
Bezpieczeństwo żywności w Polsce na tle UE, 
system kontroli urzędowej i aktywność NGOs



   FoodFakty to szeroko zakrojony projekt, 
którego bazą jest profesjonalny portal in-
formacyjny wraz z uzupełniającymi na-
rzędziami jak newslettery, raporty, bazy 
danych. Zapewniamy „zabieganej” kadrze 
managerskiej możliwość szybkiego i synte-
tycznego zapoznania się z najważniejszymi 
trendami rynkowymi, zmianami w prawie 
i nowymi technologiami dla jakości i bez-
pieczeństwa poprzez portal, e-mail, komór-
kę i media społecznościowe. Koncentrujemy 
się na zagadnieniach wspierających rozwój 
szeroko pojętej jakości i bezpieczeństwa 
żywności. Wspieramy budowanie Kultury 
Bezpieczeństwa Żywności w branży spożyw-
czej poprzez dostarczanie wiedzy na temat 
zagrożeń i bieżących incydentów rynko-
wych, zmian w przepisach prawnych, zmian 
w technologiach i metodach badawczych 
oraz ułatwianiu komunikacji pomiędzy po-
szczególnymi ogniwami łańcucha żywności.
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Publikacja została sfinansowana ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Fundacja na rzecz Wspierania Innowacji
 „R&D HUB”
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa
NIP: 9512495558
kontakt@fundacjardhub.pl

Fundacja na rzecz Wspiera-
nia Innowacji „R&D HUB” 
powstała, aby dostarczać pol-
skiemu społeczeństwu m.in. 
wiedzy na temat: polskiej 
żywności, modelu zachowa-
nia jej bezpieczeństwa, spo-
łecznych i gospodarczych 
konsekwencji wprowadzenia 
modelu nie marnotrawienia 
żywności, gospodarki obiegu 
zamkniętego czy zwiększenia 
konkurencyjności polskiego 
rolnictwa.

Staraniem Fundacji będzie, 
aby w perspektywie 4-5 lat 
obszary zainteresowań były 
rozbudowane w ramach 
współpracy z polskimi insty-
tucjami badawczymi, organi-
zacjami społecznymi, samo-
rządowymi oraz rządowymi.

O FUNDACJI
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Dostępnych jest również wiele badań okre-
ślających preferencje i sposób percepcji bez-
pieczeństwa żywności przez konsumentów w 
Polsce. Monitorowane w ramach eurobarome-
tru indeksy zaufania i obaw związanych z bez-
pieczeństwem żywności nie pozostawia wąt-
pliwości co do istotności tego zagadnienia w 
życiu Polaków, przy okazji wskakuje na wiele 
niespójności w ocenie sytuacji i innej struk-
tury obaw Polaków na tle mieszkańców EU²
Jaka jest rola systemu urzędowej kontro-
li żywności w zapewnieniu bezpieczeństwa 
produktów, czy konsument ma dostęp do zro-
zumiałych informacji, czy podlega ciągłemu 
procesowi edukacji i uczy się prawidłowych 
zachowań, czy wreszcie oprócz systemu 
urzędowego działają na rzecz wiedzy o jako-
ści i bezpieczeństwie efektywne, i rozpozna-
walne organizacje niezależne w tym NGOs.

Niniejszy raport przedstawia maksymalnie 
dużo perspektyw i pomaga odpowiedzieć 
na postawione pytania. Raport skupia się 
w większym stopniu na podaniu czytelnikowi 
twardych faktów, pozostawiając mu większą 
przestrzeń do samodzielnego wnioskowania.

WSTĘP

Według najnowszych badań, zarówno kon-
sumenci, jak i przedsiębiorcy wyrażają 
przekonanie dotyczące potrzeby budowa-
nia zaufania do sektora rolno-spożywcze-
go i żywności. Obecnie w Polsce brakuje 
jednak świadomych i systemowych dzia-
łań mających na celu budowanie zaufania 
– informacje i działania są bardzo rozpro-
szone, część informacji nieprawdziwa, co 
w konsekwencji prowadzi do zmniejszania 
poziomu zaufania, a nie jego zwiększe-
nia. Ponadto Polacy chcieliby, by żywność, 
którą kupują pochodziła prosto ze źródeł, 
dlatego szukają choćby powierzchowne-
go potwierdzenia, że produkty spożyw-
cze trafiają do nich niemal bezpośrednio.

Potwierdzeniem tezy zaprezentowanej 
powyżej są wyniki badań zespołu na-
ukowców z Uniwersytetu Warszawskie-
go na temat zaufania do łańcucha dostaw 
w sektorze spożywczym, prowadzonych 
w ramach projektu EIT Food “Increasing 
consumer trust and support for the food 
supply chain and for food companies” 
(The Consumer Trust Grand Challenge)¹.

 ¹  https://foodfakty.pl/lokalni-producenci-rodzime-firmy-z-tradycja-rolnicy-komu-i-dlaczego-ufaja-polscy-konsumenci

²   brak źródła?
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Pochodzenie żywności ma znaczenie dla 
53% Europejczyków, wobec 43% Polaków. 
Dla Polaków najważniejszy jest smak – 58% 
wobec 49% dla UE-28, a koszt zakupu dla 
53% vs. 51% respondentów.

Odnośnie zainteresowania zagadnieniem 
bezpieczeństwa żywności Polacy wykazują 
mniejsze zainteresowanie (33%) od średniej 
unijnej (41%). Przy czym, największe zaintere-
sowanie bezpieczeństwem żywności wyka-
zali respondenci powyżej 20. roku życia; pod 
względem zróżnicowania społecznego naj-
większe zainteresowanie przejawiali przed-
stawiciele klasy średniej i średniej-wyższej – 
UE-28 45% i 51%, a polscy konsumenci 37% 
i 43%. Co ciekawe, wśród przedstawicieli 
klasy wyższej w Polsce tylko 19% respon-
dentów przykłada wagę do tematu bezpie-
czeństwa żywności, a średnio w UE aż 41%.

EUROBAROMETR 91.3 – BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W UE – 
JAK WYPADA POLSKA?

Specjalne badanie 91.3 Eurobarometru, 
zlecone przez EFSA, miało na celu zbada-
nie zainteresowania Europejczyków bez-
pieczeństwem żywności, w tym czynnikami 
wpływającymi na decyzje dotyczące zaku-
pu żywności; kanałami informującymi na 
temat zagrożeń związanych z żywnością 
oraz świadomością i postrzeganiem ryzy-
ka w odniesieniu do tematów związanych 
z bezpieczeństwem żywności. Zagrożenia 
związane z żywnością zostały zbadane ba-
zując na poprzednim badaniu Eurobaro-
metru (354) przeprowadzonym w 2010 r.

JAK NA TLE UE-28 WYPADŁA 
POLSKA?

CO WPŁYWA NA NASZE 
DECYZJE PODCZAS ZAKUPÓW 
ŻYWNOŚCIOWYCH?

ŹRÓDŁO INFORMACJI O 
BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI

Głównym źródłem informacji dla obywateli 
w całej UE jest telewizja i Internet. Tutaj Pol-
ska nie odbiega od unijnych statystyk, które 
plasują te źródła na ok. 70% i 46%. Nato-
miast słabiej wypadamy jeśli chodzi o gazety 
i czasopisma (23% vs. 38%), wiedzę pozyska-
ną od specjalisty, np. lekarza lub dietetyka 
(11% vs. 18%) oraz z czasopism branżowych 
(7% vs. 12%). Informacja usłyszana lub prze-
czytana na temat zagrożenia związanego 
z żywnością na trwałe zmienia zachowa-
nia konsumpcyjne większej liczby Europej-
czyków (33%) wobec 22% Polaków. Polacy 
natomiast mają większą skłonność do cza-
sowych zmian zachowań konsumpcyjnych 
oraz czują się bardziej zaniepokojeni, jed-
nocześnie nie zmieniając swoich zachowań.

Dla 31% Polaków i 36% Europejczyków infor-
macje dot. bezpieczeństwa żywności są czę-
sto bardzo skomplikowane i techniczne. I ich 
zawiłość zmniejsza zaufanie do źródła infor-
macji u 29% Polaków i 23% obywateli UE-28.
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żywność i napoje. Za to bardziej niepokoją 
nas pozostałości antybiotyków, hormonów 
i sterydów w mięsie (49% vs. 44%); GMO 
w żywności i napojach (39% vs. 27%) oraz 
użycie w produkcji dodatków, takich jak: 
barwniki, konserwanty lub aromaty doda-
wane do żywności i napojów (45% vs. 36%).

Jeśli chodzi o źródło informacji na temat za-
grożeń związanych z żywnością, podobnie 
jak wszyscy obywatele UE ufamy naukow-
com, instytucjom UE, organizacjom pozarzą-
dowym, dziennikarzom, gorzej w tej kwestii 
wypadamy jeśli chodzi o zaufanie do władz 
państwowych (43% vs. 60%).

Świadomość i postrzeganie ryzyka

Bezpieczeństwo żywności, tj. główna troska 
o bezpieczeństwo produktu jako powód wy-
boru żywności, jest najważniejsze dla 26% 
Polaków i 22% Europejczyków. Jest jedną 
z wielu trosk dla 33% Polaków i aż 43% Eu-
ropejczyków. Polacy na tle UE są bardzo nie-
ufni wobec żywności – 52% vs. 43% uważa, 
że w dzisiejszych czasach żywność zawie-
ra mnóstwo szkodliwych substancji. Mniej 
też ufamy obowiązującym przepisom, które 
mają zapewniać, że żywność którą spożywa-
my jest bezpieczna. Jednakże mniej niż prze-
ciętny Europejczyk obawiamy się o higienę 
żywności, pozostałości pestycydów, zakaże-
nie bakteriami, śladowe ilości np. plastiku 
lub aluminium oraz o reakcje alergiczne na 
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rzystania w tym czasopism branżowych. 
Można zadać sobie pytanie czy wynika to 
z niechęci do tej formy, czy raczej z faktu 
że takich czasopism skierowanych do szer-
szego grona odbiorców po prostu nie ma 
na rynku, a może jedno wynika z drugiego.

Źródło: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/
eurobarometer19/country-factsheets/EB91.3_EFSA_fact_pl_pl.pdf

ŹRÓDŁA WIEDZY O 
BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI

Na poniższym wykresie prezentującym ba-
dania przeprowadzone w ramach Eurobaro-
metru, widać jednoznacznie, że konsumenci 
czerpią wiedzę na temat bezpieczeństwa 
żywności przede wszystkim z telewizji 
a następnie Internetu. Polscy konsumen-
ci zasadniczo zachowują się podobnie do 
reszty EU z dużą różnica w kwestii wyko-
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W ramach projektu RASFF wydawane są co-
roczne zestawienia i podsumowania sytuacji 
w EU, również z punktu widzenia poszczegól-
nych krajów. Co mówi nam raport za 2019r. 
o polskiej żywności?

Spostrzeżenie 1 – Polska pierwszym źródłem 
pochodzenia produktów niebezpiecznych 
w EU.

POLSKA ŻYWNOŚĆ Z 
PERSPEKTYWY SYSTEMU RASFF

Analizując sytuacją polskiej żywności na 
podstawie systemu RASFF należy na nią 
spojrzeć przynajmniej z dwóch perspektyw. 
Pierwsza to perspektywa żywności produ-
kowanej w Polsce, która jest spożywana na 
terenie RP, ale również eksportowana i tym 
samym kontrolowana na wielu rynkach, ta 
ocena przeprowadzona poza granicami RP 
w dużym stopniu pośrednio określa realny 
poziom bezpieczeństwa partii, które zostały 
w kraju. Druga perspektywa to perspektywa 
produktów sprzedawanych na terenie RP, 
w tym również żywność importowana.
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a ilość ta często jest usprawiedliwiana wiel-
kością polskiego eksportu i produkcji, któ-
ra jest największa z EU, to nie zmienia to 
faktu takiego stanu i wpływu tej sytuacji 
na postrzeganie produktów pochodzących 
z Polski. Należy też zwrócić uwagę, że na-
wet uwzględniając wolumen produkcji róż-
nych Państw, nie jest zachowana proporcja 
i możemy mówić w tym zakresie o dużym 
wyzwaniu dla branży w celu obniżania ilości 
tych przypadków.

