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I. Dane identyfikacyjne 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie1  

 

Małgorzata Domagała-Dobrzycka, Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny2 od 17 grudnia 2012 r.  

 

Realizacja zadań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów przed 
negatywnym wpływem tworzy sztucznych  

 

Lata 2017-20193, z uwzględnieniem dowodów sporządzonych przed i po tym 
okresie, jeżeli miały one związek z działaniami prowadzonymi w tym okresie.  

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

 

Ewelina Czerepska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/133/2020 z 7 sierpnia 2020 r.   

 (akta kontroli str.1-3) 

 

                                                      
1 Dalej: Wojewódzka Stacja lub WSSE.  
2 Dalej: Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor.  
3 Tj. do 31 grudnia 2019 r.  
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Wojewódzkiej Stacji 
w zakresie realizacji działań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa 
konsumentów przed negatywnym wpływem tworzyw sztucznych.  

WSSE prawidłowo i rzetelnie realizowała zadania dotyczące zapewnienia 
bezpieczeństwa konsumentów przed negatywnym wpływem tworzyw sztucznych, 
w tym opakowań i przedmiotów mających kontakt z żywnością. Wykonano większą 
niż zaplanowano liczbę kontroli zakładów działających na rynku materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W ramach urzędowej kontroli 
i monitoringu w zakresie szkodliwości tworzyw sztucznych w latach 2017 -2018 
pobrano i zbadano zaplanowaną lub większą liczbę próbek z materiałów i wyrobów 
z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a niewykonanie 
jednego zaplanowanego na 2019 r. badania takiej próbki nie wynikało 
z nierzetelnego działania Wojewódzkiej Stacji. Państwowi Powiatowi Inspektorzy 
Sanitarni z terenu województwa zachodniopomorskiego wydali pięć decyzji  
w zakresie szkodliwości tworzyw sztucznych. Postępowania w ramach Systemu 
Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszach6 
realizowano zgodnie z instrukcją w sprawie zakresu i sposobu działania Systemu 
RASFF.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

Zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów przed 
negatywnym wpływem tworzyw sztucznych 

1. W rejestrach zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością prowadzonych przez Powiatowe Stacje 
podległe Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi, na koniec lat 2017 
– 2019, wpisanych było 343, 353 oraz 373 przedsiębiorców8. 

 (akta kontroli str. 13, 41-51) 

2. W 2017 r. plany kontroli Powiatowych Stacji podległych Zachodniopomorskiemu 
Wojewódzkiemu Inspektorowi9 zakładały przeprowadzenie łącznie 101 kontroli 
zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością (w tym 18 kontroli wytwórni i 83 kontrole miejsc obrotu). W 2018 r. 
zaplanowano przeprowadzenie 93 kontroli (w tym 21 wytwórni i 72 kontrole miejsc 
obrotu), tj. o 8 mniej niż w 2017 r. W 2019 r. założono wykonanie 63 kontroli (w tym 
16 kontroli wytwórni i 47 kontroli miejsc obrotu), tj. o 30 mniej niż w 2018 r.  

 (akta kontroli str.14, 52-77) 

                                                      
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo 
ocenę w formie opisowej. 
6 Dalej: System RASFF.  
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena 
cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie 
opisowej. 
8 Z 343 przedsiębiorców wpisanych do rejestrów na 31.12.2017 r. - 32 prowadziło wytwórnie, 311 - 
miejsca obrotu. Na 31.12.2018 r. z 353 przedsiębiorców – 34 stanowiły wytwórnie, 319 - miejsca 
obrotu. Na koniec 2019 r. – z 373 przedsiębiorców wpisanych do rejestrów 37 stanowiło wytwórnie, 
336 miejsca obrotu.  
9 Dane nie obejmują kontroli planowanych i przeprowadzonych przez Graniczną Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Świnoujściu oraz Graniczną Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie.  

