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I. Dane identyfikacyjne 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu (dalej: „Stacja” lub 
„WSSE”) 

 

Jacek Klakočar Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu od 1 
października 2012 r., (dalej: „DPWIS”) 

Realizacja zadań dotyczących zapewnienienia bezpieczeństwa konsumentów przed 
negatywnym wpływem tworzyw sztucznych 

 

2017 r. - 2019 r. z dopuszczeniem dowodów sporządzonych przed i po tym okresie, 
jeżeli miały one związek z działaniami prowadzonymi w tym okresie 

 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

 

 

Edward Klatka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LWR/108/2020 z 3 sierpnia 2020 r.   

 (akta kontroli: tom I, str.1; tom III, str. 415-420) 

 

                                                      
1 Dz.U. z 2020 r. poz. 1200. Dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w latach 2017-2019 
podejmował działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa konsumentów 
w aspekcie możliwości występowania negatywnego wpływu tworzyw sztucznych na 
zdrowie i życie ludzi, w tym w ramach funkcjonowania systemu wczesnego 
ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF).  

Działania w tym zakresie podejmowane były terminowo. W szczególności 
niezwłocznie, tj. kolejnego dnia po uzyskaniu wyników badań wadliwych wyrobów, 
przesłano do Krajowego Punktu Kontaktowego (dalej: „KPK”) trzy zgłoszenia 
alarmowe dotyczące wykrytych niebezpiecznych produktów z tworzyw sztucznych. 

W wyniku kontroli stwierdzono dwie nieprawidłowości, które dotyczyły: 
1) przekazywania w sprawach dziewięciu powiadomień w systemie RASFF nie 
w pełni rzetelnych informacji do KPK oraz organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(dalej: „PIS”), w zakresie sposobu dokonania ustaleń faktycznych (w kierowanych 
pismach informowano o przeprowadzeniu kontroli, w sytuacji gdy część 
Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych (dalej: „PPIS”) z terenu 
województwa dolnośląskiego pozyskiwała informacje telefonicznie lub drogą 
elektroniczną, a nie poprzez kontrole w wytypowanych zakładach) oraz  

2) jedynej wydanej w badanym okresie decyzji w sprawie wycofania z obrotu 
wadliwych wyrobów z tworzywa sztucznego, w przypadku której stwierdzono, 
iż została skierowana przez PPIS w Górze do podmiotu, który nie posiadał 
przymiotu strony w postępowaniu administracyjnym, a DPWIS nie podjął działań, 
jako organ wyższego stopnia, w zakresie weryfikacji prawidłowości wydanej decyzji.  

W ocenie NIK sposób pozyskiwania informacji dotyczących wyrobów objętych 
powiadomieniami w systemie RASSF drogą telefoniczną lub elektroniczną, stwarza 
ryzyko przekazania do RASFF nie w pełni rzetelnych danych. 

NIK zauważa, że w ramach systemu RASFF nie przekazywano do KPK informacji 
o ilości wadliwych produktów sprzedanych konsumentom. W ocenie NIK 
przekazywanie danych w tym zakresie byłoby celowe w kontekście podejmowanych 
decyzji o publikacji ostrzeżeń publicznych przez Głównego Inspektora Sanitarnego 
(dalej: „GIS”).  

DPWIS nie zalecił w 2019 r. objęcia wzmożoną kontrolą PPIS działających na 
obszarze województwa dolnośląskiego placówek handlowych jednego 
z przedsiębiorców, mającego siedzibę na terenie województwa, w którego sieci 
sklepów na terenie kraju, stwierdzono czterokrotnie w latach 2017-20183 
wprowadzanie do obrotu wadliwych wyrobów z tworzyw sztucznych, z których 
migrowały substancje chemiczne szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi. W ocenie NIK 
powtarzalność stwierdzanych nieprawidłowości powinna skutkować, w ramach 
prowadzonej analizy ryzyka, wytypowaniem placówek ww. podmiotu do kontroli 
i poboru próbek kolejnych wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością w celu poszerzonego sprawdzenia czy oferowane w tych 
placówkach wyroby są bezpieczne dla konsumentów4.  

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Przedmiotem czterech z dziewięciu powiadomień w systemie RASFF, które w latach 2017-2018 dotyczyły wyrobów 
z tworzyw sztucznych, były wyroby sprzedawane konsumentom przez ten podmiot Trzykrotnie zagrożenia były identyfikowane 
przez organy spoza województwa dolnośląskiego. W ramach działania organów PIS z terenu województwa dolnośląskiego 
i realizacji planu poboru próbek, w 2018 r. w jednej placówce tego podmiotu pobrano próbkę wyrobu z tworzywa sztucznego. 
Wyniki badania tej próbki potwierdziły wadliwość oferowanego wyrobu (migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych). 
4 Zasadność takich działań potwierdziło zgłoszenie w systemie RASFF, dokonane w 2019 r. przez Lubuskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie w wyniku działań PPIS w Międzyrzeczu, który stwierdził wadliwość 
kolejnego oferowanego wyrobu w tej sieci sklepów.  
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NIK zwraca uwagę na potrzebę podjęcia działań w zakresie usprawnienia 
wykonywania badań laboratoryjnych pobranych próbek materiałów i wyrobów z 
tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością w celu skrócenia czasu wykonywania 
badań w kierunku migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych. W przypadku 
jednego ze zgłoszeń alarmowych dokonanych przez DPWIS do systemu RASFF, od 
dnia pobrania próbki do dnia sporządzenia sprawozdania z badań upłynęło 36 dni. 
Długi czas badania ma bezpośredni wpływ na efektywność funkcjonowania systemu 
RASFF, bowiem uzyskanie wyników badań warunkuje dokonanie ewentualnych 
powiadomień alarmowych i dalsze działania organów urzędowej kontroli żywności, 
a tym okresie wadliwe wyroby mogą być nadal sprzedawane konsumentom.  

NIK wskazuje, że pomimo funkcjonowania na terenie województwa dolnośląskiego 
ponad 25 zakładów produkujących materiały i wyroby z tworzyw sztucznych do 
kontaktu z żywnością, w latach 2017 – 2019 pobrano w tych zakładach tylko jedną 
próbkę wyrobów do badania.  

NIK zauważa również, że w prowadzonej przez DPWIS działalności oświatowo-
zdrowotnej nie uwzględniano w badanym okresie zagadnień związanych z ochroną 
ludzi przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych, co było związane 
z przyjęciem innych priorytetów w działalności oświatowo-zdrowotnej, wpisujących 
się w główne kierunki działania WSSE. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów przed 

negatywnym wpływem tworzyw sztucznych 
1. W statucie nadanym Zarządzeniem nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 
4 stycznia 2010 (wraz z późniejszymi zmianami) określono, że w WSSE, jako 
wyodrębnione komórki organizacyjne, funkcjonowały w badanym okresie, m. in. 
Dział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, którego nazwa została 
następnie zmieniona na Dział Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia5 oraz Dział 
Laboratoryjny. Szczegółowa organizacja wewnętrzna oraz zadania komórek 
organizacyjnych Stacji określono w regulaminie organizacyjnym nadanym 
Zarządzeniem nr 37/DYR/10 Dyrektora Stacji z dnia 16 listopada 2016 r. (wraz 
z późniejszymi zmianami).  

(akta kontroli: tom I, 106-151) 

W regulaminie organizacyjnym (§ 13) określono, że do Działu Higieny Żywności, 
Żywienia i Przedmiotów Użytku6, należała, między innymi: 1) realizacja zadań 
Wojewódzkiego Inspektora, jako organu I II instancji w zakresie nadzoru nad 
warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, w tym produkcji, transportu, 
przechowywania, sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego oraz 
sprawowanie nadzoru w zakresie materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością zgodnie z przepisami unijnymi, 2) współuczestnictwo 
w kontrolach związanych z oceną jakości zdrowotnej środków spożywczych, 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 3) wdrażanie 
w województwie dolnośląskim „Planu pobierania próbek i badania żywności 
w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu” oraz przygotowanie 
sprawozdań z jego realizacji, 4) rozpatrywanie i załatwianie odwołań od decyzji 
i zażaleń wydanych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, 
                                                      
5 Zarządzeniem nr 503a Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 września 2019 r. zmieniono statut Stacji, wprowadzając zmianę 
nazwy Działu Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku na Dział Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia. 
6 Nazwa działu w regulaminie organizacyjnym została zmieniona na Dział Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Zarządzeniem 
Nr 4/DYR/20 Dyrektora Stacji z dnia 10 stycznia 2020 r., które weszło w życie 12 lutego 2020 r. (w dniu jego zatwierdzenia 
przez Wojewodę Dolnośląskiego). 
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5) prowadzenie szkoleń i narad dla pracowników powiatowych stacji, 
6) uczestniczenie w działalności profilaktycznej, 7) podejmowanie działań w ramach 
systemu RASFF – analiza ryzyka, ocena ryzyka, 8) bieżące monitowanie strony 
internetowej Komisji Europejskiej w zakresie powiadomień o niebezpiecznych 
produktach żywnościowych, 9) współpraca z innymi organami kontroli państwowej 
w dziedzinie produkcji, dystrybucji i przechowywania żywności oraz materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.  

Do zadań Działu Laboratoryjnego w zakresie Pracowni Chemicznej Przedmiotów 
Użytku7 należało: 1) wykonywanie badań chemicznych materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z przyjętym planem kontroli 
urzędowych i monitoringowych, 2) wykonywanie badań chemicznych wyrobów 
kosmetycznych i wyrobów chemii gospodarczej.  

