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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 

Kontrolerzy Kontrolę, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli1, przeprowadzili: 
1) Bartosz Pomykała, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr 98443 z dnia 1 grudnia 2015 r. , 
2) Marcin Mirończuk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr 98440 z dnia 26 listopada 2015 r. 
(dowód: akta kontroli, tom I str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach2, ul. Poniatowskiego 31, 08-
110 Siedlce 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jolanta Kowalska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach3  
(dowód: akta kontroli, tom I str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 
PSSE w Siedlcach podejmowała skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa 
żywności. Wpływ na to, miały odpowiednie rozwiązania organizacyjne, a także 
kwalifikacje pracowników zajmujących się bezpieczeństwem żywności, którzy 
spełniali wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. 
w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji 
sanitarno-epidemiologicznej5. 
W okresie objętym kontrolą6, działania Powiatowego Inspektora podejmowane 
w ramach urzędowej kontroli żywności zapewniały stałe monitorowanie jej 
bezpieczeństwa i zapobiegały potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia 
konsumentów. Osiągano to poprzez prowadzenie kontroli m.in. zakładów 
produkujących i wprowadzających żywność do obrotu oraz pełne egzekwowanie 
zaleceń pokontrolnych od skontrolowanych podmiotów.  
Pomimo, iż w okresie objętym kontrolą PSSE przeprowadziła 1447 kontroli 
interwencyjnych, to jednak nie zrealizowała 304 kontroli ujętych w rocznych planach 
(33% wszystkich planowanych kontroli).  
Wersja papierowa rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli była 
niezgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji 
i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność 
podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej7, natomiast 
rejestr prowadzony w formie elektronicznej nie był prowadzony na bieżąco. 

                                                      
1  Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 – dalej ustawa o NIK. 
2  Dalej zwana także PSSE lub Powiatowa Stacja. 
3  Dalej zwany także PPIS lub Powiatowy 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. Nr 48, poz. 283 – zwane dalej rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji. 
6  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. 
7  Dz. U. Nr 106, poz. 730 – dalej zwany rozporządzeniem w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działalność Inspekcji w zakresie zgodności z prawem  

1.1. W latach 2013-2015 (I półrocze) Powiatowy Inspektor zgodnie z art. 62 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia8 
prowadził rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej9 w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu (WE) 
nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
higieny środków spożywczych10 i rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych 
przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym 
i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt11 
w formie papierowej oraz elektronicznej12. Rejestr zakładów obejmował zakłady 
o których mowa w art. 61 i art. 63 ust. 2 ustawy o bżż.  
Rejestr zakładów prowadzony w formie elektronicznej odpowiadał wzorowi 
określonemu w rozporządzeniu w sprawie wzorów dokumentów dotyczących 
rejestracji, jednak zawierał wpisy dotyczące zakładów które powinny być z niego 
wykreślone. W związku z niewykreśleniem tych zakładów rejestr zakładów posiadał 
większą liczbę nadzorowanych zakładów, tj. o 325 w 2013 r., 330 w 2014 r. oraz 373 
w I półroczu 2015 r. 
Rejestr zakładów prowadzony w formie papierowej z podziałem na dany rok oraz na 
cztery kategorie zakładów13 zawierał: nazwę i adres zakładu, ocenę systemów 
bezpieczeństwa zakładu14 oraz zapisy dotyczące prowadzonego postępowania 
w podziale na kwartały (nr protokołu kontroli, nr decyzji). Rejestr zakładów 
prowadzony dla zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego zawierał ponadto dane 
dotyczące jego wpisu oraz decyzję zatwierdzenia.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 6-68) 

Zgodnie ze sprawozdaniem z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia 
i przedmiotów użytków (FM-48) za lata 2013-2014 oraz zestawienia kontroli 
obiektów przez jednostki PPIS w woj. Mazowieckim za II kwartał 2015 r.15 
w kontrolowanym okresie było odpowiednio: 1 489, 1 746 i 1 748 obiektów, w tym 
między innymi:  

 zakładów produkujących żywność odpowiednio: 79, 184 i 401,  

  dwie wytwórnie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością,  

 miejsc obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu 
z żywnością: 10, 14 i 21. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 60-68, 126-128, tom II str. 430) 

W badanym okresie, liczba decyzji o zatwierdzeniu zakładu produkującego 
i wprowadzającego żywność do obrotu wyniosła: w 2013 r. – 190 (w tym 
5 warunkowych), w 2014 r. – 236 (w tym 13 warunkowych) oraz w I półroczy 2015 r. 
– 82 (w tym 4 warunkowe).  

