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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, przeprowadziła Inga Piotrowska, starszy inspektor kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr 97280 z dnia 17 września 2015 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie2,  
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Joanna Jankowska-Kuć3, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej4 
 (dowód: akta kontroli tom I str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności5 

Wojewódzki Inspektor wykonywał zadania określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o Inspekcji Handlowej6, na podstawie okresowych planów kontroli. Przy 
opracowywaniu planów pracy kontrolnej WIH7, uwzględniano kierunki działania 
Inspekcji Handlowej i plany kontroli ustalone przez Prezesa UOKiK oraz potrzeby 
określone przez wojewodę, zgodnie z art. 9 ust. 4 uih. W latach 2013-2015 
(do 30 czerwca) zrealizowano wszystkie zadania kontrolne ujęte w kwartalnych 
planach pracy kontrolnej WIH. Przy prowadzeniu czynności kontrolnych, stosowano 
zalecenia dotyczące kontroli środków spożywczych oraz tryb postępowania przy 
wymierzaniu kar pieniężnych w drodze decyzji wydawanych na podstawie art. 40a 
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych8 
oraz zalecenia dotyczącego trybu kontroli i stosowania wybranych przepisów prawa 
przez wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej. Skargi rozpatrywano rzetelnie 
oraz w terminie poinformowano skarżących o sposobie ich załatwienia. Inspektorat 
w ramach współpracy z inspekcjami: sanitarną, weterynaryjną i jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych, przekazywał informacje o nieprawidłowościach 
stwierdzonych w toku kontroli. Ponadto WIH realizował kontrole dotyczące 
żywności, zlecane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów9, w ramach 
realizacji skoordynowanych planów kontroli Komisji Europejskiej oraz współpracy 
z organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.  

                                                      
1  Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 – dalej także ustawa o NIK. 
2  Dalej: WIH lub Inspektorat. 
3  Powołana 5 kwietnia 2014 r. Uprzednio za kontrolowaną działalność odpowiadał Grzegorz Wrzosek. 
4  Dalej: Wojewódzki Inspektor. 
5  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. 

6  Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm. – dalej także uih. 
7  Dalej także plan pracy. 
8  Dz. U. z 2015 r., poz. 678 – dalej także ujhars. 
9  Dalej także UOKiK. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działania Inspekcji w zakresie zgodności z prawem 

W okresie objętym kontrolą10, planowanie działalności kontrolnej WIH było 
realizowane w oparciu o dokument pt. „Wytyczne dotyczące planowania 
i sprawozdawczości z działalności Inspekcji Handlowej”11 i „Kierunki działania 
Inspekcji Handlowej na lata 2011-201312opracowanym przez UOKiK. 

Zgodnie z tymi Wytycznymi Wojewódzki Inspektor dwukrotnie przekazał propozycje 
zagadnień do kierunków działań Inspekcji Handlowej13. W pierwszym przypadku 
wskazując, iż należy objąć działaniami kontrolnymi te obszary, w których dotychczas 
ujawniono najwięcej nieprawidłowości i powinny one obejmować m.in. kontrolę 
artykułów rolno – spożywczych. Natomiast kolejne propozycje zagadnień do 
kierunków działania inspekcji handlowej jakie powinny być podejmowane w latach 
2014–2018 w zakresie ochrony konsumentów na rynku artykułów rolno –
spożywczych powinny być realizowane głównie poprzez kontrole jakości handlowej 
środków spożywczych, a także kontrole rzetelności i legalności działań. 

 (dowód: akta kontroli  tom I str. 64-173) 
Z wyjaśnień złożonych przez Zastępcę Wojewódzkiego Inspektora wynika, iż  
obydwie propozycje zagadnień do kierunków działania Inspekcji Handlowej 
w zakresie artykułów rolno-spożywczych, przekazane w 2010 r. i 2013 r. zostały 
ustalone w oparciu o długofalowe potrzeby rynku wynikające m.in.: ze zmian 
przepisów prawnych oraz ze zdiagnozowanych na podstawie obserwacji (rozeznań 
własnych) i najczęściej powtarzających się nieprawidłowości, w tym również 
przekazywanych w formie skarg przez konsumentów i przedsiębiorców oraz 
sygnałów od innych organów centralnej i terenowej administracji rządowej 
i samorządowej oraz innych instytucji i organizacji. 

 (dowód: akta kontroli  tom I str. 342-346) 
Podstawą sporządzenia przez Wojewódzkiego Inspektora kwartalnych Planów pracy 
w części I – kontrole planowe w obszarze artykułów rolno - spożywczych, były 
opracowane przez UOKiK Plany kontroli Inspekcji Handlowej odpowiednio na rok 
2013, 2014 i 2015 oraz przekazywane przez UOKiK kwartalnie wytyczne w zakresie 
liczby placówek i wyrobów przewidzianych do objęcia tymi kontrolami. 

