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Struktura, kompetencje i zakres działań

Organy urzędowej
kontroli żywności w Polsce
Wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wyznaczenia krajowych organów urzędowej kontroli żywności
(ukż). Polska spełniła ten obowiązek przez ustanowienie odpowiednich przepisów zarówno w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, jak i w aktach prawnych określających strukturę, organizację i kompetencje organów ukż. Pomimo zachowania przez państwa
członkowskie autonomii organizacyjno-proceduralnej, prawo unijne wywiera pośredni wpływ na organizację administracji (np. konieczność zapewnienia działania służb granicznych). Obowiązkiem
państw członkowskich jest przyjęcie takiej organizacji krajowego
aparatu stosującego prawo, aby był on zdolny formalnie i faktycznie
urzeczywistniać prawo unijne.

Paweł Wojciechowski

Pojęcie „urzędowa kontrola żywności”
(official control of foodstuffs) zostało
wprowadzone w prawie unijnym po raz
pierwszy w dyrektywie nr 89/397/EWG
z 14 czerwca 1989 r. w sprawie urzędowej kontroli środków spożywczych, a następnie w uchylającym ją rozporządzeniu nr 882/2004 w sprawie urzędowej
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kontroli przeprowadzanej w celu zapewnienia weryfikacji wypełniania wymogów prawa żywnościowego i paszowego
oraz regulacji odnoszących się do zdrowia i dobrostanu zwierząt1 (dalej: „rozporządzenie nr 882/2004”). Trzeba jednak
zwrócić uwagę, że inaczej niż w dyrektywie, w rozporządzeniu tym zdefiniowane zostało pojęcie „kontrola urzędowa”
(official control), a nie „urzędowa kontrola
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żywności”. Pojęciem „kontrola urzędowa”
posłużono się jednak w rozporządzeniu
nr 822/2004 wyłącznie po to, aby uniknąć wątpliwości, że przepisy tego rozporządzenia znajdują zastosowanie do całego „łańcucha żywnościowego”, w tym do
środków żywienia zwierząt, a także do
materiałów i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością.
Polski ustawodawca, wydając przepisy wykonawcze do powyższego rozporządzenia, posłużył się pojęciem „urzędowe
kontrole żywności”, definiując je w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia2 (dalej również:
„ubżż”), przez odesłanie do definicji „urzędowych kontroli” zawartej w art. 2 pkt 1
rozporządzenia nr 882/20043.
Jednocześnie, w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia dla określenia
organów realizujących urzędowe kontrole używa się terminu „organy urzędowej
kontroli żywności” (art. 73 ubżż).
W związku z powyższym, za dopuszczalne należy uznać zamienne używanie pojęć
„urzędowe kontrole” i „kontrola urzędowa” oraz „urzędowe kontrole żywności”
i „urzędowa kontrola żywności” (dalej
również: „ukż”).
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Pojęcie urzędowej
kontroli żywności
W prawie unijnym pojęciu temu (w ujęciu funkcjonalnym4) przypisana została
swoista treść, wykraczająca w zakresie
swoich funkcji poza kontrolę, a w zakresie przedmiotowym – poza żywność.
Zatem nie oznacza ono wyłącznie kontroli oraz nie odnosi się wyłącznie do
żywności5.
Oprócz funkcji kontrolnej ukż obejmuje także cały zakres działań o charakterze
władczym, zmierzających do usunięcia
dostrzeżonych w trakcie kontroli nieprawidłowości i odnosi się do całej działalności związanej z wytwarzaniem i obrotem żywnością, obejmując nie tylko żywność, lecz także pasze, wyroby i materiały
przeznaczone do kontaktu z żywnością,
jak również sam proces wytwarzania i obrotu żywnością oraz systemy kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorców.
Wyposażenie ukż zarówno w kompetencje kontrolne oraz nadzorcze, jak i cele
działania, do których zalicza się ochronę
życia i zdrowia konsumentów, pozwalają uznać, że kontrola ta pełni funkcję policji administracyjnej6.

DzU z 2006 r., nr 171, poz. 1225 ze zm.
Dla porządku należy zwrócić uwagę, że we wskazanym w ubżż punkcie 1 art. 2 rozporządzenia
nr 882/2004 definiowana jest „kontrola urzędowa”, a nie „urzędowe kontrole”, jednak za niewątpliwe
trzeba uznać, że polski ustawodawca, odsyłając do „urzędowych kontroli”, odesłał w istocie do definicji
„kontroli urzędowej”.
Pojęcie „urzędowej kontroli żywności” używane jest zarówno w znaczeniu funkcjonalnym, jak i organizacyjnym.
Szerzej patrz P. Wojciechowski: Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności, Warszawa 2008.
Policja jest funkcją administracji publicznej, polegającą na uchylaniu niebezpieczeństw zagrażających zarówno społeczności, jak i poszczególnym jednostkom, której celem jest zapewnienie ochrony dóbr osobistych człowieka (życia, zdrowia, mienia) oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Szerzej patrz: P. Wojciechowski, jw., s. 99-102 i przywołana tam literatura.
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Struktura urzędowej
kontroli żywności
Na mocy rozporządzenia nr 882/2004
(art. 4 ust. 1) państwa członkowskie zostały zobowiązane do wyznaczenia krajowych organów ukż. Polska spełniła ten obowiązek przez ustanowienie odpowiednich
przepisów zarówno w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, jak i w aktach prawnych określających strukturę,
organizację i kompetencje organów ukż7.
Pomimo zachowania przez państwa członkowskie autonomii organizacyjno-proceduralnej, prawo unijne wywiera pośredni wpływ na organizację administracji
(np. konieczność zapewnienia funkcjonowania służb granicznych)8. Obowiązkiem
państw członkowskich jest przyjęcie takiej
organizacji krajowego aparatu stosującego
prawo, aby był on zdolny formalnie i faktycznie urzeczywistniać prawo unijne9.
Podstawowe znaczenie dla określenia
struktury organów urzędowej kontroli
żywności ma ustawa o bezpieczeństwie
żywności i żywienia, która wskazuje, że
organami urzędowej kontroli żywności
w zakresie bezpieczeństwa żywności są:
• organy: Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej