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie  
oceny ogólnej 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Zachodniopomorska Wojewódzka Inspektor wyjaśniła, że (…) zmniejszenia w roku 
2018 (…) oraz w 2019 r. (…) liczby zaplanowanych kontroli (…) wynikało m.in. 
z pozytywnych wyników kontroli przeprowadzonych (…) w latach poprzednich; faktu, 
że są to zakłady o niskiej kategorii ryzyka (…); brakiem negatywnych wyników 
badań potwierdzających niespełnienie wymagań zdrowotnych materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontraktu z żywnością; brakiem sygnałów od konsumentów 
o jakichkolwiek nieprawidłowościach w danym obiekcie bądź informacji dotyczących 
niespełnienia wymagań zdrowotnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością (…).  

(akta kontroli str. 14, 55-56) 

Ostatecznie, w 2017 r. Powiatowe Stacje zrealizowały o 28 kontroli10 więcej niż 
zaplanowano, czym wykonano 128% planu. Podobnie w 2018 i 2019 r. zrealizowano 
odpowiednio o 29 i 31 kontroli więcej niż założono w planach kontroli11, co stanowiło 
131% i 149% zaplanowanych kontroli.  

(akta kontroli str.14, 53-54, 58-77) 

3. W ramach urzędowej kontroli i monitoringu w zakresie szkodliwości tworzyw 
sztucznych w latach 2017-2019 pobrano i zbadano odpowiednio 40, 30 i 29 próbek 
z materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością. W rocznych planach kontroli ujęto sprawdzenie odpowiednio 40, 29 
i 30 próbek. W 2018 r. pobrano i zbadano o jedną próbkę więcej, co wynikało ze 
zobowiązania Powiatowej Stacji do dodatkowego poboru próbki, a jednocześnie 
inna Powiatowa Stacja monitorująca rynek dokonała równoległego pobrania próbki. 
W 2019 r. w związku z zawieszeniem przez Głównego Inspektora Sanitarnego 
realizacji badań próbek materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych w kierunku 
migracji specyficznej do substancji modelowej Tenax, nie wykonano jednego takiego 
badania ujętego w planie.  

(akta kontroli str. 14-16, 78-116) 

4. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji wykonywało badania materiałów i wyrobów 
z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością w zakresie 
substancji migrujących. Badania w zakresie migracji globalnej wykonywane były 
poprzez oznaczanie nielotnych substancji z próbki tworzywa sztucznego określane 
jako masa nielotnych pozostałości po odparowaniu płynu modelowego. 
W zależności od rodzaju tworzywa oraz rodzaju żywności, z którą tworzywo 
wchodziło w kontakt stosowano różne płyny modelowe imitujące żywność12. 
Badania w zakresie zawartości ekstrahowalnego formaldehydu przeprowadzano 
poprzez oznaczanie formaldehydu w wyrobach melaminowych przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością. Badanie prowadzone było z acetyloacetonem lub z kwasem 
chromotropowym.  

(akta kontroli str. 17-18) 

W Wojewódzkiej Stacji nie opracowano procedur badawczych w kierunku badania 
zawartości mikroplastiku w żywności i wodzie pitnej, a laboratorium nie 
przeprowadzało takich badań.  

Zachodniopomorska Wojewódzka Inspektor wyjaśniła, że (…) Wojewódzka Stacja 
wykonuje badania żywności oraz wody mineralnej zgodnie z „Planem pobierania 
próbek do badania (…)” zatwierdzonym i przesyłanym do realizacji przez Główny 
Inspektorat. Natomiast badania próbek wody przeznaczonej do spożycia badane są 

                                                      
10 Zaplanowano 101 kontroli, zrealizowano 129 kontroli. 
11 W 2018 r. zaplanowano 93 kontrole, przeprowadzono 122 kontrole, a w 2019 r. zaplanowano 63 
kontrole – przeprowadzono 94.  
12 Stosowano płyny modelowe: kwas octowy 3%, etanol 10%, etanol 50%, etanol 95%, izooktan.  
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w ramach kontroli urzędowej zgodnie z rocznymi „Harmonogramami pobierania 
próbek (…)”. Zgodnie z otrzymanymi planami oraz obowiązującymi przepisami 
prawa nie ma wytycznych do realizacji badań w kierunku zawartości mikroplastiku. 
(…). Z zebranych informacji wynika, że badania należałoby prowadzić przy użyciu 
mikrospektroskopii fourierowskiej w podczerwieni (ATR-FT-IR). Wojewódzka Stacja 
nie posiada takiego sprzętu.  