                                                      
8  Dz. U. z 2015 r., poz. 594 ze zm. – dalej ustawa o bżż. 
9  Dalej zwany rejestrem zakładów. 
10  Dz.U.UE.L 139 z 30 kwietnia 2004 r., s.1 ze zm. - zwane dalej rozporządzeniem nr 852/2004. 
11  Dz.U.UE.L 165 z 30 kwietnia 2004 r., s. 1 ze zm. – dalej rozporządzenie nr 882/2004. 
12  Z wykorzystaniem dwóch systemów: Systemu Bezpieczeństwem Żywności (SBŻII) opracowanego przez Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz systemu wewnętrznego opartego na bazie danych MS ACCES (tzw. system REJZAK). 
13  Uwzględniające: zakłady produkcyjne, zakłady obrotu żywnością w mieście Siedlcach oraz na terenie powiatu, zakłady 

żywienia zbiorowego zamkniętego i otwartego) 
14  W oparciu o systemy GHP i GMP mające na celu utrzymanie odpowiedniej kontroli higieny środowiska pracy i procesów 

technologicznych zachodzących w zakładzie. 
15  Opracowanych na podstawie: rejestru zakładów w formie papierowej oraz 11 innych rejestrów, w tym między innymi: 

rejestru postepowania administracyjnego i egzekucyjnego, rejestru skarg i interwencji, rejestru protokołów kontroli, 
rejestru wniosków o ukaranie, rejestru wystąpień pokontrolnych.  
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Powiatowa Stacja rzetelnie rozpatrywała wnioski o zatwierdzeniu zakładu, składane 
przez podmioty na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o bżż, w związku z art. 6 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Analiza czterech postępowań rejestracyjnych 
wykazała, że PPIS przed wydaniem decyzji, przeprowadzał w tym zakładzie 
kontrolę, zgodnie z art. 31 ust. 2 lit. c, d rozporządzenia (WE) nr 882/2004.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 129-181) 

Z porównania danych uzyskanych z siedmiu gmin o podmiotach zajmujących się 
prowadzeniem na ich terenie sprzedaży detalicznej oraz hurtowni i zakładów 
garmażeryjnych w zakresie sprzedaży mięsa i ryb oraz ich przetworów oraz mleka, 
wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych z danymi 
zaewidencjonowanymi w rejestrach Powiatowej Stacji wynika, że prowadzony przez 
Powiatowego Inspektora rejestr zakładów obejmował wszystkie zakłady wybrane do 
weryfikacji.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 508-547) 

1.2. W 2013 r. Powiatowy Inspektor wydał 111 decyzji wykreślenia z rejestru 
zakładów, w 2014 r. – 100, a w I półroczu 2015 r. - 45. 

Na podstawie analizy losowo wybranych sześciu postępowań o wykreślenie zakładu 
z rejestru stwierdzono, że główną przyczyną ich wykreślenia było zaprzestanie 
działalności. W czterech przypadkach wykreśleń dokonano na wniosek podmiotu, 
w pozostałych na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora, zgodnie z art. 65 
ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o bżż, w związku z likwidacją obiektu ustaloną podczas 
podjętej próby przeprowadzenia kontroli lub złożeniem przez inny podmiot wniosku 
o zatwierdzenie i o wpis do rejestru zakładów w miejsce wykreślonego zakładu. 

Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku16 wyjaśniła, 
że najczęściej w miejsce wykreślonych zakładów powstają nowe, które zostają 
zatwierdzane po złożeniu odpowiedniego wniosku wraz z dokumentacją oraz 
przeprowadzeniu kontroli pod wskazanym adresem. Wykreślenia z rejestru 
zakładów z urzędu poprzedzane są weryfikacją w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

W latach 2013-2015 (I półrocze) rejestry skarg i wniosków oraz rejestr interwencji 
nie zawierały zapisów dotyczących zgłoszeń wprowadzania żywności do obrotu 
przez wykreślone zakłady. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 129, 182-202, 329) 

1.3. W latach 2013-2015 (I półrocze) do Powiatowej Stacji nie wpłynął żaden 
wniosek od zakładu produkującego żywność tradycyjną o wydanie decyzji 
przyznającej indywidualne odstępstwa od wymagań higienicznych, określonych 
w rozdziale II pkt 1 i rozdziale V pkt 1 załącznika nr II do rozporządzenia (WE) 
nr 852/2004.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 209) 

1.4. W latach 2013-2015 (I półrocze) Powiatowy Inspektor stwierdził trzy przypadki 
funkcjonowania zakładu wprowadzającego do obrotu żywność bez uzyskania 
decyzji o zatwierdzeniu i wpisania go do rejestru zakładów17. Rozpoczęcie 
działalności bez zatwierdzenia zostało stwierdzone w dwóch punktach sprzedaży 
oraz jednym punkcie gastronomicznym podczas interwencyjnych kontroli 
sanitarnych18, przeprowadzonych na podstawie zgłoszeń klientów oraz Agencji 

                                                      
16  Zwana Sekcją HŻŻiPU. 
17  W dwóch przypadkach ustalenia dotyczyły działalności handlowej prowadzonej w Kolonii Wiśniew (2013 r.) oraz 

w Siedlcach przy ul. Rynkowej (2014 r.), natomiast w jednym przypadku działalności gastronomicznej prowadzonej 
w Siedlcach przy ul. Jana Pawła II (2014 r.) 