7
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Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej In
spekcji Weterynaryjnej – zgodnie z właściwością określoną odpowiednio w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej i aktach wykonawczych do tych ustaw;
• inne organy – w zakresie posiadanych
kompetencji.
Powyższy katalog nie jest zamknięty,
o czym świadczy nie tylko wskazanie, że
organami ukż są również inne organy wedle
posiadanych kompetencji, ale i to, że katalog ten dotyczy wyłącznie organów ukż
w zakresie bezpieczeństwa żywności.
Do ustalenia pełnej struktury tych organów (funkcjonujących w Polsce) oraz
ich zadań niezbędne jest uwzględnienie,
oprócz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, także przepisów zawartych w wielu innych aktach prawnych,
w tym w:
• ustawie z 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej10 (dalej: „ustawa
o PIS”),
• ustawie z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej11 (dalej: „ustawa o IW”),
• ustawie z 21 grudnia 2000 r. o jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych12 (dalej: „ujhars”),

Organ jest to wyodrębniona organizacyjnie z aparatu administracji publicznej jednostka, mająca ustalone
prawem kompetencje i funkcjonująca w formach określonych przez prawo, która może być upoważniona do stosowania środków władczych, działająca w imieniu i na rachunek państwa lub jednostki samorządu. Por. J. Starościak: Prawo administracyjne, Warszawa 1965, s. 53; Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl: Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje,
zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2000, s. 186; E. Ochendowski: Prawo administracyjne. Część
ogólna, Toruń 2002, s. 214.
S. Biernat: Europejskie prawo administracyjne i europeizacja krajowego prawa administracyjnego (zarys
problematyki) [w:] Studia prawno-europejskie, tom VI, pod red. M. Seweryńskego, Z. Hajny, s. 93.
C. Mik: Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, tom I, Warszawa 2000, s. 553.
DzU z 2011 r., nr 212, poz. 1263 ze zm.
DzU z 2010 r., nr 112, poz. 744 ze zm.
DzU z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.
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• ustawie z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej 13 (dalej: „ustawa o IH”),
• ustawie z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin14 (dalej: „uor”),
• rozporządzeniach do powyższych ustaw,
w szczególności w:
– rozporządzeniu Ministra Spraw Wew
nętrznych z 28 lutego 2013 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową
Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych15,
– rozporządzeniu Ministra Obrony
Narodowej z 19 kwietnia 2004 r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej16,
– rozporządzeniu Ministra Obrony
Narodowej z 14 czerwca 2002 r. w sprawie
organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję
Sanitarną17.
W wymienionych aktach prawnych regulujących organizację i strukturę organów ukż powszechnie używane jest pojęcie „inspekcja”. Ma ono kilka znaczeń.
W przedmiotowych aktach prawa krajowego nie służy do określania sposobu wykonywania kontroli. Używane jest w instytucjonalnym (organizacyjnym) sensie
i oznacza złożoną, rozbudowaną strukturę,
obejmującą zespół powiązanych w układzie pionowym jednostek organizacyjnych,
występujących jako organy inspekcji realizujące funkcje z zakresu administracji
publicznej18. Pojęcie „organy urzędowej
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kontroli żywności” używane jest w znaczeniu analogicznym do pojęcia „organy
inspekcji” w rozumieniu przywołanych
wyżej ustaw, a samo pojęcie „urzędowe
kontrole żywności” jest odpowiednikiem
„inspekcji” w znaczeniu instytucjonalnym.
W związku z powyższym, urzędowa
kontrola żywności w ujęciu instytucjonalnym oznacza zespół powiązanych między
sobą jednostek organizacyjnych, występujących jako organy urzędowej kontroli
żywności, realizujące urzędowe kontrole w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia nr 882/2004.
Na podstawie wskazanych ustaw, do
organów urzędowej kontroli żywności
w Polsce należy zaliczyć następujące organy:
• Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS),
• Inspekcję Weterynaryjną (IW),
• Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych (IJHARS),
• Inspekcję Handlową (IH),
• Państwową Inspekcję Ochrony Roślin
i Nasiennictwa (PIORiN).
Ponadto, z Państwowej Inspekcji Sani
tarnej oraz z Inspekcji Weterynaryjnej wyodrębnione są dodatkowo trzy inspekcje
(osobne struktury), które można określić
mianem inspekcji resortowych:
• Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna,
• Wojskowa Inspekcja Sanitarna,
• Państwowa Inspekcja Sanitarna Mini
sterstwa Spraw Wewnętrznych.

DzU z 2009 r., nr 151, poz. 1219 ze zm.
DzU z 2008 r., nr 133, poz. 849 ze zm.
DzU z 2013 r., poz. 291.
DzU z 2004 r., nr 89, poz. 857 ze zm.
DzU z 2002 r., nr 97, poz. 872.
Na temat pojęcia inspekcji patrz J. Jagielski: Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2007, s. 192 i n.
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Wszystkie inspekcje mają wieloszczeblową strukturę, obejmującą jednostki stopnia centralnego oraz oddziały terenowe.
Centralnymi organami inspekcji kierującymi ich działalnością są „główni inspektorzy” danej inspekcji, wyposażeni w aparat
organizacyjny w postaci „głównych (centralnych) inspektoratów”.
Do podstawowych funkcji głównych inspektorów (szefów poszczególnych inspekcji ) należy nadawanie ogólnych kierunków
działania inspekcji, planowanie i programowanie działań kontrolnych oraz sprawowanie nadzoru nad terenowymi jednostkami danej inspekcji.
Przepisy nadają głównym inspektorom
status centralnych organów administracji rządowej, podporządkowanych właściwym ministrom kierującym działami
administracji.
Terenowa struktura poszczególnych inspekcji jest niejednolita, zarówno co do
liczby stopni organizacyjnych, jak i struktury organizacyjnej oraz sytuacji prawnej
poszczególnych jednostek (inspekcja w terenie usytuowana jest w administracji zespolonej bądź niezespolonej).
Organy poszczególnych inspekcji na
szczeblu wojewódzkim wchodzą w skład
rządowej administracji zespolonej (w przypadku niektórych inspekcji przez pewien
czas organy na szczeblu wojewódzkim nie
wchodziły w zakres administracji zespolonej w województwie).
Co do zasady, zwierzchnikiem administracji zespolonej jest wojewoda,
który nią kieruje i koordynuje jej działalność. Jednak w odniesieniu do wojewódzkich organów inspekcji, pomimo
ich włączenia do administracji zespolonej, merytoryczne zwierzchnictwo nad
– 53 –
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nimi pozostawiono organom centralnym
poszczególnych inspekcji.
Przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja
powoduje, że występuje niejako podwójne podporządkowanie wojewódzkich inspektorów danej inspekcji. Z jednej strony, jako organy administracji zespolonej
w województwie, wykonują swoje zadania działając pod zwierzchnictwem wojewody, który powołuje ich i odwołuje oraz
zapewnia finansowanie. Z drugiej strony,
w zakresie wykonywanych przez siebie
zadań danej inspekcji podlegają organom
centralnym danej inspekcji.
Ustawy określające strukturę poszczególnych inspekcji każdorazowo wskazują,
że inspekcje podlegają ministrom kierującym właściwymi działami administracji
i przyznają tym ministrom kompetencje
nadzorcze i kontrolne w stosunku do organów poszczególnych inspekcji. Nadzór
nad PIS sprawuje minister właściwy do
spraw zdrowia, nad IW, PIORiN i IJHARS
– minister właściwy do spraw rolnictwa
i rynków rolnych, a IH podlega Prezesowi
Rady Ministrów.