Spostrzeżenie 2 – Największy udział w pro-
duktach niebezpiecznych miały produkty 
drobiarskie, a najczęstsze zagrożenie to Sal-
monella i łączyło się to ze 181 przypadkami.

Spostrzeżenie 3 – Polska była szeroko włą-
czona w kilka dochodzeń epidemiologicz-
nych związanych z Salmonellą, częściowo 
wynikających z wcześniejszych problemów.

Mimo że większość zgłoszeń dotyczących 
Polski dotyczyła produktów drobiarskich, 
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PRODUKTY NIEBEZPIECZNE WYCOFANE 
Z RYNKU W RAMACH DZIAŁANIA SYSTEMU 
RASFF, A MOGĄCE BYĆ DYSTRYBUOWANE 
W RP
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Jednocześnie dzięki wczesnemu syste-
mowi alertów RASFF, polscy konsumenci 
zostali efektywnie uchronieni przed wie-
loma produktami, które były wyproduko-

wane na terenie RP i tu dystrybuowane, 
ale również zostały zaimportowane, w tym:
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INFORMOWANIE KONSUMENTA 
O PRODUKTACH NIEBEZPIECZNYCH 
LUB NIESPEŁNIAJĄCYCH PARAMETRÓW 
JAKOŚCI
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są ogólnodostępne, aczkolwiek ich znale-
zienie wymaga stosunkowo dużej biegłości 
w poruszaniu się po stronach odpowiednich 
inspekcji. Poniżej przedstawiamy dostępne 
źródła urzędowe oraz informacje syntetycz-
ne dotyczące ostrzeżeń publicznych w 2020 
r. Ważnym aspektem z perspektywy konsu-
menta jest poziom przejrzystości i zrozu-
mienia odpowiedzialności poszczególnych 
inspekcji, opisanych w kolejnym rozdziale.

Oprócz systemu RASFF, który działa niejako 
przed narażeniem konsumenta na ryzyko 
i wycofywanie produktów na ogół prowadzo-
ne jest bezpośrednio przez struktury inspek-
cyjne oraz dystrybutorów lub producentów 
bez informowania konsumentów, coraz czę-
ściej dochodzi w Polsce do ostrzeżeń z upu-
blicznieniem informacji o produkcie i pro-
ducencie. Częściowo pozwala na to zmiana 
przepisów o inspekcji, które weszły w życie 
1 lipca br. Informacje o takich ostrzeżeniach 

Informacje dostępne poprzez Główny Inspektorat Sanitarny –
https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenia
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ŻYWNOŚCI

lej media bardzo różnie podejmują te wąt-
ki. Strona GIS nie zapewnia systemu alertu 
e-mail i tym samym można uznać, że system 
takiego ostrzegania bez udziału mediów 
jest bardzo nieefektywny. Kwestia efektyw-
nego informowania wydaje się kluczowa, 
chociażby ze względu na stosunkowo dużą 
skalę zjawiska, szczególnie w 2020 r. Szcze-
gółowe dane dotyczące tegorocznych wy-
cofań produktów niebezpiecznych – poniżej

Konsumenci mogą znaleźć informacje o pro-
duktach niebezpiecznych bezpośrednio na 
stronie GIS lub w różnych mediach na zasa-
dzie doniesień medialnych na bazie pierwot-
nej informacji z GIS. Niemniej trzeba zauwa-
żyć, że obie formy są stosunkowo trudne do 
uzyskania przez przeciętnego konsumenta.
Należy raczej założyć, że przeciętny kon-
sument nie śledzi na bieżąco ogłoszeń 
Głównego Inspektora Sanitarnego, a z ko-
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Główny Inspektor Sanitarny sporządza również coroczne sprawozdania w postaci obszer-
nych raportów, w tym istotnym z punktu widzenia konsumenta – STAN SANITARNY KRAJU 
w roku 2019.
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w tym zafałszowań żywności. 
Link do strony – https://www.gov.pl/web/
ijhars/zafalszowane-artykuly-rolno-spo-
zywcze

Raport ten dostępny jest publicznie i bardzo 
obszernie traktuje analizę sytuacji również 
z punktu widzenia żywności, ale nie prze-
kłada się to na konkretne zalecenia i dobre 
praktyki dla konsumentów. Raport można 

INFORMACJE DOSTĘPNE POPRZEZ – INSPEKCJA JAKOŚCI 
HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Kolejną inspekcją publikującą informację 
o produktach z podaniem ich nazwy i nazwy 
producenta jest IJHARS, z tym że informacje 
te dotyczą tak zwanej jakości handlowej, 

potraktować jako źródło wiedzy dla profe-
sjonalistów z nadzieją, że jest ono wykorzy-
stywane na poziomie produkcji i dystrybucji.

Od 1 lipca br. Inspekcja Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) 
czuwa nad jakością żywności w całym łań-
cuchu dostaw. Do tej pory za kontrole pro-
duktów spożywczych w sklepach była od-
powiedzialna Inspekcja Handlowa (IH), a na 
wcześniejszych etapach obrotu – IJHARS. 1 
lipca IH zyskała prawo do ujawniania da-
nych kontrolowanych przedsiębiorców.

W tym roku nadzorowana przez Preze-
sa UOKiK Inspekcja Handlowa obchodzi 
70-lecie swojego istnienia. Jednocześnie 
od 1 lipca br. weszły w życie ważne zmia-
ny dotyczące zakresu jej kompetencji.

Od 1 lipca za kontrolę jakości żywno-
ści na wszystkich etapach obrotu jest 
odpowiedzialna Inspekcja Jakości Han-
dlowej Artykułów-Rolno Spożywczych, 
która podlega Ministerstwu Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Wcześniej produkty spo-
żywcze przeznaczone dla konsumentów 
w sklepach, hurtowniach oraz barach 
i restauracjach kontrolowała Inspekcja 
Handlowa, a na wcześniejszych etapach 
np. u producenta, na granicy, w zakła-
dach paczkujących – IJHARS.
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1 lipca weszła w życie ważna zmiana doty-
cząca nowych zasad podawania do publicz-
nej wiadomości wyników kontroli Inspekcji 
Handlowej. Od tej pory Prezes UOKiK może 
ujawniać m.in. pod jakim adresem została 
przeprowadzona, jakich konkretnie przed-
siębiorców i produktów dotyczyła oraz ja-
kie były nieprawidłowości. Ponadto decyzje 
Prezesa UOKiK oraz wojewódzkich inspek-
torów IH będą w całości publikowane na 
stronie urzędu lub WIIH-ów. Pominięte mają 
zostać tylko informacje stanowiące tajem-
nicę przedsiębiorstwa. – Cieszę się, że dane 
przedsiębiorców sprzedających wadliwe 

produkty zostaną publicznie ujawnione. 
Teraz konsumenci łatwiej będą mogli 
sprawdzić które wyroby warto kupować, 
a które lepiej omijać. To również ważny 
element dyscyplinujący samych przedsię-
biorców – mówi Tomasz Chróstny, Prezes 
UOKiK.

IJHARS dodatkowo do prowadzonych na 
bieżąco baz danych przygotowuje i publi-
kuje raporty roczne, poniżej przedstawia-
my podsumowanie 2019 r. z perspektywy 
spełniania wymogów jakościowych dla po-
szczególnych grup produktów.

UJAWNIANIE WYNIKÓW KONTROLI IH
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W wyniku planowych kontroli jakości han-
dlowej artykułów rolno-spożywczych, prze-
prowadzonych na rynku krajowym w 2019 r. 
stwierdzono, że:

– 1,4% skontrolowanych partii artykułów 
rolno-spożywczych nie odpowiadało de-
klarowanym cechom organoleptycznym; 
w porównaniu do 2018 r. udział partii nie-
odpowiadających określonym cechom orga-
noleptycznym zmniejszył się o 0,5 punktu 
procentowego (w 2018 r. wynosił 1,9%),

– 14,5% skontrolowanych partii wyrobów 
zbadanych laboratoryjnie posiadało para-
metry fizykochemiczne niezgodne z przepi-
sami o jakości handlowej lub z deklaracją 
producenta; w porównaniu do 2018 r. udział 
partii o parametrach niezgodnych zmniej-
szył się o 3,4 punktu procentowego (w 2018 
r. wynosił 17,9%),

– 20,3% skontrolowanych partii artyku-
łów rolno-spożywczych było nieprawidło-
wo znakowanych; w porównaniu do 2018 r. 
udział partii nieprawidłowo oznakowanych 
zmniejszył się o 3,8 punktu procentowego 
(w 2018 r. wynosił 24,1%),

– 10,9% skontrolowanych partii świeżych 
owoców i warzyw oraz ziół było niewłaści-
wie oznakowanych, a 1,2% partii nie speł-
niało wymagań jakościowych określonych 
w standardach UE; w porównaniu do kontroli 
planowej prowadzonej w 2018 r. udział par-
tii nieprawidłowo oznakowanych zmniejszył 
się o 11,5 punktu procentowego (w 2018 
r. wynosił 22,4%), natomiast udział partii 
niespełniających wymagań jakościowych 
zwiększył się o 0,6 punktu procentowego 
(w 2018 r. wynosił 0,6%),

– 32,2% partii ziemniaków konsumpcyjnych 
było niewłaściwie oznakowanych, natomiast 
wszystkie skontrolowane partie zimniaków 
spełniały wymagania jakościowe; w porów-
naniu do kontroli planowej prowadzonej 

w 2018 r. udział nieprawidłowości w zakre-
sie znakowania wzrósł o 20,4 punktu pro-
centowego (w 2018 r. wynosił 11,8%).

Cechy organoleptyczne kontrolowanych 
artykułów rolno-spożywczych kwestiono-
wano najczęściej dla takich grup jak:

– oliwa z oliwek – nieprawidłowości stwier-
dzono w 52,6% skontrolowanych partii 
i dotyczyły one występowania niedozwolo-
nych wad lub braku aromatu owocowego,

– miód – nieprawidłowości stwierdzono 
w 6,7% skontrolowanych partii i dotyczy-
ły one nietypowego smaku i zapachu oraz 
niewłaściwej barwy i konsystencji,

– wyroby garmażeryjne – nieprawidłowo-
ści stwierdzono w 3,5% skontrolowanych 
partii i dotyczyły one m.in. niezgodnego 
z deklaracją smaku i zapachu, a także obec-
ności niedeklarowanego składnika oraz 
wad ciasta.

W wyniku badania parametrów fizykoche-
micznych najczęściej kwestionowano ja-
kość handlową takich artykułów rolno-spo-
żywczych jak:

– wyroby garmażeryjne – nieprawidło-
wości stwierdzono w 27,8% skontrolowa-
nych partii i dotyczyły one m.in. zaniżonej 
lub zawyżonej zawartości parametrów tj. 
tłuszczu, soli, białka, zaniżonej zawartości 
nadzienia oraz obecności niezadeklarowa-
nych substancji lub składników,

– mięso i jego przetwory – nieprawidłowo-
ści stwierdzono w 23,0% skontrolowanych 
partii i dotyczyły one m.in. obecności nie-
deklarowanych składników, niezgodnych 
z deklaracją i przepisami poziomów pa-
rametrów (np. zawartości tłuszczu i wody 
wchłoniętej) oraz danych w tabelach war-
tości odżywczej,
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pszenicznym, podczas gdy w prze-
wadze stosowano słód jęczmienny,

• użycie w angielskiej nazwie piwa okre-
ślenia „milk”, podczas gdy do produkcji 
nie użyto mleka, lecz laktozę w proszku,

• braku w wykazie składników wszystkich 
składników użytych w procesie produkcji (np. 
skórki z cytryny i grejpfrutów),

•   podania w wykazie składników nazwy sło-
du bez odniesienia do nazwy składnika po-
wodującego alergię lub reakcję nietolerancji 
oraz braku wyróżnienia alergenów,

•   zamieszczenia określenia „Browar …” 
(z podaniem nazwy miejscowości), podczas 
gdy produkcja piwa nie odbywała się w tej 
miejscowości,

•  umieszczenia grafiki przedstawiającej 
beczki (sugerującej szczególną metodę wy-
twarzania), podczas gdy w procesie produk-
cji nie stosowano beczek,

• błędnego podawania informacji dotyczą-
cych rzeczywistej objętościowej zawartości 
alkoholu, warunków przechowywania i daty 
minimalnej trwałości,

•  zastosowania czcionki o zbyt małym roz-
miarze.

