.U. z 2017 r. poz. 149, ze zm. 

Opis stanu 
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2.2. W latach 2016-2018 (I kw.) WIJHARS nie współpracował z organizacjami 
międzynarodowymi zajmującymi się jakością handlową artykułów rolno-spożywczych 
oraz ich obrotem międzynarodowym. Natomiast w latach 2009-2013 w ramach 
współpracy z organizacjami międzynarodowymi pracownik WIJHARS, na wniosek 
Głównego Inspektora, został oddelegowany jako ekspert narodowy60 do prac 
w ramach Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich DG AGRI. Obecnie pracownik ten bierze udział w cyklicznych 
posiedzeniach Grupy Ekspertów ds. Rynków Rolnych - Podgrupa Klasyfikacja Tusz 
Wołowych. Zakres prowadzonej współpracy nie dotyczył nadzoru nad stosowaniem 
substancji dodatkowych w żywności. Poza powyższym WIJHARS nie współpracował 
bezpośrednio z urzędowymi jednostkami kontrolnymi w innych państwach. Zadania 
związane ze współpracą z instytucjami międzynarodowymi realizowane były 
na poziomie GIJHARS. 

(dowód: akta kontroli str. 232, 236, 392-402) 

2.3. W latach 2016-2017 Inspektorat nie odnotował skarg i wniosków dotyczących 
nieprawidłowości w stosowaniu substancji dodatkowych. W I kw. 2018 r. wpłynęło do 
WIJHARS jedno pismo dotyczące nieswoistego, chemicznego zapachu wędlin. 
Inspektorat skontrolował przedsiębiorcę w ramach kontroli planowej, w trakcie której 
do badań laboratoryjnych obejmujących między innymi weryfikację obecności 
w wyrobach niedeklarowanych substancji dodatkowych (barwniki, karageny, kwas 
glutaminowy) pobrano pięć asortymentów wyrobów (pasztety, wędzonki, kiełbasy). 
Wyroby te poddano także ocenie organoleptycznej oraz sprawdzeniu oznakowania. 
Na podstawie badań laboratoryjnych stwierdzono, że jeden artykuł żywnościowy nie 
spełniał wymagań deklaracji producenta dla wartości odżywczej produktu wskazanej 
na etykiecie61 pod względem zawartości kwasów tłuszczowych nasyconych nawet po 
uwzględnieniu maksymalnych tolerancji. Innych nieprawidłowości nie stwierdzono. 
Zachodniopomorski Inspektor wystosował zalecenia pokontrolne do kontrolowanego 
podmiotu. Ze względu na znikomą szkodliwość czynu odstąpił od wymierzenia 
przedsiębiorcy kary pieniężnej. Poinformował także osobę skarżącą o wynikach wyżej 
opisanych działań, podjętych w związku ze złożoną skargą. 

(dowód: akta kontroli str. 232, 236-237, 638-645) 

2.4. Zachodniopomorski Inspektor w badanym okresie wydał łącznie: 

 29 decyzji zakazujących wprowadzanie do obrotu artykułu rolno-spożywczego 
niespełniającego wymagań jakości handlowej, w tym cztery na podstawie art. 30 ust.1 
ustawy o jhars, w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi dodatków do żywności62. 
Kontrola przeprowadzona u jednego przedsiębiorcy63 ujawniła nieprawidłowości 
polegające na niewłaściwym podawaniu informacji o substancjach dodatkowych 
na opakowaniach czterech typów nektarów owocowych sprowadzanych z zagranicy64.  
I tak: w produkcji nektarów jako składnika użyto pektyn, które jako substancja dodatkowa 
E440 nie są dopuszczone do stosowania w nektarach owocowych; w wykazie składników 
podano substancje dodatkowe: E330 kwas cytrynowy, pektyny E440, nie podając ich 
kategorii; w oznakowaniu umieszczono informacje bez konserwantów i barwników 
podczas, gdy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dodatków do żywności 
nie dopuszcza się w tej kategorii środków spożywczych zastosowania barwników 
i konserwantów. Potwierdzeniem wykonania ww. decyzji była informacja od Naczelnika 
Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, że produkty objęte 

                                                      
60 Ds. rynków rolnych w zakresie klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich. 
61 Badania laboratoryjne wykazały 10,7g/100g, a producent zadeklarował 14g/100 g. 
62 Decyzje wydane na podstawie art. 30 ust.1 ustawy o jhars nie podlegają upublicznieniu. 
63 Wszystkie 4 decyzje wydane zostały 23 sierpnia 2017 r. i dotyczyły nektarów owocowych. 
64 Sygn. akt KO.8231.1667.2017 Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy 
(tzw. kontrola graniczna) przeprowadzona w 2017 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy o jhars. 
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zakazem wprowadzenia do obrotu opuściły port w Szczecinie, a deklarowanym portem 
przeznaczenia była Aleksandria (Egipt). 

 56 decyzji nakazujących poddanie artykułu rolno-spożywczego określonym zabiegom, 
polegających na prawidłowym oznakowaniu. Spośród ww. decyzji, trzy dotyczyły 
nieprawidłowości związanych ze stosowaniem substancji dodatkowych w wyrobach 
cukierniczych i w przetworach rybnych: decyzja wydana 21 grudnia 2016 r. 65 dotyczyła 
nieprawidłowości polegającej na niewskazaniu w wykazie składników polifosforanów, 
których obecność w mrożonych filetach rybnych stwierdzono po przeprowadzeniu badań 
laboratoryjnych; dwie decyzje z 13 marca 2018 r. 66 dotyczyły tego samo przedsiębiorcy 
i zostały wydane m.in. w związku z błędnym podaniem stosowanych substancji 
dodatkowych w wyrobie cukierniczym67. 
Potwierdzeniem wykonania ww. decyzji nakazujących prawidłowe oznakowanie 
produktów były informacje od przedsiębiorców o zastosowaniu się do nakazu. 
Dodatkowo, w przypadku kontroli z 2016 r., inspektorzy WIJHARS podczas kolejnej 
kontroli przeprowadzonej w 2018 r. zweryfikowali czy zastosowano się do zaleceń 
pokontrolnych oraz ww. nakazu, nieprawidłowości nie stwierdzili. 