(akta kontroli: tom I, 152-232) 

2. W rejestrach zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów do kontaktu 
z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się 
recyklingiem, prowadzonych przez PPIS z terenu województwa dolnośląskiego 
zgodnie z art. 64-65 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia8, według stanu na 31 grudnia danego roku znajdowało się: 1) w 2017 r. – 
67 zakładów produkcyjnych (w tym 26 produkujących materiały i wyroby z tworzyw 
sztucznych do kontaktu z żywnością) i 266 miejsca obrotu9 (hurtownie i sklepy, 
w tym 220 zajmujących się obrotem materiałami i wyrobami do kontaktu 
z żywnością wykonanymi z tworzyw sztucznych), 2) w 2018 r. – 70 zakładów 
produkcyjnych (w tym 27 produkujących materiały i wyroby z tworzyw sztucznych do 
kontaktu z żywnością) i 311 miejsc obrotu (w tym 255 zajmujących się obrotem 
materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością wykonanymi z tworzyw 
sztucznych), 3) w 2019 r. – 69 zakładów produkcyjnych (w tym 27 produkujących 
materiały i wyroby z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością) i 350 miejsc 
obrotu (w tym 289 zajmujących się obrotem materiałami i wyrobami do kontaktu 
z żywnością wykonanymi z tworzyw sztucznych).  

W badanych okresie na terenie województwa dolnośląskiego nie funkcjonowały 
zakłady działające na rynku materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu 
z żywnością, w których zajmowano się recyklingiem. 

(akta kontroli: tom I, str. 458-460,482) 

W 2017 r. 17 z 26 PPIS z terenu województwa dolnośląskiego zaplanowało 69 
kontroli w 68 zakładach działających na rynku materiałów i wyrobów do kontaktu 
z żywnością10. Z tego w zakładach działających na rynku materiałów i wyrobów 
z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością 16 z 26 PPIS11 zaplanowało 

                                                      
7 Od 12 lutego 2020 r. działającej pod nazwą Pracownia Badań Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością. Od dnia 
12 lutego 2020 r. w regulaminie organizacyjnym zakres zadań tej pracowni został określony, jako: 1) wykonywanie badań 
chemicznych, fizycznych i sensorycznych próbek materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 
2) wykonywanie badań chemicznych próbek produktów kosmetycznych. 
8 Dz.U. z 2019 r. poz. 1252, ze zm. 
9 Dane dotyczące miejsc obrotu obejmują wyłącznie hurtownie i sklepy, w których dominującym lub jedynym przedmiotem 
obrotu są materiały i wyroby do kontaktu z żywnością i nie uwzględniają hurtowni i sklepów, w których głównym przedmiotem 
obrotu jest żywność (obrót materiałami lub wyrobami do kontaktu z żywnością stanowi dodatkowy zakres działalności hurtowni 
lub sklepu). 
10 Kontroli nie zaplanowali PPIS z: Dzierżoniowa, Głogowa, Góry, Lubania, Lwówka Śląskiego, Milicza, Polkowic, Strzelina, 
Trzebnicy. W przypadku ww. organów zakłady produkcyjne działające na rynku materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością 
funkcjonowały jedynie na obszarze właściwości miejscowej PPIS w Strzelinie (dwa zakłady produkcyjne działające na rynku 
materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością). 
11 Kontrole zaplanowali PPIS w: Bolesławcu, Jaworze, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubinie, Oleśnicy, 
Środzie Śląskiej, Świdnicy, Wałbrzychu, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi oraz we Wrocławiu. Kontroli takiej 
nie zaplanował PPIS w Oławie (według danych z rejestru zakładów na obszarze właściwości miejscowej tego organu 
funkcjonowały dwa zakłady (miejsca obrotu) działające na rynku materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu 
z żywnością.  
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45 kontroli (w tym w 19 zakładach produkcyjnych 11 z 13 PPIS, na których obszarze 
właściwości miejscowej działały zakłady produkcyjne12 zaplanowało 20 kontroli).  

Z zaplanowanych 45 kontroli w zakładach działających na rynku materiałów 
i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością zrealizowano 38 kontroli 
planowych. W pozostałych przypadkach kontroli planowych nie wykonano ze 
względu na: zamknięcie zakładu z powodu przebudowy (jeden przypadek)13, 
długotrwałe absencje lub zmniejszenie obsady kadrowej sekcji i działania 
ponadplanowe sekcji (dwa przypadki)14, wykreślenie zakładów z rejestru (dwa 
przypadki)15, realizację kontroli interwencyjnych w ramach systemu RASFF (dwa 
przypadki)16. Z tego przypadku zakładów produkcyjnych działających na rynku 
materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością zrealizowano 
17 z 20 kontroli planowych. W pozostałych przypadkach kontroli planowych nie 
wykonano ze względu na: zamknięcie zakładu z powodu przebudowy (jeden 
przypadek), długotrwałe absencje (jeden przypadek), realizację kontroli 
interwencyjnej w ramach systemu RASFF (jeden przypadek). 

W 2018 r. 17 z 26 PPIS z terenu województwa dolnośląskiego zaplanowało 67 
kontrole w 66 zakładach działających na rynku materiałów i wyrobów do kontaktu 
z żywnością17. Z tego w zakładach działających na rynku materiałów i wyrobów 
z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością 16 z 26 PPIS18 zaplanowało 39 
kontroli (w tym w 20 zakładach produkcyjnych 10 z 13 PPIS, na których obszarze 
właściwości miejscowej działały zakłady produkcyjne19, zaplanowało 21 kontroli).  

Z zaplanowanych 39 kontroli w zakładach działających na rynku materiałów 
i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością zrealizowano 31 kontroli 
planowych. W pozostałych przypadkach kontroli planowych nie wykonano ze 
względu na: braki kadrowe lub realizację innych obowiązków służbowych (trzy 
przypadki)20, likwidację lub zamknięcie zakładu (dwa przypadki)21, realizację kontroli 
interwencyjnych w ramach systemu RASFF (jeden przypadek)22, realizację kontroli 

                                                      
12 Kontrole zaplanowali PPIS w: Jaworze, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Legnicy, Oleśnicy, Środzie Śląskiej, 
Wałbrzychu, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich oraz we Wrocławiu. Przy czym PPIS w Kłodzku zaplanował kontrolę czterech 
z pięciu zakładów z jego obszaru, PPIS w Wołowie zaplanował kontrolę jednego z dwóch zakładów z jego obszaru, a PPIS we 
Wrocławiu zaplanował kontrolę czterech z pięciu z pięciu zakładów z jego obszaru. Na obszarze właściwości pozostałych 
PPIS, którzy planowali przeprowadzenie kontroli, działało od jednego do dwóch zakładów produkcyjnych i planowano 
przeprowadzenie kontroli w tych zakładach. Natomiast w zakładach produkcyjnych kontroli nie zaplanowali PPIS w Bolesławcu 
(dwa zakłady na obszarze właściwości miejscowej) i Strzelinie (dwa zakłady na obszarze właściwości miejscowej). 
13 Dotyczyło to kontroli zaplanowanej przez PPIS w Oleśnicy w zakładzie produkcyjnym. 
14 Dotyczyło to kontroli zaplanowanych przez PPIS w Jeleniej Górze w zakładzie produkcyjnym oraz przez PPIS w Zgorzelcu 
w miejscu obrotu.   
15 Dotyczyło to kontroli zaplanowanej przez PPIS we Wrocławiu w dwóch miejscach obrotu. 
16 Dotyczyło to kontroli zaplanowanej przez PPIS we Wrocławiu w miejscu obrotu i zakładzie produkcyjnym. 
17 Kontroli nie zaplanowali PPIS z Dzierżoniowa, Głogowa, Góry, Legnicy, Milicza, Polkowic, Strzelina, Środy Śląskiej, 
Trzebnicy. W przypadku ww. organów zakłady produkcyjne działające na rynku materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością 
funkcjonowały na obszarze właściwości miejscowej: PPIS w Legnicy (dwa zakład produkcyjny działający na rynku materiałów 
i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością), PPIS w Strzelinie (dwa zakłady produkcyjne działające na rynku 
materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością) oraz PPIS w Środzie Śląskiej (jeden zakład produkcyjny 
działający na rynku materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością).  
18 Kontrole zaplanowali PPIS w: Bolesławcu, Jaworze, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubinie, Lwówku Śląskim, 
Oleśnicy, Oławie, Świdnicy, Wałbrzychu, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi oraz we Wrocławiu. Kontroli 
takiej nie zaplanowali państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni z Dzierżoniowa, Głogowa, Góry, Legnicy, Lubania, Milicza, 
Polkowic, Strzelina, Środy Śląskiej i Trzebnicy.   
19 Kontrole zaplanowali PPIS w: Bolesławcu, Jaworze, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Oleśnicy, Wałbrzychu, 
Wołowie, Ząbkowicach Śląskich oraz we Wrocławiu. Przy czym PPIS w Jeleniej Górze zaplanował kontrolę jednego z dwóch 
zakładów z jego obszaru, PPIS w Kłodzku zaplanował kontrolę czterech z pięciu zakładów z jego obszaru, a PPIS we 
Wrocławiu kontrolę pięciu z siedmiu zakładów. Na obszarze właściwości pozostałych PPIS, którzy planowali przeprowadzenie 
kontroli, działało od jednego do dwóch zakładów produkcyjnych i planowano przeprowadzenie kontroli w tych zakładach. 
Natomiast w zakładach produkcyjnych kontroli nie zaplanowali PPIS w Legnicy (jeden zakład na obszarze właściwości 
miejscowej), Strzelinie (dwa zakłady na obszarze właściwości miejscowej) i Środzie Śląskiej (jeden zakład na obszarze 
właściwości miejscowej).  
20 Dotyczyło to kontroli zaplanowanych przez PPIS w Wałbrzychu i PPIS w Zgorzelcu w miejscach obrotu oraz kontroli 
zaplanowanej przez PPIS w Jeleniej Górze w zakładzie produkcyjnym. 
21 Dotyczyło to kontroli zaplanowanych przez PPIS w Wołowie i PPIS w Ząbkowicach Śląskich w zakładach produkcyjnych.  
22 Dotyczyło to kontroli zaplanowanej przez PPIS we Wrocławiu w miejscu obrotu. 
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tematycznych (dwa przypadki)23. Z tego w przypadku zakładów produkcyjnych 
działających na rynku materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu 
z żywnością zrealizowano 16 z 21 kontroli planowych. W pozostałych przypadkach 
kontroli planowych nie wykonano ze względu na: realizację innych obowiązków 
służbowych (jeden przypadek), likwidację lub zamknięcie zakładu (dwa przypadki), 
realizację kontroli tematycznych (dwa przypadki).  