Kompetencje organów
urzędowej kontroli żywności
Kompetencje krajowych organów urzędowej kontroli żywności wynikają
przede wszystkim z przepisów unijnych.
Najogólniej można je podzielić na: kontrolne, władcze (nadzorcze) i informacyjno-doradcze.
W zakresie funkcji kontrolnej, ze względu na sposób jej wykonywania, w rozporządzeniu nr 882/2004dokonany został
podział na: kontrolę dokumentacji, kontrolę identyfikacyjną (które można określić mianem kontroli pośredniej) oraz
Nr 1/styczeń-luty/2014
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kontrolę bezpośrednią (art. 2 pkt 17-19
i art. 16 ust. 119).
Innym wyróżnikiem wynikającym
z tego rozporządzenia (art. 10 ust. 1)
jest podział w aspekcie technik i metod
kontroli. Z uwzględnieniem tego kryterium ukż rozróżniono: weryfikację,
audyt, inspekcję, monitorowanie, nadzór.
Rozporządzenie zawiera definicje wszystkich tych pojęć20. Należy jednak zwrócić
uwagę, że w niektórych wypadkach znaczenie ich odbiega od powszechnego rozumienia w Polsce (np. nadzór zdefiniowany jest jako rodzaj kontroli)21. Dlatego,
gdy do oceny danego stanu faktycznego
zastosowanie znajdują przepisy ubżż lub
inne przepisy krajowe oraz przepisy rozporządzenia nr 882/2004, przy interpretacji uregulowań krajowych konieczne jest
uwzględnianie dorobku doktryny i orzecznictwa krajowego w zakresie znaczenia poszczególnych pojęć (np. kontrola, nadzór,
inspekcja), natomiast przy interpretacji
przepisów rozporządzenia nr 882/2004

19

20

21
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należy przede wszystkim uwzględnić definicje zawarte w tym akcie prawnym.
W ramach kompetencji nadzorczych
krajowe organy ukż umocowane zostały brzpośrednio w rozporządzeniu
w 882/2004 do: nakładania procedur
sanitarnych lub podjęcia wszelkich innych działań uważanych za niezbędne
do zapewnienia bezpieczeństwa paszy
lub żywności oraz ich zgodności z prawem, ograniczenia lub zakazania wprowadzenia żywności do obrotu, monitorowania i nakazania wycofania żywności z obrotu, upoważniania do wykorzystania paszy lub żywności do celów innych niż te, do których były początkowo
przeznaczone, zawieszenia lub zamknięcia działalności przedsiębiorstwa, zawieszenia lub wycofania zatwierdzenia zakładu (art. 54). Ten katalog środków nadzorczych jest otwarty, organy mogą bowiem podjąć „inne środki uznane za stosowne” (art. 54 ust. 2 lit. h rozporządzenia nr 882/2004). Trzeba przy tym

„Kontrola dokumentacji” oznacza badanie dokumentów handlowych oraz (tam, gdzie jest to stosowne)
dokumentów wymaganych na podstawie prawa paszowego i żywnościowego, które towarzyszą przesyłce
(art. 2 pkt 17); „kontrola identyfikacyjna” oznacza kontrolę wzrokową mającą na celu zapewnienie, aby
certyfikaty lub inne dokumenty towarzyszące przesyłce odpowiadały etykietom oraz zawartości przesyłki (art. 2 pkt 18); „kontrola bezpośrednia” oznacza kontrolę paszy lub żywności, która może obejmować
kontrolę środków transportu, opakowania zbiorczego, etykietowania i temperatury oraz pobieranie próbek do analizy i badania laboratoryjne, a także wszelkie inne kontrole niezbędne do sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym (art. 2 pkt 18).
„Audyt” oznacza systematyczne i niezależne badanie mające na celu ustalenie, czy działania i związane z nimi wyniki są zgodne z zaplanowanymi rozwiązaniami i czy te rozwiązania są skutecznie stosowane
oraz odpowiednie do osiągnięcia celów; „inspekcja” oznacza badanie wszelkich aspektów pasz, żywności,
zdrowia zwierząt i ich dobrostanu w celu sprawdzenia, czy ten aspekt lub aspekty są zgodne z wymaganiami prawnymi prawa paszowego i żywnościowego oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i ich dobrostanu; „monitorowanie” oznacza prowadzenie zaplanowanej sekwencji obserwacji i pomiarów w celu
uzyskania obrazu stanu zgodności z prawem paszowym i żywnościowym, regułami dotyczącymi zdrowia
zwierząt i ich dobrostanu; „nadzór” oznacza uważną obserwację jednego (lub więcej) przedsiębiorstwa
paszowego lub żywnościowego, podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe lub
ich działalności (art. 2 pkt 6-9).
Szersze omówienie poszczególnych pojęć zob. P. Wojciechowski: Wspólnotowy model…, op. cit., s. 170-177.
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zaznaczyć, że organy ukż nie mają pełnej
swobody przy wyborze właściwego środka. Zasadnicze znaczenie ma tutaj zasada
proporcjonalności. Organ powinien dostosować podejmowany środek do rodzaju wykrytej niezgodności22 oraz do poprzednich danych dotyczących niezgodności u danego przedsiębiorcy (art. 54
ust. 1 rozporządzenia 854/2004).
Do kompetencji nadzorczych organów
ukż należy także zatwierdzanie zakładów
(każda jednostka przedsiębiorstwa sektora spożywczego), w których prowadzona ma być działalność związana z przygotowywaniem oraz obróbką żywności
pochodzenia zwierzęcego (art. 31 rozporządzenia nr 882/2004). Środki nadzoru
są władczymi, jednostronnymi oświadczeniami woli organu ukż, określającymi sytuację konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie, wydawanymi na podstawie przepisów prawa. Z punktu widzenia prawnych
form działania administracji, są one decyzjami administracyjnymi.