Wojewódzki Inspektor zgodnie z Wytycznymi przekazywał do UOKiK propozycje 
tematów kontroli do Planu kontroli Inspekcji Handlowej. Ponadto Wojewoda 
Mazowiecki zwracał się do WIH o propozycje tematów kontroli. 

W latach 2013-2015 (I połowa) Wojewódzki Inspektor ustalał, na każdy kwartał Plan 
pracy kontrolnej WIH, który składał się z części I – kontrole planowe uwzględniające 
przekazane tematy kontroli ujęte w Planie kontroli Inspekcji Handlowej i części II – 
kontrole spoza planu kontroli Inspekcji handlowej (w tym kontrole własne i kontrole 
interwencyjne oraz inne kontrole). Plany te zostały zatwierdzone przez UOKiK. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 174-336) 
Jak wynika z wyjaśnień Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora przy opracowywaniu 
ww. planów pracy, Inspektorat uwzględniał w II części planu pracy kontrolnej WIH 
również bieżące potrzeby przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego w trakcie 
spotkań. Wynikiem tego zostały zrealizowane m.in. kontrole dotyczące: 
prawidłowości funkcjonowania placówek zlokalizowanych w halach targowych 
oferujących do sprzedaży środki spożywcze (IV kwartał 2013 r.); działalności 

                                                      
10  Kontrolą objęto lata 2013-2015 (I półrocze), a w uzasadnionych przypadkach badaniami kontrolnymi objęto działania 

sprzed i po tym okresie, jeśli miały związek z zagadnieniami będącymi przedmiotem kontroli. 
11  Zmiany i ujednolicony tekst przekazany pismem UOKiK z dnia 1 czerwca 2012 r., następne zmiany przekazane pismem 

UOKiK z 17 grudnia 2014 r. i 20 marca 2015 r. dotyczyły sprawozdawczości, dalej: Wytyczne. 
12  Dalej także: Kierunki działania. 
13  W związku z pismami UOKiK z 30 września 2010 r. i 8 sierpnia 2013 r. 
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prowadzonej w małych sklepach, zwłaszcza na obrzeżach miast lub w małych 
miejscowościach, jakość handlowa jaj spożywczych (I kwartał 2014 r.); działalności 
gospodarczej prowadzonej w placówkach detalicznych i gastronomicznych na 
terenie lub w pobliżu kąpielisk i basenów (II kwartał 2014 r.); prawidłowości 
oznakowania towarów oferowanych do sprzedaży na szlakach turystycznych 
(III kwartał 2014 r.).  

(dowód: akta kontroli tom I str. 343-345) 
Przykładem potrzeb zgłaszanych przez Wojewodę było przeprowadzenie kontroli 
dotyczącej działalności gospodarczej prowadzonej w sklepach szkolnych, której 
celem była ochrona najsłabszych grup konsumentów oraz realizacja przez Urząd 
Wojewódzki programu „Wiem co jem”. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 310, 348-361) 
W latach 2013 – 2015 (I połowa) w Planie pracy ujęto łącznie 776 kontroli artykułów 
rolno – spożywczych14, a zrealizowano 832 kontrole planowe15. Ponadto 
przeprowadzono łącznie 2 295 kontroli artykułów rolno – spożywczych nieplanowych 
własnych i interwencyjnych16. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 338) 
W ramach powyższych kontroli, w latach 2013-2015 (do 30 czerwca) skontrolowano 
następujące partie grup produktów: mleka i przetworów mlecznych; jaj; mięsa i jego 
przetworów; ryb; pozostałych (m.in. produkty ekologiczne, wyroby cukiernicze, 
przetwory owocowe i warzywne) w zakresie: 

 zgodności produktu z obowiązującymi przepisami i deklaracją - 669 partii 
produktu, w tym zakwestionowano 99 partii (14,8% skontrolowanych partii 
ogółem). Najwięcej nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyło partii ryb 
(37,7%), pozostałych grup asortymentowych (14,0%), oraz mięsa i jego 
przetworów (11,6%), 

 prawidłowości oznakowania 15 468 partii produktu, w tym zakwestionowano 
4 511 partii (29,2% partii ogółem). Najwięcej nieprawidłowości w tym zakresie 
dotyczyło partii mięsa i jego przetworów (48,4%), pozostałych grup 
asortymentowych (37,9%), oraz ryb (37,2%), 

 warunków przechowywania (terminy ważności) 25 707 partii produktu, w tym 
zakwestionowano 2 706 partii (10,5% partii ogółem). Najwięcej 
nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyło pozostałych grup 
asortymentowych (13,6%), mięsa i jego przetworów (7,5%), oraz mleka 
i przetworów mlecznych (4,7%), 

 identyfikowalności 8 093 partii produktu, w tym zakwestionowano 21 partii 
(0,3% partii ogółem). W tym zakresie stwierdzono nieprawidłowości tylko 
w pozostałych grupach asortymentowych, co stanowiło 0,5% skontrolowanej 
grupy. 