(dowód: akta kontroli str. 232, 237, 241-244, 331-391, 631-633) 

Wszystkie ww. trzy prawomocne decyzje dotyczące zafałszowań artykułów rolno-
spożywczych, zgodnie z dyspozycją Głównego Inspektora68, Zachodniopomorski 
Inspektor przekazał do GIJHARS w celu upublicznienia (zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy 
o jhars). Informacje podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej GIJHARS 
były zgodne z wydanymi decyzjami. 

(dowód: akta kontroli str. 333-335, 631-633, 1235-1237, 1250-1252) 

W badanym okresie Zachodniopomorski Inspektor nie wydawał decyzji nakazujących 
zniszczenie artykułu rolno-spożywczego. 

(dowód: akta kontroli str. 232, 237, 334-335, 370-374) 

2.5 W latach 2016-2018 (I kw.) Zachodniopomorski Inspektor, na podstawie art. 40a ust. 1 
pkt 3 ustawy o jhars, wydał łącznie 109 decyzji wymierzających kary pieniężne za 
wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości 
handlowej na kwotę ogółem 64 915 zł, w tym w 40 przypadkach dotyczących 
nieprawidłowości związanych ze stosowaniem substancji dodatkowych (w wysokości 
22 750 zł).  
Natomiast kary pieniężne za wprowadzanie do obrotu artykułów spożywczych 
zafałszowanych, na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jhars, wymierzono 
w ww. okresie łącznie 52 razy, ich kwota wyniosła ogółem 136 307,21 zł, w tym 29 decyzji 
na łączną kwotę 54 507,21 zł wydano w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi 
stosowania substancji dodatkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 231, 233) 

Badanie dokumentacji z 12 kontroli69 przeprowadzonych przez inspektorów WIJHARS, 
wykazało, że we wszystkich przypadkach przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono  
stopień szkodliwości czynu, wartość kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych, zakres 
naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu, a także sytuację ekonomiczną 
przedsiębiorcy, co było zgodne z przepisami art. 40a ust. 5a i 5b ustawy o jhars).  

(dowód: akta kontroli str. 370-374, 670-693, 714-1209, 1238-1249) 
                                                      
65 Sygn. akt KO.8230.903.2016 Kontrola jakości handlowej ryb i przetworów rybnych.  
66 Sygn. akt KO.8230.38.2018 Kontrola jakości handlowej wyrobów cukierniczych. Dodatkowo decyzja nakazywała 
umieszczenie informacji o dacie przydatności do spożycia oraz wartości energetycznej wyrobu. 
67 W lizaku deserowym zamiast barwnika E124 czerwień koszenilowa wymieniono barwniki E100, E140 i E162 
a w cukierkach wielosmakowych nie ujawniono zastosowanych barwników syntetycznych E132 indygotyna, E124 
czerwień koszenilowa, E110 żółcień pomarańczowa i E104 żółcień chinolinowa, dodatkowo w obu tych wyrobach zamiast 
syropu glukozowego podano syrop skrobiowy 
68 Pismo Głównego Inspektora GI.BOL.pr-073-21/16 z 26 stycznia 2016 r. 
69 Co opisano szerzej w punkcie 1.3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
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Zgodnie z dyspozycją Głównego Inspektora70, Zachodniopomorski Inspektor decyzje 
po uprawomocnieniu przekazał do GIJHARS w celu ich upublicznienia (zgodnie 
z art. 40a ust. 4a ustawy o jhars). Informacje podane do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej GIJHARS były zgodne z wydanymi decyzjami. 

(dowód: akta kontroli str. 333-335, 631-633, 790, 879, 943, 1082, 1235-1237, 1250-1251) 

Wszyscy przedsiębiorcy uregulowali nałożone na nich kary oraz koszty 
przeprowadzenia czynności kontrolnych przez inspektorów WIJHARS (w tym badań 
laboratoryjnych). 

(dowód: akta kontroli str. 1255-1263) 

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

Zachodniopomorski Inspektor współpracował z innymi organami kontrolnymi 
przekazując zgodnie z ich właściwością informacje o stwierdzonych 
nieprawidłowościach oraz podejmował wymagane działania w przypadkach 
otrzymywanych informacji o potencjalnych nieprawidłowościach. Zapewnił podanie 
do publicznej wiadomości informacji o wydanych decyzjach dotyczących 
stwierdzonych zafałszowań artykułów rolno-spożywczych oraz nakazujących poddanie 
artykułów określonym zabiegom. W ujawnionych przez Inspektorat przypadkach 
wprowadzania do obrotu artykułów nieodpowiadających jakości handlowej w zakresie 
stosowania substancji dodatkowych, Zachodniopomorski Inspektor podjął wymagane 
działania oraz w sposób adekwatny wymierzył przedsiębiorcom kary pieniężne. 

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 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 daty jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora 
Delegatury NIK w Szczecinie. 

Szczecin, dnia  19 czerwca 2018 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli 

 
 

Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 

Sylwia Księżopolska  
Specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
70 Pismo Głównego Inspektora GI.BOL.pr-073-21/16 z 26 stycznia 2016 r. 
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