organ. W tym wypadku wyodrębnia się
organy przeprowadzające ukż w zakresie bezpieczeństwa żywności i w pozostałym zakresie (to kryterium jest stosowane przy podziale kompetencji pomiędzy IJHARS i IH a IW, PIS i częściowo
PIORiN). Inne kryterium to etap obrotu
produktami w handlu (jest ono stosowane przy podziale kompetencji pomiędzy
IJHARS i IH oraz pomocniczo pomiędzy
PIS a IW). Co więcej, w poszczególnych
aktach prawnych stosuje się niejednolitą
terminologię w określaniu zakresu zadań
i kompetencji, co wprowadza dodatkowe
wątpliwości i problemy interpretacyjne.
Najogólniej można ująć, że ukż w zakresie bezpieczeństwa żywności przeprowadzają PIS i IW oraz w niewielkim zakresie
PIORiN, natomiast w odniesieniu do jakości żywności – IJHARS oraz IH i w pewnym zakresie PIORiN. Jednak dokładniejsze wskazanie granic wymaga analizy
kompetencji poszczególnych inspekcji
w odniesieniu do ukż.

Podział kompetencji
pomiędzy inspekcjami

Zakres kompetencji organów PIS w urzędowej kontroli żywności wynika w głównej mierze z ustawy o PIS i ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Ustawa o PIS stanowi, że Państwowa
Inspekcja Sanitarna jest powołana do wykonywania zadań z zakresu zdrowia publicznego, zaś jej zadania związane z ukż
są jednym z wielu pól działania tej inspekcji. Na uwagę zasługują zwłaszcza

Podział ten opiera się na kilku kryteriach
wzajemnie nakładających się i nie zawsze
w pełni czytelnych. Jednym z nich jest rodzaj produktów żywnościowych (to kryterium jest wykorzystywane przy podziale kompetencji pomiędzy PIS a IW).
Kolejnym kryterium jest rodzaj wymagań,
których przestrzeganie kontroluje dany

22

Państwowa Inspekcja Sanitarna

„Niezgodność” oznacza niezgodność z prawem paszowym i żywnościowym oraz z regułami dotyczącymi
ochrony zdrowia zwierząt i ich dobrostanu (art. 2 pkt 10 rozporządzenia nr 882/2004).
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postanowienia art. 4 ust. 1 pkt 3, 3a, 4,
wskazujące, że do zadań PIS w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne. Przepis ten nie dotyczy
wyłącznie żywności i użyte w nim pojęcie „wymagania higieniczne i zdrowotne” ma szerokie znaczenie. W odniesieniu do żywności zasadne jest jednak uznanie, że wymagania higieniczne
określone są przede wszystkim w rozporządzeniu nr 852/2004 oraz w dziale IV
(Wymagania higieniczne) ubżż23, natomiast wymagania zdrowotne – w dziale II (Wymagania zdrowotne i znakowanie
żywności) i przywołanych tam przepisach
prawa unijnego24.W kolejnych punktach
przytoczonego przepisu ustawy o PIS doprecyzowuje się wspomniane wyżej ogólne stwierdzenie odnoszące się do wymagań higienicznych i zdrowotnych przez
wskazanie, że PIS ma w szczególności kontrolować przestrzeganie przepisów dotyczących: warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego
(pkt 3); nadzoru nad jakością zdrowotną
żywności (pkt 3a) oraz warunków zdrowotnych produkcji i obrotu materiałów
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością (pkt 4).
Należy zwrócić uwagę, że treść powyższego przepisu w zakresie, w jakim odnosi się on do obowiązku kontrolowania

23
24
25
26
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przez PIS przestrzegania przepisów
prawa żywnościowego na kolejnych etapach „łańcucha żywnościowego”, stanowi powtórzenie art. 3 ust. 3 rozporządzenia nr 882/2004, zgodnie z którym „Kontrole urzędowe przeprowadza
się na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji pasz lub żywności oraz
zwierząt i produktów zwierzęcych […]”.
Jednocześnie trzeba stwierdzić, że w odniesieniu do obowiązku kontrolowania
przestrzegania uregulowań dotyczących
„nadzoru nad jakością zdrowotną żywności” jest on niejasny. Kompetencja ta
została przyznana organom PIS ustawą
z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw25. W ówcześnie obowiązującej ustawie z 11 maja
2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (dalej „uwzżż”)26 używane było pojęcie „jakości zdrowotnej
żywności”, co mogło uzasadniać zastosowanie go w ustawie o PIS. Pojęcie to
było definiowane jako „ogół cech i kryteriów, za pomocą których charakteryzuje się żywność pod względem wartości
odżywczej, jakości organoleptycznej oraz
bezpieczeństwa dla zdrowia konsumenta” (art. 3 ust. 1 pkt 13 uwzżż). Z kolei
w ubżż, która uchyliła uwzżż, pojęcie jakości zdrowotnej żywności nie jest używane. Pozostało ono jednak w ustawie
o PIS. Jak się wydaje, pomimo braku definicji ustawowej, przy interpretacji tego

Art. 59-72 ubżż.
Art. 6-44 ubżż.
DzU z 2005 r., nr 178, poz. 1480.
DzU z 2005 r., nr 31, poz. 265.
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przepisu pomocniczo można wykorzystać
poprzednio obowiązującą definicję, która
została powyżej przywołana. Dodatkowo
warto zauważyć, że sformułowanie odnoszące się do kontrolowania przestrzegania przepisów dotyczących „nadzoru
nad jakością zdrowotną żywności” nie jest
w pełni poprawne logicznie. Z literalnego brzmienia wynika bowiem, że PIS ma
sprawować kontrolę przepisów dotyczących nadzoru. Jak się wydaje, chodziło
raczej o zobowiązanie organów PIS do
kontroli stosowania przepisów odnoszących się do jakości zdrowotnej żywności.
W związku z powyższym można uznać,
że PIS ma kontrolować przestrzeganie
przepisów określających jakość zdrowotną
żywności, rozumianą jako ogół cech i kryteriów, za pomocą których charakteryzuje się żywność pod względem wartości
odżywczej, jakości organoleptycznej oraz
bezpieczeństwa dla zdrowia konsumenta.
Poza wyżej przywołanym art. 4 ustawy
o PIS, w którym w sposób ogólny przypisane zostały zadania PIS jako inspekcji
(a nie poszczególnym jej organom), w kolejnych przepisach tej ustawy określone
są kompetencje organów PIS. Co do zasady, w sprawach należących do zadań
i kompetencji PIS organem właściwym
jest państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny (art. 12),
a jedynie w drodze wyjątku w poszczegól-