18  Ustalenia kontroli zawarto w protokołach kontroli sanitarnej nr HNŻ/11/103/13/767 z dnia 6 grudnia 2013 r., 
nr HNŻ/117/82/14/552 z dnia 30 lipca 2014 r. oraz nr HNŻ/88/114/592 z dnia 21 sierpnia 2014 r 
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Rozwoju Miasta Siedlce. Zgłoszenia dotyczyły niewłaściwej jakości sprzedawanych 
środków spożywczych oraz warunków sanitarno-higienicznych. W każdym 
z powyższych przypadków Powiatowy Inspektor:  

 wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia 
stwierdzonych podczas kontroli braków i uchybień higieniczno-sanitarnych,  

 wydał decyzje19 nakazujące w rygorze natychmiastowej wykonalności 
usunięcia stwierdzonych uchybień, 

 wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego20 
z wnioskiem o nałożenie w trybie art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy o bżż na 
właścicieli zakładów kary pieniężnej każdorazowo w wysokości 1 tys. zł21. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 210 - 300) 
1.5. W latach 2013-2015 (I półrocze) realizację zadań z zakresu nadzoru nad 
warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia, Powiatowy Inspektor przypisał22 dwóm 
komórkom organizacyjnym Powiatowej Stacji. W zakresie kontroli przestrzegania 
przepisów higieniczno-sanitarnych i nadzoru nad warunkami produkcji, 
magazynowania, obrotu, transportu środków spożywczych i nad wprowadzaniem 
materiałów, wyrobów do kontaktu z żywnością oraz oceny jakości zdrowotnej 
pobranych próbek środków spożywczych w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych - 
Sekcji HŻŻiPU, a w zakresie dopuszczania obiektów budowlanych do użytków - 
Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego23.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 301-321) 
W kontrolowanym okresie, w Sekcji HŻŻiPU zatrudnionych było łącznie 15 osób24, 
które posiadały kwalifikacje wymagane rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji, 
w tym między innymi: 

 osoby zatrudnione na stanowiskach kierownika sekcji, starszego asystenta, 
asystenta, młodszego asystenta i stażysty posiadały wykształcenie wyższe 
drugiego stopnia (magistra lub magistra inżyniera), a staż ich pracy wynosił 
od 8 do 38 lat25,  

 osoby zatrudnione na stanowiskach starszego instruktora higieny posiadały 
wykształcenie średnie, a staż ich pracy wynosił po 36 lat, 

 trzy osoby zatrudnione na stanowiskach kierownika sekcji oraz starszych 
asystentów26 posiadały specjalizacje, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji 
w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań PIS27 - 
tj. specjalizacje I stopnia z higieny i epidemiologii oraz II stopnia z higieny, 

 siedem osób posiadało dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie przy 
realizowaniu zadań PPIS (m. in. studia podyplomowe w zakresie 
zarządzania jakością w sektorze spożywczym, bezpieczeństwa żywności 
i żywienia oraz audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów 
zarządzania HACCP i ISO). 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 323-328, 506-507) 

                                                      
19  Decyzje PPIS nr: HNŻ.4032.4.4.2013 z dnia 12 grudnia 2014 r.,  HNŻ.4032.4.4.2014 z 04 sierpnia 2014 r. oraz 

HŻN.4032.4.5.2014 z 28 z sierpnia 2014 r. 
20  Dalej zwany PWIS. 
21  Na podstawie czego, PWIS decyzjami nr HNŻ.384.2014 z 17 lutego 2014 r., nr  HNŻ/02699/2014 z 7 października 2014 r. 

oraz HNŻ.3153.2014 z 25 listopada 2014 r. wymierzył kary pieniężne we wnioskowanych wysokościach. W jednym, 
przypadku w związku z zakończeniem działalności gospodarczej oraz trudną sytuacją finansową właścicieli zakładu, 
PWIS decyzją HNŻ.611.2014 z 12 marca 2014 r. umorzył karę.  

22  W Regulaminie Organizacyjnym PSSE, wprowadzonym Zarządzeniem nr 1/2013 Dyrektora PSSE z dnia 6 marca 2013 r. 
i zmienionym Zarządzeniem nr 8/2015 z dnia 7 września 2015 r.  

23  Dalej zwaną Sekcją NZS. 
24  W tym: kierownik sekcji, cztery osoby na stanowisku starszego asystenta, pięć osób na stanowisku asystenta, dwie osoby 

na stanowisku młodszego asystenta, dwie osoby na stanowisku starszego instruktora higieny oraz jedna osoba 
obywająca staż.  

25  Według stanu na koniec I połowy 2015 r. lub według stanu na czas zakończenia zatrudnienia w PSSE. 
26  Od marca  2015 r. pracownik przeszedł na emeryturę. 
27  Dz. U. Nr 107, poz. 683. 



 