– miód – nieprawidłowości stwierdzono 
w 31,8% skontrolowanych partii i dotyczyły 
one m.in.:

• braku pełnej nazwy i rodzaju miodu,

• wskazania niewłaściwej odmiany miodu,

• braku informacji o pochodzeniu produk-
tu lub podania jej niezgodnie z prawdą,
• zamieszczenia niedozwolonych informa-
cji (np. „samo zdrowie, bez środków konser-

– ryby i ich przetwory – nieprawidłowo-
ści stwierdzono w 19,6% skontrolowa-
nych partii i dotyczyły one m.in. zaniżonej 
zawartości ryby i niewłaściwych wartości 
liczbowych w wartości odżywczej. Ozna-
kowanie kontrolowanych artykułów rolno-
-spożywczych kwestionowano najczęściej 
w przypadku takich grup towarowych jak:

– wyroby garmażeryjne – nieprawidło-
wości stwierdzono w 36,4% skontro-
lowanych partii i dotyczyły one m.in.:

• pominięcia w wykazie składników za-
stosowanych w procesie produkcji (np. 
surowca drobiowego), jak również skład-
nika złożonego i jego składników (np. 
bulionu grzybowego, przyprawy do zup 
w płynie), a także substancji dodatko-
wych (np. glutaminianu monosodowego),

• braku lub podania niepełnych danych 
producenta oraz błędów w danych iden-
tyfikacyjnych producenta (np. podanie 
inicjałów zamiast pełnych imion, poda-
nie danych niezgodnych z CEIDG, KRS),

• błędów w wyrażaniu informacji o da-
cie minimalnej trwałości oraz terminie 
przydatności do spożycia, również nie-
właściwej kolejności cyfr, a także uży-
cia błędnych określeń np. „najlepiej spo-
żyć do dnia” zamiast „należy spożyć do”,

• nieprawidłowej wysokość cyfr i liter 
w oznakowaniu ilości nominalnej.

– piwo – nieprawidłowości stwierdzono 
w 34,7% skontrolowanych partii i dotyczyły 
one m.in.:

• wskazania niepełnej nazwy („piwo nie-
pasteryzowane”), która nie zawierała opisu 
dotyczącego barwy (ciemne) i składników 
(z kawą, płatkami owsianymi),

deklaracji, że produkt jest piwem 
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• podania dobrowolnej informacji o maksy-
malnej kwasowości bez towarzyszących jej 
oznaczeń dotyczących liczby nadtlenkowej, 
zawartości wosków i absorpcji ultrafioletu.

Wyniki kontroli w zakresie wymagań jako-
ściowych dla świeżych owoców i warzyw, 
ziół oraz ziemniaków najwięcej nieprawidło-
wości stwierdzono w zakresie znakowania, tj. 
32,2% partii skontrolowanych ziemniaków 
i 10,9% partii świeżych owoców i warzyw 
oraz ziół. Partie kwestionowano głównie ze 
względu na całkowity brak oznakowania. 
Stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły 
także umieszczania niepełnych lub błędnych 
informacji o produkcie w dokumentacji to-
warzyszącej Wszystkie partie ziemniaków 
poddane kontroli spełniały wymagania ja-
kościowe określone w przepisach. Z kolei 
w przypadku świeżych owoców i warzyw 
oraz ziół zakwestionowano w tym zakresie 
1,2% partii.

wujących, bez cholesterolu”, „naturalny”),

•  podania niezgodnie z przepisami informa-
cji o dacie minimalnej trwałości, warunkach 
przechowywania, ilości nominalnej i warto-
ści odżywczej.

– soki i nektary – nieprawidłowości stwier-
dzono w 30,5% skontrolowanych partii i do-
tyczyły one m.in.:

• zamieszczenia niedozwolonych informacji 
odnoszących się do składu (np. „bez dodat-
ku cukru – zawiera naturalnie występujące 
cukry”, „nie dodaje konserwantów, wody i cu-
kru”, „bez  konserwantów, barwników, aroma-
tów i dodatkowego cukru”),

• zamieszczenia informacji wprowadza-
jących w błąd co do metod wytwarzania 
i produkcji (np. „świeży sok jabłkowy”, 
„świeżo wyciśnięty”, „niepasteryzowany”),

• braku informacji na temat sposobu prze-
tworzenia (tj. „pasteryzacji”),

• podania niezgodnie z przepisami informa-
cji o dacie minimalnej trwałości, warunkach 
przechowywania, ilości nominalnej i warto-
ści odżywczej.

– oliwa z oliwek – nieprawidłowości stwier-
dzono w 30,4% skontrolowanych partii i do-
tyczyły one m.in.:

• braku podania obowiązkowej informacji 
o pochodzeniu i opisu kategorii oliwy,

• podania niezgodnej z przepisami nazwy 
(np. „oliwa z oliwek extra virgin” zamiast „oli-
wa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego 
tłoczenia”),

• braku informacji o szczególnych wa-
runkach przechowywania (tj. w ciemnym 
i chłodnym miejscu), 



ORGANY URZĘDOWEJ KONTROLI 
W POLSCE 
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Podstawą organizacji systemu urzędowych 
kontroli /ukż/ w Unii Europejskiej jest roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2017/625³. Określa ono najważ-
niejsze zagadnienia w odniesieniu do prze-
prowadzania urzędowych kontroli oraz na-
kłada na państwa członkowskie obowiązek 
wdrożenia odpowiednich przepisów oraz 
ustanowienia właściwych organów urzędo-
wej kontroli. W konsekwencji to na barkach 
ustawodawstwa poszczególnych państw 
członkowskich spoczywa obowiązek usta-
nowienia i wdrożenia systemu urzędowych 
kontroli. W Polsce kluczowe znaczenie ma 
w tym zakresie ustawa z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywie-
nia�, która w art. 73 ustanawia katalog orga-
nów urzędowej kontroli w Polsce. Do orga-
nów ukż zalicza się:

1)  Państwową Inspekcję Sanitarną  działa-
jącą na podstawie ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej�. 
W ustawie tej przewidziano dwie inspekcje 
resortowe tj. Wojskową Inspekcję Sanitarną 
oraz Państwową Inspekcję Sanitarną Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych,

2) Inspekcję Weterynaryjną  działającą na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. o Inspekcji Weterynaryjnej�. Na jej podsta-
wie powołano również Wojskową Inspekcję 
Weterynaryjną,
3) Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych działającą na postawie 
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych�,

4)  Inspekcję Handlową działającą na pod-
stawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o Inspekcji Handlowej�,

5) Państwową Inspekcję Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa działającą na podstawie usta-
wa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej In-
spekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa�.

³  Pełen tytuł rozporządzenia 2017/625 to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w 
sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego 
i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) 
nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/
WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE 
oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) 

�  Dz. U. z 2020 r. poz. 2021.
�  Dz. U. z 2020 r. poz. 322.
�  Dz. U. z 2018 r. poz. 1557, z 2020 r. poz. 285.
�  Dz. U. z 2019 r. poz. 2178, z 2020 r. poz. 285.
�  Dz. U. z 2019 r. poz. 1668, 2166, z 2020 r. poz. 285.
�  Dz. U. 2020 r., poz. 424.
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4) higieny procesów nauczania i wychowania,

5) higieny wypoczynku i rekreacji,

6) zdrowotnymi żywności, żywienia i produk-
tów kosmetycznych,

7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien 
spełniać personel medyczny, sprzęt oraz po-
mieszczenia, w których są udzielane świad-
czenia zdrowotne– w celu ochrony zdrowia 
ludzkiego przed niekorzystnym wpływem 
szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, 
zapobiegania powstawaniu chorób, w tym 
chorób zakaźnych i zawodowych.

Innymi słowy, do podstawowych zadań Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej należy kontrola 
przestrzegania przepisów określających wy-
magania higieniczne i zdrowotne, w szcze-
gólności dotyczące¹�

- higieny środowiska, a zwłaszcza wody prze-
znaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza 
w pomieszczeniach przeznaczonych na po-
byt ludzi, gleby, wód i innych elementów śro-
dowiska w zakresie ustalonym w odrębnych 
przepisach

- utrzymania należytego stanu higieniczne-
go nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicz-
nej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego 
transportu kolejowego, drogowego, lotnicze-
go i morskiego

-warunków produkcji, transportu, przecho-
wywania i sprzedaży żywności oraz warun-
ków żywienia zbiorowego.

Zgodnie z art. 1 ustawy o Państwowej In-
spekcji Sanitarnej jest ona powołana do 
realizacji zadań z zakresu zdrowia publicz-
nego, w szczególności poprzez sprawowanie 
nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska,

2) higieny pracy w zakładach pracy,

3) higieny radiacyjnej,

Przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywno-
ści i żywienia przyznają w art. 76 ust. 1 orga-
nom urzędowej kontroli, w związku z prze-
prowadzaniem urzędowych kontroli, prawo 
do:

1) wstępu do pomieszczeń zakładu o każdej 
porze;

2) badania procesów technologicznych i re-
ceptur w zakresie niezbędnym do
zrealizowania celu kontroli;

3) przeglądania ksiąg i innych dokumentów 
kontrolowanego zakładu, jeżeli jest to
niezbędne ze względu na cel przeprowadza-
nej kontroli;

4) podejmowania innych czynności niezbęd-
nych do wyjaśnienia sprawy, zgodnie
z zakresem uprawnień w ramach urzędo-
wych kontroli żywności, w tym nieodpłatne-
go pobierania próbek środków spożywczych 
lub materiałów i wyrobów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością w celu wykonania 
badań laboratoryjnych.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA 
SANITARNA (TZW. SANEPID)

¹�  https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-przygotowac-sie-do-kontroli-w-firmie/szczegolne-zasady-prze-
prowadzania-kontroli-w-firmach#5
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Zasadą jest, iż Sanepid informuje podmiot, 
który ma być skontrolowany o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli. Wyjątek od tej 
zasady stanowią jednak urzędowe kontro-
le żywności, które przeprowadzane są bez 
uprzedzenia, a Sanepid jest uprawniony do 
wejścia na teren kontrolowanego przedsię-
biorstwa o każdej porze dnia i nocy. W trak-
cie przeprowadzania urzędowych kontroli 
żywności inspektor ma prawo:

-wstępu do pomieszczeń zakładu o każdej 
porze

-badania procesów technologicznych i re-
ceptur w zakresie niezbędnym do zrealizo-
wania celu kontroli

-przeglądania ksiąg i innych dokumentów 
kontrolowanego zakładu, jeżeli jest to nie-
zbędne ze względu na cel przeprowadzanej 
kontroli

-podejmowania innych czynności niezbęd-
nych do wyjaśnienia sprawy, zgodnie z za-
kresem uprawnień w ramach urzędowych 
kontroli żywności, w tym nieodpłatnego po-
bierania próbek środków spożywczych lub 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością w celu wykonania ba-
dań laboratoryjnych.

Jeżeli w toku przeprowadzania kontroli 
stwierdzone zostanie naruszenie przepi-
sów to wszelkie opłaty związane z koszta-
mi przeprowadzenia badań laboratoryjnych 
oraz innych czynności wykonywanych przez 
sanepid ponosi podmiot kontrolowany. Na-
tomiast kiedy w trakcie kontroli inspektor 
stwierdzi naruszenie wymagań higienicz-
nych i zdrowotnych, to wówczas w drodze 
decyzji nakaże ich usunięcie w określonym 
czasie. Gdyby naruszenie wymagań spowo-
dowało bezpośrednie zagrożenie życia lub 

zdrowia ludzi, inspektor Sanepidu nakazuje:

-unieruchomienie zakładu pracy lub jego 
części (stanowiska pracy, maszyny lub inne-
go urządzenia)

-zamknięcie obiektu użyteczności publicznej

-wyłączenie z eksploatacji środka transportu

-wycofanie z obrotu środka spożywczego, 
materiału i wyrobu przeznaczonego do kon-
taktu z żywnością, produktu kosmetycznego 
lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ 
na zdrowie ludzi albo,

-podjęcie lub zaprzestanie innych działań. 
W takim wypadku decyzję podlegają natych-
miastowemu wykonaniu i mogą także naka-
zywać likwidację hodowli lub chowu zwie-
rząt.

Każda kontrola kończy się sporządzeniem 
protokołu, w którym opisany jest przebieg 
kontroli oraz zalecenia pokontrolne. Przed-
siębiorca ma prawo nie podpisać protoko-
łu oraz zawrzeć w nim swoje uwagi. Każda 
kontrola zostanie też odnotowana w książce 
kontroli, którą przedsiębiorca jest zobowią-
zany prowadzić.

