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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/050 „Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa 
żywności” 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

Kontroler Kontrolę, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli1, przeprowadził Bogdan Gorzałkowski, specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr 97282 z dnia 21 września 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
w Warszawie2, 00-102 Warszawa ul. Marszałkowska 115. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Małgorzata Jędrzejowska, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie3. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Inspektorat właściwie prowadził działania na rzecz jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych4.  

Realizowane przez Inspektorat zadania były zgodne z zakresem określonym 
w art.17 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych5. Właściwie planowano i przeprowadzano kontrole jakości artykułów 
rolno-spożywczych. Świadectwa jakości handlowej wydawano zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Rzetelnie prowadzono listę zakładów ubojowych 
bydła i trzody chlewnej oraz rejestr rzeczoznawców artykułów rolno-spożywczych. 
Egzekwowano wydane zalecenia pokontrolne i na bieżąco monitorowano wykonanie 
wydanych decyzji. Realizowano, zawarte z innymi inspekcjami porozumienia, 
odnośnie współpracy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub 
działań w zakresie bezpieczeństwa żywności. 

Kwoty uzyskane w wyniku nałożonych kar pieniężnych - w wysokości 44,3 tys. zł – 
zostały odprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa po terminach 
określonych w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 
2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa6 oraz 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa7. 

                                                      
1  Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 – dalej także ustawa o NIK. 
2  Dalej także: „Wojewódzka Inspekcja” lub „WIJHARS”. 
3  Dalej także: „Wojewódzki 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 2015 r., poz. 678 – dalej także ujhars. 
6  Dz. U. Nr 245, poz. 1637 ze zm. – obowiązywało do 30 stycznia 2014 r. 
7  Dz. U. z 2014 r. poz. 82.  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działalność Inspekcji w zakresie zgodności z prawem 

1.1. W okresie objętym kontrolą8, roczne i kwartalne plany kontroli WIJHARS 
opracowywał na podstawie instrukcji Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych9 pn. „Organizacja, planowanie oraz szczegółowe 
zasady i tryb postępowania przy wykonywaniu kontroli i oceny jakości handlowej 
przez pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych”10. 
Plany te zostały przesłane w terminie określonym w instrukcji i zostały zatwierdzone 
przez Głównego Inspektora JHARS. Podstawą wyboru obszarów kontroli były: 
nieprawidłowości stwierdzone przez Inspekcję Handlową oraz przez WIJHARS11; 
wyniki kontroli z poprzednich lat; powszechność spożywania produktów; nieobjęcie 
kontrolą produktów w poprzednich dwóch latach oraz propozycje zgłaszane podczas 
narad Wojewody Mazowieckiego z podległymi mu służbami i inspekcjami.  

(dowód: akta kontroli str. 27, 30, 240-299) 

W planach kwartalnych na lata 2013-2015 (do 30 września) ujęto łącznie 
1 601 podmiotów, które powinny zostać skontrolowane (670 na 2013 r., 582 
na 2014 r., 349 na trzy kwartały 2015 r.). W ww. okresie, Inspektorat skontrolował 
1 588 podmiotów (99,2%), z czego w 2013 r. - 589, w 2014 r. - 590, oraz 409 do 
30 września 2015 r. Przyczyną nieprzeprowadzenia wszystkich zaplanowanych 
kontroli w 2013 r. było wykonanie dodatkowych kontroli, zleconych przez Głównego 
Inspektora JHARS w zakresie klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych w systemie 
EUROP. W latach 2013-2015 (do 30 września), kontrolą objęto łącznie 2 325 partii 
artykułów rolno-spożywczych. 
Ponadto w okresie objętym kontrolą, Inspektorat przeprowadził 119,1 tys. kontroli 
doraźnych (z czego 91,6% stanowiły kontrole artykułów wywożonych za granicę). 

(dowód: akta kontroli str. 7-13) 

Inspektorat (na podstawie zgłoszeń otrzymywanych od podmiotów działających 
w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-
spożywczymi) wprowadzał dane do rejestru, który prowadzony był w Zintegrowanym 
Systemie Informatycznym Głównego Inspektoratu JHARS (ZSI). Szczegółowe 
badanie zgłoszeń pięciu podmiotów wykazało, że dane tych podmiotów zostały 
wprowadzone do ZSI zawierały elementy określone w art. 12 ust. 3 ujhars. 