W 2019 r. 17 z 26 PPIS z terenu województwa dolnośląskiego zaplanowało 
74 kontrole w 73 zakładach działających na rynku materiałów i wyrobów do kontaktu 
z żywnością24. Z tego w zakładach działających na rynku materiałów i wyrobów 
z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością 15 z 26 PPIS25 zaplanowało 43 
kontrole (w tym w 17 zakładach produkcyjnych 9 z 13 PPIS, na których obszarze 
właściwości miejscowej działały zakłady produkcyjne26, zaplanowało 18 kontroli).  

Z zaplanowanych 43 kontroli w zakładach działających na rynku materiałów 
i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością zrealizowano 31 kontroli 
planowych. W pozostałych przypadkach kontroli planowych nie wykonano ze 
względu na: braki kadrowe, realizację innych obowiązków służbowych lub realizację 
kontroli interwencyjnych, w tym w ramach systemu RASFF (9 przypadków)27, 
likwidację lub wykreślenie zakładów z rejestru (trzy przypadki)28. Z tego w przypadku 
zakładów produkcyjnych działających na rynku materiałów i wyrobów z tworzyw 
sztucznych do kontaktu z żywnością zrealizowano 15 z 18 kontroli planowych. 
W pozostałych przypadkach kontroli planowych nie wykonano ze względu na: 
realizację innych obowiązków służbowych, w tym kontroli w ramach systemu RASFF 
(dwa przypadki) i likwidację zakładu (jeden przypadek).  

W ramach kontroli planowych zakładów produkcyjnych działających na rynku 
wyrobów i materiałów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywności w latach 2017 – 
2019 nie pobierano próbek wyrobów do badania.  

(akta kontroli: tom I, str. 458-460,482; tom II, str. 1-226, 441-448; tom IV, str. 296-
299) 

3. W 2017 r. w planie pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej 
kontroli i monitoringu dla PIS przewidziano na terenie województwa dolnośląskiego 
pobranie próbek oraz badanie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością w kierunku migracji substancji 
chemicznych w ilości 38 próbek. Plan został w pełni zrealizowany29. Ponadto 

                                                      
23 Dotyczyło to kontroli zaplanowanych przez PPIS we Wrocławiu w dwóch zakładach produkcyjnych. 
24 Kontroli nie zaplanowali PPIS z: Dzierżoniowa, Głogowa, Góry, Milicza, Polkowic, Strzelina, Środy Śląskiej, Trzebnicy 
i Zgorzelca. W przypadku ww. organów zakłady produkcyjne działające na rynku materiałów i wyrobów do kontaktu 
z żywnością funkcjonowały na obszarze właściwości miejscowej: PPIS w Strzelinie (dwa zakłady produkcyjne działające na 
rynku materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością) oraz PPIS w  Środzie Śląskiej (1 zakład 
produkcyjny działający na rynku materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością).  
25 Kontrole zaplanowali PPIS w: Bolesławcu, Jaworze, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubinie, Lwówku 
Śląskim, Oleśnicy, Świdnicy, Wałbrzychu, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Złotoryi oraz we Wrocławiu. Kontroli takiej nie 
zaplanowali PPIS z: Dzierżoniowa, Głogowa, Góry, Lubania, Milicza, Polkowic, Oławy, Strzelina, Środy Śląskiej, Trzebnicy 
i Zgorzelca.   
26 Kontrole zaplanowali PPIS w: Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Legnicy, Oleśnicy, Wałbrzychu, Wołowie, Ząbkowicach 
Śląskich oraz we Wrocławiu. Przy czym PPIS w Kłodzku zaplanował kontrolę czterech z pięciu zakładów z jego obszaru, 
a PPIS we Wrocławiu kontrolę pięciu z siedmiu zakładów. Na obszarze właściwości pozostałych PPIS, którzy planowali 
przeprowadzenie kontroli, działało od jednego do dwóch zakładów produkcyjnych i planowano przeprowadzenie kontroli w tych 
zakładach. Natomiast w zakładach produkcyjnych kontroli nie zaplanowali PPIS w Bolesławcu (dwa zakłady na obszarze 
właściwości miejscowej), Jeleniej Górze(dwa zakłady na obszarze właściwości miejscowej), Strzelinie (dwa zakłady na 
obszarze właściwości miejscowej) i Środzie Śląskiej (jeden zakład na obszarze właściwości miejscowej).  
27 Dotyczyło to kontroli zaplanowanej przez PPIS w Bolesławcu w miejscu obrotu, kontroli zaplanowanych przez PPIS 
w Jeleniej Górze w dwóch miejscach obrotu, kontroli zaplanowanej przez PPIS w Lubinie w miejscu obrotu, kontroli 
zaplanowanych przez PPIS we Wrocławiu w dwóch zakładach produkcyjnych, kontroli zaplanowanych przez PPIS 
w Ząbkowicach Śląskich w trzech miejscach obrotu.  
28 Dotyczyło to kontroli zaplanowanych przez PPIS w Bolesławcu i PPIS w Jeleniej Górze w miejscach obrotu oraz kontroli 
zaplanowanej przez PPIS w Wałbrzychu w zakładzie produkcyjnym.  
29 W tym zakresie planowano pobranie i wykonano badanie: 15 próbek w kierunku migracji globalnej z materiałów i wyrobów 
z tworzyw sztucznych, 18 próbek kierunku migracji specyficznej pierwszorzędowych amin aromatycznych (z wyrobów 
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planowano pobranie i zbadanie 11 próbek w zakresie oceny organoleptycznej, co 
zostało w pełni zrealizowane. 

W 2018 r. w planie pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej 
kontroli i monitoringu dla PIS przewidziano na terenie województwa dolnośląskiego 
pobranie próbek oraz badanie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością w kierunku migracji substancji 
chemicznych w ilości 46 próbek. Plan w zakresie łącznej ilości próbek został 
zrealizowany30, z tym, że ze względu na niedostępność asortymentu w zakresie 
pobrania do badań próbek materiałów i wyrobów lakierowanych w kierunku badania 
migracji specyficznej bisfenolu A (przewidywano do pobrania pięć próbek) nie 
wykonano badań w tym kierunku, zastępując je zwiększeniem o pięć próbek badań 
w zakresie migracji specyficznej formaldehydu z wyrobów z melaminy. Ponadto 
planowano pobranie i zbadanie siedmiu próbek w zakresie oceny organoleptycznej, 
co zostało w pełni zrealizowane. 

W 2019 r. w planie pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej 
kontroli i monitoringu dla PIS przewidziano na terenie województwa dolnośląskiego 
pobranie próbek oraz badanie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością w kierunku migracji substancji 
chemicznych w ilości 52 próbek. Plan w zakresie łącznej ilości próbek nie został 
w pełni zrealizowany, bowiem pobrano i zbadano 49 próbek31. Ze względu na 
niedostępność asortymentu w zakresie pobrania do badań próbek materiałów 
i wyrobów lakierowanych w kierunku badania migracji specyficznej bisfenolu A 
(przewidywano do pobrania osiem próbek) nie wykonano badań w tym kierunku, 
zastępując je zwiększeniem o osiem próbek badań w zakresie migracji specyficznej 
formaldehydu z wyrobów z melaminy z dodatkiem biosubstancji. Z planowanego 
badania czterech próbek w zakresie migracji specyficznej bisfenolu A z materiałów 
i wyrobów z tworzyw sztucznych wykonano badanie jednej próbki z powodu 
niedostępności asortymentu, a zamiast trzech kolejnych próbek wykonano badania 
trzech próbek w zakresie migracji specyficznej formaldehydu z wyrobów z melaminy 
z dodatkiem biosubstancji. W związku z poleceniem GIS nie wykonano badań 
czterech próbek w zakresie migracji specyficznej do substancji modelowej Tenax32. 
Ponadto wykonano o jedno badanie więcej niż planowano w zakresie migracji 
specyficznej formaldehydu z melaminy. Zaplanowano również wykonanie pobrania i 
zbadania ośmiu próbek w zakresie oceny organoleptycznej, co zostało w pełni 
zrealizowane. 