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega mi-
nistrowi właściwemu do spraw zdrowia. Pań-
stwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny 
Inspektor Sanitarny jako centralny organ 
administracji rządowej. Główny Inspektor 
Sanitarny zadania wykonuje przy pomocy 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Główny 
Inspektor Sanitarny jest centralnym orga-
nem administracji rządowej podległym mi-
nistrowi właściwemu do spraw zdrowia.
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3) badanie zwierząt rzeźnych, produktów po-
chodzenia zwierzęcego i żywności,o której 
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b;

4) przeprowadzanie:

a) weterynaryjnej kontroli granicznej,

b) kontroli weterynaryjnej w handlu i wywo-
zie zwierząt oraz produktów w rozumieniu 
przepisów o kontroli weterynaryjnej w han-
dlu,

c) kontroli administracyjnych i kontroli na 
miejscu przestrzegania wymogów w zakre-
sie określonym w przepisach o płatnościach 
w ramach systemów wsparcia bezpośrednie-
go, jako organ kontroli, o którym mowa w art. 
67 ust.1 lit. a rozporządzenia wykonawcze-
go Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 
2014 r. ustanawiającego zasady stosowania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady czynników na środki (UE) nr 1306/2013 
w odniesieniu do zintegrowanego syste-
mu zarządzania i kontroli, środków rozwoju 
obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej 
zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 
69),

d) kontroli wyrobów do diagnostyki in vitro 
stosowanych w medycynie weterynaryjnej, 
w rozumieniu art. 2 pkt 40 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
(Dz. U. z 2017r. poz.1855 oraz z 2018r. poz. 
50 i 650), zwanych dalej „wyrobami do dia-
gnostyki in vitro stosowanymi w medycynie 
weterynaryjnej”, mającej na celu ustalenie, 
czy wprowadzone do obrotu lub używania 
wyroby znajdują się w wykazie wyrobów do 
diagnostyki in vitro stosowanych w medy-
cynie weterynaryjnej, o którym mowa w art. 
76a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt,

INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

Zgodnie z art. 3 ustawy o Inspekcji Wetery-
naryjnej Inspekcja realizuje, w celu publicz-
nego, zadania z zakresu:

1) ochrony zdrowia zwierząt;

2) bezpieczeństwa: zapewnienia ochrony 
zdrowia

a) produktów pochodzenia zwierzęcego,

b) żywności zawierającej jednocześnie środ-
ki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego 
i produkty pochodzenia zwierzęcego znaj-
dującej się w rolniczym handlu detalicznym, 
w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 
i 60), zwanym dalej „rolniczym handlem de-
talicznym”.

2. Inspekcja wykonuje swoje zadania 
w szczególności przez:

1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, 
w tym chorób odzwierzęcych; 1a) badania 
kontrolne zakażeń zwierząt;

2) monitorowanie chorób odzwierzęcych 
i odzwierzęcych chorobotwórczych oraz 
związanej z nimi oporności przeciwdrobno-
ustrojowe:

a) u zwierząt,

b) w produktach pochodzenia zwierzęcego,

c) w żywności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. b,

d) w paszach;
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niem organizmów genetycznie zmodyfiko-
wanych przeznaczonych do użytku paszowe-
go,

d) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do 
rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału 
biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,

e) obrotem i ilością stosowanych produktów 
leczniczych weterynaryjnych,

f) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczni-
czych,

g) przestrzeganiem przepisów o ochronie 
zwierząt,

h) przestrzeganiem zasad identyfikacji i re-
jestracji zwierząt oraz przemieszczaniem 
zwierząt,

i) przestrzeganiem wymagań weteryna-
ryjnych w gospodarstwach utrzymujących 
zwierzęta gospodarskie;

6) prowadzenie monitorowania substancji 
niedozwolonych, pozostałości chemicznych, 
biologicznych, produktów leczniczych i ska-
żeń promieniotwórczych:

a) u zwierząt,

b) w wydzielinach i wydalinach zwierząt,

c) w tkankach lub narządach zwierząt,

d) w produktach pochodzenia zwierzęcego,

e) w żywności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. b,

f) w wodzie przeznaczonej do pojenia zwie-
rząt,

g) w paszach;

e) kontroli działalności hodowcy, dostawcy 
i użytkownika prowadzonej na podstawie 
ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie 
zwierząt wykorzystywanych do celów na-
ukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1207), w tym w zakresie:

– utrzymywania zwierząt przeznaczonych 
do wykorzystania lub wykorzystywanych do 
celów naukowych lub edukacyjnych,

– prowadzenia ewidencji zwierząt,

– przeprowadzania doświadczeń;

5) sprawowanie nadzoru nad:

a) bezpieczeństwem produktów pochodze-
nia zwierzęcego, w tym przy ich produkcji 
i wprowadzaniu na rynek, w szczególności 
nad wymaganiami weterynaryjnymi 
w sprzedaży bezpośredniej, rolniczym han-
dlu detalicznym oraz działalności margi-
nalnej, lokalnej i ograniczonej,bezpieczeń-
stwem żywności, o której mowa w ust. 1 pkt 
2 lit. b,

b) wprowadzaniem na rynek zwierząt, pro-
duktów ubocznych pochodzenia zwierzęce-
go w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 
2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 
października 2009r. określającego przepisy 
sanitarne dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, i uchylającego 
o produktach ubocznych pochodzenia zwie-
rzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, 
str. 1, z późn. zm.) i produktów pochodnych 
w rozumieniu art. 3 pkt 2 tego rozporządze-
nia,

c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem 
pasz, dodatków stosowanych w żywieniu 
zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfi-
kowanych przeznaczonych do użytku paszo-
wego i pasz genetycznie zmodyfikowanych 
oraz nad transgranicznym przemieszcza-
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  dokumentów lub danych informatycznych,
 
- pobierać nieodpłatnie próbki do badań.

Z czynności kontrolnych zostaje sporządzo-
ny protokół, który jest podpisywany przez 
kontrolującego i kontrolowanego. Jeden eg-
zemplarz protokołu pozostaje u kontrolowa-
nego. Bez znaczenia pozostaje okoliczność 
czy kontrolowany złożył zastrzeżenia do 
protokołu albo czy odmówił jego podpisa-
nia. Zastrzeżenia mogą być złożone w formie 
pisemnej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 
protokołu. Natomiast w przypadku odmowy 
złożenia podpisu, kontrolowany zobowiąza-
ny jest zgłosić do właściwego organu w cią-
gu 7 dni celem złożenia wyjaśnień.

Inspekcją Weterynaryjną kieruje Główny Le-
karz Weterynarii, który jest centralnym or-
ganem administracji rządowej podległym 
ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. 
Główny Lekarz Weterynarii wykonuje swoje 
zadania przy pomocy Głównego Inspekto-
ratu Weterynarii. Organem wykonującym 
zadania Inspekcji Weterynaryjnej na terenie 
województwa jest wojewódzki lekarz we-
terynarii, będący kierownikiem  wojewódz-
kiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej 
w skład zespolonej administracji rządowej 
w województwie. Wojewódzki lekarz wetery-
narii podlega, w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa sanitarno-epizootycznego na 
obszarze swojej właściwości, Głównemu Le-
karzowi Weterynarii. Wojewódzkiemu leka-
rzowi weterynarii podlega powiatowy lekarz 
weterynarii,  będący  kierownikiem  powia-
towej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej 
w skład niezespolonej administracji rządo-
wej¹¹.

7) prowadzenie wymiany informa-
cji w ramach systemów wymiany in-
formacji, o których mowa w przepisach 
Unii Europejskiej; nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi, (rozporządze-
nie rozporządzenie (WE) nr 1774/2002

8) przyjmowanie informacji o niebezpiecz-
nych produktach żywnościowych oraz 
o paszach od organów Państwowej Inspek-
cji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz In-
spekcji Jakości Handlowej Artykułów Rol-
no-Spożywczych – w zakresie kompetencji 
tych inspekcji, a także ocena ryzyka i stopnia 
zagrożenia spowodowanego niebezpiecz-
nym produktem żywnościowym lub paszą, 
a następnie przekazywanie tych informa-
cji do kierującego siecią systemu RASFF, 
o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia.

Kontrole przeprowadzane są bez uprze-
dzenia, a inspektorzy je przeprowadzający 
podlegają takiej ochronie jak funkcjonariu-
sze publiczni. Przed rozpoczęciem kontroli 
osoby kontrolujące muszą okazać upoważ-
nienie do kontroli (nie dotyczy to osoby 
pełniącej funkcję organu) oraz legitymację 
służbową oraz pouczyć o przysługujących 
kontrolowanemu prawach i obowiązkach. 
Osoby kontrolujące muszę nosić odznakę 
identyfikacyjną na widocznym miejscu. Pod-
czas kontroli musi być obecny kierownik 
podmiotu kontrolowanego albo osoba przez 
niego upoważniona. 

Osoby kontrolujące mogą:

- żądać pisemnych lub ustnych informacji,

- żądać okazania i udostępnienia 

¹¹  https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/organizacja-inspekcji-weterynaryjnej
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mu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej 
żywności i paszach (systemu RASFF) o pod-
jętych decyzjach dotyczących niebezpiecz-
nych artykułów rolno-spożywczych,

e) kontrola artykułów rolno-spożywczych 
oznakowanych chronionymi nazwami po-
chodzenia, chronionymi oznaczeniami geo-
graficznymi albo nazwami gwarantowanych 
tradycyjnych specjalności, zarejestrowanymi 
na podstawie przepisów o rejestracji i ochro-
nie nazw i oznaczeń produktów rolnych 
i środków spożywczych oraz o produktach 
tradycyjnych, lub nazwami odwołującymi 
się do zarejestrowanych chronionych nazw 
pochodzenia, chronionych oznaczeń geogra-
ficznych albo gwarantowanych tradycyjnych 
specjalności oraz współpraca z jednostkami 
sprawującymi taką kontrolę w innych pań-
stwach,

f) kontrola wyrobów winiarskich oznakowa-
nych chronionymi nazwami pochodzenia lub 
chronionymi oznaczeniami geograficznymi, 
zarejestrowanymi na podstawie przepisów o 
wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, ob-
rocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, 
lub nazwami odwołującymi się do zareje-
strowanych chronionych nazw pochodzenia 
lub chronionych oznaczeń geograficznych 
oraz współpraca z jednostkami sprawujący-
mi taką kontrolę w innych państwach,

g) kontrola napojów spirytusowych oznako-
wanych chronionymi oznaczeniami geogra-
ficznymi, zarejestrowanymi na podstawie 

INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ 
ARTYKUŁÓW 
ROLNO-SPOŻYWCZYCH 

IJHARS pełni obecnie kluczową rolę w od-
niesieniu do kontroli w łańcuchu rolno-spo-
żywczym. Na skutek nowelizacji¹² z lutego 
2020 r., Inspekcja przejęła kompetencje 
Inspekcji Handlowej w tym zakresie, stając 
się tym samym głównym organem urzędo-
wych kontroli żywności w Polsce. W konse-
kwencji, IJHARS posiada najszerszy zakres 
kompetencji ze wszystkich organów ukż. 