6 

1.6. W badanym okresie, Powiatowy Inspektor opracowywał roczne plany kontroli 
zakładów działających na rynku spożywczym oraz na rynku materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w formie harmonogramów. W 2013 r. 
spośród zaplanowanych 418 kontroli (w 413 obiektach) przeprowadzono 277 
(w 276 obiektach), co stanowiło 66% realizacji planu. W 2014 spośród 
zaplanowanych 367 kontroli (w 352 obiektach) przeprowadzono 231 kontroli 
(w 218 obiektach), co stanowiło 63% planu. Natomiast w I połowie 2015 r. 
przeprowadzono 108 kontroli (w 108 obiektach) spośród 135 zaplanowanych 
kontroli (w 135 obiektach), co stanowiło 80% planu.  
Liczba wykonanych kontroli u producentów żywności (tj. piekarnie, ciastkarnie, 
automaty do lodów wytwórnie lodów, przetwórnie owocowo-warzywne i grzybowe, 
zakłady garmażeryjne, wytwórnie lodów i inne) wyniosła w latach 2013-2015 
(I półrocze) odpowiednio: 47, 52, 48, co stanowiło: 75,8%, 75,4% i 88,9% kontroli 
planowanych. W latach 2013-2015 (I półrocze) Powiatowa Stacja, poza zakładami 
produkcji pierwotnej i jednego producenta lodów, skontrolowała wszystkie zakłady 
produkcji żywności działające na terenie powiatu siedleckiego. Przyczyną 
nieskontrolowania producenta lodów było zawieszenie jego działalności.  
Poza ww. planowymi kontrolami Powiatowa Stacja przeprowadziła kontrole nieujęte 
w planach kontroli. Liczba kontroli nieplanowanych wyniosła w latach 2013-2015 
(I półrocze) odpowiednio: 506, 629, 312. Kontrole te wiązały się z powiadomieniami 
RASFF28, interwencjami zgłaszanymi przez klientów oraz instytucje. Były to także 
kontrole poprzedzające zatwierdzenie zakładu i wpisanie do rejestru zakładów oraz 
kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń wynikających z poprzednich kontroli. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 332, tom II str. 1-2, 237-139, 225-227) 

Przy planowaniu kontroli obiektów zajmujących się produkcją i obrotem żywności 
oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu kierowano się: 

 instrukcją GIS planowania kontroli29, uwzględniającą ocenę ryzyka 
w zakresie bezpieczeństwa na które może być narażona żywność, 

 wytycznymi PWIS dotyczącymi planowania i działalności nadzorowanych 
PIS,  

 krajowym ramowym programem kontroli kompleksowej obiektów żywności 
i żywienia (dotyczy planów na rok 2013 i 2014), 

 instrukcją GIS dotyczącą kryteriów oceny zakładu produkcji/obrotu 
żywnością/materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu 
z żywnością30 (dotyczy planu na 2015 r.), 

 wynikami wcześniejszych kontroli, 

 sytuacją epidemiologiczną.   
Z wyjaśnień Kierownik Sekcji HŻŻiPU wynika, że Powiatowa Stacja corocznie 
planuje kontrole zakładów produkcyjnych i sklepów wielkopowierzchniowych, 
natomiast plany kontroli pozostałych zakładów uzależnione są od wyników ostatnich 
kontroli oraz potrzeb wynikających z bieżącego nadzoru.  
(dowód: akta kontroli tom I str. 330,  tom II str. 1-2, 86-87, 95-96, 237-139, 225-227) 

1.7. W latach 2013-2015 (I półrocze), w rejestrze interwencji dokonano odpowiednio: 
26, 37 i 16 wpisów zgłoszeń wskazujących na złą jakość żywności i niewłaściwe 
warunki produkcji, magazynowania, wprowadzania do obrotu i innych dotyczących 
żywności. Większość zgłoszeń dotyczyła sprzedaży złej jakości produktów 
i posiłków oraz złych warunków sanitarno-higienicznych w sklepach, punkach 
gastronomicznych i produkcji. Oprócz jednego zgłoszenia, które zostało przekazane 
do właściwego terytorialnie PPIS, w stosunku do wszystkich innych Powiatowy 

                                                      
28  System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt. 
29  IK/PK/HŻ/01/01 z 28 października 2006 r. oraz z 1 lipca 2014 r.  
30  IK/PK/HŻ/01/02.  
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Inspektor podejmował działania sprawdzające lub zapobiegawcze na bieżąco. 
W badanym okresie, Powiatowy Inspektor przeprowadził odpowiednio: 23, 37 i 15 
kontroli doraźnych, podjął dwie próby przeprowadzenia kontroli, a w dwóch 
przypadkach przekazał do zbadania w laboratorium produkty będące przedmiotem 
zgłoszenia interwencyjnego (mielonka wieprzowa oraz woda mineralna). W wyniku 
kontroli uznano za zasadne odpowiednio: 8, 20 i 11 zgłoszeń interwencyjnych, 
a w przypadku odpowiednio: 18, 17 i 4 zgłoszeń interwencji uznano je za 
bezzasadne.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 202, 369-443) 

1.8. W kontrolowanym okresie wystąpiły dwa przypadki uniemożliwienia 
przeprowadzenia kontroli (sprawdzającej i planowej) zakładu produkującego 
żywność. W obydwu przypadkach nie udostępniono zakładów do kontroli z uwagi na 
nieobecność właścicieli. Niemożliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych 
pracownicy Powiatowej Stacji opisali w notatkach służbowych, a Powiatowy 
Inspektor wezwał właścicieli zakładów do bezzwłocznego złożenia wyjaśnień. 
W przypadku piekarni, właściciel poinformował o realizacji wszystkich zaleceń 
wynikających z decyzji Powiatowego Inspektora, nie odnosząc się do przyczyn 
uniemożliwienia kontroli zakładu. Przyczyną nieprzeprowadzenia kontroli młyna była 
choroba jego współwłaściciela. W obydwu przypadkach podczas kolejnej próby 
przeprowadzono stosowne kontrole, zakończone sporządzeniem protokołów.  
W stosunku do powyższych zakładów Powiatowy Inspektor nie zastosował sankcji 
przewidzianych art. 103 ust. 1 pkt 7 ustawy o bżż.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 209, 444-475) 