27

28
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nych przepisach kompetencje mogą być
przyznane innym organom PIS.
Niezależnie od tego, że na podstawie
przepisów ustawy o PIS można uznać, iż
organy tej inspekcji są właściwe do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem
żywności, art. 73 ubżż wyraźnie wskazuje, że organy PIS są zaliczone do grupy
organów przeprowadzających w Polsce
ukż w zakresie bezpieczeństwa żywności. W przepisie tym został także dokonany generalny podział zadań pomiędzy
PIS a IW. Kryterium podziału stanowi
rodzaj żywności oraz etap łańcucha żywnościowego.
Artykuł 73 ubżż stanowi lex specialis
w stosunku do przepisów ustawy o PIS27.
O ile w ustawie o PIS ogólnie wskazano,
że jednym z zadań tej inspekcji jest kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne
w odniesieniu do żywności, to w art. 73
ubżż zakres kontroli żywności dokonywanej przez PIS został zawężony do wyraźnie
określonych kategorii żywności.
Przede wszystkim, organy PIS są właściwe do sprawowania kontroli przestrzegania przepisów ustanawiających wymagania higieniczne i zdrowotne w odniesieniu
do żywności pochodzenia niezwierzęcego28 (art. 73 ust. 1 pkt 1a ubżż). W tym
wypadku decyduje wyłącznie kryterium
rodzaju żywności.

Zob. podobnie wyrok WSA w Łodzi z 20.05. 2009 r., III SA/Łd 542/2008, w odniesieniu do wzajemnej relacji art. 4 ustawy o PIS i przepisów ustawy o kosmetykach.
Zarówno produkowanej i wprowadzanej do obrotu na terytorium państw członkowskich, jak i przywożonej
z państw trzecich oraz wywożonej i powrotnie wywożonej do tych państw, niezależnie od tego, czy żywność ta znajduje się w handlu detalicznym, czy hurtowym.
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W kompetencji organów PIS leży ponadto kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego znajdujących się
w handlu detalicznym (art. 73 ust. 1 pkt 1b
ubżż). Tutaj zastosowanie znajduje kryterium rodzaju żywności (żywność pochodzenia zwierzęcego) i kryterium etapu
w łańcuchu żywnościowym (handel detaliczny). Wyjaśnienia wymagają zatem
wspomniane dwa pojęcia: „produkty pochodzenia zwierzęcego” i „handel detaliczny”. Produkty (żywność)29 pochodzenia zwierzęcego nie zostały zdefiniowane
w ubżż. Trzeba zatem posłużyć się definicją z rozporządzenia nr 853/2004, zawartą w załączniku I ust. 8.1., zgodnie z którą
produkty pochodzenia zwierzęcego oznaczają: „żywność pochodzenia zwierzęcego,
w tym miód i krew; żywe małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie przeznaczone do spożycia przez ludzi; inne zwierzęta
przeznaczone do przygotowania w celu dostarczenia ich w żywej postaci konsumentowi końcowemu”. Pojęcie handlu detalicznego zdefiniowane zostało natomiast
w art. 3 pkt 7 rozporządzenia nr 178/2002,
określającym, że „handel detaliczny” oznacza „obsługę i/lub przetwarzanie żywności

29

30

31
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i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta
finalnego; określenie to obejmuje terminale dystrybucyjne, działalność cateringową, stołówki zakładowe, catering instytucjonalny, restauracje i podobne działania związane z usługami żywnościowymi,
sklepy, centra dystrybucji w supermarketach i hurtownie”.
Ponadto, organy PIS są właściwe do kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne
w odniesieniu do żywności zawierającej
jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia
zwierzęcego (art. 73 ust. 1 pkt 1c ubżż)30.
Organy PIS kontrolują także prawidłowość stosowania zasad systemu HACCP31
w zakładach objętych nadzorem PIS oraz
materiałów i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością w zakresie określonym w rozporządzeniach nr 1935/2004
i nr 282/2008 (art. 73 ust. 1 pkt 1d oraz
art. 73 ust. 3 ubżż).

Inspekcja Weterynaryjna
Obok PIS, drugą inspekcją kontrolującą bezpieczeństwo żywności jest IW, przy czym zakresem swego działania obejmuje ona żywność pochodzenia zwierzęcego w obrocie

W rozporządzeniu nr 882/2004 zamiennie używa się określeń „produkty” i „żywność” pochodzenia zwierzęcego.
Z wyłączeniem produktów objętych decyzją Komisji nr 2007/275/WE z 17.04.2007 r. w sprawie wykazu
zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady
nr 91/496/EWG i nr 97/78/WE (DzUrz UE L 116 z 04.05.2007, s. 9 – art. 73 ust. 1 pkt 1c), która reguluje szczegółowe warunki dotyczące przywożonej z państw trzecich żywności zawierającej jednocześnie
środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (nazywanej w tej decyzji „produktem złożonym”).
System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (ang. Hazard Analysis and Critical Control
Points), będący narzędziem służącym zarządzaniu bezpieczeństwem żywności przez ocenę skali i możliwości wystąpienia zagrożeń podczas wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności.
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hurtowym. Kompetencje tej inspekcji
określone są przede wszystkim w ustawie
o Inspekcji Weterynaryjnej, stanowiącej, że
należą do niej zadania z zakresu ochrony
zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu
zapewnienia ochrony zdrowia publicznego
(art. 3 ust. 1). Ustawa doprecyzowuje także
sposoby wykonania tych zadań (art. 3 ust. 2
pkt 1-7). Kilka spośród kilkunastu wymienionych tam sposobów można zaliczyć do
ukż, w tym: badanie zwierząt rzeźnych oraz
produktów pochodzenia zwierzęcego; przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej i kontroli weterynaryjnej w handlu
i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej
w handlu; sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej.
Ustawa o IW nie wyczerpuje jednak
wszystkich kwestii, wskazując wprost,
że inspekcja ta wykonuje swoje zadania
na podstawie przepisów odrębnych (art. 3
ust. 3). Zasadnicze znaczenie ma wśród
nich ustawa z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (dalej:
„uppz”)32, w której określona została właściwość organów w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego (art. 1 ust. 1 pkt 1), w tym właściwość
organów IW w urzędowej kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego. W tej