 Zgodnie z art. 17 ustawy o jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych do 
zadań IJHARS należy:

1) nadzór nad jakością handlową artykułów 
rolno-spożywczych, a w szczególności:

a) kontrola jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, 
w tym wywożonych za granicę,

b) kontrola jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych przywożonych spoza 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz spoza państw członkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym, w tym kontrola granicz-
na tych artykułów,

c) dokonywanie oceny i wydawanie świa-
dectw w zakresie jakości handlowej arty-
kułów rolno-spożywczych,

d) powiadamianie podpunktu krajowego 
punktu kontaktowego w ramach sieci syste-

¹² Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych 
ustaw, Dz. U. z 2020, poz. 285. 
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3) kontrola prawidłowości wprowadzania do 
obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

4) współpraca z właściwymi organami ad-
ministracji rządowej w województwie, orga-
nami innych inspekcji, urzędami celno-skar-
bowymi, Policją, jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz państwowymi jednost-
kami organizacyjnymi realizującymi politykę 
rolną państwa;

4a) współpraca z jednostkami organizacyj-
nymi pełniącymi funkcje agencji płatniczych 
w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej 
oraz jednostkami organizacyjnymi uczestni-
czącymi w realizacji operacji współfinanso-
wanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie 
z działem IIIa ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1507, 1622, 1690 i 1818);

5) współpraca z organizacjami międzynaro-
dowymi zajmującymi się jakością handlową 
artykułów rolno-spożywczych oraz ich obro-
tem międzynarodowym lub uczestnictwo 
w pracach tych organizacji oraz rozporzą-
dzeniu (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. 
dotyczącym możliwości śledzenia i etykieto-
wania organizmów zmodyfikowanych gene-
tycznie oraz możliwości śledzenia żywności 
i produktów paszowych wyprodukowanych 
z organizmów zmodyfikowanych genetycz-
nie i zmieniającym dyrektywę – Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32,

5a) Zmiany wymienionego rozporządze-
nia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 368 
z 23.12.2006, str. 99, Dz. Urz. UE L 211 
z 11.08.2007, str. 40, Dz. Urz. UE L 97 z 
09.04.2008, str. 64 oraz Dz. Urz. UE L 231 z 
06.09.2019, str. 1.

5b) Zmiany wymienionego rozporządze-
nia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 311 z 

przepisów o wyrobie napojów spirytuso-
wych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń 
geograficznych napojów spirytusowych, lub 
nazwami odwołującymi się do zarejestrowa-
nych chronionych oznaczeń geograficznych 
oraz współpraca z jednostkami sprawujący-
mi taką kontrolę w innych państwach,

h) kontrola artykułów rolno-spożywczych 
oznaczonych określeniem jakościowym 
stosowanym fakultatywnie „produkt gór-
ski”, o którym mowa w art. 31 rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012r. w 
sprawie systemów jakości produktów rol-
nych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 
343 z 14.12.2012, str. 1),

i) kontrola żywności w rolniczym handlu de-
talicznym w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1252),

j) kontrola oznakowania wprowadzanych do 
obrotu produktów genetycznie zmodyfiko-
wanych (produktów GMO) w rozumieniu art. 
3 pkt 16 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o 
mikroorganizmach i organizmach genetycz-
nie
zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 706),

k) kontrola oznakowania genetycznie zmo-
dyfikowanej żywności w zakresie
wymagań określonych w rozporządzeniu 
(WE) nr 1829/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 22 września 
2003 r. w sprawie genetycznie
zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. 
UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, 4)

l) 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, 
str. 24, z późn. zm. –Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455);

2) kontrola warunków składowania i trans-
portu artykułów rolno-spożywczych;
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Inspekcja sprawuje nadzór w zakresie ja-
kości handlowej określonej przepisami Unii 
Europejskiej odnoszącymi się do:

1) mięsa drobiowego;

2) jaj;

3) tusz wieprzowych;

4) tusz wołowych;

5) tusz innych zwierząt;

6) mięsa pochodzącego z bydła w wieku 
    poniżej 12. miesiąca życia.

Zadania Inspekcji wykonują następujące 
organy:

1)  Główny Inspektor Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych

2) wojewoda przy pomocy wojewódzkie-
go inspektora jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych,, jako kierownika wo-
jewódzkiej inspekcji jakości handlowej ar-
tykułów rolno-spożywczych, wchodzącej 
w skład zespolonej administracji wojewódz-
kiej.Inspekcja podlega ministrowi właściwe-
mu do spraw rynków rolnych.

INSPEKCJA HANDLOWA

Inspekcja Handlowa posiada szeroki zakres 
zadań, który został określony w art. 3 usta-
wy o Inspekcji Handlowej. Należy przy tym 
podkreślić, na mocy nowelizacji ustawy 
o IJHARS¹³, zakres kompetencji IH w zakre-
sie kontroli produktów spożywczych został 
bardzo mocno ograniczony. Kompetencje 
te co do zasady zostały w całości przejęte 
przez IJHARS, jednakże IH zachowała na-
dal kompetencje w zakresie kontrolowania 
prawidłowego uwidaczniania cen w skle-

21.11.2008, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 
25.07.2019, str. 241.

5c) wykonywanie badań laboratoryjnych 
próbek artykułów rolno-spożywczych na 
potrzeby realizacji mechanizmów Wspólnej 
Polityki Rolnej dotyczących organizacji ryn-
ków rolnych;

5d) wykonywanie badań laboratoryjnych 
próbek artykułów rolno-spożywczych na po-
trzeby realizacji operacji współfinansowa-
nych ze środków Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie 
z działem IIIa ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej;

6) udzielanie informacji i szkolenie w za-
kresie przepisów i wymagań dotyczących 
jakości handlowej lub ustalania klas jakości 
handlowej oraz metod i badań artykułów 
rolno-spożywczych;

7) współpraca z urzędowymi jednostkami 
kontrolnymi w innych państwach w zakresie 
kontroli jakości handlowej artykułów rolno-
-spożywczych, w tym wymienianie informa-
cji lub próbek artykułów rolno-spożywczych;

8) wykonywanie innych zadań określonych 
w przepisach odrębnych.

9) Minister właściwy do spraw rynków rol-
nych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady organi-
zacji Inspekcji, mając na względzie
usprawnienie i ujednolicenie funkcjonowa-
nia jej organów.

9a) Kontrola jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych w produkcji może
dotyczyć również sposobu żywienia i warun-
ków chowu zwierząt, jeżeli informacja w tym 
zakresie została zadeklarowana przy wpro-
wadzaniu artykułu rolno- -spożywczego do 
obrotu. 
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świadka lub biegłego, jeżeli jest to niezbęd-
ne dla wyczerpującego wyjaśnienia okolicz-
ności sprawy

- zasięgać opinii biegłych, jeżeli jest to nie-
zbędne dla potrzeb kontroli

- zabezpieczać dowody, produkty, pomiesz-
czenia i środki przewozowe

- pobierać nieodpłatnie próbki produktów do 
badań

- sprawdzić rzetelność obsługi poprzez doko-
nanie zakupu produktu lub usługi

- zbierać inne niezbędne materiały w zakre-
sie objętym kontrolą.

Kontrola odbywa się w obecności przedsię-
biorcy lub osoby przez niego upoważnionej 
w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub 
w miejscu wykonywania działalności oraz 
w godzinach pracy lub w czasie faktycznego 
wykonywania działalności. Kontrola lub jej 
poszczególne czynności za zgodą przedsię-
biorcy mogą być przeprowadzane również 
w siedzibie organu Inspekcji, jeżeli może to 
usprawnić prowadzenie kontroli.

W trakcie kontroli inspektor jest upoważnio-
ny do wydania decyzji o rygorze natychmia-
stowej wykonalności. Mogą one dotyczyć:

- ograniczenia wprowadzania do obrotu, 
wstrzymania wprowadzania do obrotu lub 
wycofania z obrotu produktów albo wstrzy-
mania świadczenia usług, albo niezwłocz-
nego usunięcia stwierdzonych nieprawidło-
wości, jeżeli jest to konieczne ze względu na 
bezpieczeństwo lub interes konsumentów 
albo interes gospodarczy państwa

kumentów sporządzonych w języku obcym

- dokonywać oględzin terenów, obiektów, 
pomieszczeń, środków przewozowych, pro-
duktów i innych rzeczy w zakresie objętym 
kontrolą

-badać przebieg określonych czynności

- legitymować osoby w celu stwierdzenia ich 
tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla po-
trzeb kontroli

- żądać od przedsiębiorcy lub jego przedsta-
wiciela niezwłocznego usunięcia uchybień 
porządkowych i organizacyjnych

- żądać od przedsiębiorcy lub jego przedsta-
wiciela udzielenia w wyznaczonym terminie 
pisemnych i ustnych wyjaśnień w sprawach 
objętych zakresem kontroli

- przesłuchiwać osoby w charakterze strony, 

¹³ Przywoływana już wcześniej ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożyw-
czych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2020, poz. 285. 

¹� https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-przygotowac-sie-do-kontroli-w-firmie/szczegolne-zasady-
-przeprowadzania-kontroli-w-firmach#4

pach, również na półkach z żywnością. 
Celem tej nowelizacji było skupienie upraw-
nień w zakresie kontroli w łańcuchu rol-
no-spożywczym w jednym organie jakim 
jest IHARS. IH posiada jednak nadal pewne 
szczątkowe kompetencje kontrolne w od-
niesieniu do żywności np. w zakresie prezen-
tacji cen w sklepach, dlatego zasadne jest 
omówienie również i tego rodzaju kontroli.

Kontrola Inspekcji Handlowej odbywa się 
bez wcześniejszego zawiadomienia. W trak-
cie kontroli inspektor może¹�:

- badać akta, dokumenty, ewidencje i infor-
macje w zakresie objętym kontrolą oraz żą-
dać od przedsiębiorcy lub jego przedstawi-
ciela sporządzenia niezbędnych kopii oraz 
urzędowego tłumaczenia na język polski do-



55◆ 

Zgodnie z art. Art. 2. Inspekcja wykonuje za-
dania:

1) związane z ochroną roślin przed agrofaga-
mi, o których mowa w ustawie z dnia 13 lu-
tego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofa-
gami (Dz. U. poz. 424), w zakresie określonym 
w tej ustawie, w tym służące wykonaniu:

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 paździer-
nika 2016 r. w sprawie środków ochronnych 
przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 
i(UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrek-
tywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/

- nakazania niezwłocznego usunięcia na-
ruszeń polegających na nieprawidłowym 
oznaczeniu firmy producenta, jego adresu, 
a także państwa jego siedziby, o czym mowa 
w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Ustalenia dokonane w toku kontroli doku-
mentowane są w formie protokołu kontroli. 
Jest on podpisywany przez inspektora oraz 
kontrolowanego przedsiębiorcę lub osobę 
przez niego upoważnioną, w której obecno-
ści kontrola była przeprowadzona. Powinno 
to nastąpić po dokładnym zapoznaniu się 
z treścią protokołu. Jeden egzemplarz za po-
kwitowaniem jest przekazywany przedsię-
biorcy lub osobie przez niego upoważnio-
nej, a drugi pozostawia się w aktach sprawy. 
Termin na zgłaszanie uwag do protokołu na 
piśmie wynosi 7 dni od dnia przedstawie-
nia protokołu do podpisu, co nie wyklucza 
zgłaszania uwag do protokołu bezpośrednio 
w trakcie przeprowadzania kontroli. Woje-
wódzki Inspektor zobowiązany jest do usto-
sunkowania się do takich uwag niezwłocz-
nie od momentu ich otrzymania, ale nie 
później niż w terminie 14 dni.
Zadania Inspekcji wykonują:

- Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów

-wojewoda przy pomocy wojewódzkiego 
inspektora inspekcji handlowej, jako kie-
rownika wojewódzkiej Inspekcji. Prezes 
Urzędu kieruje działalnością Inspekcji przy 
pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA 
OCHRONY ROŚLIN 
I NASIENNICTWA 

EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE 
i 2007/33/WE (Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, 
str. 4, z późn. zm.), oraz przepisów Unii Euro-
pejskiej wydanych na podstawie rozporzą-
dzenia 2016/2031,

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 
2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i in-
nych czynności urzędowych przeprowadza-
nych w celu zapewnienia stosowania pra-
wa żywnościowego i paszowego oraz zasad 
dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, 
zdrowia roślin i środków ochrony roślin, 
zmieniającego rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, 
(WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) 
nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 
652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) 
nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/
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czerwca 2001r. o mikroorganizmach i organi-
zmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. 
z2019r. poz. 706 oraz z 2020 r. poz. 322);

5) związane z monitorowaniem zużycia środ-
ków ochrony roślin;

6) określone w przepisach innych ustaw.

Nadzór nad wykonywaniem zadań Inspekcji 
sprawuje minister właściwy do spraw rolnic-
twa. Organami Inspekcji są:

1)Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa,

2)wojewoda wykonujący zadania przy pomo-
cy wojewódzkiego inspektora ochrony roślin 
i nasiennictwa, jako kierownika wojewódz-
kiej inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa 
wchodzącej w skład rządowej administracji 
zespolonej w województwie.Główny Inspek-
tor jest centralnym organem administracji 
rządowej podległym ministrowi właściwemu 
do spraw rolnictwa.

WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/
WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, 
dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/
EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 
96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 
92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie 
kontroli urzędowych), oraz przepisów Unii 
Europejskiej wydanych na podstawie rozpo-
rządzenia 2017/625;

2) związane z zapobieganiem zagrożeniom 
związanym z produkcją środków ochrony 
roślin, obrotem tymi środkami i stosowa-
niem tych środków w zakresie określonym 
w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach 
ochrony roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 1900 oraz 
z 2020 r. poz. 284 i 425), w tym służące wy-
konaniu:

a) rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 
października 2009 r. dotyczącego wprowa-
dzania do obrotu środków ochrony roślin 
i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/
EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 
z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm. ) oraz przepi-
sów Unii Europejskiej wydanych na podsta-
wie tego rozporządzenia,

b) rozporządzenia 2017/625 oraz przepisów 
Unii Europejskiej wydanych na podstawie 
rozporządzenia 2017/625;

3) związane z nadzorem nad wytwarzaniem 
i oceną materiału siewnego oraz obrotem 
tym materiałem w zakresie określonym 
w ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o na-
siennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz 
z 2020 r. poz. 425) oraz nadzorem nad prze-
strzeganiem przepisów tej ustawy dotyczą-
cych stosowania materiału siewnego;

4) związane z kontrolą upraw w zakresie or-
ganizmów genetycznie zmodyfikowanych 
w zakresie określonym w ustawie z dnia 22 
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OCENY OBECNEGO SYSTEMU 
KONTROLI ŻYWNOŚCI W POLSCE

Temat oceny obecnego rozwiązania i sys-
temu urzędowej kontroli żywności jest od 
kilkunastu lat przedmiotem dyskusji me-
rytorycznych, ale również politycznych. Na 
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat powstało 
co najmniej kilka projektów zmian systemo-
wych, z których żaden nie został wdrożony.

Jednak system i skuteczność jego działania 
jest ustawicznie poddawany ocenom ze-
wnętrznym na poziomie organów EU oraz 
urzędów RP. Oceny z ramienia KE to na ogół 
efekt dużych ognisk zakażeń związanych 
z polską żywnością, co miało na pewno miej-
sce z Salmonellą w jajach z Polski, Listerią 
w mrożonych produktach warzywnych, oraz 
ogólnie problemem zanieczyszczeń Salmo-
nellą produktów drobiowych. Na potrzeby 
niniejszego raportu przywołamy kilka rapor-
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jakość zdrowotną i handlową. Kompetencje 
tych Inspekcji są zgodne z przypisanymi im 
do realizacji celami. Każda z Inspekcji wyko-
nywała określone w przepisach obowiązki, 
opracowywała analizy ryzyka, a na ich pod-
stawie plany kontroli i plany pobierania pró-
bek. Przy planowaniu zadań w zakresie jako-
ści zdrowotnej żywności zarówno Inspekcja 
Sanitarna, jak i Inspekcja Weterynaryjna ko-
rzystały z eksperckiego wsparcia właściwych 
instytutów naukowo-badawczych. Z uwagi 
na złożoną strukturę, szeroki zakres zadań, 
a także w sytuacji częściowego nakładania 
się obszarów działania, w istotnych spra-
wach dotyczących bezpieczeństwa i jakości 
żywności Inspekcje zawierały porozumienia 
regulujące zasady współpracy. W szczegól-
ności w obszarze jakości zdrowotnej doko-
nano zmiany w nadzorze nad niektórymi ro-
dzajami zakładów.

tów z takich ocen z poziomu KE, jak również 
instytucji krajowych.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 
ŻYWNOŚCI WEDŁUG RAPORTÓW 
INSPEKCJI KONTROLI JAKOŚCI 
ORAZ RAPORTU NIK

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że funkcjo-
nujące w Polsce w latach 2017–2018 sys-
temy zapewnienia bezpieczeństwa oraz ja-
kości żywności wymagają zmian w obszarze 
ochrony konsumenta przed spożyciem lub 
nabyciem produktów o niedostatecznej ja-
kości. Za zapewnienie bezpieczeństwa żyw-
ności w Polsce odpowiedzialnych jest kil-
ka Inspekcji, które zostały kompetencyjnie 
uszeregowane według podziału jakości na 
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Natomiast w obszarze jakości handlowej 
ustalono zasady współpracy w przypadku 
kontroli produktu prowadzonej jednocze-
śnie przez Inspekcję Handlową i Inspekcję 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spo-
żywczych. Również regulacji w formie poro-
zumienia podlegały przypadki stwierdzenia 
przez Inspekcję Handlową naruszeń obo-
wiązujących przepisów w zakresie bezpie-
czeństwa żywności (jakości zdrowotnej). 
W przypadku wykrycia żywności niebezpiecz-
nej dla konsumenta wszystkie organy obję-
te kontrolą zostały wyposażone w narzędzia 
mające służyć ochronie konsumenta przed 
spożyciem lub nabyciem produktów o niedo-
statecznej jakości zarówno zdrowotnej, jak 
i handlowej. Kontrola NIK wykazała jednak, 
że organizacja procesu badania żywności 
w kierunku jej bezpieczeństwa nie sprzyja-
ła wykorzystywaniu ich w sposób skuteczny. 
Stwierdzono bowiem przypadki wprowa-
dzenia do obrotu i sprzedaży konsumentom 
produktów, które – jak wskazywały wyniki 
badań laboratoryjnych – mogły spowodo-
wać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. 
W sześciu na 10 analizowanych sprawach 
(w ramach Inspekcji Sanitarnej) cała zakwe-
stionowana żywność trafiła do konsumentów.

O powyższym zadecydowały m.in. miejsce 
poboru próbek, często zlokalizowane blisko 
konsumenta (sklepy spożywcze) i/lub długi 
czas badań laboratoryjnych. NIK wskazu-
je jednocześnie, że w przypadku żywności 
o krótkim terminie przydatności do spożycia 
kluczowy jest czas badań. W toku kontroli 
stwierdzono zaś dwa przypadki otrzymania 
przez Inspekcję wyników niektórych badań 
wskazujących na obecność w badanych pro-
duktach bakterii Listeria monocytogenes 
po upływie daty przydatności do spożycia 
produktów i – co więcej – po ich całkowi-
tej sprzedaży. W konsekwencji, w takich 
przypadkach, Główny Inspektor Sanitarny 
nie mógł skutecznie ostrzec społeczeństwa 
przed nabyciem niebezpiecznej żywności. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wpływ 
na jakość wykonywanych zadań miał od-
notowany w okresie kilku ostatnich lat we 
wszystkich Inspekcjach spadek zatrudnie-
nia lub znaczna fluktuacja kadr. Także w 
laboratoriach badających próbki żywności 
występowały braki kadrowe i sprzętowe, co 
przekładało się na czas wykonywania badań 
laboratoryjnych próbek żywności. Najbar-
dziej dotkliwe skutki niedoborów kadrowych 
stwierdzono w Inspekcji Weterynaryjnej. 
Zmniejszenie zatrudnienia lekarzy o 6,5% 
miało negatywny wpływ na pracę ponad 60% 
powiatowych zespołów ds. bezpieczeństwa 
żywności, uniemożliwiając ich prawidłowe 
funkcjonowanie. Inspekcja Weterynaryjna nie 
zrealizowała również części zaplanowanych 
w budżecie zadaniowym celów związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności. 
W 2017 r. dwa z trzech celów nie zostały 
zrealizowane. Zdaniem NIK przyczyn takich 
sytuacji należy upatrywać w szczególności 
w niedostatecznym wynagradzaniu pracow-
ników kontrolowanych Inspekcji. Dostrzega-
jąc podjęte już działania w kierunku zwięk-
szania wynagrodzeń w strefie budżetowej, 
w ocenie NIK, mogą one być nadal niewystar-
czające, a w konsekwencji prawidłowa reali-
zacja zadań przez organy urzędowej kontroli 
– zagrożona. NIK stwierdza ponadto, że nie 
wypracowano dotychczas skutecznych roz-
wiązań zapobiegających prowadzeniu przez 
podmioty zajmujące się produkcją żywności 
pochodzenia zwierzęcego nielegalnej dzia-
łalności, to jest prowadzeniu działalności 
bez nadzoru urzędowego lekarza weteryna-
rii. Ujawnienie w okresie dwóch lat aż 290 
przypadków takiej działalności było możliwe 
głównie dzięki sygnałom pochodzącym ze 
źródeł zewnętrznych. Główny Inspektor Sa-
nitarny inicjował, organizował i prowadził 
działalność oświatowo-zdrowotną wśród 
społeczeństwa także w aspekcie bezpieczeń-
stwa żywności. Raport NIK zawiera bardzo 
szczegółową ocenę i analizę obecnego sys-
temu i na pewno jest niezbędnym źródłem 
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z dnia 29 kwietnia 2004 r. Celem audytu była 
ocena systemu urzędowych kontroli żyw-
ności w zakresie higieny, co ma zapobiegać 
zakażeniom mikrobiologicznym przy pro-
dukcji żywności niepochodzącej od zwie-
rząt, w szczególności jako produkcji pod-
stawowej, produktów mrożonych, kiełków 
i nasion przeznaczonych do kiełkowanie.

wiedzy przy dalszym rozwoju i ewentualnych 
zmianach w systemie kontroli żywności.

RAPORTY Z KONTROLI 
W RAMACH DZIAŁAŃ KOMISJI 
EUROPEJSKIEJ

Jak wcześniej wspomniano, Polska jest podda-
wana systematycznym kontrolom na okolicz-
ność zdarzeń związanych z bezpieczeństwem 
żywności pochodzącej z Polski, przytaczamy 
szczegółowy opis jednego z takich raportów.

BEZPIECZEŃSTWO MIKROBIO-
LOGICZNE ŻYWNOŚCI NIEPO-
CHODZĄCEJ OD ZWIERZĄT – 
RAPORT KOMISJI EUROPEJSKIEJ 
Z AUDYTU PRZEPROWADZONE-
GO W POLSCE

Dyrekcja Generalna ds. zdrowia i bezpie-
czeństwa żywności Komisji Europejskiej 
opublikowała raport, w którym opisuje wy-
niki audytu przeprowadzonego w Polsce 
w dn. od 25 czerwca do 5 lipca 2019 r. na 
mocy przepisów rozporządzenia (WE) nr 
882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 

KONTEKST

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywno-
ści (EFSA) przyjął opinie naukowe na temat 
ryzyka stwarzanego przez żywność niepo-
chodzącą od zwierząt, które są dostępne tu-
taj. Wg EFSA taka żywność jest spożywana w 
różnych formach i jest głównym składnikiem 
prawie wszystkich posiłków. Może ona mieć 
potencjalny związek z dużymi ogniskami 
chorób. Wg danych z lat 2007–2011, żyw-
ność niepochodząca od zwierząt była przy-
czyną 10 % ognisk, 26% przypadków, 35% 
hospitalizacji i 46% zgonów. Natomiast wg 
danych za 2011 r. ta żywność była związana 
z 10% ognisk, 18% przypadków, ale już tylko 
8% przypadkami hospitalizacji i 5% zgonów.
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dowe odbywają się w oparciu o pobieranie 
próbek, głównie na poziomie handlu deta-
licznego, i badane są w akredytowanych la-
boratoriach. Z kolei planowanie urzędowych 
kontroli w zakładach przetwórczych wykazu-
je pewne niedociągnięcia w zakresie ustala-
nia priorytetów odnośnie kontroli żywności 
pochodzenia nieodzwierzęcego. Ponadto, 
rozproszenie kontroli na wiele lokalnych 
okręgów nie pozwala inspektorom na zdoby-
cie i utrzymanie wystarczającego doświad-
czenia w tej dziedzinie i przeprowadzania 
skutecznych kontroli. W związku z tym kon-
trole w niektórych zakładach przeprowadza-
ne są nieskutecznie. Ma to wpływ na egze-
kwowanie przepisów, ponieważ niezgodności 
były rzadko wykrywane u przetwórców. Np. 
wymazy środowiskowe do wykrywania Liste-
ria monocytogenes tylko w jednym z trzech 
skontrolowanych zakładów przetwórczych 
zostały pobrane prawidłowo, a odpowiedzial-
ny inspektor nie miał wiedzy odnośnie pra-
widłowych procedur pobierania tych próbek.

Ma to negatywny wpływ na skuteczność urzę-
dowych kontroli mających na celu sprawdze-
nie, czy potencjalne ryzyko mikrobiologiczne 
jest odpowiednio wykrywane i ogranicza-
ne do dopuszczalnego poziomu przez pod-
mioty działające na rynku spożywczym.