 (akta kontroli: tom I, str. 458-481) 

                                                                                                                                       
z poliamidu), jednej próbki w kierunku migracji specyficznej formaldehydu (z wyrobów z melaminy) oraz czterech próbek 
w kierunku migracji specyficznej do substancji modelowej Tenax (imitującej żywność sypką oraz mrożoną i głęboko mrożoną, 
a badania miało dotyczyć wyrobów z tworzyw sztucznych do przechowywania żywności suchej i mrożonej) z materiałów 
i wyrobów z tworzyw sztucznych.  
30 W tym zakresie planowano pobranie i wykonano badanie: siedmiu próbek w kierunku migracji globalnej z materiałów 
i wyrobów z tworzyw sztucznych, 15 próbek kierunku migracji specyficznej pierwszorzędowych amin aromatycznych 
(z wyrobów z poliamidu). Planowano pobranie i wykonanie badań pięciu próbek w kierunku migracji specyficznej formaldehydu 
(z wyrobów z melaminy), a wykonano badanie 10 próbek. Planowano pobranie i wykonano badanie: pięciu próbek w kierunku 
migracji specyficznej formaldehydu z wyrobów z melaminy z dodatkiem biosubstancji, pięciu próbek w kierunku migracji 
specyficznej bisfenolu A z materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych oraz czterech próbek w kierunku migracji specyficznej 
do substancji modelowej Tenax z materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych.  
31 W tym zakresie planowano pobranie i wykonano badanie: osiem próbek w kierunku migracji globalnej z materiałów 
i wyrobów z tworzyw sztucznych, 15 próbek kierunku migracji specyficznej pierwszorzędowych amin aromatycznych 
(z wyrobów z poliamidu). Planowano pobranie i wykonanie badań osiem próbek w kierunku migracji specyficznej formaldehydu 
(z wyrobów z melaminy), a wykonano badanie dziewięciu próbek. Planowano pobranie i wykonanie badań pięciu próbek 
w kierunku migracji specyficznej formaldehydu z wyrobów z melaminy z dodatkiem biosubstancji, a pobrano i wykonano 
badanie 16 próbek. Planowano pobranie i wykonanie badań czterech próbek w kierunku migracji specyficznej bisfenolu A 
z materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a pobrano i wykonano badanie jednej próbki. Planowano wykonanie badania 
czterech próbek w kierunku migracji specyficznej do substancji modelowej Tenax z materiałów i wyrobów z tworzyw 
sztucznych, a nie wykonano badań w tym zakresie.  
32 Badania zostały zawieszone w związku z brakiem środków finansowych na ich przeprowadzenie przez Wojewódzką Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku, która jako jedyna prowadziła badania w tym kierunku. 



 

9 

W wyniku wykonanych w latach 2017-2019 pobrań próbek do badań w ramach 
realizacji planu poboru próbek w trzech przypadkach (jeden w 2018 r. i dwa 
w 2019 r.) stwierdzono wadliwość wyrobów z tworzyw sztucznych w związku 
z migracją szkodliwych substancji chemicznych - pierworzędowych amin 
aromatycznych (w dwóch przypadkach33) i formaldehydu (w jednym przypadku34). 
Niezwłocznie, tj. w kolejnym dniu po uzyskaniu wyników badań pobranych próbek, 
dokonano zgłoszeń alarmowych w ramach systemu RASFF.  

Ponadto w trzech przypadkach wyroby zostały zdyskwalifikowane ze względu na 
niewłaściwe oznakowanie lub brak wymaganych informacji o wyrobie. Informacje 
o stwierdzonych nieprawidłowościach zostały przekazane do PPIS spoza 
województwa dolnośląskiego - właściwych miejscowo, dla siedziby producenta lub 
importera wyrobów35.    

Wykonane badania próbek w ramach planu w zakresie oceny organoleptycznej 
wykazały w trzech przypadkach wyraźną zmianę smaku substancji wzorcowej - 
wody (dotyczyło to dwóch czajników elektrycznych z tworzywa sztucznego 
zbadanych w 2018 r. oraz kubka z tworzywa sztucznego zamykanego nakrętką 
zbadanego w 2019 r., w pozostałych przypadkach zmiany smaku lub zapachu nie 
stwierdzano, lub stwierdzano jedynie bardzo słabą bądź słabą zmianę zapachu lub 
smaku). Wyniki badań w zakresie oceny organoleptycznej zostały przekazane do 
PPIS spoza województwa dolnośląskiego - właściwych miejscowo, dla siedziby 
producenta lub importera wyrobów. Tego rodzaju wady wyrobów nie były zgłaszane 
do systemu RASFF. 

W przypadku stwierdzania wyraźnej zmiany smaku lub zapachu nie wykonywano 
badań w aspekcie migracji substancji chemicznych. DPWIS wyjaśnił, że wielkość 
pobranej próbki jest dostosowana do kierunków badań np. do oceny 
organoleptycznej potrzebna jest jedna sztuka czajnika, a do innych kierunków badań 
potrzeba większej ilości wyrobów. Wyrób, który został uznany za niezgodny 
z wymaganiami (zdyskwalifikowany) zostaje wycofany z obrotu. Przeprowadzenie 
dodatkowych badań wiązałoby się z dodatkowym poborem produktu, który właśnie 
jest wycofywany z rynku – nie ma wytycznych GIS o konieczności takiego 
postępowania.   

W ramach realizacji planu poboru próbek materiałów i wyrobów z tworzyw 
sztucznych do kontaktu z żywnością w latach 2017 – 2019 w zakładach 
produkujących takie wyroby lub materiały, znajdujących się na terenie województwa 
dolnośląskiego, pobrano jedną próbkę do badań (wyrób w postaci folii)36. Zastępca 
DPWIS wyjaśnił, że PPIS z woj. dolnośląskiego prowadzą nadzór nad zakładami 
produkującymi wyroby z tworzyw sztucznych oraz nad miejscami obrotu takimi 
wyrobami. W związku z powyższym pobór próbek może odbywać się na etapie 
produkcji oraz na etapie obrotu handlowego. Plan poboru próbek na dany rok 
kalendarzowy przesyłany przez GIS nie narzuca miejsca poboru wyrobów z tworzyw 
sztucznych.  

(akta kontroli: tom I, str. 458-481; tom II, str. 227-266, 441-442; tom III, str. 1-300, 
486-494) 

4. Laboratorium w WSSE mogło wykonywać w latach 2017-2019 badania 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wykonanych 

                                                      
33 Sprawy 27/2018 i 6/2019 w rejestrze WSSE. 
34 Sprawa 7/2019 w rejestrze WSSE. 
35 Nieprawidłowości w zakresie oznakowania dotyczyły to misek oraz kubków.   
36 Ponadto na terenie jednej ze spółdzielni mleczarskich pobrano do badania kubki z tworzywa sztucznego do śmietany, 
których producent nie znajdował się na terenie województwa dolnośląskiego (w sprawozdawczości WSSE dotyczącej poboru 
próbek tego rodzaju próbka, jako niepobrana w miejscu obrotu, została wykazana, jako pobrana w zakładzie produkcyjnym).  
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z tworzyw sztucznych, w kierunkach: migracji globalnej, migracji pierwszorzędowych 
amin aromatycznych (PAAs), migracji formaldehydu z melaminy/melaminy 
z dodatkiem biosubstancji, migracji bisfenolu A. Wskazane badania były zawarte 
w zakresach akredytacji nr AB 492 Polskiego Centrum Akredytacji w kolejnych 
latach. 

W WSSE nie podejmowano prób przeprowadzenia badań i opracowania procedur 
w kierunku zawartości mikroplastiku w żywności i wodzie pitnej. W ramach 
realizowanych przez DPWIS we Wrocławiu planów poboru próbek żywności oraz 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w latach 2017-2019 
nie przewidywano takiego kierunku badań. DWPIS wyjaśnił, między innymi, że 
poszczególne zadania (realizacja badań w określonych kierunkach) są kierowane do 
laboratoriów Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, z uwzględnieniem 
specjalizacji danego laboratorium w danym kierunku badań. Laboratoria badające 
muszą być w pełni akredytowane w zakresie prowadzonego badania i tylko wyniki 
takich badań mogą być podstawą urzędowej kontroli i dalszego postępowania. 
Badania w kierunku mirkoplastiku w żywności i wodzie nie były do tej pory 
wskazywane przez jednostkę nadrzędną do wdrożenia i realizacji w pobieranych 
próbkach. W latach 2017-2019 nie było również zapytań odnośnie badania 
mikropolastiku w żywności i w wodzie pitnej. 