(akta kontroli str. 17-18) 

5.  Wojewódzka Stacja w okresie objętym kontrolą odnotowała łączenie 15 
powiadomień alarmowych13 w Systemie RASFF dotyczących materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością14. Zachodniopomorski Wojewódzki 
Inspektor nie zgłaszał do Krajowego Punktu Kontaktowego Systemu RASF przy 
Głównym Inspektoracie Sanitarnym15 powiadomień dotyczących materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

(akta kontroli str. 117-139) 

W wyniku badania zgodności postępowania Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 
Inspektora z instrukcją w sprawie zakresu i sposobu działania Systemu RASFF, 
przeprowadzonego na próbie sześciu powiadomień alarmowych16 stwierdzono, że: 
- wpływające zgłoszenia były niezwłocznie (tego samego lub kolejnego dnia) 

przekazywane do właściwych miejscowo Powiatowych Stacji z terenu 
województwa zachodniopomorskiego, 

- postępowanie wyjaśniające Powiatowych Inspektów Sanitarnych było 
przeprowadzane w dniu otrzymania zgłoszenia lub w następnym dniu; 

- informacje o wynikach podjętych działań kontrolnych Powiatowe Stacje 
przekazywały do WSSE w dniu przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego 
lub w dniu następnym; 

- Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor przekazywał informacje o wynikach 
działań podjętych przez Powiatowe Stacje do KPK oraz właściwych organów 
terenowych17 w dniu pozyskania od Powiatowych Stacji takich informacji;  

- w informacjach przekazywanych do KPK oraz właściwych organów terenowych 
przekazywano dane ze wszystkich właściwych Powiatowych Stacji, przekazywano 
dane o liczbie wycofanych wadliwych materiałów lub wyrobów, niewprowadzeniu 
do obrotu takich produktów lub ich sprzedaży klientom indywidualnym.  

(akta kontroli str. 305-307) 

Badanie przeprowadzone na próbie trzech powiadomień alarmowych władz 
niemieckich wykazało, że w przypadku powiadomienia o: 
- stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnego poziomu migracji formaldehydu 

z kubków: produkt nie został wprowadzony do obrotu handlowego; 
- przekroczeniu dopuszczalnego poziomu migracji pierwszorzędowych amin 

aromatycznych z łyżki cedzakowej: produkt nie był oferowany do sprzedaży 
w zakładach obrotu handlowego wskazanych na liście dystrybucyjnej;  

                                                      
13 W tym trzy w 2017 r., pięć w 2018 r. i siedem w 2019 r.  
14 W latach 2017 – 2019 WSSE odnotowało łącznie 229  powiadomień o niebezpiecznych produktach 
żywnościowych, a 26 powiadomień zostało zgłoszonych do systemu przez Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Inspektora.  
15 Dalej: KPK. 
16 W tym trzech powiadomień alarmowych władz niemieckich oraz trzech powiadomień alarmowych 
Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Rzeszowie, Katowicach, Wrocławiu. We 
wszystkich wybranych do badania powiadomieniach alarmowych zostały stwierdzone przekroczenia 
dozwolonych poziomów substancji niepożądanych lub szkodliwych dla zdrowia ludzi lub zwierząt np. 
dopuszczalnego poziomu migracji formaldehydu, poziomu migracji pierwszorzędowych amin 
aromatycznych.  
17 W tym Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych.  
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- stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnego poziomu migracji formaldehydu 
z zestawu naczyń dla dzieci wykonanego z włókna bambusowego: produkt został 
sprzedany klientowi indywidualnemu (jedna sztuka), a odbiorca został 
poinformowany o możliwości zwrotu produktu.  