Raport zawiera zalecenia dla właściwych 
władz mające na celu skorygowanie zidenty-
fikowanych niedociągnięć i poprawę wdra-
żania środków kontroli.

Wśród najczęstszych kombinacji żywność-
patogen były:

– zielone warzywa liściaste spożywane na 
surowo jako sałatki/Salmonella spp. i noro-
wirusy

– warzywa cebulowe i łodygowe (pomidory, 
melony, kiełki)/Salmonella spp.

– rośliny strączkowe lub ziarna/Escherichia 
coli.

Wg EFSA właściwe wdrożenie systemów 
zarządzania bezpieczeństwem żywności, w 
tym GAP, GMP i GHP, powinny być głównym 
celem podmiotów gospodarczych. Te syste-
my powinny być wdrażane „od pola do stołu” 
w celu kontroli szeregu zagrożeń mikrobio-
logicznych.

Ze względu na liczbę dużych ognisk i dużą 
liczbę powiadomień RASFF dotyczących 
produktów niepochodzących od zwie-
rząt, Dyrekcja Generalna ds. zdrowia i bez-
pieczeństwa żywności podjęła decyzję 
o przeprowadzeniu nowej serii audytów 
w państwach członkowskich w tym zakresie.

WNIOSKI OGÓLNE Z AUDYTU 
PRZEPROWADZONEGO 
W POLSCE

W Polsce funkcjonuje zatwierdzony system 
rejestracji producentów podstawowych oraz 
przetwórców (mrożenie, krojenie) owoców 
i warzyw oraz żywności niepochodzącej od 
zwierząt. Chociaż o ile liczba zarejestrowa-
nych producentów surowców wzrosła od cza-
su poprzedniego audytu w 2016 r., to liczba 
niezarejestrowanych przetwórców nie jest 
znana właściwym organom. Kontrole urzę-
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innych baz danych producentów pierwot-
nych nie pozwalają na identyfikację wszyst-
kich producentów pierwotnych. Tylko ci pro-
ducenci, którzy sami się zarejestrują w GIS 
podlegają kontroli przez z tą inspekcję.

Wnioski dotyczące organizacji i zakresu 
urzędowych kontroli

• Istnieje oficjalny system kontroli obejmu-
jący łańcuch produkcyjny produktów nieod-
zwierzęcych. A zasady kontroli są oparte na 
analizach ryzyka. Jednakże, w odniesieniu 
do producentów pierwotnych, system oceny 
ryzyka jest mniej efektywny, ponieważ brak 
jest kluczowych parametrów przy rejestracji 
(np. powierzchni upraw, produkcji) i to unie-
możliwia kierowanie odpowiednich zasobów 
do najbardziej ryzykownych producentów. 
W odniesieniu do zakładów przetwórczych 
zespół audytorów stwierdził, że ocena ryzyka 
nie odzwierciedla w wystarczającym stop-
niu potencjalnych zagrożeń, np. dotyczących 
bardziej ryzykownych upraw i ich przezna-
czenia, wbrew wymogom art. 3 ust. 1 rozpo-
rządzenia (WE) nr 882/2004. Osłabia to sku-
teczność urzędowego systemu kontroli.

• Istnieje odpowiedni system kontroli urzę-
dowej dla zakładów produkujących kiełki, 
obejmujący oficjalne wytyczne i check-listy. 
Pozwala to inspektorom na ocenę wszyst-
kich aspektów prawodawstwa istotnych dla 
produkcji kiełków.

– Wnioski w sprawie wdrożenia urzędowych 
kontroli podmiotów prowadzących przedsię-
biorstwa spożywcze i ich zobowiązania

• Podczas urzędowych kontroli stosowane 
są krajowe listy kontrolne i instrukcje na 
wszystkich poziomach Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej. Pozwala to, co do zasady, na 
jednolity sposób przeprowadzania kontroli 
urzędowych. Jednak inspektorzy bez wszech-
stronnej wiedzy mogą łatwo przeoczyć 
istotne aspekty zapobiegania zagrożeniom 

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA 
I WNIOSKI

– Wnioski dotyczące odpowiednich przepi-
sów i wytycznych krajowych

• Istnieje ustawodawstwo krajowe i wytycz-
ne uzupełniające bezpośrednio implemen-
tujące prawodawstwo UE.
– Wnioski w sprawie wyznaczenia właści-
wych organów i zasobów do celów kontroli 
urzędowych

• Wyznaczono właściwy organ odpowie-
dzialny za planowanie i wdrażanie kontroli 
urzędowych na wszystkich etapach łańcu-
cha produkcyjnego.

• Zdolność do wdrożenia skutecznego sys-
temu urzędowych kontroli jest jednak ogra-
niczona z powodu braku odpowiednich na-
rzędzi do gromadzenia i analizy informacji 
dotyczących wyników kontroli dla produ-
centów surowców, producentów wyrobów 
gotowych do spożycia i mrożonek. Podważa 
to skuteczne planowanie i ukierunkowanie 
kontroli, w szczególności w odniesieniu do 
kontroli produktów podstawowych. Ma to 
szczególne znaczenie biorąc pod uwagę 
fakt, że liczba pracowników nie zwiększy-
ła się w stosunku do obciążenia ich pracą 
w ostatnich latach.

• Ponadto ograniczona współpraca pomię-
dzy PIS i ARiMR powoduje dalsze ogranicze-
nia w dostępności odpowiednich informacji 
do celów planowania i wdrażania skutecz-
nej kontroli i jest sprzeczna z wymogami art. 
4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

– Wnioski dotyczące rejestracji/zatwierdza-
nia zakładów spożywczych

• Istnieje system rejestracji producentów 
podstawowych. Jednakże brak współpracy 
pomiędzy PIS i ARiMR oraz brak dostępu do 
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padków nie pobrano żadnych oficjalnych 
próbek w celu potwierdzenia wyników wła-
snych kontroli w zakładach.

• Wyrywkowe kontrole wykazały nieprawi-
dłowości w pobieraniu próbek, dlatego też 
urzędowa procedura pobierania próbek nie 
może w pełni zapewnić integralności próbek 
do analizy mikrobiologicznej produktów ma-
sowych.

• Pobieranie próbek odbywa się ściśle we-
dług rocznego planu monitorowania. Perso-
nel nie pobiera próbek ad-hoc w przypad-
ku podejrzenia lub w celu pobrania próbek 
ukierunkowanych na ryzyko (np. RASFF).

– Wnioski dotyczące wydajności laborato-
riów

• Laboratoria dysponują potencjałem w za-
kresie personelu, sprzętu i procedur do speł-
nienia ich roli.

• Sprawozdania analityczne dotyczące no-
rowirusa i wirusowego zapalenia wątroby 
typu A nie są w pełni zgodne w odniesieniu 
do powiadomienia o wydajności ekstrakcji 
i stosownej metodologii analitycznej.

– Wnioski dotyczące procedur przeprowa-
dzania kontroli i sprawozdawczości w zakre-
sie działań kontrolnych

• Kompetentne służby posiadają procedury, 
instrukcje i listy kontrolne, które umożliwia-
ją inspektorom wykonywanie urzędowych 
kontroli zakładów przetwórczych oraz pod-
jęcie środków naprawczych.

• Właściwe organy wprowadziły niedawno 
kontrole producentów podstawowych mają-
ce na celu weryfikację skuteczności kontroli.

mikrobiologicznym przy produkcji podsta-
wowej oraz w przetwórstwie.

• Kontrole urzędowe u producentów pier-
wotnych były przeprowadzane głównie 
podczas zbiorów, ale niektórzy inspektorzy 
nie mieli pewności co do znaczenia ustaleń 
podczas kontroli, a niezgodności były rzadko 
wykrywane.

• Kontrole urzędowe w zakładach przetwór-
czych wykazały, że niezgodności były rzadko 
wykrywane. W trakcie kontroli przeprowa-
dzonych przez PSS-E audyt wykrył pewne 
niedociągnięcia.

• Inspektorzy wykonujący kontrole w zakła-
dach przetwórczych zajmujących się pro-
dukcją mrożonek niestety wykazywali brak 
wiedzy teoretycznej i praktycznej (np. na 
temat pobierania wymazów w kierunku Li-
steria monocytogenes i pewnych podstawo-
wych wymagań higienicznych). Co jeszcze 
bardziej osłabia skuteczność kontroli urzę-
dowych.

• Audyt wskazuje, że system urzędowych 
kontroli jest niewystarczająco skuteczny, aby 
zidentyfikować oraz usunąć niedociągnięcia 
sprzeczne z wymogami art. 54 ust. 1 pkt 2 
rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

• Zespół audytorów nie był w stanie określić 
wartości dodanej w zakresie zapobiegania 
ryzyku mikrobiologicznemu wynikającego 
z połączonych kontroli PSS-E/PIS, ponieważ 
personel PIS nie zdawał sobie sprawy z ta-
kiego ryzyka.

– Wnioski dotyczące urzędowych procedur 
pobierania próbek

• Istnieje krajowy system monitoringu, który 
obejmuje zagrożenia mikrobiologiczne na 
poziomie produkcji podstawowej, przetwa-
rzania i sprzedaży detalicznej. W nagłych 
przypadkach (np. RASFF) w większości przy-
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– Wnioski dotyczące RASFF

• Istnieje system umożliwiający skuteczną 
komunikację i zarządzanie powiadomienia-
mi RASFF.

Zainteresowani mogą zapoznać się z tym 
i innymi raportami bezpośrednio na stronach 
https://ec.europa.eu/commission/presscor-
ner/advancedsearch/en?parea=1006

PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMÓW 
URZĘDOWEJ KONTROLI 
ŻYWNOŚCI NA ŚWIECIE I EU

Należy zaznaczyć, że nie ma jednego ideal-
nego podejścia do systemów kontroli bez-
pieczeństwa żywności i prace nad ich rozwo-
jem są nieodłączną bolączką wielu krajów. 
Świetnym przykładem jest rynek USA, gdzie 
po wprowadzeniu kilka lat temu nowych 
regulacji – FDA Food Safety Modernization 
Act (FSMA), przyszła pora na ewolucję w po-
dejściu do kontroli urzędowej i rozpoczęto 
kampanię nazwaną NEW ERA OF SMARTER 
FOOD SAFETY, więcej na ten temat można 
się dowiedzieć w materiałach pod linkiem 
https://www.fda.gov/media/139868/down-
load

Również w EU prowadzone są prace kon-
cepcyjne nad przyszłym, docelowym syste-
mem kontroli żywności. Projekt FOOD 2030 
Pathways to próba określenia ścieżki dzia-
łania w zakresie żywności do roku 2030 -– 
Polityka w zakresie badań i innowacji jako 
siła napędowa zrównoważonych, zdrowych 
i sprzyjających wyłączeniu społecznemu 
systemów żywnościowych. Projekt jest już 
na etapie ustalania priorytetów i konkret-
nych akcji. Dla zainteresowanych umiesz-
czamy bezpośredni link do materiałów 
informacyjnych https://op.europa.eu/en/
publication-detail/-/publication/9c578d2f-
-2565-11eb-9d7e-01aa75ed71a1/langu-
age-en/format-PDF/source-171484061

RUCHY KONSUMENCKIE, 
DZIAŁANIA NGOS

Tak jak wskazują badania Eurobarometru, to 
nie informacje pozyskiwane bezpośrednio 
ze stron Inspekcji są źródłem wiedzy o bez-
pieczeństwie zrywności dla przeciętnego 
konsumenta. Aczkolwiek należy podkreślić 
ogromną rolę tychże w kształtowaniu pra-
widłowych nawyków konsumenckich, co po-
winno być wpisane w rolę takich instytucji, 
a realizowane poprzez szeroko dostępne 
bezpłatne media. Dobrym przykładem są 
działania Narodowego Centrum Edukacji 
Żywieniowej https://ncez.pl/, którego dzia-
łania są powszechne i szeroko komunikowa-
ne.