(akta kontroli: tom I, str. 2-6; tom II, str. 348; tom III, str.301-308; tom IV, str.299) 

5. W 2017 r. do WSSE zostało przekazanych 57 powiadomień w ramach systemu 
RASFF, w tym cztery powiadomienia alarmowe dotyczące negatywnego wpływu 
tworzyw sztucznych na zdrowie i życie ludzi. DPWIS, na podstawie ustaleń 
dokonanych przez PPIS z terenu województwa dolnośląskiego, przekazał w 2017 r. 
do systemu RASFF 17 powiadomień, z których żadne nie dotyczyło jednak 
negatywnego wpływu tworzyw sztucznych na zdrowie i życie ludzi. W 2018 r. 
wpłynęło do WSSE 89 powiadomień w ramach systemu RASFF, w tym trzy 
powiadomienia alarmowe i jedno informacyjne, które dotyczyły negatywnego wpływu 
tworzyw sztucznych na zdrowie i życie ludzi. DPWIS, na podstawie ustaleń 
dokonanych przez PPIS z terenu województwa dolnośląskiego, przekazał w 2018 r. 
do systemu RASFF 36 powiadomień, z których jedno powiadomienie alarmowe 
dotyczyło negatywnego wpływu tworzywa sztucznego na zdrowie i życie ludzi 
(zgłoszenie dotyczyło wyrobu pod nazwą „łyżka wazowa”37, pochodzącego 
z Bangladeszu, ze względu na stwierdzenie migracji specyficznej 
pierwszorzędowych amin aromatycznych sumy PAAs (aniliny, 4,4 – 
diaminodifenylometanu). W 2019 r. wpłynęło do WSSE 117 powiadomień w ramach 
systemu RASFF, w tym pięć powiadomień alarmowych i jedno informacyjne, które 
dotyczyły negatywnego wpływu tworzyw sztucznych na zdrowie i życie ludzi. 
DPWIS, na podstawie ustaleń dokonanych przez PPIS z terenu województwa 
dolnośląskiego, przekazał w 2019 r. do systemu RASFF 30 powiadomień, z których 
dwa powiadomienia alarmowe dotyczyły negatywnego wpływu tworzyw sztucznych 
na zdrowie i życie ludzi (zgłoszenia dotyczyły: wyrobu pod nazwą „łopatka 
z poliamidu”38, pochodzącego z Holandii, ze względu na stwierdzenie migracji 
specyficznej pierwszorzędowych amin aromatycznych sumy PAAs (aniliny, 4,4 – 
oksydianiliny) oraz wyrobu pod nazwą „kubek z pokrywką”39, pochodzącego z Chin, 
ze względu na stwierdzenie migracji formaldehydu).  

W wyniku badania 17 powiadomień alarmowych i informacyjnych dotyczących 
negatywnego wpływu tworzyw sztucznych na żywność (wpływających do WSSE 

                                                      
37 Próbkę wyrobu pobrał PPIS w Kamiennej Górze.  
38 Próbkę wyrobu pobrał PPIS w Górze. 
39 Próbkę wyrobu pobrał PPIS we Wrocławiu  
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oraz dokonywanych przez DPWIS) stwierdzono, że wpływające zgłoszenia były 
każdorazowo niezwłocznie (tego samego lub kolejnego dnia) przekazywane do 
właściwych miejscowo PPIS z terenu województwa dolnośląskiego, którzy również 
niezwłocznie podejmowali czynności i przekazywali informacje o dokonanych 
ustaleniach (w tym w szczególności o liczbie wycofanych z obrotu wadliwych 
materiałów lub wyrobów) do DPWIS, który następnie informacje zbiorcze 
przekazywał do KPK, GIS, a także właściwych organów terenowych PIS (w tym 
Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych)  

W szczególności niezwłocznie, tj. kolejnego dnia po uzyskaniu wyników badań 
wadliwych wyrobów, przesyłano do KPK zgłoszenia alarmowe dotyczące 
niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi produktów z tworzyw sztucznych.  

W ramach prowadzonych czynności PPIS monitorowali również dokonanie zwrotu 
lub utylizacji wadliwych wyrobów lub materiałów z tworzyw sztucznych do kontaktu 
z żywnością.  

W wyniku działań realizowanych przez PPIS z terenu województwa dolnośląskiego 
ustalono, że wycofano z obrotu na terenie województwa 952 szt. wadliwych 
wyrobów z tworzyw sztucznych.  

W ramach prowadzonych czynności w systemie RASFF nie przekazywano do KPK 
informacji o ilości wadliwych produktów sprzedanych konsumentom. W złożonych 
w tym zakresie wyjaśnieniach, działająca z upoważnienia DPWIS, Zastępca 
Dyrektora WSSE ds. Ekonomiczno-Administracyjnych, wskazała m. in., że 
w procedurze RASFF nie sformułowano takiego wymogu, zaś głównym celem tego 
systemu jest wycofanie wyrobu z rynku.  

W związku z realizowaniem czynności dotyczących powiadomień w systemie 
RASFF w niektórych przypadkach PPIS z terenu województwa dolnośląskiego nie 
przeprowadzali kontroli urzędowych w placówkach handlowych (dotyczyło to 44 
z 161 objętych działaniami zakładów), w których istniało ryzyko oferowania do 
sprzedaży wadliwych wyrobów (zgodnie z posiadanymi listami dystrybucyjnymi). 
Informacje, poza kontrolami na miejscu, uzyskiwano również drogą telefoniczną lub 
elektroniczną, co dokumentowano w formie adnotacji służbowej. Zastępca Dyrektora 
WSSE ds. Ekonomiczno-Administracyjnych wyjaśniła, że w ogromnej większości 
były prowadzone kontrole w miejscach wprowadzania do obrotu kwestionowanych 
wyrobów. Inne formy zbierania informacji zostały dopuszczone przez DPWIS 
w określonych sytuacjach jak np. wycofywanie wyrobów z obrotu przez duże sieci 
sklepów. Taki sposób działania był omawiany na szkoleniach w GIS, z których 
informację przekazywano kaskadowo do kierowników działów PSSE 
w województwie dolnośląskim.  

W przypadku stwierdzania wprowadzania do obrotu wyrobów takich jak określone 
w powiadomieniach RASFF, lecz pochodzących z innych partii produkcyjnych, nie 
dokonywano pobrania do zbadania próbek wyrobu z innych partii w celu 
wyeliminowania ryzyka dla zdrowia konsumentów (np. sprawy nr 44/2017, 48/2017 
w rejestrze WSSE). W złożonych w tym zakresie wyjaśnieniach Zastępca Dyrektora 
WSSE ds. Ekonomiczno-Administracyjnych wskazała, że podstawą do wycofania 
z obrotu handlowego materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością są wyniki 
badań laboratoryjnych przeprowadzonych metodą akredytowaną i dotyczących 
konkretnego numeru partii/numeru artykułu/kod kreskowego. W związku 
z powyższym brak podstaw do wycofywania innych numerów partii tych samych 
wyrobów. Jedynie w przypadku, gdy producent wyrobów znajdowałby się na terenie 
województwa dolnośląskiego, wówczas zgodnie z informacjami przekazywanymi na 
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szkoleniach w GIS należałoby pobrać do badania te numery partii, które zostały 
wyprodukowane w okresie zbliżonym do daty produkcji partii kwestionowanej.  

DPWIS nie zalecał objęcia w 2019 r. wzmożoną kontrolą PPIS działających na 
terenie województwa dolnośląskiego placówek handlowych jednego 
z przedsiębiorców, mającego siedzibę na terenie województwa, w którego sieci 
sklepów na terenie kraju, stwierdzono czterokrotnie w latach 2017-201840 
wprowadzanie do obrotu wadliwych wyrobów z tworzyw sztucznych, z których 
migrowały substancje chemiczne szkodliwe dla zdrowia (przedmiotem czterech 
z dziewięciu powiadomień w systemie RASFF, które w latach 2017-2018 dotyczyły 
wyrobów z tworzyw sztucznych, były wyroby sprzedawane konsumentom przez ten 
podmiot). NIK wskazuje, że powtarzalność stwierdzanych nieprawidłowości powinna 
skutkować, wytypowaniem placówek ww. podmiotu do kontroli i poboru próbek 
kolejnych wyrobów z tworzyw sztucznych w celu weryfikacji bezpieczeństwa dla 
konsumentów wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu żywnością oferowanych 
w sieci placówek tego podmiotu. Zasadność takich działań potwierdziło kolejne 
zgłoszenie w systemie RASFF, dokonane w 2019 r. przez Lubuskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie w wyniku działań 
PPIS w Międzyrzeczu, który stwierdził wadliwość kolejnego oferowanego wyrobu 
w tej sieci sklepów. W złożonych w tym zakresie wyjaśnieniach Zastępca Dyrektora 
WSSE ds. Ekonomiczno-Administracyjnych wskazała, że próbki materiałów 
i wyrobów do kontaktu z żywnością pobierane są zgodnie z Planem pobierania 
próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS 
otrzymanym z GIS, a następnie przesłanym przez DPWIS we Wrocławiu do 
poszczególnych PPIS woj. dolnośląskiego na dany rok. Pobór próbek 
przeprowadzany był po wnikliwej analizie dostępności wyrobu na terenie 
nadzorowanym przez właściwego PPIS. Wybór zakładu wytypowanego do pobrania 
próbek wynikał z analizy zagrożeń oraz uzależniony był od dostępności danego 
wyrobu i wielkości asortymentu (ilości sztuk) potrzebnego do zbadania.  
NIK zauważa, że zgodnie z zatwierdzonymi przez GIS planami poboru próbek, 
liczby próbek zawarte w tych planach stanowią obligatoryjne minimum, które należy 
zrealizować, natomiast przydzielenie od 25% do 30% próbek ponad plan 
pozostawało w kompetencji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.   