1.9. W badanym okresie, dwóch pracowników Sekcji NZS zatrudnionych na 
stanowiskach kierownika sekcji i młodszego asystenta oraz jednego pracownika 
Sekcji HŻŻiPU zatrudnionego na stanowisku starszego asystenta, otrzymało 
na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej31 zgodę Powiatowego Inspektora na: 

 prowadzenie działalności gospodarczej (dwa przypadki) z zastrzeżeniem 
świadczenia usług wykonawstwa instalacji centralnego ogrzewania poza 
godzinami pracy w Powiatowej Stacji oraz opracowywania projektów 
budowlanych poza terenem nadzorowanym przez Powiatowego Inspektora,  

 dodatkowe zatrudnienie (dwa przypadki) z zastrzeżeniem sporządzania 
raportów oddziaływania przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko oraz 
uzgadniania dokumentacji projektowej obiektów zlokalizowanych poza 
terenem miasta Siedlce i powiatu siedleckiego.  

W związku z zastrzeżeniami Powiatowego Inspektora działalność gospodarcza oraz 
dodatkowa praca osób zatrudnionych w Powiatowej Stacji nie pozostawała 
w sprzeczności z obowiązkami służbowymi pracowników i nie wywoływała 
podejrzeń o ich stronniczość lub interesowność. W rejestrze skarg i wniosków oraz 
w rejestrze interwencji nie odnotowano zgłoszeń dotyczących wykonywania przez 
pracowników Powiatowej Stacji na zlecenie producentów żywności usług 
wywołujących podejrzenie o stronniczość lub interesowność. 

Powiatowy Inspektor oraz zastępca dyrektora PSEE nie podejmowali dodatkowego 

zatrudnienia, nie prowadzili działalności gospodarczej oraz nie wykonywali 

dodatkowych zajęć zarobkowych.  
(dowód: akta kontroli tom I str. 476-498) 

W kontrolowanym okresie, Sekcja NZS dokonała jednego odbioru sanitarno-

higienicznego zakładu produkcji żywności (soków owocowo-warzywnych). 

                                                      
31  Dz. U. z 2015 r. poz. 1412. 
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W odbiorze tym nie uczestniczyła osoba mająca zgodę na wykonywanie 

dodatkowego zajęcia w zakresie rzeczoznawstwa sanitarno-higienicznego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 492, 499-505) 

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

1. Rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli prowadzony w formie 
papierowej był niezgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniem w sprawie 
wzorów dokumentów dotyczących rejestracji. Rejestr ten nie zawierał takich danych 
jak: numeru i daty wpisu do rejestru (z wyjątkiem rejestru zakładów żywienia 
zbiorowego zamkniętego), imienia, nazwiska i adresu wnioskodawcy,  numeru 
PESEL (w przypadku osób fizycznych), numeru identyfikacji podatkowej NIP, 
numeru KRS/EDG/ identyfikacyjnego ARiMR, zakresu działalności zakładu, w tym 
rodzaj żywności będącej przedmiotem produkcji lub obrotu oraz daty rozpoczęcia 
działalności zakładu.  
Rejestr zakładów w wersji elektronicznej nie był prowadzony na bieżąco, 
a mianowicie zawierał wpisy dotyczące zakładów, które powinny być z niego 
wykreślone, co było niezgodne z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy o bżż.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 12-68) 

Kierownik Sekcji HŻŻiPU wyjaśniła, że rejestr zakładów w formie papierowej jest 
rejestrem roboczym, zawierającym informacje wynikające z bieżącego nadzoru 
i usprawniającym przygotowanie sprawozdań. Natomiast rejestr zakładów w formie 
elektronicznej nie umożliwia wygenerowanie niezbędnych do sprawozdań danych. 
Nieuwzględnienie wszystkich faktycznie wykreślonych zakładów wynika 
z niezaznaczenia wymaganego pola odznaczenia wykreślenia. W związku z brakiem 
odznaczenia, system nie odczytuje zakładu jako wykreślonego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 125) 

2. W 2013 r. spośród zaplanowanych 418 kontroli nie przeprowadzono 
141 (tj. nie wykonano planu kontroli w 34%), w 2014 r. spośród zaplanowanych 
367 kontroli nie przeprowadzono 136 (tj. nie wykonano planu kontroli w 37%), 
a w I półroczu 2015 r. nie przeprowadzono 27 kontroli spośród 135 zaplanowanych 
(tj. nie wykonano planu kontroli w 20%). 

Z wyjaśnień Kierownika Sekcji HŻŻiPU wynika, że głównymi przyczynami 
niezrealizowania w pełni planów kontroli była likwidacja w trakcie roku zakładów, 
zawieszona działalność zakładów, duża liczba przeprowadzanych kontroli 
nieplanowych oraz sytuacja kadrowa (urlopy macierzyńskie, urlopy wychowawcze, 
zwolnienia chorobowe). 