32
33
34
35
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ustawie jednoznacznie wskazano, że powiatowy lekarz weterynarii jest właściwym organem – w rozumieniu art. 2 ust. 1
lit. c rozporządzenia nr 854/2004 oraz
art. 2 pkt 4 rozporządzenia nr 882/2004
– w zakresie urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego (art. 6
ust. 1 uppz). To właśnie ten przepis najbardziej wyraźnie, przez odwołanie się do
odpowiednich uregulowań prawa unijnego, przesądza o zakresie zadań IW.
Podobnie jak w przypadku PIS, zakres
zadań IW wynika z wielu przepisów. Na
przykład, organy IW: są organami właściwymi do przeprowadzania urzędowych
kontroli pasz oraz dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (art. 5 ustawy
z 22 lipca 2006 r. o paszach33); przeprowadzają kontrole w zakresie spełniania
przez nawozy oraz środki wspomagające uprawę roślin, wytworzone z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub zawierające te produkty, wymagań
określonych we właściwych przepisach
(art. 36 ustawy z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu34); sprawują nadzór w zakresie identyfikacji i rejestracji
zwierząt (art. 29.1. ustawy z 2 kwietnia
2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt35).

Inspekcje resortowe
Urzędową kontrolę żywności sprawują inspekcje resortowe w odniesieniu do obiektów jednostek organizacyjnych podległych

DzU z 2006 r., nr 17, poz.127 ze zm.
DzU z 2006 r., nr 144, poz. 1045 ze zm.
DzU z 2007 r., nr 147, poz. 1033 ze zm.
DzU z 2008 r., nr 204, poz. 1281 ze zm.
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i nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej lub zajmowanych przez wojska obce przebywające na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a także do środków transportu (w tym okrętów i statków
powietrznych) wykorzystywanych do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego i zwierząt na potrzeby Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk obcych
oraz w odniesieniu do obiektów jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do
spraw wewnętrznych. Wojskowa Inspekcja
Sanitarna i Państwowa Inspekcja Sanitarna
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wykonują zadania PIS, natomiast Wojskowa
Inspekcja Weterynaryjna – zadania IW.
Ich strukturalne wyodrębnienie wynika
z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa państwa w związku z funkcjonowaniem Wojska Polskiego oraz służb podległych ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych. Ze względu na charakter
tych formacji nie mogą one podlegać kontroli „powszechnych” organów, w tym organów ukż.
Znaczenie inspekcji resortowych w praktyce jest o tyle ograniczone, że wykonują
one zadania PIS i IW tylko w odniesieniu do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej
oraz ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych.
Wojskowi inspektorzy weterynaryjni
są jednak upoważnieni do przeprowadzania kontroli podmiotów zaopatrujących lub ubiegających się o zaopatrywanie jednostek organizacyjnych podległych
i nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej oraz wojsk obcych w produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego,
60
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na analogicznych zasadach jak organy IW.
W razie stwierdzenia, że podmiot zaopatrujący wojsko produkuje lub dostarcza
produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego niezgodnie z prawodawstwem
weterynaryjnym, stwarzając tym samym
zagrożenie zdrowia i życia konsumenta
wojskowego, bądź uniemożliwia przeprowadzenie czynności kontrolnych, wojskowy inspektor weterynaryjny może nakazać
odbiorcy wojskowemu zaprzestanie dalszego zaopatrywania się u tego podmiotu.
Inspekcje resortowe, podobnie jak
wszystkie pozostałe, zobowiązane są stosować zarówno przepisy krajowe, jak i unijne.

Państwowa Inspekcja
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Inspekcja ta działa na podstawie ustawy
o ochronie roślin. Wykonuje zadania związane z nadzorem nad zdrowiem roślin,
zapobieganiem zagrożeniom związanym
z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym (art. 78 uor). Do zakresu działania
PIORiN należą między innymi: kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych oraz środków transportu; kontrola
zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin i produktów roślinnych; kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania,
oceny, przechowywania i obrotu materiałem siewnym, w tym modyfikowanym genetycznie; kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin.
Podstawowe znaczenie dla ukż przeprowadzanej przez PIORiN ma kontrola pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych pochodzących z produkcji
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pierwotnej. Przez to działanie Inspekcja
realizuje urzędowe kontrole żywności pochodzenia roślinnego i pasz w celu stwierdzenia prawidłowości stosowania środków
ochrony roślin, co przyczynia się do zapobiegania wprowadzaniu do obrotu płodów
rolnych stwarzających zagrożenie zdrowia
ludzi i zwierząt, a zatem działa na rzecz
bezpieczeństwa żywności.
Zakres zadań PIORiN wynika jednak
nie tylko z ustawy o ochronie roślin, lecz
także z innych przepisów. Przykładowo,
organy PIORiN kontrolują materiał siewny (art. 66 ustawy z 26 czerwca 2003 r.
o nasiennictwie36), przeprowadzają kontrole upraw winorośli, z których winogrona są przeznaczone do wyrobu wina,
w celu sprawdzenia, czy odmiany winorośli odpowiadają wymaganiom określonym w rozporządzeniu nr 1234 z 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną
organizację rynków rolnych oraz przepisy
szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej
wspólnej organizacji rynku)37 oraz czy uprawiane są w miejscach wskazanych przez
przedsiębiorcę (art. 27 ustawy z 12 maja
2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina38).

Inspekcja Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych
Od 1 stycznia 2003 r. inspekcja ta funkcjonuje na mocy ustawy z 21 grudnia
2000 r. (zob. w przyp. 12), która reguluje
36
37

38
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jej organizację i zasady działania oraz sprawy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Do zadań IJHARS należy
przede wszystkim nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz
kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych.
Artykuły rolno-spożywcze oznaczają
„produkty rolne, runo leśne, dziczyznę,
organizmy morskie i słodkowodne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymywanych z tych
surowców i półproduktów, w tym środki
spożywcze” (art. 3 pkt 1 ujhars). Jakość
handlowa oznacza natomiast: „cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego
właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub
masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji
i oznakowania, nieobjęte wymaganiami
sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi” (art. 3 pkt 5). Podstawowe
wymagania dotyczące jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych, takich jak
mleko i jego przetwory, tłuszcze, mięso
drobiowe, jaja, uregulowane zostały w rozporządzeniu nr 1308/2013 (poprzednio
nr 1234/2007).
Z powyższego wynika, że IJHARS kontroluje zarówno żywność pochodzenia
zwierzęcego, jak i roślinnego, jednak wyłącznie w zakresie wykraczającym poza
wymagania sanitarne, weterynaryjne lub
fitosanitarne. W tym wypadku kryterium