DPWIS nie wymagał od PPIS, w przypadku potwierdzenia w wyniku badań 
wadliwości wyrobów z tworzyw sztucznych, wydania decyzji obligujących 
przedsiębiorców do wycofania z obrotu wadliwych wyrobów z tworzyw sztucznych 
(działania organów PPIS polegały w szczególności na uzyskiwaniu list 
dystrybucyjnych i przesyłaniu informacji do właściwych PPIS oraz dokonywaniu 
kontroli placówek handlowych, w których uzyskiwano informacje o sposobie 
postępowania z wyrobem, w tym przeznaczeniu go do zwrotu (np. o zapakowaniu, 
umieszczeniu na zapleczu) lub wcześniejszej sprzedaży wyrobu. W przypadku 
jednego z podmiotów, w którego sieci handlowej wprowadzono wadliwe wyroby 
uzyskanie informacji o listach dystrybucyjnych trwało około dwóch tygodni (sprawa 
nr 24/2018 w rejestrze WSEE). Zanim uzyskane zostaną listy dystrybucyjne 
i podjęta zostanie kontrola w miejscach wprowadzania wyrobu do obrotu może 
dochodzić do sprzedaży wadliwych wyrobów. W badanym okresie stwierdzono 
wydanie jednej decyzji nakazującej wycofanie wyrobu z obrotu (decyzja została 
wydana przez PPIS w Górze, przy czym decyzja została skierowana do podmiotu 
nieposiadającego przymiotu strony w postępowaniu administracyjnym). W złożonych 

                                                      
40 Trzykrotnie zagrożenia były identyfikowane przez organy spoza województwa dolnośląskiego. W ramach działania organów 
PIS z terenu województwa dolnośląskiego i realizacji planu poboru próbek, w 2018 r. w jednej placówce tego podmiotu 
pobrano próbkę wyrobu z tworzywa sztucznego. Wyniki badania tej próbki potwierdziły wadliwość oferowanego wyrobu 
(migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych). 
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w tym zakresie wyjaśnieniach Zastępca Dyrektora WSSE ds. Ekonomiczno-
Administracyjnych wskazała, że decyzje nakazujące wycofanie z obrotu handlowego 
kwestionowanych wyrobów wydawane są, jeżeli na terenie nadzorowanym przez 
PPIS znajduje się producent lub importer danego wyrobu. Było to przedmiotem 
szkoleń w GIS, z których informacje przekazywano do kierowników działów w PSSE 
woj. dolnośląskiego. Należy podkreślić, że postępowanie wyjaśniające prowadzi 
właściwy terenowo PPIS, który na podstawie zebranych informacji decyduje czy 
zasadne jest wydawanie decyzji o konieczności wycofania danych wyrobów z obrotu 
handlowego. DPWIS we Wrocławiu nie egzekwował od PPIS wydawania decyzji 
nakazujących wycofanie z obrotu handlowego kwestionowanych wyrobów, gdyż 
w wyniku kontroli wyroby te były zabezpieczone i niedostępne w sprzedaży, a zatem 
nie mogły być zakupione przez konsumentów. Jedną decyzję wydał PPIS w Górze, 
po poborze próbek wyrobu, w której stwierdzono migrację pierwszorzędowych amin 
aromatycznych i nadal w obrocie handlowym znajdowały się wyroby w zakładzie, 
w którym pobierano próbki.  

W odniesieniu do podmiotu, w którego sieci handlowej prowadzono sprzedaż 
wadliwych wyrobów i wystąpiła zwłoka w przekazaniu list dystrybucyjnych, Zastępca 
Dyrektora WSSE ds. Ekonomiczno-Administracyjnych wskazała m. in., że podmiot 
ten jest wyłącznie biurem handlowym reprezentującym zagraniczną centralę i nie 
jest dystrybutorem ani importerem wyrobów sprzedawanych w sklepach tej sieci. 
Wprowadzane wyroby nie są magazynowane w Polsce, są dostarczane z Niemiec 
do firmy, która jest importerem i podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzanie 
wyrobu do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, a tym samym w Polsce. 
Wszystkie decyzje odnośnie zakupu, sprzedaży i wycofania z obrotu podejmuje 
firma z siedzibą w Niemczech. Powyższe jest również przyczyną długiego 
oczekiwania na opracowanie list dystrybucyjnych. Po otrzymaniu informacji 
z centrali firmy w Niemczech wszystkie sklepy są informowane o wycofaniu towaru 
ze sprzedaży, zabezpieczeniu w magazynach sklepów, a następnie zwróceniu 
towaru do magazynów firmy.  
DPWIS wyjaśnił, że nie wydawano decyzji nakazujących wycofanie z obrotu 
wyrobów do kontaktu z żywnością z uwagi na to, że firma ta nie jest podmiotem 
wprowadzającym do obrotu handlowego wyroby do kontaktu z żywnością, a tym 
samym stroną postępowania administracyjnego zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego41 (dalej: „Kpa”). 
NIK zauważa, że podmiot – osoba prawa - z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej prowadzi sieć sklepów na terenie kraju i dokonuje sprzedaży oferowanych 
wyrobów, a zatem może być adresatem decyzji nakazujących wycofanie wadliwych 
wyrobów z obrotu (uwarunkowania organizacyjne działalności tej sieci handlowej, 
w tym dostępność informacji o listach dystrybucyjnych dla podmiotu 
zarejestrowanego, jako osoba prawna na terenie kraju, przekazywanych przez 
centralę znajdującą się poza terenem Polski, nie uniemożliwiają kierowania do 
podmiotu z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego decyzji 
administracyjnych42). 

W przypadku poboru próbki wyrobu z tworzywa sztucznego, badanej w ramach 
sprawy nr 27/2018 w zakresie migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych, 
pomimo jej dostarczenia w dniu 10 października 2018 r. (próbkę pobrano w dniu 
9 października 2018 r.) badanie rozpoczęto w dniu 29 października 2018 r., 
a sprawozdanie z badań zostało sporządzone w dniu 14 listopada 2018 r. Od dnia 
pobrania próbki do dnia sporządzenia sprawozdania z badań upłynęło 36 dni 

                                                      
41 Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm. 
42 Należy przy tym zauważyć, że została skierowana do tego podmiotu decyzja administracyjna przez PPIS w Zgorzelcu. 
Ponadto w protokołach kontroli PPIS, jako zakład kontrolowany wymieniany był tenże podmiot.  
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W przypadku próbki wyrobu z tworzywa sztucznego, badanej w ramach sprawy 
nr 6/2019 w zakresie migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych, pomimo jej 
dostarczenia w dniu 24 kwietnia 2019 r. (próbkę pobrano w dniu 23 kwietnia 2019 r.) 
badanie rozpoczęto w dniu 7 maja 2019 r., a po sporządzeniu w dniu 13 maja 
2019 r. raportu przez Pracownię Analiz Instrumentalnych, przeprowadzono w dniu 
15 maja 2019 r. powtórne badanie w celu potwierdzenia wyniku, zaś sprawozdanie 
z badań zostało sporządzone w dniu 21 maja 2019 r. Od dnia pobrania próbki do 
dnia sporządzenia sprawozdania z badań upłynęło 28 dni.43W złożonych w tym 
zakresie wyjaśnieniach Zastępca Dyrektora WSSE ds. Ekonomiczno-
Administracyjnych wskazała, m. in., że badania wykonywane są przy współpracy 
dwóch pracowni – Pracowni Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością (PU), 
która przygotowuje próbki (ekstrakcja, zagęszczenie) oraz Pracowni Analiz 
Instrumentalnych (PU), która wykonuje oznaczenie w dostarczonych próbkach. 
Z uwagi na specyfikę analizy oraz możliwości techniczne pracowni PU konieczne 
jest kumulowanie próbek, a badania wykonywane są seriami. W 2018 r. rozpoczęto 
badania 18 października (pierwsza seria), co było związane z problemami 
technicznymi w Pracowni Analiz Instrumentalnych (deaktywacja prekolumny 
chromatograficznej i potrzebą jej wymiany oraz koniecznością regeneracji kolumny 
chromatograficznej). Próbka pobrana w ramach sprawy 27/2018 była badana 
w trzeciej serii – badanie rozpoczęto 29 października 2018 r. W 2019 r. rozpoczęto 
badania 7 maja, co związane było z dniami wolnymi od pracy (1, 3 maja dni 
świąteczne, 2 maja dzień wolny od pracy dla pracowników urzędów administracji 
rządowej). Próbka pobrana w ramach sprawy nr 6/2019 była badana w pierwszej 
serii – data rozpoczęcia badania to 7 maja 2019 r.  

DPWIS wyjaśnił, że kumulowanie badań jest spowodowane brakiem niezależnego 
chromatografu HPLC przeznaczonego wyłącznie do badań amin aromatycznych 
oraz stosunkowo niewielką ilością prób w ciągu roku. Chromatograf głównie jest 
wykorzystywany do badań zawartości WWA w wodach pitnych. Zgodnie 
z harmonogramem badania amin aromatycznych są badaniami dodatkowymi. Długi 
czas uruchomienia rzadko używanej kolumny i prekolumn związany był z przejściem 
z badań WWA na aminy aromatyczne i kilkumiesięcznym okresem nieużywania 
kolumny chromatograficznej oraz nieprzewidzianymi zanieczyszczeniami próbek 
(skutkujących koniecznością przemywania układów aż do uzyskania prawidłowych 
parametrów). 