(dowód: akta kontroli str. 76, 28-128) 

1.2. Regulamin organizacyjny WIJHARS zawierał12 wszystkie zadania wskazane 
w art. 17 ust. 1 ujhars. 

(dowód: akta kontroli str. 15-25) 

Przebieg i wyniki kontroli wprowadzano na bieżąco do ZSI. Szczegółowa analiza 
siedmiu protokołów kontroli wykazała, że dane do ZSI wprowadzono w terminie 
do 10 dni od sporządzenia protokołu i były one zgodne z jego treścią. 
Roczne „Informacje zbiorcze o wynikach kontroli planowej dla poszczególnych grup 
artykułów rolno-spożywczych” były przekazywane Głównemu Inspektorowi JHARS 
i  obejmowały wszystkie zadania inspekcji określone w art. 17 ujhars. 

(dowód: akta kontroli str. 77, 434) 

                                                      
8  Kontrolą objęto lata 2013-2015 (I półrocze). W uzasadnionych przypadkach badaniami kontrolnymi objęto zdarzenia 

wcześniejsze oraz do dnia zakończenia kontroli ( 6 listopada).  
9  Dalej także Główny Inspektor JHARS. 
10  W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwie instrukcje nr BKJ-01-IR-01: nr 6 z dnia 29 listopada 2012 r. oraz nr 7 

z dnia 25 lipca 2014 r. 
11  W tym: skład produktów niezgodny z recepturą, niepełne nazwy produktów, nazwy niezgodne z charakterem i składem 

produktu, przedłużone daty przydatności do spożycia, zaniżone kategorie wagowe jaj). 
12  Regulamin organizacyjny WJHARS zatwierdzony 10 czerwca 2011 r. przez Wojewodę Mazowieckiego. 
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1.3. W latach 2013-2015 (do 20 października), Wojewódzki Inspektor, na podstawie 
art. 29 ust. 1 ujhars, wydał 33 decyzje, w tym cztery, w których zakazał 
wprowadzania do obrotu artykułu rolno-spożywczego niespełniającego wymagań 
jakości handlowej (nieuprawnione stosowanie nazwy handlowej), oraz 29 decyzji, 
w których nakazał poddanie artykułu rolno-spożywczego, określonym zabiegom 
(w tym m.in. zakaz wprowadzenia do obrotu z uwagi na nieuprawnione stosowanie 
nazwy; poprawne oznakowanie przez podanie opisu precyzującego rodzaj wyrobu; 
poprawne podanie składników; podanie nazwy i funkcji technologicznych substancji 
dodatkowych). Do 20 października 2015 r. spośród 33 decyzji 16 uprawomocniło13 
się, trzy zostały uchylone przez Głównego Inspektora JHARS, pozostałe były 
nieprawomocne lub w trakcie rozpatrywania odwołania.  

(dowód: akta kontroli str. 61-64) 

W okresie objętym kontrolą, Wojewódzki Inspektor nie wydawał decyzji 
na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 5 ujhars, nakazujących zniszczenie artykułu rolno-
spożywczego. 

(dowód: akta kontroli str. 33) 

1.4. W latach 2013-2015 (do 20 października) Wojewódzki Inspektor na podstawie 
art. 17d ust. 1 ujhars wydał 14 decyzji dotyczących zwolnień z oznakowania jaj14. 
Przed ich wydaniem dokonano kontroli ferm drobiu prowadzonych przez 
wnioskodawców. Każdorazowo o wydaniu decyzji informowany był Główny 
Inspektor JHARS oraz właściwy powiatowy lekarz weterynarii. Żadne z wydanych 
w formie decyzji zwolnień nie zostało cofnięte. 

(dowód: akta kontroli str. 348) 

W okresie objętym kontrolą, WIJHARS nie otrzymał informacji o wydaniu decyzji 
przez powiatowych lekarzy weterynarii ograniczających lub zakazujących produkcję 
jaj. 