W latach 2013 – 2015 (I półrocze) zlikwidowano lub zawiesiło działalność 
odpowiednio 53, 33 i 16 zakładów, co stanowiło 12,7%, 9% i 12% niezrealizowanych 
kontroli ujętych w rocznych planach. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 332, tom II str. 1-2, 137-139, 225-227) 

Powiatowy Inspektor właściwie pełnił nadzór nad zakładami ujętymi w rejestrze. 
Wersja elektroniczna rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie była prowadzona na bieżąco, natomiast wersja 
papierowa nie spełniała wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie wzorów 
dokumentów dotyczących rejestracji. W latach 2013-2015 (I półrocze) Powiatowy 
Inspektor nie przeprowadził 304 kontroli ujętych w rocznych planach. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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2. Egzekwowanie przez Inspekcje wydanych zaleceń 
pokontrolnych  

Analiza wybranych losowo 9 protokołów z kontroli sanitarnej wykazała, że w trakcie 
czynności sprawdzano:  

 stan sanitarno-techniczny: pomieszczeń produkcyjnych, pomieszczeń 
magazynowych, pomieszczeń socjalnych, maszyn, urządzeń, linii 
produkcyjnych, środków transportu; 

 warunki przechowywania: surowców, substancji dodatkowych dozwolonych, 
półproduktów, innych składników żywności; 

 zgodność z wymaganiami zdrowotnymi: surowców, dozwolonych substancji 
dodatkowych, substancji wzbogacających, półproduktów, wyrobów gotowych, 
użytej wody itp.; 

 procesy stosowane w produkcji lub w przetwarzaniu żywności; 

 prawidłowość i skuteczność przeprowadzonych procesów mycia i dezynfekcji: 
maszyn, urządzeń, sprzętu, rąk personelu; 

 zastosowanie środków czystości i konserwację urządzeń, a także stosowanie 
środków ochrony przez szkodnikami; 

 materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, a w szczególności 
urządzenia, drobny sprzęt produkujący, naczynia, opakowania jednostkowe 
i transportowe; 

 etykiety i sposób znakowania; 

 warunki magazynowania wyrobów gotowych; 

 stan higieny i zdrowia pracowników biorących udział w procesie produkcji lub 
w obrocie żywnością oraz odbytych szkoleń wymaganych w zakresie 
przestrzegania zasad higieny odpowiednio do wykonywanej pracy; 

 prowadzenie dokumentacji i zapisów dotyczących stosowania systemu kontroli 
wewnętrznej, w tym w szczególności systemu HACCP; 

 przekazywanie wyspecjalizowanym firmom utylizacyjnym żywności niezdatnej 
do spożycia i utylizacyjne. 

Ponadto w ramach przeprowadzonych kontroli wykorzystywane były ustalenia 
kontroli wewnętrznej w przypadkach jej funkcjonowania w zakładzie kontrolowanego 
producenta żywności. Sprawdzano także zagadnienia dotyczące zastosowania 
przez producentów żywności barier uniemożliwiających wprowadzanie wadliwych 
produktów (składników) wytworzonych poza ich zakładami. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 3-4) 

W kontrolowanym okresie PSSE przeprowadziła kontrole:  

 zakładów produkujących żywność pochodzenia niezwierzęcego, w trakcie 
których stwierdzono, m.in.: brak bieżącej higieny przy stanowiskach mycia 
i osuszania sprzętu pomocniczego; odpryski farby na suficie w pomieszczeniu 
produkcji galanterii cukierniczej; w pomieszczeniach stwierdzono obecność 
zwierząt domowych; niewłaściwe znakowanie gotowego wyboru; uszkodzenia 
siatki zabezpieczającej przed owadami w oknie. Personel zakładu nie posiadał 
ochronnego nakrycia głowy; brak było do wglądu orzeczeń lekarskich do celów 
sanitarno-epidemiologicznych oraz dokumentacji GHP32 i GMP33 i HACCP34;  

 zakładów wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego 
nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, w trakcie 
których stwierdzono, m.in.: brak dokumentów potwierdzających pochodzenie 

                                                      
32  Dobra Praktyka Higieniczna. 
33  Dobra Praktyka Produkcyjna. 
34  System Analizy Kontroli i Krytyczne Punkty Kontroli. 

Opis stanu 
faktycznego 
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wędlin i mięsa; używanie jednej wagi do mięsa i wędlin; przechowywanie 
wędlin poza urządzeniami chłodniczymi bez zabezpieczenia od strony klienta; 
brak wody bieżącej ciepłej przy stanowiskach mycia; nieszczelne drzwi do 
magazynu sklepu; niewłaściwą temperaturę w urządzeniu chłodniczym 
z podrobami;  

 zakładów produkujących lub wprowadzających żywność zawierającą 
jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty 
pochodzenia zwierzęcego, w trakcie których stwierdzono, m.in.: 
wykorzystywanie stanowiska pracy niezgodnie z przeznaczeniem; 
przetrzymywanie produktów w niewłaściwych do tego celu pomieszczeniach; 
brak segregacji żywności gotowej i surowej w urządzeniach chłodniczych; brak 
identyfikacji części produktów mrożonych; skorodowany i brudny osuszacz do 
drobnego sprzętu; przechowywanie w urządzeniu chłodniczym jaj bez 
dokumentów potwierdzających dezynfekcję; rozszerzony bez zgody PPIS 
zakres działalności o obróbkę wstępną ziemniaków świeżych. 