W pozostałych kontrolach dotyczących wyrobów gastronomicznych i materiałów do 
kontaktu z żywnością skontrolowano łącznie 1 696 partii produktów, w tym 
zakwestionowano 248 partii (14,6% skontrolowanej partii ogółem). Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły wyłącznie wyrobów gastronomicznych, które stanowiły 
18,4% skontrolowanych partii tej grupy. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 339-341) 
Wojewódzki Inspektor przekazywał sprawozdania z działalności kontrolnej do 
UOKiK, zgodnie z Wytycznymi oraz do Wojewody Mazowieckiego zgodnie z jego 
zaleceniami. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 362-484, tom II str. 1-41) 

                                                      
14  W tym: 296 w 2013 r., 310 w 2014 r. i 170 w 2015 r. (I połowa). 
15  W tym: 320 w 2013 r., 325 w 2014 r. i 187 w 2015 r. (I połowa). 
16  W tym: 1 054 w 2013 r., 879 w 2014 r. i 362 w 2015 r. (I połowa). 
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W badanym okresie, WIH prowadził listę rzeczoznawców do spraw jakości 
produktów lub usług, na której wpisany był jeden rzeczoznawca z zakresu jakości 
artykułów rolno – spożywczych w specjalizacji mięso i przetwory. 

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora wyjaśnił, iż nie było przypadków dotyczących 
kontroli artykułów rolno-spożywczych, w których Wojewódzki Inspektor korzystał 
z opinii rzeczoznawcy. W przypadku ww. kontroli Inspektorat opierał się na wynikach 
badań laboratoryjnych oraz doświadczeniu inspektorów. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 347, 372-376, 438-441, tom II str. 42-53) 
W okresie objętym kontrolą, WIH nie wydawał decyzji na podstawie art. 18 ust. 1 
i 18 ust. 2 uih. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 397-399, 460-462, tom II str. 54-55) 
Inspektorat posiadał zalecenia dotyczące trybu kontroli i wymierzania kar 
pieniężnych, wydane przez Prezesa UOKiK, tj.:  

 zalecenia dotyczące kontroli środków spożywczych oraz trybu postępowania 
przy wymierzaniu kar pieniężnych w drodze decyzji wydawanych na 
podstawie art. 40a ujhars17, 

 zalecenia dotyczące trybu kontroli i stosowania wybranych przepisów prawa 
przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej18. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 56-374) 
Jak wynika z wyjaśnień Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, w prowadzonych 
postępowaniach kontrolnych w zakresie artykułów rolno-spożywczych, poza 
wymienionymi ww. zaleceniami oraz programami kontroli opracowywanymi przez 
Prezesa UOKiK, WIH posiłkował się także pismami i interpretacjami 
przekazywanymi przez UOKiK w bieżących sprawach i problemach. Ponadto 
w razie wątpliwości w zakresie postępowania Inspektorat sam występuje do UOKiK 
z prośbą o interpretację. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 488, 490) 
W trakcie oględzin czynności kontrolnych przeprowadzonych przez inspektorów 
WIH u dwóch przedsiębiorców w zakresie artykułów rolno – spożywczych19 
stwierdzono, iż zakres przedmiotowy obydwu kontroli zrealizowano zgodnie 
z wytycznymi Programów kontroli opracowanych przez Prezesa UOKiK. W wyniku 
tych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Kontrola badanych partii jaj nie stwierdziła nieprawidłowości, natomiast wyniki badań 
wyrobów mleczarskich powinny być znane za ok. 2 tygodnie. 