(dowód: akta kontroli str. 73) 
1.5. W latach 2013-2015 (do 20 października) Wojewódzki Inspektor wydał dla 
1 323 podmiotów świadectwa jakości handlowej, w tym 1 318 dotyczyło oceny 
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

(dowód: akta kontroli str. 60) 
W latach 2013-2015 (do 30 czerwca), 133 podmioty nie uzyskały świadectw 
zgodności15. Powodem ich niewydania było wskazywanie przez wnioskodawcę 
zakresu, który nie podlegał badaniu przez Inspektorat (trzoda chlewna, bydło, drób, 
jaja, drzewa owocowe, pasza, maszyny rolnicze, budynki gospodarskie).  

 (dowód: akta kontroli str. 60) 

1.6. Inspektorat zgodnie z wzorami określonymi w instrukcjach Głównego Inspektora 
JHARS BKJ-07-IR-0116 i BKJ-07-IR-0217 prowadził listę zakładów ubojowych 
w województwie mazowieckim, objętych kontrolą prawidłowości klasyfikacji tusz 
(zarejestrowano 25 ubojni świń i 17 ubojni bydła), ewidencję uboju oraz ewidencję 
kontroli prowadzonych w rzeźniach objętych nadzorem przez Inspektorat.  

(dowód: akta kontroli str. 397) 

W okresie objętym kontrolą, Wojewódzki Inspektor otrzymał kwartalne i roczne 
informacje od podmiotów poddających zwierzęta ubojowi18, w których wskazywano 

                                                      
13  W systemie informatycznym ZSI decyzje uprawomocnione ujęto w dwóch kategoriach – „prawomocne” i „ostateczne”. 
14  Z czego cztery w 2013 r., trzy w 2014 r., siedem w 2015 r. (do 20 października). 
15  W tym 66 w 2013 r. 50 w 2014 r. i 18 w 2015 r. (do 30 czerwca). 
16  Instrukcja BKJ-07-IR-01 „Tryb postępowania przy wykonywaniu kontroli prawidłowości klasyfikacji tusz wołowych 

w systemie EUROP”, wydanie:7 z 12 sierpnia 2015 r. 
17  Instrukcja BKJ-07-IR-02 „Tryb postępowania przy wykonywaniu kontroli prawidłowości klasyfikacji tusz wieprzowych 

w systemie EUROP”, wydanie:7 z 6 sierpnia 2015 r. 
18  Na koniec III kwartału 2015 r. 17 rzeźni nadzorowanych  przez WIJHARS i 29 nienadzorowanych w zakresie tusz 

wołowych, oraz 25 nadzorowanych i 43 nienadzorowane w zakresie tusz wieprzowych. 
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liczbę uzyskanych tusz wieprzowych i wołowych z uwzględnieniem poszczególnych 
klas jakościowych19. W latach o bjętych kontrolą, 44 ubojnie nie złożyły 
do Inspektoratu informacji określonych w art. 15a ust. 3d ujhars, 24 zakłady nie 
prowadziły lub zakończyły działalność, w 18 przypadkach Inspektorat nie ustalił 
przyczyn nieprzesłania informacji, a w jednym przypadku nałożono 
na przedsiębiorcę mandat karny za nieprzesłanie informacji. 

(dowód: akta kontroli str. 398-399, 413-415) 

W latach 2013-2015 (do 30 września) Wojewódzki Inspektor przeprowadził 
w systemie EUROP 440 kontroli klasyfikacji tusz wołowych oraz 484 kontrole tusz 
wieprzowych.  
W wyniku kontroli tusz wieprzowych stwierdzono nieprawidłowości, które polegały 
m.in. na błędnym pomiarze 2 200 tusz badanych (10%), w 28 przypadkach (18,7%) 
dokumentacja wystawiona dostawcom żywca była niezgodna z protokołem. 
W przypadku tusz wołowych zbadano 18 120 szt., nieprawidłowości dotyczyły m.in. 
błędów w ocenie uformowania stopnia umięśnienia (22,7% skontrolowanych tusz), 
błędów w ocenie otłuszczenia (27,9%), ponadto ubojnie nie poinformowały 
61 dostawców (14,7%) o wynikach klasyfikacji.  
Stwierdzono, że 43 rzeczoznawców zatrudnianych przez rzeźnie nie posiadało 
aktualnych uprawnień, a jeden nie posiadał w ogóle takich uprawnień. 