DzU z 2007 r., nr 41, poz. 271 ze zm.
DzUrz UE L 299 z 16.11.2007, s. 1 ze zm. Rozporządzenie nr 1234/2007 zostało częściowo uchylone
przez rozporządzenie nr 1308/2013 z dniem 20.12.2013 r.
DzU z 2011 r., nr 120, poz. 690 ze zm.
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podziału kompetencji pomiędzy organami PIS i IW a IJHARS jest nie rodzaj produktu żywnościowego (definicja żywności i definicja artykułu rolno-spożywczego
mają krzyżujące się zakresy) czy też etap
produkcji, lecz rodzaj obowiązków związanych z produkcją i obrotem na rynku.
Ustawodawca, wyznaczając granice działania organów IJHARS, posłużył się innymi określeniami niż w ubżż oraz ustawie
o IW. Mowa jest tu o „wymogach sanitarnych weterynaryjnych i fitosanitarnych”,
a nie o „wymaganiach zdrowotnych, higienicznych i weterynaryjnych”. Trzeba zauważyć, że zarówno „wymogi sanitarne,
weterynaryjne i fitosanitarne”, jak i „wymagania zdrowotne, higieniczne i weterynaryjne”, są w istocie nakierowane na
zapewnienie bezpieczeństwa żywności.
Zatem, o ile IW, PIS, jak i w dużej części PIORiN sprawują nadzór nad bezpieczeństwem żywności, o tyle IJHARS nadzoruje jakość żywności. Mimo że rodzaj
produktu nie stanowi kryterium podziału kompetencji pomiędzy tymi inspekcjami, to IJHARS swoim zakresem obejmuje nie wszelkiego rodzaju żywność, lecz
jedynie żywność będącą artykułem rolno-spożywczym.
Z kolei kryterium etapu łańcucha żywnościowego w odniesieniu do artykułów
rolno-spożywczych jest podstawą podziału kompetencji pomiędzy organami
IJHARS a IH.
Do zadań IJHARS należy ponadto: kontrola i nadzór nad jednostkami

39
40
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certyfikującymi w rolnictwie ekologicznym
(art. 8 ustawy z 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym39); nadzór nad jednostkami certyfikującymi w procesie produkcji
produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (art. 39 ust. 1
pkt 2 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych
oraz o produktach tradycyjnych40); dokonywanie oceny i wydawanie świadectw
w zakresie jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych (art. 31 ujhars); nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej
(przede wszystkim w rozporządzeniu
nr 1308/2013, poprzednio 1234/2007)
odnoszącymi się do: mięsa drobiowego, jaj,
tusz wieprzowych, tusz wołowych, tusz innych zwierząt, mięsa pochodzącego z bydła
w wieku do 12 miesięcy (art. 17a ujhars.).

Inspekcja Handlowa
Zgodnie z ustawą o Inspekcji Handlowej,
jest to wyspecjalizowany organ kontroli,
powołany do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych
państwa (art. 1). Ustawodawca przewidział szeroki zakres działań tej inspekcji;
do jej zadań należy między innymi „kontrola produktów znajdujących się w obrocie, […], w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań […]” (art. 3 ust. 1 pkt 2),

DzU z 2009 r., nr 116, poz. 975 ze zm.
DzU z 2005 r., nr 10, poz. 68 ze zm.
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co obejmuje w szczególności nadzór nad
jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, jednak nie w pełnym zakresie
(o ograniczeniu zakresu kompetencji IH
patrz poniżej).
W ustawie o IH zawarta została definicja „produktu”, zgodnie z którą produkt
oznacza „dostarczane przez przedsiębiorcę, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie,
rzeczy ruchome przeznaczone do użytku
konsumentów lub nadające się do takiego
użytku […]” (art. 2 pkt 2). Żywność objęta
jest zakresem definicji „produktu”, zatem
IH sprawuje także kontrolę żywności.
Stosownie do ustawy o IH, kompetencje tej inspekcji nie obejmują „kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości
zdrowotnej środków spożywczych określonych w przepisach odrębnych” (art. 3
ust. 2). Natomiast w ujhars wskazuje się,
że „Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym sprawuje Inspekcja Handlowa”
(art. 17 ust. 3).
Pojęcie „obrót detaliczny” nie zostało
zdefiniowane ani w ujhars, ani w ustawie
o IH, jednak należałoby uznać, że jest ono
tożsame z pojęciem „handlu detalicznego”,
które zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 7
rozporządzenia nr 178/2002. Ze wzajemnej relacji obu wymienionych przepisów
ustawy o IH i ujhars wynika, że niewątpliwie Inspekcja Handlowa jest właściwa
do kontrolowania sprzedawców detalicznych (tych, którzy prowadzą sprzedaż na
rzecz konsumentów końcowych) oraz nie
jest właściwa do przeprowadzania kontroli
u producentów. Biorąc pod uwagę, że artykuły rolno-spożywcze są także produktami, należy uznać, że na mocy ustawy
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o IH, inspekcja ta może przeprowadzać
kontrole także u podmiotów innych niż
producenci, ale niebędących sprzedawcami detalicznymi. W tym zakresie przepisy nie są precyzyjne.
Inspekcja Handlowa, podobnie jak
IJHARS, sprawuje nadzór nad jakością
handlową żywności, a nie nad jej bezpieczeństwem. Kryterium podziału kompetencji pomiędzy organy IJHARS a IH
w odniesieniu do artykułów rolno-spożywczych (a zatem nie do wszelkiego
rodzaju żywności) stanowi etap łańcucha żywnościowego. Taki podział powoduje, że w razie wykrycia w trakcie kontroli u sprzedawcy detalicznego zafałszowania artykułu rolno-spożywczego, kara
pieniężna przewidziana w art. 40a ujhars
nakładana jest na ten podmiot nawet wówczas, gdy nie można mu przypisać winy
(wprawdzie wina nie jest przesłanką nałożenia kary pieniężnej, ale stopień zawinienia jest brany pod uwagę przy wymiarze
kary pieniężnej). IH nie jest kompetentna do przeprowadzania kontroli u producenta, a w konsekwencji nie może nałożyć
kary pieniężnej na producenta, mimo że
ma pełną wiedzę o podmiocie, który dopuścił się zafałszowania. Z drugiej strony,
producent nie jest i nie może być stroną
postępowania prowadzonego przeciwko
detaliście i nie ma możliwości obrony,
mimo że zarzut zafałszowania w istocie dotyczy jego działań (wpływa na jego
renomę). Wobec producenta może być
prowadzone odrębne postępowanie, ale
przez organy IJHARS. Co prawda, przyjęte rozwiązanie jest zgodne z art. 17 rozporządzenia nr 178/2002, z którego wynika, że podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają na każdym etapie
Nr 1/styczeń-luty/2014
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produkcji, przetwarzania i dystrybucji
w przedsiębiorstwach będących pod ich
kontrolą zgodność środków spożywczych
z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności oraz kontrolują przestrzeganie tych zasad41. Istnieje
jednak poważna wątpliwość co do tego,
czy takie ukształtowanie zakresu zadań
różnych organów ukż nie narusza art. 4
ust. 2 pkt a) rozporządzenia nr 882/2004,
zgodnie z którym organy ukż zobowiązane
są zapewnić „skuteczność oraz stosowność” kontroli urzędowych żywych zwierząt, pasz i żywności na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji oraz wykorzystania pasz.