(akta kontroli str. 140-206, 305-307) 

Badanie przeprowadzone na próbie trzech powiadomień alarmowych organów 
terenowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazało, że w przypadku 
powiadomienia o:  
- przekroczeniu migracji formaldehydu z kubka do kawy z melaminy: ze sprzedaży 

zostało wycofanych 59 takich wyrobów; 
- przekroczeniu migracji formaldehydu w termicznym kubku bambusowym: ze 

sprzedaży zostało wycofanych pięć kubków termicznych bambusowych; 
- przekroczeniu migracji formaldehydu w zestawie naczyń bambusowych: 

kwestionowany towar został zablokowany do sprzedaży przez dystrybutora; 
podczas kontroli nie stwierdzono u sprzedawcy kwestionowanych produktów, 
produkt został sprzedany klientom indywidualnym (trzy sztuki) bez możliwości 
ustalenia ich danych.  

(akta kontroli str. 207-307, 410-412) 

6. W latach 2017-2019 do Wojewódzkiej Stacji nie wpłynęły skargi, wnioski, petycje 
w zakresie bezpieczeństwa chemicznego produktów z tworzyw sztucznych. Skargi, 
wnioski, petycje w tym zakresie nie wpłynęły również do Powiatowych Stacji 
podległych Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi. 

(akta kontroli str. 16, 308) 

7. W okresie poddanym kontroli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Koszalinie18 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie19 
wydali łącznie pięć decyzji w sprawach dotyczących szkodliwości tworzyw 
sztucznych. Od decyzji tych nie wnoszono odwołań.  

Inspektor Sanitarny w Koszalinie w 2017 r. decyzją administracyjną20 nakazał firmie 
z siedzibą w Koszalinie prawidłowe oznakowanie jednego z produktów wykonanych 
z melaminy znajdujących się w hurtowniach tej firmy zlokalizowanych na obszarze 
czterech województw21. Firma poinformowała o wykonaniu nałożonego obowiązku, 
a Powiatowy Inspektor w Koszalinie monitorował wykonanie decyzji22.  
Przeprowadzone kontrole potwierdziły prawidłowe oznakowanie wyrobów 
zmagazynowanych w hurtowniach.  

Inspektor Sanitarny w Choszcznie w 2018 r. wydał decyzję23 nakładającą na 
przedsiębiorcę obowiązek przedłożenia deklaracji zgodności dla tworzyw 
sztucznych wykorzystywanych w zakładzie dla produktu oferowanego klientom oraz 
kolejną24, przedłużającą terminu wykonania nałożonego obowiązku. Ponadto 
w 2018 r. wydał decyzję25 dotyczącą przedłożenia w języku polskim treści deklaracji 

                                                      
18 Dalej: Inspektor Sanitarny w Koszalinie  
19 Dalej: Inspektor Sanitarny w Choszcznie.  
20 Decyzja z 11 października 2017 r.  
21 Decyzja dotyczyła łącznie 2 618 sztuk produktu.  
22 Inspektor Sanitarny w Koszalinie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Ożarowie Mazowieckim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu 
Gdańskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o przeprowadzenie kontroli wykonania 
obowiązku prawidłowego oznakowania produktu we wszystkich hurtowniach, w których 
zmagazynowano wyroby ujęte w decyzji. 
23 Decyzja z 16 kwietnia 2018 r.  
24 Decyzja z 31 lipca 2018 r.  
25 Decyzja z 13 listopada 2018 r.  
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zgodności dla tworzyw sztucznych wykorzystywanych w zakładzie oraz decyzję26 
przedłużającą termin wykonania tego obowiązku. Przedsiębiorcy wypełniając 
postanowienia wskazanych decyzji przedłożyli wymaganą dokumentację.  