(dowód: akta kontroli str. 398-399) 

1.7. Inspektorat zarejestrował 1 206 rzeczoznawców o 29 specjalizacjach w zakresie 
artykułów rolno-spożywczych.20  

(dowód: akta kontroli str. 432) 

Analiza dokumentacji sześciu wpisów do rejestru21 wykazała, że w każdym 
przypadku Wojewódzki Inspektor wydał decyzję o wpisie po uzyskaniu informacji 
od Głównego Inspektora JHARS o zdaniu przez rzeczoznawcę egzaminu 
kwalifikacyjnego w zakresie określonej specjalizacji. W każdym z badanych 
przypadków osoby wpisane do rejestru zdały egzamin nie wcześniej niż 3 lata 
od dnia dokonania badania dokumentacji (do 30 września 2015 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 78-128) 

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

WIJHARS prawidłowo tworzył okresowe plany kontroli artykułów rolno-spożywczych 
oraz rzetelnie przeprowadzał kontrole w tym zakresie. Zgodnie z przepisami 
wydawał świadectwa jakości handlowej oraz decyzje o zakazie wprowadzania 
artykułu rolno-spożywczego do obrotu, jak również decyzje dotyczące zwolnień 
z oznakowania jaj, informując o tym stosowne inspekcje. Rejestr rzeczoznawców 
prowadzono według specjalizacji w zakresie rodzaju artykułów rolno-spożywczych. 

2. Egzekwowanie przez Inspekcje wydanych zaleceń 
pokontrolnych. 

2.1. W trakcie kontroli jakości artykułów rolno-spożywczych przeprowadzonych 
u producentów i handlowców, kontrolerzy Inspektoratu stwierdzili nieprawidłowości, 

                                                      
19  W 2013 r. od 48 podmiotów w sprawie tusz wołowych oraz od 66 podmiotów w sprawie tusz wieprzowych, w 2014 r. 

odpowiednio od 42 i 65 podmiotów, w trzech kwartałach 2015 r. odpowiednio od 46 i 68 podmiotów. 
20  Stan na 7 października 2015 r. 
21  W zakresie specjalizacji: pobierania próbek mięsa i jego przetworów, klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych w systemie 

EUROP, ustalania sposobu produkcji gęsi owsianej, pobierania próbek ziarna zbóż, nasion strączkowych o ich 
przetworów oraz nasion roślin oleistych, ustalania klas jakości handlowej i pobierania próbek owoców i warzyw świeżych, 
ustalanie klas jakości handlowej owoców i warzyw świeżych. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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które dotyczyły m.in.: błędnego oznakowania produktu22; prowadzenia procesu 
produkcyjnego w sposób niezapewniający wprowadzenia do obrotu wyłącznie 
produktu o zadeklarowanych parametrach; niestosowania klasyfikacji mięsa według 
systemu EUROP. W wyniku tych kontroli Wojewódzki Inspektor w latach 2013-2015 
(do 20 października) wydał łącznie 178 decyzji, w tym 145 przypadkach decyzje 
o nałożeniu kar finansowych, a 33 decyzje wydano w trybie art. 29 ust. 1 ujhars. 

(dowód: akta kontroli str. 33) 

2.2. W wyniku szczegółowego badania dokumentacji dotyczącej pięciu kontroli23 
stwierdzono, że zostały one ujęte w kwartalnych planach kontroli. Przeprowadzili je 
upoważnieni pracownicy WIJHARS, zgodnie z kwestionariuszem wskazanym 
w protokole kontroli. Programy kontroli zostały zatwierdzane przez Głównego 
Inspektora JHARS.  