Tryb prowadzonych ww. postępowań kontrolnych był zgodny z przepisami rozdziału 
3 ustawy uih oraz ww. Zaleceniami. W obydwu przypadkach ww. Programy kontroli 
zawierały określenie podmiotowego i przedmiotowego zakresu kontroli oraz wykaz 
przepisów prawnych regulujących zagadnienia objęte zakresem kontroli (art. 9a 
ust. 3 uih). Upoważnienia do przeprowadzenia powyższych kontroli zawierały 
elementy określone w art. 13 ust. 2 uih. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 375-462) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

                                                      
17  Pismo UOKiK nr DHI-84-4(4)/10 z 29 stycznia 2010 r. 
18  Pismo UOKiK nr DPR-078-505/11/12/13/14/LT z 30 maja 2014 r. przekazujące tekst jednolity ww. Zaleceń. 
19  U obydwu przedsiębiorców przeprowadzono kontrolę planową, w tym u jednego w przedmiocie kontroli dotyczącym m.in.: 

jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, przestrzegania daty minimalnej trwałości oraz warunki i sposób 
przechowywania towarów, na podstawie Programu kontroli jakości handlowej jaj spożywczych, a u drugiego 
przedsiębiorcy w przedmiocie kontroli  dotyczącym m.in.: jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, przestrzegania 
daty minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia oraz warunki i sposób przechowywania towarów, 
realizowanej na podstawie Programu kontroli produktów mlecznych w kierunku ujawniania zafałszowań tłuszczem 
niemlecznym i mlekiem pochodzącym od zwierząt innych niż deklarowane w nazwie i składzie wyrobu. Ww. Programy 
kontroli zostały sporządzone i zatwierdzone przez Prezesa UOKiK. 
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Zadania wykonywane przez WIH w zakresie kontroli artykułów rolno-spożywczych 
prowadzone były zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami. 

2. Egzekwowanie przez Inspekcje wydanych zaleceń pokontrolnych 

W okresie objętym kontrolą, Wojewódzki Inspektor wydał jedną decyzję20 na 
podstawie art. 32 uih. Decyzja ta dotyczyła usunięcia nieprawidłowości w zakresie 
oznakowania opakowań jednostkowych jednej partii produktu. W decyzji 
zobowiązano stronę do poinformowania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, 
o sposobie usunięcia nieprawidłowości. Podstawą wszczęcia kontroli 
u przedsiębiorcy była skarga konsumenta. Kontrolowana Spółka pismem 
z 25 czerwca 2013 r. poinformowała o podjętych działaniach w celu usunięcia 
nieprawidłowości, tj. przekazała wzór etykiety naklejonej na część partii tego 
produktu oraz przekazała część naklejek swoim kontrahentom, celem ich 
naniesienia na zakupiony produkt. W związku ze stwierdzonymi ww. 
nieprawidłowościami, Wojewódzki Inspektor wszczął postępowanie administracyjne 
w wyniku, którego decyzją21 wydaną na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 ujhars, 
nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 463-486) 
W latach 2013 – 2015 (I połowa) Wojewódzki Inspektor wydał łącznie 368 decyzji22 
na podstawie art. 40a ust. 1 ujhars, w wyniku wszczętych postępowań 
administracyjnych, w tym”: 

 324 decyzji na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ujhars, w związku 
z wprowadzaniem do obrotu artykułów rolno – spożywczych 
nieodpowiadających jakości handlowej określonej w odrębnych przepisach 
o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych 
artykułów, 

 37 decyzji na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 ujhars, w związku 
z wprowadzaniem do obrotu zafałszowanych artykułów rolno spożywczych, 

 siedem decyzji na podstawie art. 40a ust.1 pkt 3 i 4 ujhars, obejmujące ww. 
katalogi nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 487) 
W latach 2013-2015 (I połowa) do WIH wpłynęło łącznie 1 017 skarg od 
konsumentów/przedsiębiorców dotyczących artykułów rolno – spożywczych 
(tj.: mięsa i przetworów mięsnych, przetworów rybnych, owocowo-warzywnych 
i napoi, wyrobów alkoholowych, wyrobów i przetworów mlecznych oraz innych23) 
oraz na usługi gastronomiczne, w tym: 353 w 2013 r., 372 w 2014 r. i 292 w 2015 r. 
(I połowa). Ponadto 28 skarg z 2012 r. rozpatrzono w 2013 r.  
Powyższe skargi zostały załatwione: 

 w formie mediacji – 19, w tym 12 spraw rozstrzygnięto pozytywnie dla 
konsumenta, a siedem negatywnie, 

 przeprowadzono 805 kontroli, w tym w 363 przypadkach zarzuty się 
potwierdziły, w 30424 nie potwierdziły się, a w pozostałych 138 potwierdziły się 
częściowo, 

 w innym sposób załatwiono 129 skarg, tj. m.in.: stwierdzono niezasadność ich  
z uwagi na brak podstaw prawnych do podjęcia interwencji, wzywano 
przedsiębiorcę do przestrzegania przepisów.  