Stwierdzone nieprawidłowości w trakcie kontroli zostały usunięte. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 5-44) 

W celu ustalenia prawidłowości stosowania procedur kontrolnych przez PSSE, 
przeprowadzono oględziny kiosku cukierniczego położonego na terenie targowiska 
miejskiego oraz sklepu w Siedlcach w zakresie bieżącego stanu sanitarno-
higienicznego i technicznego, warunków przechowywania środków spożywczych, 
sprawdzenia terminów przydatności dat minimalnej trwałości środków spożywczych 
i etykietowania produktów. 
Oględziny NIK w zakresie przestrzegania procedur podczas kontroli 
przeprowadzanych przez PSSE wykazały, że w jej trakcie sprawdzano bieżący stan 
sanitarno-higieniczny i techniczny, warunki przechowywania środków spożywczych, 
terminy przydatności i daty minimalnej trwałości środków spożywczych. Opis stanu 
faktycznego zapisano w protokole z kontroli w sposób czytelny i przejrzysty 
z zastosowaniem właściwego wzoru35. Protokół z kontroli sporządzono w dwóch 
egzemplarzach, kopię za potwierdzeniem odbioru pozostawiono osobie obecnej 
przy czynnościach ze strony kontrolowanego zakładu. Na zakończenie czynności 
omówiono jej wyniki stosownie do procedury urzędowej kontroli żywności oraz 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 45-125) 

W kontrolowanym okresie PSSE w związku z naruszeniem przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa żywności przesłała do Prokuratury Rejonowej w Siedlcach 
zawiadomienie dotyczące oferowania do sprzedaży pasków do wybielania zębów 
o przekroczonym stężeniu nadtlenku wodoru. Prokuratura umorzyła sprawę 
stwierdzając, że czyn nie stanowił przestępstwa z powodu znikomej społecznej 
szkodliwości.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 126-127) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

W kontrolowanym okresie, PPIS w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa żywności informował odpowiednie organy ścigania. 
Czynności kontrole prowadzano zgodnie z procedurami wydanymi przez GIS, które 
obejmowały istotnie elementy funkcjonowania zakładów, co również potwierdziły 

                                                      
35  Określonego w procedurze urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 

z żywnością wydaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie procedury 
przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 
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przeprowadzone oględziny. Analiza dokumentów źródłowych dotyczących kontroli 
wykazała, że kontrolowana jednostka w sposób prawidłowy egzekwowała 
wydawane zalecenia pokontrolne. 

3. Współpraca pomiędzy inspekcjami  

W okresie objętym kontrolą, PSSE prowadziła współpracę z inspekcją weterynaryjną 
poprzez RASFF36. W latach 2013-2015 (do 30 czerwca), PSSE wysłała jedno 
powiadomienie, a otrzymała ich łącznie 9037. Spośród powyższych powiadomień 
26 były powiadomieniami informacyjnymi, a 64 alarmowymi i dotyczyły takich 
artykułów jak, np. borowik suszony, sos pomidorowy z warzywami, wafle z kremem 
waniliowym, napój niegazowany o smaku wiśniowym, mąka żytnia, figi suszone, 
tatar wołowy, szprot wędzony w oleju roślinnym, herbata czarna liściasta, stek 
z rekina. 
W związku z powyższym PSSE w każdym przypadku przeprowadziła kontrole 
podczas których ustalono, m.in. że produkty które zakwestionowano były 
wycofywane ze sprzedaży i przekazywane do utylizacji, sprzedane indywidualnym 
klientom38, zwrócone do producenta. Nie stwierdzono przypadku obrotu 
zakwestionowanymi produktami.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 311-323) 

W dniu 25 kwietnia 2008 r. PSSE zawarła porozumienie z Powiatowym Lekarzem 
Weterynarii w Siedlcach o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej i organów Inspekcji Weterynaryjnej39, w którym określono 
szczegółowe warunki i sposób współdziałania w zakresie: 

 sprawowania nadzoru oraz przeprowadzania urzędowych kontroli żywności  
w zakładach produkujących środki spożywcze, 

 wystąpienia chorób odzwierzęcych oraz odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych. 

W Porozumieniu określono również zasady i zakres: 

 bieżącej współpracy PPIS i PIW, mającej na względzie zapewnienie sprawnego 
nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz nad 
sytuacją epidemiologiczną i epizootyczną w zakresie chorób odzwierzęcych 
(zoonoz),  

 nadzoru nad zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia 
zwierzęcego. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 324-338) 

W ramach współdziałania i współpracy PSSE przekazywała listy zakładów 
produkujących lub przechowujących środki spożywcze wspólnie nadzorowanych 
przez Inspekcję Weterynarii i PPIS z częstotliwością raz na rok, a w przypadku 
zakładów produkujących lub przechowujących środki spożywcze, które produkują 
lub wprowadzają na rynek pasze lub materiały paszowe dla zwierząt przekazano 
w dniu 29 marca 2013 r. Jak wyjaśniła Dyrektor PPIS w momencie kiedy nastąpiłaby 
jakaś zmiana w ciągu roku, dotycząca wspólnie nadzorowanych obiektów, 
informacja zostałaby przesłana do Powiatowego Lekarza Weterynarii40. 
W momencie stwierdzenia w kontrolowanym zakładzie, że oprócz żywności 
produkowane są pasze, takie informacje przekazywane są do PLW. Jeżeli nie mamy 
takich informacji to nie przekazujemy informacji co pół roku, że nic się nie zmieniło. 