(dowód: akta kontroli str. 403) 

Przeprowadzone przez NIK24 oględziny czynności kontrolnych, wykonywanych 
przez WIJHARS w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
wykazały, że Inspektorat wydał dwóm podmiotom świadectwa zgodności dotyczące 
eksportu świeżych jabłek po zarejestrowaniu zgłoszeń w systemie ZSI 
i po przeprowadzeniu kontroli wysyłanych owoców. Podczas kontroli inspektor 
WIJHARS stwierdził, że jeden z handlowców, który dokonał zgłoszenia jabłek 
do wywozu, nie wywiązał się z obowiązku przekazania do WIJHARS informacji25, 
o  których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji 
rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu 
i konopi uprawianych na włókno26. W wyniku tego inspektor wystawił mandat karny 
w wysokości 150 zł, zgodnie z instrukcją Głównego Inspektora JHARS27. Kontrole 
przeprowadzono zgodnie z zasadami określonymi w zatwierdzonej przez Głównego 
Inspektora JHARS Instrukcji BKJ-01-IR-05 „Kontrola jakości handlowej świeżych 
owoców i warzyw”.  

(dowód: akta kontroli str. 191-203) 

2.3. W wyniku nieprawidłowości stwierdzonych przez inspektorów WIJHARS 
podczas kontroli jakości artykułów rolno-spożywczych Wojewódzki Inspektor 
w latach 2013-2015 (do 20 października) wydał 155 zaleceń pokontrolnych. 
Inspekcja dokonała jednej rekontroli realizacji zaleceń (0,6% wszystkich zaleceń), 
w wyniku której stwierdzono ich wykonane. W 118 przypadkach (76,1%) strona 
poinformowała Wojewódzkiego Inspektora o realizacji zaleceń, w trzech 
poinformowała o niemożliwości ich wykonania, a w siedmiu przypadkach nie 

                                                      
22  Brak na etykiecie informacji o dodawanych dodatkowych substancji oraz alergenach, braku funkcji technologicznych dla 

substancji dodatkowych, nieuprawnionego używania w nazwie produktu określeń „tradycyjny”, „wiejski”, „domowy”, 
błędnego określenia klasy produktu, braku informacji o procentowym udziale składnika mięsnego, braku oznaczenia 
z jakiego gatunku zwierzęcia pochodzi produkt, nieuprawnionego podawania informacji o zgodności produktu z normami 
HACCP, braku informacji o warunkach przechowywania produktu. 

23  Kontrola nr KO.8230.6.3.2013 przeprowadzona w Żaboklikach w lipcu i sierpniu 2013 r. na podstawie „Programu kontroli 
planowej w zakresie jakości handlowej przetworów owocowych”, zatwierdzonego w czerwcu 2013 r.; Kontrola nr 
KO.8230.11.5.2013 przeprowadzona w Wawrzyszewie w grudniu 2013 r. na podstawie „Programu kontroli planowej 
w zakresie prawidłowości znakowania wybranych grup artykułów rolno-spożywczych po kątem zamieszczania 
w oznakowaniu wizerunku owoców i innych dodatków smakowych”, zatwierdzonego w wrześniu 2013 r.; Kontrola nr 
KO.8230.2.5.2014 przeprowadzona w Borkach w grudniu 2015 r. na podstawie „Programu kontroli planowej w zakresie 
jakości handlowej mięsa drobiowego”, zatwierdzonego w sierpniu 2014 r.; Kontrola nr KO.8230.4.10.2015 
przeprowadzona w Woli Rębkowskiej w lutym 2015 r. na podstawie „Programu kontroli planowej w zakresie jakości 
handlowej przetworów mlecznych i znakowania analogów przetworów mlecznych”, zatwierdzonego w grudniu 2014 r.; 
Kontrola nr KO.8230.9.9.2015 przeprowadzona w Baranowie w maju 2015 r. na podstawie „Programu kontroli planowej 
w zakresie jakości handlowej pieczywa”, zatwierdzonego w marcu 2015 r.; 

24  W dniu 26 października 2015 r. 
25  Informacje o rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości 

handlowej, nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia tej działalności oraz informacje o wyrażonej w kilogramach 
ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, 
w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego. 

26  Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 ze zm. 
27  Instrukcja BOL-01-IR-04 „Instrukcja w sprawie zasad i trybu postępowania wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych w sprawach o wykroczenia”, wydanie 6 z 28 lutego 2015 r. 