                                                      
20  Z dnia 17 czerwca 2013 r., dotyczy nr sprawy Ż.8361.113.2013. 
21  Z dnia 30 sierpnia 2013 r. 
22  W tym: 109 w 2013 r., 161 w 2014 r. i 98 w 2015 r. (I połowa). 
23  Dotyczące następujących produktów: słodyczy; kawy/herbat, przetworów zbożowych, jak i również informacje  

o nieprawidłowościach dotyczące przeterminowanych wyrobów, w oznakowaniu, bez wskazania konkretnych rodzajów 
artykułów spożywczych. 

24   Jedna skarga z 2013 r. w części zarzutów została przekazana według właściwości rzeczowej do innego organu, 
a w części podlegającej kompetencji Inspekcji została przeprowadzona kontrola. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

7 

 innym organom według ich właściwości przekazano 9323 skarg. 
 (dowód: akta kontroli tom II str. 522-524) 

Szczegółowym badaniem objęto 12 skarg złożonych przez konsumentów25, które 
dotyczyły artykułów rolno – spożywczych m.in. w zakresie: niewłaściwej jakości 
produktów, w tym oznakowania lub składu nieodpowiadającego nazwie produktu lub 
jego zawartości, sprzedaży przeterminowanych produktów oraz produktach 
oferowanych w punktach gastronomicznych, które nie odpowiadały wymaganiom 
jakościowym.  
W przypadku dziewięciu skarg Inspektorat przeprowadził kontrole u przedsiębiorcy, 
z których w ośmiu przypadkach zarzuty potwierdziły się, a w jednej nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Skarżący zostali poinformowani o sposobie ich załatwienia. 
Konsekwencją stwierdzonych nieprawidłowości było wymierzenie kar pieniężnych 
w drodze decyzji na podstawie art. 40a ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych (wydano 8 decyzji na łączną kwotę 8,5 tys. zł). W jednej skardze WIH 
poinformował skarżącego, iż były w tym zakresie prowadzone kontrole. Pozostałe 
dwie skargi były niezasadne, z uwagi na brak podstaw prawnych do podjęcia 
interwencji w przedmiocie skargi i poinformowano skarżącego w tym zakresie 
o obowiązujących przepisach. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 526-534) 
W badanym okresie nie wpłynęły skargi na działanie Inspektoratu w zakresie 
postępowań dotyczących zagadnień związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem 
żywności i jakością antyków rolno – spożywczych. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 535-549) 
Zastępca Wojewódzkiego Inspektora oświadczył, iż w toku kontroli artykułów 
żywnościowych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. Inspektorat 
nie nakładał grzywien z art. 39 ust.2 uih. W ww. okresie nie wszczynano dochodzeń 
oraz nie kierowano do organów ścigania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa z art. 38 uih, jak i również nie kierowano do sądów wniosków 
o ukaranie na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 uih, związanych z kontrolami artykułów 
rolno – spożywczych. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 550) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas prowadzonych kontroli 
w poszczególnych rodzajach artykułów rolno-spożywczych, WIH prawidłowo 
podejmował działania w celu wyegzekwowania zaleceń pokontrolnych. 

3. Współpraca pomiędzy Inspekcjami 

Zgodnie z § 6 pkt 1 Porozumienia ramowego26 Wojewódzki Inspektor zawarł w dniu 
25 maja 2011 r. z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 
w Warszawie Porozumienie regionalne o współdziałaniu i współpracy27 pomiędzy 
tymi inspekcjami. Zgodnie z § 4 Porozumienia regionalnego, w ramach współpracy 
organy te obowiązane były w szczególności do wzajemnego przekazywania sobie: 

 istotnych informacji o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, 

 istotnych informacji o jakości zdrowotnej artykułów żywnościowych, 
materiałów i środków przeznaczonych do kontaktu z żywnością,  

 informacji o podejrzeniu wystąpienia zafałszowania dokumentów 
wydawanych przez obie inspekcje.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 3) 

                                                      
25  W tym: 5 skarg z 2013 r., 4 z 2014 r. i 3 z 2015 r. (I połowa). 
26  Zawarte 28 grudnia 2010 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Prezesem UOKiK, o współdziałaniu 

i współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej. 
27  Dalej: Porozumienie regionalne. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

8 

W zakresie powyższej współpracy Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, iż w przypadku 
ustaleń kontroli, które mogą być wykorzystane przez Inspekcję Sanitarną, 
Inspektorat przesyła pisemne informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach 
polegających, np. na stwierdzeniu w obrocie zepsutego środka spożywczego, braku 
dokumentów potwierdzających źródło zakupu środków spożywczych, niewłaściwych 
warunków przechowywania produktów oraz braku orzeczeń lekarskich do celów 
sanitarno-epidemiologicznych. W okresie objętym kontrolą, Inspektorat nie 
otrzymywał informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach od wojewódzkich lub 
powiatowych Inspekcji Sanitarnych.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 16, 21) 
W ramach współpracy, w latach 2013-2015 (I połowa), WIH przekazał inspekcjom 
lub innym organom łącznie 76 istotnych informacji o stwierdzonych 
nieprawidłowościach28, w toku przeprowadzonych kontroli planowych, w tym: 42 
informacje przekazano do WIJHARS, 9 - inspekcjom sanitarnym, a 25 - innym 
organom (m.in. Policji, organom samorządowym wydającym zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych).  