(dowód: akta kontroli, tom II str.339-351, 429) 

                                                      
36  System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt. 
37  W tym w 2013 r. – 32 powiadomienia, w 2014 r. – 47 i do 30 czerwca 2015 r. – 12. 
38  Nie było możliwości wycofania produktów od klientów.  
39  Zwane porozumieniem o współdziałaniu i współpracy. 
40  Dalej także PLW. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W kontrolowanym okresie, w ewidencji PSSE nie było zakładów prowadzących 
działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów 
pochodzenia zwierzęcego „na odległość” (sprzedaż wysyłkowa). 

 (dowód: akta kontroli, tom II str.429) 

PSSE sprawowała nadzór nad zakładami produkującymi żywność pochodzenia 
niezwierzęcego, lub w której skład wchodzą przetworzone produkty pochodzenia 
zwierzęcego, zgodnie z § 3 porozumienia o współdziałaniu i współpracy. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 69-124) 

W kontrolowanym okresie, PSSE sprawowała nadzór nad 4 obiektami na 
targowiskach, w których produkowane były lub wprowadzane do obrotu środki 
spożywcze niezwierzęcego pochodzenia oraz w których dokonywano siekania, 
dzielenia, porcjowania lub mielenia mięsa na życzenie konsumenta. Podczas jednej 
z kontroli na targowisku miejskim stwierdzono sprzedaż mięsa surowego cielęcego 
w elementach w różnym asortymencie oraz wędlin bez możliwości identyfikacji 
o czym poinformowano PLW w Siedlcach. 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 340, 347, 350, 353) 

PSSE w ramach porozumienia o współdziałaniu i współpracy, zgodnie z § 6 
Porozumienia przekazywała Inspekcji Weterynaryjnej: 

 informacje dotyczące naruszeń przepisów, 

 informacje o zwrotach produktów pochodzenia zwierzęcego od podmiotów 
zajmujących się sprzedażą detaliczną do producentów tych produktów, jeżeli 
zwroty dotyczyć będą produktów, które wcześniej zostały przyjęte do sprzedaży 
od producenta lub pośrednika handlowego,  

 wyniki badań laboratoryjnych wskazujących na niewłaściwą jakość środków 
spożywczych pochodzenia zwierzęcego mogących mieć wpływ na zdrowie 
ludzi lub zwierząt. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 352-383) 

W kontrolowanym okresie, PSSE współpracowała z PLW w zakresie zwalczania 
chorób zakaźnych. W latach 2013 r. – 2015 r. (do 7 grudnia) ww. Inspekcje wykryły 
łącznie 41 przypadków czynnika chorobotwórczego, w tym 8 przypadków 
Salmonellozy, 6 przypadków Włośnicy, 25 – Bąblownicy, dwa przypadki Gruźlicy. 
Dla 182 przypadków przekazywano informacje o podjęciu oraz zakończeniu 
obserwacji zwierząt w kierunku wścieklizny. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 384-403) 

W kontrolowanym okresie, PSSE raz na kwartał przesyłała do Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej rejestr eksporterów do Federacji Rosyjskiej 
zarejestrowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
przeprowadziła jedną kontrolę z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach 
urzędowych badań pozostałości środków ochrony roślin w płodach roślin. W trakcie 
kontroli  nie stwierdzono przekroczeń NDP. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 404-421) 

Po stwierdzeniu sprzedaży, na targowisku miejskim, mięsa cielęcego w elementach 
w różnym asortymencie oraz wędlin bez możliwości identyfikacji oraz po otrzymaniu 
zawiadomienia o stwierdzonym nielegalnym uboju świń i sprzedaży mięsa, PSSE 
zawiadomiła o tym fakcie PLW w Siedlcach. W powyższych przypadkach PLW 
podjął działania i w pierwszym przypadku wymierzył karę pieniężną w wysokości 
1 400 zł, a w drugim zawiadomił Komendanta Miejskiej Policji w Siedlcach, który 
odmówił wszczęcie dochodzenia wobec braku danych dostatecznie 
uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu. 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 431-458) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

PPIS na bieżąco współpracował z innymi inspekcjami w zakresie bezpieczeństwa 
żywności. Współpraca ta polegała na wymianie informacji, oraz wspólnym 
planowaniu i przeprowadzaniu kontroli. Ponadto w celu eliminacji zagrożeń, PPIS 
aktywnie współuczestniczył w przekazywaniu powiadomień do systemu RASFF.  

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 rzetelne 
prowadzenie rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK Pani Dyrektor 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 Dyrektor 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 29 grudnia 2015 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler: Wicedyrektor 

Janusz Łojewski 
 

Bartosz Pomykała 
starszy inspektor kontroli państwowej 
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