 

7 

poinformowano Wojewódzkiego Inspektora o realizacji zaleceń. Przyczynami braku 
odpowiedzi na zalecenia były: zakończenie działalności przedsiębiorstwa; zmiana 
zakresu działania, w wyniku czego podmiot nie podlegał kontroli Inspekcji (podjęcie 
sprzedaży detalicznej, wyłączenie z zakresu ubojni nadzorowanych); w trzech 
przypadkach Inspekcja, w trakcie kontroli NIK, wysłała do przedsiębiorców monity 
w sprawie poinformowania o realizacji zaleceń; w jednym przypadku zaplanowała 
weryfikację wykonania zaleceń przy najbliższej kontroli w listopadzie 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 61-64, 75) 

2.4. W latach 2013-2015 (3 kwartały) podmioty kontrolowane wniosły 60 odwołań 
od decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora (33,7% ogółu wydanych 
decyzji). Odwołania dotyczyły m.in.: ukarania zbyt wysoką karą pieniężną; braku 
winy umyślnej podmiotu ukaranego; przekroczenie przepisów po raz pierwszy; 
bezzasadnego zakazania w decyzji używania w nazwie produktu określeń "wiejski", 
„domowy”, „tradycyjny”. Główny Inspektor JHARS uchylił 24 decyzje (13,5%), jedna 
została zmieniona przez Wojewódzkiego Inspektora, a pozostałe były 
nieprawomocne lub w trakcie rozpatrywania przez Głownego Inspektora JHARS lub 
sąd administracyjny. 

 (dowód: akta kontroli str. 431) 

2.5 W kontrolowanym okresie, do Głównego Inspektora JHARS wpłynęły dwie 
skargi w związku z działalnością WIJHARS: 

1) skarga D.C. dotyczyła zaniechań kontrolera w trakcie kontroli partii pieczarek 
prowadzonej w celu wydania świadectwa jakości handlowej. Po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego Wojewódzki Inspektor powiadomił Głównego 
Inspektora JHARS, że zarzuty skarżącego nie potwierdziły się,  

2) skarga A.S. dotyczyła odmowy zmiany treści wydanego świadectwa zgodności 
z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw. Po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego Wojewódzki Inspektor powiadomił Głównego 
Inspektora JHARS, że skarga była bezzasadna.  

(dowód: akta kontroli str. 416-419) 

Ponadto w latach 2013-2015 (do 6 listopada) do WIJHARS wpłynęło łącznie 108 
skarg konsumenckich, z których 42 przekazano zgodnie z właściwością innym 
inspekcjom, a 66 rozpatrzono. Skargi dotyczyły m. in.: jakości kanapek, napojów, 
owoców i warzyw; wyrobów mięsnych. W związku z tymi skargami WIJHARS 
przeprowadził 45 kontroli (68,2 % rozpatrywanych skarg). Wszystkie skargi zostały 
rozpatrzone w wymaganym terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 300-318) 

2.6. W latach 2013-2015 (do 30 września) Wojewódzki Inspektor nałożył 132 kary 
pieniężne, na podstawie art. 40a ujhars, w łącznej wysokości 239,5 tys. zł28.  
W okresie objętym kontrolą, Inspektorat wyegzekwował od 66 podmiotów kary 
pienieżne w łącznej wysokości 202,8,tys. zł. Kwota w wysokości 158,5 tys. zł została 
przekazana na rachunek dochodów budżetu państwa w terminie określonym w § 4 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu 
państwa29. Do sześciu, spośród 10 ukaranych podmiotów, WIJHARS wysłał monity 
wzywające do uiszczenia należności, po upływie terminu określonego w decyzji. 
Do dnia zakończenia kontroli NIK30, podmioty te nie dokonały wpłat należnych kwot. 

 (dowód: akta kontroli str. 207-238, 400-401) 

                                                      
28  W tym 52 kary w 2013 r. na łączną kwotę 117,4 tys. zł, 65 w 2014 r. na kwotę 94,1 tys. zł, 15 kar do 30 września 2015 r. 

na łączną kwotę 28,0 tys. zł. 
29  Obowiązywał taki sam termin odprowadzania dochodów na rachunek budżetu państwa, zarówno w rozporządzeniu 

z 2010 r. jak i z 2014 r.  
30  Czynności kontrolne NIK zakończono 6 listopada 2015 r. 
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W latach 2013 – 2015 (I połowa) Inspektorat nałożył na kontrolowane podmioty 
115 mandatów karnych, na podstawie art. 40 ujhars, na łączną kwotę 19,6 tys. zł31, 
z których 54 (47%) dotyczyło niezgłoszenia Wojewódzkiemu Inspektorowi podjęcia 
lub zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, 
konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi32. 