 (dowód: akta kontroli tom III str. 24-25, 226-235) 
W okresie objętym kontrolą, obowiązywało Porozumienie z dnia 21 grudnia 2009 r. 
w sprawie zasad współpracy przy wykonywaniu kontroli w zakresie jakości 
handlowej artykułów rolno – spożywczych, zawarte pomiędzy Prezesem UOKiK, 
a Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych29. 
Celem porozumienia było podniesienie efektywności i skuteczności kontroli 
w zakresie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.  

 (dowód: akta kontroli tom III str. 10-14, 38-57) 
Jak wynika z wyjaśnień Wojewódzkiego Inspektora w zakresie realizacji § 2 ww. 
Porozumienia współpraca Inspektoratu z Wojewódzkimi Inspektoratami Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych30 opiera się na bieżących kontaktach 
poprzez przekazywane do WIJHARS informacji o stwierdzonych, w toku kontroli 
Inspekcji, nieprawidłowościach w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych. W sprawach, których stwierdzono np. zafałszowanie produktu 
przekazywana jest do WIJHARS nie tylko informacja o stwierdzonej 
nieprawidłowości, ale także inne dokumenty, w tym w szczególności protokół 
z kontroli oraz sprawozdanie z badań. Ponadto wzajemna współpraca i wymiana 
doświadczeń w zakresie wykonywania czynności kontrolnych realizowana jest na 
bieżąco głównie z WIJHARS w Warszawie, a także przy okazji spotkań kierownictwa 
inspekcji zespolonych organizowanych przez Wojewodę Mazowieckiego.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 15, 18-21) 
W latach 2013-2015 (I połowa) laboratoria GIJHARS wykonały badania próbek na 
dwukrotną prośbę Wojewódzkiego Inspektora, w ramach współpracy realizowanej 
na podstawie § 6 pkt 2 Porozumienia z dnia 21 grudnia 2009 r. 
Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, iż w przypadku badań laboratoryjnych Inspektorat 
korzysta z laboratoriów UOKiK, natomiast w wyjątkowych przypadkach 

                                                      
28  Istotne nieprawidłowości dotyczyły m. in.: sprzedaży mielonki indyczej, w której próbce stwierdzono obecność 

wieprzowiny; sprzedaży mięsa wieprzowego deklarowanego jako szynka wieprzowa – zakupu kontrolowanego, badana 
próbka wykazała niewłaściwe cechy organoleptyczne, tj. zapach mięsa surowego poddanego obróbce termicznej obcy 
nieczysty, nieprzyjemny, płciowy, nieswoisty dla świeżego mięsa wieprzowego; do sprzedaży deklarowano mięso wołowe 
„pręga wołowa” – z zakupu kontrolowanego, a w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono mięso pochodzenia 
wieprzowego; podczas czynności kontrolnych, przedsiębiorca nie okazał inspektorom dokumentu na zakup wina; w toku 
kontroli w sklepie spożywczym stwierdzono dwie partie zepsutych elementów drobiowych – jakość tych produktów 
zakwestionowano z uwagi na: zeschniętą żółtą skórę, zapach obcy, nieświeży wskazujący na rozpoczynający się proces 
psucia; ponadto stwierdzono w sprzedaży lody w opakowaniach jednostkowych o zmienionych cechach 
organoleptycznych – odkształcone, spłaszczone, kształt nierówny, powierzchnia oszroniona, stwierdzając 5 partii 
przeterminowanych; przedsiębiorca nie okazał inspektorom dowodów dostaw lub innych dokumentów, pozwalających na 
identyfikację źródeł zakupu napoi bezalkoholowych, wody mineralnej źródlanej oraz surowców używanych do produkcji 
potraw (grzyby Mun, cebulę, białą kapustę). 