Niemniej jeśli chodzi o dobre praktyki kon-
sumenckie w ramach przechowywania 
i przygotowywania bezpiecznej żywności 
w warunkach domowych, jest już bardzo źle. 
Nie udało nam się znaleźć informacji o żad-
nej kampanii czy nawet pojedynczych ma-
teriałów przygotowanych w celu szerokiego 
oddziaływania na zachowania konsumenc-
kie. Tego typu akcje są bardzo szeroko pro-
wadzone przez większość Inspekcji w wielu 
krajach i przykładów można by mnożyć np.

https://www.nea.gov.sg/media/news/news/
index/nea-and-ava-remind-food-operators-
-to-remain-vigilant-and-ensure-good-food-
-hygiene-practices-during-the-upcoming-
-festive-season

Czy bliżej nas w Irlandii portal rządowy 
https://www.safefood.net/home

W Polsce można raczej powiedzieć o ak-
ceptacji złych nawyków, często prezento-
wanych w programach telewizyjnych, które 
często ujawniają wręcz zakazane praktyki. 
To wszystko negatywnie wpływa na ogólne 
podejście do kwestii higieny, która zresztą 
w badaniu Eurobarometru jest postrzegana 
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Z działających na uwagę zasługują:w Polsce jako wiele mniejszy problem ryzyka 
niż, np. obecność GMO.

W przestrzeni medialnej powstało wiele pro-
jektów ukierunkowanych na porównywanie 
produktów, wskazywanie lepszych, przykła-
dami mogą być:

http://www.swiadomezakupypl/#,,,0,0,0,0,0,0,,1

https://czytajsklad.com/k/porownania-produktow/

https://czytamyetykiety.pl/o-nas/

https://faktyozywnosci.pl/category/porownanie-produk-
tow/

http://zdrowedodatki.pl/

https://www.konsumentalista.pl/jogurty-naturalne/

http://testujemyjedzenie.pl/

https://www.pro-test.pl/article/5481,0/%C5%BByw-
no%C5%9B%C4%87.html

Niemniej wszystkie charakteryzują się bar-
dzo dużym stopniem subiektywizmu ocen, 
brakiem jednoznacznych kryteriów oceny. 
Wnikliwy czytelnik na pewno zwróci uwagę 
na brak odniesienia czy dany produkt rze-
czywiście jest dostępny jeszcze na rynku. 
Wszystkie te portale mogą w dużym stopniu 
być stronnicze i wprowadzać konsumentów 
w błąd.

ORGANIZACJE KONSUMENCKIE 
I INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE NA 
RZECZ KONSUMENTÓW

Konsument w Polsce nie jest dobrze zorgani-
zowany, działające na jego rzecz organizacje 
są słabo finansowane i praktycznie ich dzia-
łalność jest niewidoczna.

O nas | Europejskie Centrum Konsumenckie 
(konsument.gov.pl)

https://dlakonsumenta.pl/

Fundacja Krajowy Instytut Gospodarki Se-
nioralnej (KIGS) oraz Stowarzyszenie Aquila 
(AQUILA) to organizacje pozarządowe, które 
w ramach prowadzonej przez siebie dzia-
łalności od lat wspierały i wspierają różne 
grupy społeczne, świadcząc różnego rodzaju 
pomoc, w tym pomoc prawną (w szczegól-
ności w dziedzinie prawa konsumenckiego). 
Biorąc pod uwagę misje, jakimi kierują się 
obie organizacje, KIGS i AQUILA postanowiły 
połączyć siły.

Jako Konsorcjum złożone z KIGS i AQUILA wy-
grały konkurs ogłoszony przez Urząd Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) 
i będą realizować zadanie publiczne pn. Upo-
wszechnianie i ochrona praw konsumentów 
w latach 2019–2020, które finansowane jest 
ze środków UOKiK.
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Fundacja Konsumentów jest kontynuatorem 
starań o przestrzeganie praw konsumentów 
w Polsce realizowanych w ciągu 25 lat dzia-
łalności przez Stowarzyszenie Konsumentów 
Polskich. Przez ćwierć wieku Stowarzysze-
nie zrealizowało dziesiątki projektów, które 
przyczyniły się do rozwoju polityki konsu-
menckiej i wzmocnienia pozycji konsumen-
tów na rynku. Stowarzyszenie wypełniło 
swoją misję i podjęło decyzję o rozwiązaniu 
i przekazaniu dorobku Fundacji Konsumen-
tów, z którą od lat wspólnie działało w spra-
wach ważnych dla konsumentów.

https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidu-
alne.php

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów jest  centralnym organem admi-
nistracji państwowej. Odpowiada bezpo-
średnio przed Prezesem Rady Ministrów. 
Powoływany jest przez niego spośród osób 
wyłonionych w drodze otwartego i konku-
rencyjnego naboru. Do kompetencji Prezesa 
UOKiK należy  kształtowanie polityki anty-
monopolowej i polityki ochrony konsumen-
tów oraz opiniowanie projektów pomocy pu-
blicznej.

W ramach projektu uruchomili stronę in-
ternetową dlakonsumenta.pl, na której 
udostępnili dokładne informacje dotyczące 
swojej aktywności.

W zakładce DANE KONTAKTOWE zamieścili 
informacje w jaki sposób i w jakich godzi-
nach można się z nami kontaktować.

Na podstronach z zakładki JESTEM KONSU-
MENTEM   zamieścili  wzory podstawowych 
pism i różnego rodzaju materiały edukacyj-
ne, które powstaną w związku z ich akcja-
mi (planują je intensywnie przeprowadzać) 
oraz te, które już zostały stworzone dla kon-
sumentów.

Fundacja Konsumentów jest niezależną or-
ganizacją pozarządową, która dba o interesy 
konsumentów czyli nas wszystkich. Funda-
cja prowadzi akcje edukacyjne, konsultuje 
nowe przepisy konsumenckie, udostępnia 
niezależne testy produktów (testy.konsu-
menci.org), oraz udziela konsumentom bez-
płatnej pomocy prawnej w ramach Infolinii 
Konsumenckiej  (ok. 7 tys. porad miesięcz-
nie) i portalu porady.konsumenci.org, gdzie 
w kilka minut konsument może samodziel-
nie znaleźć odpowiedź na nurtujący go pro-
blem związany z zakupionym towarem. Fun-
dacja szkoli także przedsiębiorców z prawa 
konsumenckiego (szkolenia.konsumenci.
org).

https://konsumenci.org/

FUNDACJE UKIERUNKOWANE 
NA OCENĘ JAKOŚCI
I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Ten obszar w porównaniu do innych krajów 
EU charakteryzuje się wyjątkową słabością. 
Mimo dużego zainteresowania wśród kon-
sumentów informacjami o bezpieczeństwie 
żywności organizacje te mają ogromny pro-
blem ze znalezieniem modelu finansowania, 
finansowanie ze strony pojedynczych konsu-
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na temat jakości, bezpieczeństwa i wartości 
lub ceny produktów, które kupują każdego 
dnia. Cieszę się, że konsumenci w kolejnych 
sześciu krajach mogą teraz zasięgnąć po-
rady z wiarygodnego źródła, żeby dokonać 
korzystnego zakupu – powiedziała Meglena 
Kuneva, komisarz UE ds. konsumentów, pod-
czas konferencji prasowej podsumowującej 
projekt.

Więcej informacji na temat projektu na 
stronach Komisji Europejskiej: http://ec.eu-
ropa.eu/consumers/empowerment/cons_te-
sts_en.htm

Druga fundacja to Food Rentgen, której 
pierwsze raporty o kaszach szeroko odbiły 
się echem w mediach, ale ostatecznie nie 
przyniosły szczególnie silnego efektu w na-
stawieniu Inspekcji do tej kategorii produk-
tów, zresztą wyniki tych badan były szeroko 
podważane przez producentów jak również 
ponowne badania przeprowadzone przez 
laboratoria inspekcyjne nie przyniosły po-
twierdzenia wyników raportu.

http://foodrentgen.eu/pl/

Chcemy, aby każdy miał dostęp do przejrzystej 
i niezależnej informacji o żywności. Tworzy-
my  listę dobrych produktów. Prześwietlamy 
rynek żywności i mówimy jak jest.  Jesteśmy 
konsumentami - tak jak i Ty. Aktywizujemy lu-
dzi. Edukujemy. Dzielimy się wiedzą. Wszyst-
ko po to, aby wzmacniać w nas wszystkich 
intuicję i samodzielność. Stawiamy na przej-
rzystość na każdym etapie. Wyniki naszej pra-
cy prezentujemy w postaci raportów. Dopóki 
nie uzyskamy wsparcia z Ministerstwa Zdro-
wia, Rolnictwa, czy Środowiska – liczymy na 

mentów praktycznie nie występuje, a środki 
pozyskiwane w formie grantów wystarczają 
na bardzo niewielkie działania. Stąd efekt 
działania tych fundacji jest mało niewidocz-
ny na rynku.

Na uwagę zasługują dwie fundacje, z cze-
go fundacja Pro-test działa na rynku dłużej 
i uzyskała pewniejsze umocowanie również 
w strukturach EU:

h t t p s : / / w w w . p r o - t e s t . p l / a r t i c -
le/5481,0/%C5%BBywno%C5%9B%C4%87.
html

Fundacja Pro-Test zajmuje się testowaniem 
produktów. Należy do  International Consu-
mer Research & Testing z siedzibą w Lon-
dynie – międzynarodowej organizacji te-
stującej produkty, zrzeszającej 41 instytucji 
konsumenckich z 37 państw. Fundacja Pro-
-Test reprezentuje Polskę w projekcie UE 
współfinansowanym przez Komisję Europej-
ską, dotyczącym niezależnych porównaw-
czych testów produktów. Projekt zapewnia 
wsparcie merytoryczne i finansowe orga-
nizacjom i czasopismom konsumenckim 
w Polsce, na Cyprze, w Czechach, Rumunii, 
Słowenii i na Węgrzech.
– Chodzi o to, by udostępnić nowym konsu-
mentom najpotężniejszą broń, którą mogą 
dysponować: wiedzę. Mam na myśli wiedzę 
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siebie … i na Ciebie. Wychodzimy z założe-
nia, że aby mieć wpływ na cokolwiek - sami 
musimy finansować nasze działania. O ile 
badanie „Płatków Śniadaniowych” sfinanso-
waliśmy ze środków FoodRentgen, tak bada-
nie „Kasz Gryczanych” sfinansowane zostało 
już ze środków konsumentów oraz Programu 
PROO. Każdy kto dołączy do współfinanso-
wania  kolejnych raportów  umożliwia nam 
dalsze działania zgodne z przyjętą filozofią.

Fundacja przygotowała już kilka raportów 
dostępnych bezpłatnie na stronie fundacji. 
W niniejszym raporcie nie analizujemy re-
zultatów tych projektów z powodu braku 
jednoznacznej metodyki doboru prób oraz 
samego procesu badań.



PODSUMOWANIE
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ukierunkowanych na jakość i bezpieczeń-
stwo żywności. Żadna z tych instytucji nie 
dorobiła się szerokiej rozpoznawalności 
i zaufania konsumentów. Jako dwa najsłabsze 
elementy działalności NGOs można zaryzy-
kować wymienienie sposobu finansowania, 
w tym praktycznie całkowity brak zaintereso-
wania konsumentów we współfinansowanie 
tego typu przedsięwzięć oraz słabe podejście 
metodyczne do przeprowadzanych działań. Te 
dwa elementy są zresztą ze sobą powiązane.
Przeprowadzona analiza polskiego rynku 
jednoznacznie wskazuje na potrzebę opra-
cowania założeń i efektywnej organizacji 
NGOs skupionej na interesie i bezpieczeń-
stwie konsumentów, szczególnie w obszarze 
żywności.

Polska z populacją bliską 38 mln obywateli, 
oraz wiodącą pozycją pod względem pro-
dukcji i eksportu żywności w EU predesty-
nuje do posiadania bardzo efektywnego sys-
temu kontroli i informowania konsumentów 
o ewentualnych zagrożeniach. Obecny sys-
tem mimo spełniania podstawowych zało-
żeń, nie jest wystarczający do zbudowania 
bardzo wysokiego zaufania konsumentów 
do żywności. Zagrożony jest również wizeru-
nek polskiej żywności poza granicami RP, po-
przez zajmowanie niechlubnego pierwszego 
miejsca w statystykach RASFF. Działalność 
Instytucji państwowych w bardzo małym 
stopniu ukierunkowana jest na edukację 
i informowanie konsumentów, obszar ten 
jest w bardzo dużej mierze oddany mediom, 
które działają wybiórczo i niesystematycznie
Na tle innych krajów Polska charakteryzu-
je się wyjątkowo słabą aktywnością NGOs 
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