(dowód: akta kontroli str. 402) 

W latach 2013-2015 (do 30 czerwca), Inspektorat przekazał na rachunek budżetu 
państwa dochody z tytułu 11 kar na łączną kwotę 44,3 tys. zł (39,0 tys. zł w 2013 r., 
4,3 tys. zł w 2014 r. i 1,0 tys. zł do 30 czerwca 2015 r.) nałożonych na podstawie 
40a ujhars, po terminach określonych w § 4 ust. 2 rozporządzeń w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 231- 232, 237) 

Główna Księgowa wyjaśniła, że przyczynami opóźnień w przekazywaniu dochodów 
na rachunek budżetu państwa były: urlop pracownika w dniu przypadającym na 
termin przekazania dochodów, przerwa weekendowa, okres świąteczny, awaria 
komputera, przeoczenie pracownika. 

(dowód: akta kontroli str. 236, 238-239) 

WIJHARS nie wyegzekwował od dziesięciu podmiotów kar w łącznej wysokości 
26,6 tys. zł, pomimo upływu terminu zapłaty wskazanego w decyzji (w tym czterech 
kar nałożonych w 2013 r., trzech w 2014 r., trzech w 2015 r.). Wobec czterech 
podmiotów nie podjęto żadnych działań. 

(dowód: akta kontroli str. 207, 208, 210, 214, 217, 218, 401) 

WIJHARS prawidłowo podejmował działania mające na celu wyegzekwowanie 
zaleceń pokontrolnych. Jednak negatywnie należy ocenić nieprzekazanie na 
rachunek budżetu państwa należności w terminie określonym w § 4 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa. 
Ponadto NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 70 § 1, w związku z art. 2 § 1 pkt 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa33, należy podjąć działania 
windykacyjne wobec podmiotów, które nie uiściły należnych kar pieniężnych, przed 
upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin 
płatności, tj. przed terminem w którym zobowiązanie przedawnia się.  

3.  Współpraca pomiędzy Inspekcjami. 

W okresie objętym kontrolą, w WJHARS obowiązywało pięć porozumień odnośnie 
współpracy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub działań 
w zakresie bezpieczeństwa żywności34. W dniu 18 lutego 2010 r. zostało zawarte 
porozumienie z Głównym Lekarzem Weterynarii w sprawie współpracy przy 
sprawowaniu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi i produkcją ekologiczną 
w zakresie produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit c35 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 834/2007 r. z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej 

                                                      
31  W 2013 r. 32 mandaty na kwotę 5,5 tys. zł, w 2014 r. 53 mandaty na kwotę 8,7 tys. zł, w trzech kwartałach 2015 r. 

30 mandatów na kwotę 5.3 tys. zł. 
32  Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 5 ujhars. 
33  Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.  
34  Dwa porozumienia z Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie (z 12 marca 2013 r. i 7 sierpnia 2014 r.) w sprawie współpracy 

przy kontroli artykułów rolno-spożywczych wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do krajów trzecich; 
porozumienie z 1 kwietnia 2009 r. z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Państwowym 
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w sprawie zasad wymiany informacji o podmiotach i produktach roślinnych 
eksportowanych z Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej; porozumienie z 29 października 2014 r. Głównego 
Inspektora JHARS i 16 inspektorów wojewódzkich JHARS z Agencją Rynku Rolnego dotyczące kontroli warzyw i owoców 
wycofywanych z rynku w celu wsparcia producentów w związku z zakazem przywozu ww. produktów do Federacji 
Rosyjskiej. 