Zastępca DPWIS wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą wielokrotnie, ale bez 
rezultatu występowano o przyznanie środków na zakup chromatografów 
przeznaczonych do badań wielu pozostałości i analitów w ramach badań 
prowadzonych w obszarze żywności, wody i wyrobów do kontaktu z żywnością. 
Kierownik Pracowni Analiz Instrumentalnych wyjaśnił, że w 2020 r. zakupiono nowy 
chromatograf LC-MS/MS wyłącznie do badań pestycydów w żywności i w wodach. 
Przewidywane obłożenie analityczne w ww. zakresach badań prawdopodobnie nie 
pozwoli na dołożenie następnych badań, np. amin (choć wykonywanie takich badań 
nie jest wykluczone). W związku z powyższym wskazana byłaby realizacja 
następnego zapotrzebowania, przekazanego na wniosek GIS, na zakup, m. in., 
nowego zestawu chromatograficznego LC-MS/MS połączonego z zestawem UHPLC 
oraz detektorami UV-VIS DAD oraz FID. Zestaw taki w przyszłości mógłby zastąpić 
wysłużone chromatografy HPLC i służyć do nie tylko badań wód w zakresie WWA, 
ale również amin aromatycznych PAAS, mytotoksyn i wielu innych związków.   

                                                      
43 W przypadku migracji formaldehydu (sprawie nr 7/2019 w rejestrze WSSE) od dnia pobrania próbki do dnia sporządzenia 
sprawozdania z badań upłynęło 10 dni.  
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W WSSE nie określono, w jakim terminie od dnia dostarczenia pobranej próbki 
powinno nastąpić przeprowadzenie badań laboratoryjnych. DPWIS w złożonych 
wyjaśnieniach stwierdził, że badania wykonywane są na bieżąco, możliwie jak 
najszybciej po dostarczeniu próbki do laboratorium.  

W latach 2017-2019 w WSSE przeprowadzono osiem szkoleń dotyczących 
funkcjonowania systemu RASFF oraz jedno szkolenie dotyczące materiałów 
i wyrobów z tworzyw sztucznych z recyklingu, przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością, w których każdorazowo uczestniczyli pracownicy ze wszystkich PSSE 
z terenu województwa dolnośląskiego. WSSE przeprowadziła również cztery audyty 
i 10 kontroli PSSE w zakresie nadzoru nad zakładami działającymi na rynku 
materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością lub działań podejmowanych 
w ramach systemu RASFF.    

(akta kontroli: tom I, str. 2-105, 233-482; tom II, str. 261-281, 310-347, 349-442, 
449-452, 458-467; tom III, str. 301-308, 414, 421-479, 483-490, 495-567; tom IV, str. 

195-216, 284-295) 

6. W 2018 r. wpłynęło do WSSE pismo przekazane przez konsumenta drogą 
elektroniczną, które wstępnie zostało zakwalifikowane, jako wniosek z art. 241 Kpa, 
dotyczący nieprawidłowego przechowywania wód mineralnych przy sklepie jednej 
z sieci handlowych (dotyczyło to przechowywania wody „w pełnym słońcu”, przy 
wysokich temperaturach, okresowo pod „czarną maskownicą”). Konsument nie 
przekazał swojego adresu do korespondencji, pomimo wezwania, w wyniku czego 
nie został powiadomiony o rozpatrzeniu wniosku. Przekazane informacje zostały 
jednak wykorzystane w działalności PIS w taki sposób, że przekazano uzyskane 
informacje do PPIS we Wrocławiu, który potwierdził w wyniku kontroli nieprawidłowe 
warunki magazynowania wody na zapleczu zakładu, a osobę odpowiedzialną za 
nieprawidłowość ukarano grzywną w drodze mandatu karnego oraz zobowiązano do 
natychmiastowych działań naprawczych.   

W latach 2017-2019 nie wpłynęły do WSSE inne skargi, wnioski lub petycje 
dotyczące bezpieczeństwa chemicznego produktów z tworzyw sztucznych 
i oddziaływania na zdrowie ludzi.  

(akta kontroli: tom I, str. 2-6, 458-459; tom IV, str. 299) 

7. W badanych okresie nie kierowano zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa oraz wniosków o ukaranie i nie nakładano mandatów karnych, które 
były spowodowane działaniami dotyczącymi szkodliwego wpływu tworzyw 
sztucznych na zdrowie lub życie ludzi. Nałożono natomiast jeden mandat karny 
w wysokości 500 zł z tytułu prowadzenia działalności pomimo braku wpisu 
w rejestrze zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów do kontaktu 
z żywnością44 (art. 100 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia). 

W badanym okresie PPIS z terenu województwa dolnośląskiego wydali pięć decyzji 
administracyjnych w obszarze objętym kontrolą, od których nie wniesiono odwołań 
do DPWIS. Decyzje te zostały wykonane. 
Jedna z decyzji, wydana przez PPIS w Górze, dotyczyła nakazania wycofania 
z obrotu wyrobu z tworzywa sztucznego, w wyniku stwierdzenia migracji z tego 
wyrobu szkodliwych dla zdrowia ludzi substancji chemicznych (przy czym decyzja ta 
nr 171/19 z dnia 21 maja 2019 r. została skierowana do podmiotu, który nie posiadał 
przymiotu strony w postępowaniu administracyjnym. 

                                                      
44 W wyniku kontroli przeprowadzonej przez PPIS we Wrocławiu.  
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Druga z wydanych decyzji dotyczyła dokonania oceny ryzyka substancji dodanych 
w sposób niezamierzony do wyrobu (NIAS). Do WSSE wpłynęło 15 grudnia 2017 r. 
powiadomienie z GIS w sprawie podjęcia działań w zakresie uzyskania informacji 
czy jest dostępna deklaracja zgodności na cały wyrób obejmujący plastikowe tacki 
z podkładkami do mięs oraz w zakresie oceny ryzyka substancji dodanych w sposób 
niezamierzony do wyrobu (NIAS)45. Informacja została przekazana do PPIS 
w Wołowie, który w dniu 21 grudnia 2017 r. poinformował, że w dniu 19 grudnia 
2017 r. przeprowadził kontrolę, w wyniku której ustalił, że kontrolowany podmiot 
posiada wymaganą deklarację zgodności, natomiast nie posiada oceny ryzyka 
substancji dodanych w sposób niezamierzony (NIAS), a w czasie kontroli złożono 
oświadczenie, że wyniki badań NIAS są w trakcie analizy, która zostanie 
przedstawiona do końca I kwartału 2018 r. PPIS w Wołowie poinformował również, 
że w związku z tym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. DPWIS 
o ustaleniach dokonanych przez PPIS w Wołowie powiadomił w dniu 22 grudnia 
2017 r. GIS. W dniu 12 stycznia 2018 r. PPIS w Wołowie wydał decyzję 
administracyjną, którą nakazał opracowanie w terminie do 31 marca 2018 r. oceny 
ryzyka pozwalającej na określenie obecności i poziomu substancji NIAS 
w produkowanych tackach. W dniu 14 maja 2018 r. został wystawiony tytuł 
wykonawczy celem wyegzekwowania wykonania ww. decyzji. W toku tego 
postępowania nałożono trzy grzywny w celu przymuszenia na łączną kwotę 3,7 tys. 
zł (postanowienia z dnia 7 czerwca, 7 sierpnia i 21 września 2018 r.), które zostały 
zapłacone. W dniu 4 grudnia 2018 PPIS w Wołowie wystąpił do DPWIS o przesłanie 
dokumentacji dotyczącej wyrobu do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (dalej: NIZP) w związku z tym, że 
ocena ryzyka NIAS dla opakowania została wykonana dla białej tacki styropianowej, 
pomimo, że w kontrolowanym zakładzie do produkcji tacek dodawane są barwniki. 
PPIS w Wołowie wystąpił z prośbą o dokonanie analizy przekazanej dokumentacji 
i zajęcie stanowiska czy dokumentację można uznać za ocenę ryzyka NIAS dla 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz czy można ją 
uznać za ocenę ryzyka dla całego produkowanego w zakładzie asortymentu tacek 
polistyrenowych. W dniu 6 grudnia 2018 r. DPWIS skierował dokumentację do 
oceny przez NIZP. W dniu 17 stycznia 2019 r. wpłynęła do WSSE odpowiedź 
z NIZP, w której wskazano, że przesłana dokumentacja spełnia wymogi dla 
substancji NIAS tylko w zakresie zbadanych tacek w kolorze białym, natomiast 
w pozostałym zakresie (dla wyrobów różniących się składem, w tym barwionych) 
konieczne jest przeprowadzenie odrębnych badań wraz z uwzględnieniem oceny 
ryzyka substancji dodanych w sposób niezamierzony (NIAS). W tym samym dniu 
uzyskana informacja została przekazana do PPIS w Wołowie. W dniu 21 lutego 
2019 r. PPIS w Wołowie zmienił termin wykonania decyzji wydanej w dniu 12 
stycznia 2018 r. wyznaczając nowy termin na 5 kwietnia 2019 r., a kolejnymi 
decyzjami z dnia 24 maja 2019 r. i 30 października 2019 r. termin ten został 
zmieniony najpierw na 30 września 2019 r., a następnie na 31 grudnia 2019 r. 
Kolejna korespondencja dotycząca oceny ryzyka dla tacek w kolorze czarnym 
(a także innych kolorów) wpłynęła do WSSE w dniu 15 maja 2020 r. PPIS 
w Wołowie wystąpił również o zbadanie tej dokumentacji przez NIZP, który w dniu 
2 czerwca 2020 r. poinformował, że przesłaną dokumentację ryzyka NIAS w czarnej 
tacce z polistyrenu można uznać za wystarczającą dla całego asortymentu tacek 
zgodnie z art. 19 rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów 