29  Dalej: GIJHARS. 
30  Dalej: WIJHARS. 
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z laboratoriów GIJHARS w razie konieczności przeprowadzenia dodatkowych 
badań, gdy kontrolowany wyraził wątpliwość, co do metody badań stosowanej przez 
laboratoria UOKiK.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 13, 19, 58-68) 
Inspektorat przeprowadził kontrole interwencyjne, na zlecenie Prezesa UOKiK, 
w związku z informacjami otrzymanymi od GIJHARS. Dotyczyły one m.in.: 
sprawdzenia prawidłowości oznakowania napoju alkoholowego31, sprawdzenia, czy 
nie zostały naruszone przepisy o rolnictwie ekologicznym przy sprzedaży produktów 
oznaczonych jako ekologiczne32, sprawdzenia prawidłowości wprowadzania do 
obrotu napoju alkoholowego oraz bezprawnego posługiwania się chronioną nazwą 
pochodzenia33, identyfikowalności trzech produktów rolnictwa ekologicznego 
w całym łańcuchu dostaw od identyfikacji surowców do wyrobu gotowego 
oferowanego w handlu detalicznym i ustalenia producenta wędlin34.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 19, 73-134) 
W badanym okresie Inspekcja przeprowadziła cztery kontrole w ramach realizacji 
skoordynowanych planów kontroli Komisji Europejskiej, w celu ustalenia skali 
występowania oszukańczych praktyk przy wprowadzaniu do obrotu określonych 
rodzajów żywności, w tym: 

 w kierunku ujawnienia zafałszowań koniną mięsa wołowego i produktów 
z deklarowanym mięsem wołowym - kontrole przeprowadzone w II kwartale 
2013 r. i 2014 r., w wyniku których nie stwierdzono partii produktów 
zafałszowanych koniną, 

 badania w kierunku autentyczności miodu, ujawniania zafałszowań poprzez 
zamiany gatunków ryb – kontrole przeprowadzone w II kwartale 2015 r., 
w wyniku których nie stwierdzono zafałszowania innym gatunkiem ryb, niż 
deklarowany na opakowaniu (zbadano 6 partii produktów rybołówstwa). 
W przypadku miodu zakwestionowano jego autentyczność w przypadku 
jednej partii produktu. 

(dowód: akta kontroli tom III str.19-20, 143-225, 334) 
WIH w ramach współpracy przekazał do UOKiK dwie informacje o działaniach 
przedsiębiorców mogących mieć znamiona nieuczciwej praktyki rynkowej, działania 
naruszającego uczciwą konkurencję lub naruszające zbiorowe interesy 
konsumentów. Kontrole dotyczyły sprzedaży wina i sprzedaży promocyjnej 
produktów różnego rodzaju asortymentów m.in. słodyczy, napojów z dołączonymi 
„gratisami”, gdzie stwierdzono praktyki polegające na zwiększeniu w nieuczciwy 
sposób zainteresowania własną ofertą poprzez jej fałszywe uatrakcyjnianie. 
W jednej sprawie dotyczącej wina UOKiK podjął działania polegające na 
wystąpieniu do podmiotu świadczącego usługi hostingowe o niezwłoczne 
uniemożliwienie dostępu do danych znajdujących się na stronach internetowych 
oraz skierował pismo do dystrybutora win o dobrowolnym zaprzestaniu działań, 
tj. wykorzystywaniu nazwy włoskiego wina. W przypadku drugiej sprawy Inspektorat 
nie został powiadomiony o sposobie wykorzystania wyników kontroli przez UOKiK.  

                                                      
31  Sprawdzeniem objęto i zakwestionowano łącznie 51 opakowań, a produkt został wycofany ze sprzedaży. 
32  Ustalono, że przedsiębiorca nie posiadał żadnego certyfikatu na import produktów ekologicznych. Inspektor Wojewódzki, 

działając na podstawie art. 33 ust. 1 ujhars wniósł o usunięcie z oferty produktów oznaczonych oraz prezentowanych w 
sposób sugerujący, że są to produkty ekologiczne, podczas, gdy w ich przypadku nie zostały spełnione wszystkie 
wymagania rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. UE.L 2007 Nr 189, str. 1 ze zm.). 
Przedsiębiorca poinformował, że kwestionowane zapisy zostały usunięte ze strony internetowej. 

33  W toku kontroli nie stwierdzono aby hurtownia posiadała w ofercie włoskie wino musujące  w opakowaniach funkcyjnych 
typu key-keg i bag in box. 