35  Żywe lub nieprzetworzone produkty rolne, przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia, pasze, wegetatywny 
materiał rozmnożeniowy i nasiona do celów uprawy. 
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i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) 
nr 2092/9136. 

dowód: akta kontroli str. 349-358, 382-384) 

Ponadto Wojewódzki Inspektor realizował zadania wynikające z dziesięciu 
porozumień zawartych przez Głównego Inspektora JHARS z innymi podmiotami37. 

dowód: akta kontroli str. 359-381, 385-396) 

W wyniku tych porozumień Inspektorat prowadził wymianę informacji 
ze współpracującymi podmiotami, które do wiadomości i wykorzystania 
przekazywały dane o wykrytych nieprawidłowościach w zakresie jakości handlowej 
produktów. Informacje te były analizowane co kwartał i wykorzystywane przy 
tworzeniu planów kontroli. W wyniku tych informacji Inspektorat w latach 2013-2015 
(do 30 września) przeprowadził łącznie 25 kontroli. 

 (dowód: akta kontroli str. 240-299) 

W latach 2013-2015 (do 30 czerwca) na terenie województwa mazowieckiego trzy 
podmioty prowadziły niezarejestrowaną działalność w zakresie uboju zwierząt 
i przetwórstwa mięsa. Podmioty te nie były ujęte w ewidencji WIJHARS. Inspektorat 
nie przeprowadził kontroli w ww. ubojniach. Z informacji udzielonej przez trzech 
powiatowych inspektorów sanitarnych38 wynika, że: 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie nie zanotował na 
terenie powiatu nielegalnej produkcji jaj, 

 Inspektorat w Piasecznie w 2013 r. przeprowadził kontrolę, w wyniku której 
ustalił, że sklep prowadził rozbiór półtuszy bez nadzoru weterynaryjnego, 
o czym powiadomił Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie,  

 Inspektorat w Mińsku Mazowieckim po otrzymaniu informacji o nielegalnej 
sprzedaży ryb i przetworów rybnych wezwał podmiot do zarejestrowania 
zakładu i przeprowadził wizytację. Po zgłoszeniu wniosku zakład został 
wpisany do prowadzonego przez Inspektorat rejestru zakładów 
podlegających kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
O działalności tego podmiotu nie poinformował Wojewódzkiego Inspektora 
JHARS. 

(dowód: akta kontroli str. 405-407, 435-439) 

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

NIK pozytywnie ocenia współpracę WIJHARS z innymi inspekcjami w zakresie 
wymiany informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli 

                                                      
36  Dz. Urz. UE. L. nr 189 z 20 lipca 2007 r. 
37  Porozumienie z 3 listopada 2004 r. z Krajową Radą Winiarstwa i Miodosytnictwa w sprawie współdziałania w zakresie 

prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na rzeczoznawcę; porozumienie z 8 kwietnia 2004 r. 
z Ministrem Finansów o współdziałaniu Służby Celnej, Inspekcji JHARS oraz Agencji Rynku Rolnego w zakresie 
wykonywania niektórych zadań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej; porozumienie z 1 marca 2004 r. z Dyrektorem 
Stacji Chemiczno-Rolniczej o współpracy w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. 
o nawozach i nawożeniu; porozumienie z 1 lipca 2010 r. z Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w sprawie współpracy przy sprawowaniu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi i produkcją ekologiczną w zakresie 
produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91; porozumienie z 20 stycznia 2015 r. 
z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Głównym Inspektorem 
Ochrony Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności 
pochodzenia roślinnego; porozumienie z 5 kwietnia 2015 r. z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w sprawie współdziałania w zakresie systemu klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych według EUROP; porozumienie 
z 29 grudnia 2010 r. z Polskim Centrum Akredytacji w sprawie współdziałania w zakresie nadzoru nad akredytowanymi 
jednostkami certyfikującymi działającymi w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz produktów regionalnych i tradycyjnych; 
porozumienie z 19 grudnia 2011 r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie współpracy; 
porozumienie z 21 grudnia 2009 r. z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie współpracy przy 
wykonywaniu kontroli w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

38  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 



 

10 

przeprowadzonych przez te inspekcje i wykorzystywanie ich przy opracowywaniu 
kolejnych planów kontroli. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o terminowe 
przekazywanie, na rachunek budżetu państwa, dochodów Inspektoratu uzyskanych 
z tytułu kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, Pani Inspektor 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 Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę Panią Inspektor o poinformowanie 
Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 28 dni od otrzymania wystąpienia 
pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego 
oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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. 

 

Warszawa, dnia 4 grudnia 2015 r. 
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