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DLA BIZNESU 
 

Kontrola sanitarna na gruncie ustawy o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

  
W poprzednim tygodniu przedstawiona została analiza      
dotycząca ogólnych zasad przeprowadzania kontroli u      
przedsiębiorców zgodnie z ustawą – Prawo      
przedsiębiorców (jej treść dostępna jest w biuletynie z dnia         
9 marca 2021 roku oraz na naszym blogu:        
http://okolicebiznesu.pl/ogolne-zasady-przeprowadzania-k
ontroli-w-firmach-na-gruncie-ustawy-prawo-przedsiebiorc
ow/). Zostało wówczas zasygnalizowane, iż kontrole      
szczególne przeprowadzane przez konkretny organ (np.      
urząd skarbowy, ZUS, sanepid itp.) charakteryzują się       
pewnymi odrębnościami od zasad ogólnych, gdyż oparte       
są przede wszystkim o ustawy szczególne, a uzupełniająco        
o generalne zasady wynikające z Prawa przedsiębiorców.       
W dzisiejszym opracowaniu przedstawiamy drugą część      
zasad dotyczących przeprowadzenia kontroli przez     
Państwową Inspekcję Sanitarną (zwyczajowo nazywaną     
sanepidem), które wynikają z ustawy z dnia 14 marca 1985          
roku – o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021          
r., poz. 195), przywoływanej w dalszej części jako „ustawa         
o PIS” lub „ustawa”. 
 
Koszty kontroli 
Jak każde postępowanie, również kontrola sanitarna      
generuje koszty, które mogą wynikać chociażby z       
przeprowadzania badania laboratoryjnych próbek    
pobranych podczas kontroli substancji lub materiałów.      
Powstaje zatem pytanie, kto takie koszty ponosi. Niestety,        
informacja dla przedsiębiorców jest tutaj niezbyt dobra,       
gdyż co do zasady opłaty związane z       
przeprowadzeniem kontroli będą ciążyć na podmiocie      
kontrolowanym. Ogólna zasada wynika z art. 36 ust. 1         
ustawy, wedle którego za badania laboratoryjne oraz inne        
czynności wykonywane przez organy Państwowej     
Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem      
bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera      
się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania, z        
zastrzeżeniem ust. 2, zaś opłaty w tym zakresie ponosi         
osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do      
przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.     
Wyjątek od tej zasady statuuje ust. 2 powyższego artykułu,         
zgodnie z którym za badania laboratoryjne i inne        
czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem      

bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej      
Inspekcji Sanitarnej nie pobiera się opłat od osób oraz         
jednostek organizacyjnych obowiązanych do    
przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych,     
jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia tych        
wymagań. Niestety, zgodnie z ust. 2a w przypadku        
niektórych podmiotów pewne koszty pozostaną po stronie       
przedsiębiorcy nawet, jeśli kontrola nie wykaże żadnych       
naruszeń. Jak bowiem wynika z przytoczonej normy, za        
czynności związane ze sprawdzeniem danych podanych      
we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie       
zakładu inżynierii genetycznej, wniosku o wydanie zgody       
na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie     
zmodyfikowanych i wniosku o wydanie zgody na       
zamknięte użycie organizmów genetycznie    
zmodyfikowanych w zakresie warunków dotyczących     
higieny pracy, przeprowadzane na podstawie ustawy z dnia        
22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach        
genetycznie zmodyfikowanych, pobiera się opłaty w      
wysokości określonej w ust. 1, nawet jeżeli czynności        
związane ze sprawdzaniem tych danych nie wykazały       
naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych.     
Podobna regulacja ma zastosowanie w przypadku      
podmiotów prowadzącym działalność związaną z     
importem kosmetyków z zagranicy – stosownie do treści        
art. 36 ust. 3 ustawy, za badania laboratoryjne i inne          
czynności związane z wydaniem oceny o produktach       
kosmetycznych przywożonych z zagranicy w celu      
wprowadzenia do obrotu lub produkcji, wykonywane w       
ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, pobiera się od       
osób oraz jednostek organizacyjnych, na rzecz których       
są one przywożone, opłaty w wysokości określonej w ust.         
1, nawet jeżeli badania związane z wydaniem oceny nie         
wykazały naruszenia wymagań higienicznych i     
zdrowotnych. 
  