Wnioski
Uregulowanie urzędowej kontroli żywności
w tak wielu aktach prawnych, tworzonych
w różnym czasie i wydawanych w związku
z realizacją różnych celów i zadań, wśród
których ochrona bezpieczeństwa żywności lub jakości żywności jest w większości przypadków tylko jednym z zakresów
działania organów powoływanych na mocy
tych aktów prawnych, powoduje, że struktura ta jest mało przejrzysta. W ustawach
stosuje się zróżnicowaną terminologię do
określenia kompetencji i relacji pomiędzy
poszczególnymi organami. Nie do końca
jasny jest także podział kompetencji, co
powoduje dodatkowe utrudnienia w funkcjonowaniu ukż w Polsce.
Od kilkunastu lat obserwuje się tendencje konsolidacyjne struktur urzędowej

41
42
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kontroli żywności na świecie. Zmiany
w jej organizacji wprowadzono w takich
państwach, jak: Dania (1997 r.), Kanada
(1997 r.), Irlandia (1998 r.), Wielka
Brytania (2000 r.), Finlandia (2002 r.),
Holandia (2002 r.), Niemcy (2002 r.),
Nowa Zelandia (2002 r.). Polegają one na
scaleniu różnych struktur sprawujących tę
kontrolę. W miejsce kilku organów centralnych podległych różnym ministrom wprowadza się jeden centralny organ ukż, któremu podlegają organy terenowe.
Trudno wskazać jednoznaczne mierniki
pozwalające na ocenę zasadności konsolidacji organów ukż, jednak w państwach,
w których wprowadzono reformy po konsolidacji jej struktur obserwuje się poprawę efektywności nadzoru i zarządzania
oraz obniżenie kosztów funkcjonowania
służb42. Ujednolicenie struktur pozytywnie wpływa też na funkcjonowanie przedsiębiorstw w sektorze żywnościowym.
W Polsce były i są podejmowane działania zmierzające do reorganizacji istniejącej
struktury organów ukż, przy czym z punktu widzenia procesu legislacyjnego miały
one charakter wstępny. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na projekt ustawy przygotowany na podstawie sprawozdania Rady ds. Systemu Bezpieczeństwa
Żywności, powołanej do życia zarządzeniem nr 1 Prezesa Rady Ministrów
z 2 stycznia 2006 r. Ze sprawozdania tego
wynika celowość połączenia jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu ukż. Rada zaproponowała powołanie

Zob. też wyrok TSUE w sprawie C‑315/05.
Zob. Food Safety Experiences of Seven Countries in Consolidating Their Food Safety System. Report to
Congressional Requesters, United States Government Accountability Office, February 2005, GAO-05-212.
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Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa
Żywności w miejsce obecnie funkcjonujących IW, IJHARS, PIORiN i części PIS oraz IH (tj. w zakresie, w jakim
te dwie ostatnie inspekcje sprawują nadzór nad żywnością). W wyniku analizy
wniosków przedłożonych w sprawozdaniu
Rady przygotowany został projekt ustawy
o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa
Żywności z 21 czerwca 2006 r., jednak
prace nad tym projektem zostały przerwane zanim jeszcze został złożony do Sejmu.
Inną inicjatywą zmierzającą do uporządkowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności były przedstawione 30 lipca 2010 r. założenia do ustawy
o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa
Żywności i Weterynarii, w których przewidywano konsolidację trzech obecnie funkcjonujących inspekcji podległych ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa
(IW, IJHARS, PIORiN). Kolejną inicjatywą w tej sprawie jest projekt założeń
projektu ustawy o Państwowej Inspekcji
Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
z 9 maja 2013 r.43, w którym proponuje się konsolidację czterech inspekcji, to
jest trzech podległych ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa (IW, IJHARS,
PIORiN) oraz Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, ale wyłącznie w zakresie,
w jakim sprawuje ona nadzór nad żywnością. Założenia te, w przeciwieństwie

43

44

kontrola i audyt
do projektu z 2006 r., miały charakter jedynie częściowy i – jak się wydaje – taka
częściowa reforma nie przyczyniłaby się
w istotny sposób do uproszczenia struktur.
Największe niejasności dotyczące podziału zadań istnieją bowiem na styku kompetencji IJHARS i IH oraz IW i PIS44.
Doświadczenia innych państw oraz
problemy związane z funkcjonowaniem
w Polsce tak niejednolitej struktury urzędowej kontroli żywności wskazują jednoznacznie, że struktury te powinny zostać
zreformowane. Wprowadzenie zmian wymaga jednak szczegółowych analiz (które
już w dużej mierze istnieją) i uwzględnienia specyfiki działalności poszczególnych
służb inspekcyjnych. Jak się wydaje, w nowo
tworzonej inspekcji powinien być utrzymany podział zadań zbliżony do tego, jaki jest
obecnie pomiędzy inspekcjami (ale podział
ten miałby charakter wewnętrzny, organizacyjny). Najistotniejsze jest zapewnienie
pełnej pionowej podległości organów terenowych organowi centralnemu oraz zapewnienie właściwego finansowania.

dr Paweł Wojciechowski,
Katedra Prawa Rolnego
i Systemu Ochrony Żywności,
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt założeń z 9.05.2013 r. dostępny jest w wykazie prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych Rady
Ministrów pod numerem ZD57, na stronie <http://legislacja.rcl.gov.pl>; 14.05. 2013 r. został on przekazany do uzgodnień międzyresortowych.
Wypowiedzi na temat konsolidacji inspekcji przedstawicieli nauki, organów urzędowej kontroli żywności
oraz podmiotów działających na rynku spożywczym zamieszczone są w: „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności” nr 3/2011, s. 20 i n.
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