 (akta kontroli str. 309-393) 

Ponadto Inspektor Sanitarny w Choszcznie decyzją z 27 grudnia 2018 r. zobowiązał 
prowadzącą działalność do usunięcia uchybień sanitarno-technicznych 
w pomieszczeniach magazynowych i salach sprzedaży oraz nakazał posiadanie 
w dokumentacji obiektu kopii deklaracji zgodności dla będących w sprzedaży 
materiałów i wyrobów ceramicznych oraz z tworzyw sztucznych przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością. Inspektor Sanitarny w Choszcznie monitorował wykonanie 
obowiązków poprzez przeprowadzenie kontroli sprawdzających u przedsiębiorcy, 
w wyniku których stwierdzono usunięcie uchybień sanitarno-technicznych27 oraz 
posiadanie wymaganych dokumentów. W dniu 13 października 2020 r. 
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor, wszczął postępowanie w przedmiocie 
stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie posiadania deklaracji zgodności 
i wyników badań. Postępowanie zostało wszczęte w związku z naruszeniem art. 156 
§ 1 pkt 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego28, 
tj. decyzja została wydana bez postawy prawnej, ponieważ strona była 
przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie sprzedaży detalicznej i nie 
ciążyły na niej obowiązki nałożone decyzją w zakresie posiadania ww. 
dokumentacji.  

Zastępca Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Inspektor wyjaśniła, że (…) 
Sprawdzenie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie działalności 
merytorycznej obszaru nadzoru HŻŻ i PU Powiatowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej w Choszcznie miało być przedmiotem zaplanowanej kontroli 
kompleksowej ww. działalności Powiatowej Stacji w czerwcu 2020 r. W związku 
z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z SARS-COV-02 kontrole 
kompleksowe, problemowe zaplanowane w ,,Planie kontroli na 2020 rok Jednostek 
Organizacyjnych PIS Województwa Zachodniopomorskiego” zostały odroczone do 
końca października 2020 r. Natomiast ostatnia kontrola kompleksowa miała miejsce 
w 2013 r. tj. przed wydaniem (…) decyzji.   

(akta kontroli str. 16-17, 19-20, 309-310, 394-409]) 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor oraz podlegli mu Powiatowi Inspektorzy 
nie kierowali do organów ścigania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa za naruszenia prawa w zakresie szkodliwego wpływu tworzyw 
sztucznych. W województwie zachodniopomorskim nie nakładano mandatów 
za naruszenia prawa w zakresie szkodliwego wpływu tworzyw sztucznych.  

(akta kontroli str. 17, 310) 

8. W okresie objętym kontrolą Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor oraz 
Powiatowi Inspektorzy województwa zachodniopomorskiego w ramach działalności 
oświatowo-zdrowotnej nie realizowali programów oświatowo-zdrowotnych 
w zakresie wpływu tworzyw sztucznych na zdrowie człowieka29. Wytyczne 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego do planu pracy na lata 2017-2020 nie 
uwzględniały w programach oświatowo-zdrowotnych takiej tematyki. Na stronie 

                                                      
26 Decyzja z 13 lutego 2019 r.  
27 Kontrole przeprowadzono 25.10.2019 r. i 29.10.2019 r.  
28 Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.  
29 WSSE w ramach działalności oświatowo-zdrowotnej realizowała programy pn. „Trzymaj Formę”, 
„Bieg po zdrowie”, „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, 
tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.  
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internetowej WSSE30 znajdowała się ulotka wskazująca na przepisy prawa 
dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.  

(akta kontroli str.17, 413-416) 

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

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag i wniosków. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

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

 

Szczecin,               6   listopada 2020 r.  

 

 

 

Kontroler 

Ewelina Czerepska 

Specjalista kontroli państwowej 

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

podpis 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Szczecinie 

Dyrektor 

 
 

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

                                                      
30 http://wsse.szczecin.pl/aktualnosci/informacje/zywnosc/materialy-i-wyroby-przeznaczone-do-
kontaktu-z-zywnoscia/ 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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