Sankcje karne 
Ustawa o Państwowej penalizuje dwa typy czynów       
zabronionych, które może popełnić przedsiębiorca w      
związku z przeprowadzoną w jego zakładzie kontrolą bądź        
czynnościami podjętymi przez sanepid. Zgodnie z art. 37b        
ustawy, kto wbrew decyzji właściwego państwowego      
inspektora sanitarnego produkuje, wprowadza do obrotu      
lub nie wycofuje z rynku substancji chemicznej, jej        
mieszaniny lub wyrobu, podlega karze grzywny, karze       
ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności      
do lat 2. Jest to zatem przestępstwo (a konkretnie         
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występek) podlegające odpowiedzialności karnej sensu     
stricto. Adresatem tej normy prawnej są jednak wyłącznie        
wskazane podmioty, zatem przedsiębiorcy prowadzący     
działalność w pozostałym zakresie nie muszą się obawiać        
sankcji z tego artykułu.  
 
Drugim penalizowanym czynem jest wykroczenie z art. 38        
ust. 1 ustawy o PIS, wedle którego kto utrudnia lub          
udaremnia działalność organów Państwowej Inspekcji     
Sanitarnej, podlega karze aresztu do 30 dni, karze        
ograniczenia wolności albo karze grzywny. Krąg      
adresatów tego przepisu jest w tym przypadku bardzo        
szeroki, adresatem normy może być bowiem każdy, nawet        
osoba która nie jest przedsiębiorcą bądź osobą       
zatrudnioną w kontrolowanym zakładzie. Sankcja z art.       
38 ust. 1 jest jednak łagodniejsza, gdyż dotyczy        
odpowiedzialności karnej sensu largo (odpowiedzialności     
wykroczeniowej), przy której najczęściej orzeka się      
jedynie grzywnę. Stosownie do ogólnej zasady      
wynikającej z treści art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń,         
grzywna taka może wynieść od 20 zł do 5 000 zł. 
  
Kary nakładane w decyzjach administracyjnych po      
zakończeniu kontroli 
Oprócz przepisów o charakterze penalnym zawartych w       
ustawie o PIS, przepisy innych ustaw szczególnych       
pozwalają inspektorom sanitarnym na nakładanie     
administracyjnych kar pieniężnych w stosunku do      
podmiotów naruszających przepisy tych ustaw. Pierwszą      
grupą sankcji administracyjnych są naruszenia przepisów      
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku – o bezpieczeństwie          
żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021). Zgodnie           
z przepisem art. 103 tejże ustawy: 
“1. Kto: 
1) nie przestrzega wymagań w zakresie znakowania       
środków spożywczych, w tym w zakresie prezentacji,       
reklamy i promocji, określonych w art. 33 ust. 3 i 4, art. 45             
ust. 3 i 4, art. 48 ust. 2 i 3 oraz art. 52a, a także wymagań                
w tym zakresie określonych w przepisach wydanych na        
podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3, art. 22 ust. 1 pkt 3, art. 26               
ust. 1 pkt 4, art. 27 ust. 6 pkt 2, art. 39 pkt 3 i art. 44 pkt 2, 
1a) (utracił moc), 
1b) nie przestrzega wymagań w zakresie znakowania       
środków spożywczych, określonych w przepisach: 

a) rozporządzenia nr 1333/2008 - w zakresie substancji        
dodatkowych, 

b) rozporządzenia nr 1334/2008 - w zakresie       
aromatów, 
c) rozporządzenia nr 1169/2011, 