                                                      
45 Sprawa ta został podjętą w wyniki pisma belgijskich władz – Federal Agency for the Safety of the Food Chain (FASFC), które 
wskazały, że w załączonej deklaracji do wyrobu, przed producenta znajdującego się na terenie działania WSSE, nie ma 
podanych informacji o podkładkach do mięs (co było niezgodne z art. 16 ust.1 rozporządzenia nr 1935/2004), a nadto 
znajdował się w niej zapis, z którego wynikała możliwość znajdowania się w wyrobie substancji dodanych w sposób 
niezamierzony (NIAS), o których mowa w art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 10/2011.   
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i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością46. PPIS 
w Wołowie poinformowano o dokonanych ustaleniach w dniu 16 czerwca 2020 r.   
W dniu 15 lipca 2020 r. PPIS w Wołowie umorzył wszczęte uprzednio postępowanie 
egzekucyjne w związku z tym, że przeprowadzona w dniu 18 czerwca 2020 r. 
kontrola sprawdzająca wykazała, że decyzja dotycząca opracowania oceny ryzyka 
została wykonana. 
Ponadto PPIS w Lubinie w dniu 23 maja 2017 r. wydał decyzję dotyczącą 
opracowania oraz wdrożenia procedur i instrukcji z obszarów Dobrej Praktyki 
Produkcyjnej. PPIS w Wołowie w dniu 27 października 2017 r. wydał decyzje 
dotyczącą, między innymi, uzupełnienia dokumentacji dotyczącej Dobrej Praktyki 
Produkcyjnej o szczegółowe określenie postępowania ze zwrotami, wydzielenia 
miejsc do składowania zwrotów oraz oznakowania materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do pakowania żywności wyprodukowanych w innych zakładach. 
PPIS w Zgorzelcu w dniu 15 grudnia 2017 r., w wyniku kontroli podjętej w związku 
z powiadomieniem w systemie RASFF w sprawie wadliwego wyrobu z tworzywa 
sztucznego wydał decyzję dotyczącą zapewnienia możliwości śledzenia 
wprowadzanych do obrotu wyrobów przeznaczonych do kontaktu żywnością 
(udostępniania odpowiednich dokumentów dostaw). 

(akta kontroli: tom I, str. 2-6, 458-460; tom II, str. 261-309, 349-391, 453-457, 462-
473; tom IV, str. 217-295, 300) 

8. W prowadzonej przez DPWIS działalności oświatowo-zdrowotnej nie 
uwzględniano w badanym okresie zagadnień związanych z ochroną ludzi przed 
szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych. W wytycznych GIS do planowania 
działalności w badanym okresie nie została wymieniona explicite ww. problematyka, 
jako obszar objęty działalnością oświatową PIS. Działalność oświatowo-zdrowotna 
DPWIS w badanym okresie dotyczyła innych obszarów właściwości rzeczowej PIS, 
które uznano za priorytetowe.   

(akta kontroli: tom I, str. 2-6, 483-559; tom II, str. 468-534; tom III, str. 301-412) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W dziewięciu powiadomieniach przekazanych w systemie RASSF47 Stacja 
nierzetelnie informowała KPK, GIS oraz Państwowych Wojewódzkich Inspektorów 
Sanitarnych, że zawarte w nich ustalenia dokonane zostały w związku 
z przeprowadzonymi kontrolami sanitarnymi. W rzeczywistości wykonujący 
czynności w tych sprawach PPIS nie we wszystkich zakładach przeprowadzali takie 
kontrole (dotyczyło to 41 z 137 zakładów objętych działaniami w ww. sprawach). 
Informacje zawarte w przekazywanych powiadomieniach pozyskiwane były również 
telefonicznie oraz drogą elektroniczną, a nie w wyniku kontroli, o czym w 
przedmiotowych powiadomieniach nie informowano.  

W odniesieniu do sprawy nr 32/2018 Zastępca DPWIS wyjaśnił, że PPIS w Świdnicy 
poinformował, że zebrał informacje „w wyniku podjętych czynności”, co zostało 
zinterpretowane, jako przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakładzie. Ponadto 
Zastępca DPWIS wyjaśnił, że kontrola urzędowa zgodnie z rozporządzeniem (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 żywnościowym48 oznacza każdą formę kontroli, którą właściwy organ 
                                                      
46 Dz.Urz. UE L 12 z 15.01.2011 r., str. 1. 
47 Sprawa nr 44/2017 - pismo z dnia 19 października 2017 r., sprawa nr 48/2017 - pisma z dnia 17 i 22 listopada 2017 r., 
sprawa nr 2/2018 - pisma z dnia 5 stycznia 2018 r. i 5 marca 2018 r., sprawa 27/2018 – pismo z 28 listopada 2018 r., sprawa 
nr 32/2018 – pismo z dnia 11 czerwca 2018 r., sprawa nr 87/2018 - pismo z dnia 21 grudnia 2018 r., sprawa nr 7/2019 - pismo 
z dnia 12 czerwca 2019 r., sprawa nr 94/2019 – pisma z dnia 10 i 15 lipca 2019, sprawa nr 112/2019 - pismo z dnia 19 
września 2019 r. 
48 Dz.Urz. UE L 165 z 30.04.2004 r., str. 1, ze zm.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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lub Wspólnota wykonuje do celów sprawdzenia zgodności z prawem paszowym 
i żywnościowym. Dlatego też informacje w przedmiotowych sprawach nie zawsze 
były pozyskiwane za pomocą kontroli przeprowadzanych fizycznie w zakładach. 
W niektórych sytuacjach informacje pozyskiwano w formie telefonicznej bądź 
mailowej, co dokumentowano w formie adnotacji służbowej. W przytoczonych 
sprawach niektórzy PPIS przeprowadzali kontrole, natomiast pozostali uzyskiwali 
informacje w ww. sposób. DPWIS przekazuje do KPK ogólną informację. Celem 
systemu jest zapobiegnięcie i wycofanie wprowadzania do obrotu handlowego 
niewłaściwych produktów i jasne przekazanie informacji o rezultatach podjętych 
działań. 

 (akta kontroli: tom II, str. 392-443; tom III, str.435-465, 482-485, tom IV str. 1-194) 

2. DPWIS nie podjął, jako organ wyższego stopnia (art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej49 w związku z art. 156 § 1 pkt 4 
Kpa w związku z art. 157 § 1 i 2 Kpa ) działań w zakresie weryfikacji prawidłowości 
decyzji nr 171/19 wydanej w dniu 21 maja 2019 r. przez PPIS w Górze, dotyczącej 
nakazania wycofania z obrotu wadliwego wyrobu z tworzywa sztucznego. Treść 
decyzji wskazuje, że została skierowana do podmiotu, któremu nie przysługiwał 
przymiot strony w postępowaniu administracyjnym (została skierowana do sklepu 
o określonej nazwie50).  

W złożonych w tym zakresie wyjaśnieniach DPWIS powołał się na wyjaśnienia PPIS 
w Górze, który stwierdził między innymi, że dążono do szybkiego wycofania 
kwestionowanego produktu z obrotu. W chwili kontroli prowadzonej w sklepie nie 
było możliwości uzyskania szybkiego kontaktu ze spółką, jak również danych 
wspólników (nie było pieczątki, dane zostały uzyskane ustnie od pracownika 
sklepu), informację o wycofaniu z obrotu ww. wyrobu przekazano pracownikowi 
sklepu. W ślad za tym doręczono decyzję nr 171/19 z dnia 21 maja 2019 r. 
o konieczności wycofania ww. wyrobu z obrotu pracownikowi sklepu. DPWIS 
wskazał również, że priorytetem RASFF jest jak najszybsze wycofanie 
kwestionowanych wyrobów z obrotu handlowego. W związku z powyższym DPWIS 
we Wrocławiu nie podejmował działań w sprawie wydania przez PPIS w Górze 
ww. decyzji. DPWIS nie sprawdza pod względem formalno-prawnym wydawanych 
decyzji przez PPIS z woj. Dolnośląskiego – jest organem II instancji i w momencie 
złożenia odwołania przez stronę w prowadzonym postępowaniu od decyzji wydanej 
przez organ I instancji (PPIS), DPWIS rozpatruje zasadność wydania decyzji 
i wszystkie przesłanki formalno-prawne.  

NIK zwraca uwagę, że DPWIS jest nie tylko organem drugiej instancji, ale również 
organem wyższego stopnia, a zatem jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia 
ewentualnych postępowań w trybach nadzwyczajnych przewidzianych w Kpa.   

 (akta kontroli: tom II, str. 441-443; tom III, str.301-308, 413,480-481; tom IV str.291-
292) 

  

 

 

 

                                                      
49 Dz.U. z 2019 r. poz. 59, ze zm. 
50 W treści decyzji wymieniona jest także nazwa spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą w tym sklepie. Jednakże 
zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych spółka cywilna również nie posiada przymiotu strony w postępowaniu 
administracyjnym.  
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IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 
 Przekazywanie do Krajowego Punktu Kontaktowego i Głównego Inspektoratu 1.

Sanitarnego rzetelnych informacji o sposobie dokonywania ustaleń w ramach 
czynności podejmowanych w wyniku przekazanych powiadomień w systemie 
RASFF. 

 Podjęcie działań w celu weryfikacji prawidłowości decyzji nr 171/19 wydanej 2.
w dniu 21 maja 2019 r. przez PPIS w Górze. 

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

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych 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. 

 

Wrocław,      października 2020 r.  
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