34  W toku kontroli, inspektorom okazano dokumenty potwierdzające zakup sprowadzanych partii wędlin, a na opakowaniach 
sprowadzanych partii towarów umieszczony był owalny znak weterynaryjny nr PL 12190301 WE odpowiadający 
podmiotowi, który je sprowadzał. 
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W latach 2013 - 2015 (I połowa) Inspektorat nie przeprowadzał z Delegaturą UOKiK 
w Warszawie wspólnych działań kontrolnych dotyczących artykułów rolno - 
spożywczych. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 22, 236-250) 
W latach 2013-2015 (I połowie) od rzeczników konsumentów wpłynęło do 
Inspektoratu łącznie osiem spraw35 dotyczących m.in.: sprzedaży przeterminowanej 
żywności, nieświeżych wyrobów mięsnych, podejrzenia fałszowania dat 
przydatności i niewłaściwej jakości miodu. 
Powyższe sprawy zostały załatwione w następujący sposób: 

 w trzech przypadkach przeprowadzono kontrole, w wyniku których nie 
stwierdzono nieprawidłowości, a w jednej – zarzuty potwierdziły się,  

 w trzech przypadkach podjęto działania zmierzające do mediacji, które nie 
doszły do skutku, z uwagi na brak kontaktu ze strony przedsiębiorców, 

 w jednym przypadku przeprowadzono rozeznanie przedkontrolne, które 
wykazało brak przedmiotowego produktu w sprzedaży. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 22-23, 270-333) 
Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, iż o sposobie załatwienia sprawy przekazanej przez 
Rzecznika Konsumentów w Radomiu, powiadomiono zarówno jego jak 
i skarżącego. W sprawie przekazanej przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów 
w Płocku, odpowiedzi udzielono wyłącznie jemu, zgodnie z jego prośbą. Powiatowy 
Rzecznik Konsumenta w Płońsku został poinformowany ustnie o sposobie 
załatwienia skargi przez Dyrektora Delegatury WIH w Ciechanowie. W pozostałych 
pięciu sprawach rzecznicy konsumentów (w Warszawie i Krośnie) nie zwracali się 
z prośbą o przekazanie informacji o sposobie załatwienia sprawy, dlatego też 
Inspektorat uznał, za wystarczające udzielenie odpowiedzi skarżącym. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 22-23) 
Z informacji uzyskanych od pięciu powiatowych rzeczników konsumentów  
z: Ciechanowa, Ostrołęki, Płocka, Radomia i Siedlec wynika, iż w czterech 
przypadkach w latach 2013-2015 (I połowa) do ww. Rzeczników nie wpłynęły skargi 
dotyczące jakości artykułów rolno – spożywczych. 
Jak wynika z informacji przekazanej przez Powiatowego Rzecznika Praw 
Konsumentów z Radomia w ww. okresie wpłynęła jedna skarga dotycząca jakości 
bułeczek maślanych zakupionych w sklepie w Radomiu. O powyższej sytuacji został 
poinformowany Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
w Warszawie Delegatura w Radomiu pismem z 27 marca 2014 r., który 
przeprowadził kontrolę we wskazanej placówce handlowej i poinformował Rzecznika 
o jej przebiegu36. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 335-353) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

NIK pozytywnie ocenia przekazywanie innym inspekcjom informacji 
o nieprawidłowościach stwierdzonych w toku kontroli prowadzonych przez WIH. 

                                                      
35  W tym: jedna sprawa w 2013 r. od (Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku), pięć spraw w 2014 r. 

(od Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Radomiu, w Płońsku i Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie) 
i dwie sprawy w 2015 r. (I połowa) – (od Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Krośnie i Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów w Warszawie). 

36  W trakcie kontroli ustalono, że w sklepie  nie było w sprzedaży „bułeczek maślanych 12 szt.” Stwierdzono natomiast 
w ofercie handlowej „bułeczki mleczne 21% mleka DANCAKE” 10 szt. w opakowaniu. Sprawdzono prawidłowość 
oznakowania oraz datę minimalnej trwałości. Nie stwierdzono nieprawidłowości, data minimalnej trwałości podana była na 
opakowaniu w sposób trwały, uniemożliwiający ingerencję osób trzecich w oznaczenie produktu. Kontrola innych 
artykułów żywnościowych w opakowaniach jednostkowych pod względem przestrzegania terminów przydatności do 
spożycia, dat minimalnej trwałości oraz prawidłowości oznaczenia nie wykazała uchybień w tym zakresie. Natomiast 
stwierdzono naruszenie przepisów prawa dotyczących jakości handlowej pieczywa i wędlin oferowanych do sprzedaży 
bez opakowań w zakresie oznakowania tych produktów, poprzez niepodanie wykazu składników na wywieszkach, bądź 
w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom. Nieprawidłowości te w trakcie kontroli zostały usunięte. 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli Najwyższa Izba 
Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

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 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. 

 

 

Warszawa, dnia 27 listopada 2015 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Dyrektor 
 

Andrzej Panasiuk 

Inga Piotrowska 
starszy inspektor kontroli państwowej 

 

........................................................  
Podpis  

 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