2) wprowadza do obrotu jako żywność produkt niebędący        
żywnością, 
3) nie wycofuje z obrotu środka spożywczego szkodliwego        
dla zdrowia lub życia człowieka, środka spożywczego       
zepsutego oraz środka spożywczego zafałszowanego, 
4) prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu        
żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru        
zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru         
zakładów lub wbrew decyzji o odmowie zatwierdzenia       
zakładu w trybie i na zasadach określonych w art. 6          
rozporządzenia nr 852/2004 oraz art. 63, 
5) produkuje lub wprowadza do obrotu żywność w        
zakresie niezgodnym z decyzją o zatwierdzeniu zakładu, o        
której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2, 
6) prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu        
żywnością wbrew decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu       
zatwierdzenia zakładu, o której mowa w art. 66 ust. 1, lub           
wbrew decyzji o czasowym zawieszeniu działania lub       
zamknięciu całego lub części danego zakładu na podstawie        
art. 54 ust. 2 lit. e rozporządzenia nr 882/2004, 
7) utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie urzędowej      
kontroli żywności, 
8) w ramach prowadzonej działalności sprzedaje w       
jednostce systemu oświaty środki spożywcze inne niż       
objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do      
sprzedaży dzieciom i młodzieży określonymi w przepisach       
wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 pkt 1, 
9) w ramach prowadzonej działalności reklamuje lub       
promuje w jednostce systemu oświaty środki spożywcze       
inne niż objęte grupami środków spożywczych      
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży      
określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 52c        
ust. 6 pkt 1 lub niespełniające wymagań określonych w         
przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 pkt 2, 
10) prowadząc działalność w zakresie zbiorowego      
żywienia dzieci i młodzieży w jednostce systemu oświaty        
w ramach żywienia zbiorowego stosuje środki spożywcze       
nieodpowiadające wymaganiom określonym w przepisach     
wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 pkt 2 
podlega karze pieniężnej w wysokości do      
trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia   
miesięcznego w gospodarce narodowej za rok      
poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego     
Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o      
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emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń      
Społecznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej     
Polskiej "Monitor Polski". 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1: 
1) pkt 1-3 - wysokość kary pieniężnej może być         
wymierzona do pięciokrotnej wartości brutto     
zakwestionowanej ilości środka spożywczego lub produktu      
niebędącego żywnością wprowadzonego do obrotu jako      
żywność; 
2) pkt 4, 8-10 - wysokość kary pieniężnej może być          
wymierzona do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł; 
3) pkt 5 - wysokość kary nie może być mniejsza niż 500 zł. 
Stosownie do treści art. 104 ust. 1 wspomnianej ustawy,         
kary pieniężne, o których mowa w art. 103, wymierza, w          
drodze decyzji, właściwy państwowy wojewódzki     
inspektor sanitarny. Ustalając wysokość kary pieniężnej,      
uwzględnia on stopień szkodliwości czynu, stopień      
zawinienia i zakres naruszenia, dotychczasową     
działalność podmiotu działającego na rynku     
spożywczym i wielkość produkcji zakładu (art. 104 ust.        
2). Kary pieniężne nałożone w tym trybie stanowią dochód         
budżetu państwa (art. 104 ust. 3). 
  
Z punktu widzenia aktualnie wprowadzonych obostrzeń      
związanych ze stanem epidemii istotniejsza dla ogółu       
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest     
grupa sankcji administracyjnych nakładanych na     
podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku – o          
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób      
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845). Normą           
uprawniającą w tym zakresie organy sanitarne do       
wydawania decyzji administracyjnych nakładających kary     
pieniężne jest art. 48a tejże ustawy. Jak stanowi niniejszy         
przepis (w aktualnym na dzień 19 marca 2021 roku         
brzmieniu): 
„1. Kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu        
epidemii nie stosuje się do ustanowionych na podstawie        
art. 46 lub art. 46b nakazów, zakazów lub ograniczeń, o          
których mowa w: 

1) art. 46 ust. 4 pkt 1 (zakaz organizowania widowisk i           
innych zgromadzeń ludności) lub w art. 46b pkt 5         
(obowiązek poddania się kwarantannie) i 9-12 (nakaz       
ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc,       
terenów i obiektów; nakaz lub zakaz przebywania w        
określonych miejscach i obiektach oraz na określonych       
obszarach; zakaz opuszczania strefy zero przez osoby       
chore i podejrzane o zachorowanie; nakaz określonego       

sposobu przemieszczania się), podlega karze     
pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł; 
2) art. 46 ust. 4 pkt 2 (czasowe ograniczenie lub zakaz           
obrotu i używania określonych przedmiotów lub      
produktów spożywczych) lub w art. 46b pkt 3 (czasową         
reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju     
artykuły), podlega karze pieniężnej w wysokości od       
10 000 zł do 30 000 zł; 
3) art. 46 ust. 4 pkt 3-5 (czasowe ograniczenie         
funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów     
pracy; zakaz organizowania widowisk i innych      
zgromadzeń ludności; obowiązek wykonania    
określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie     
ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych      
obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub     
innych obiektów) lub w art. 46b pkt 2 (czasowe         
ograniczenie określonych zakresów działalności    
przedsiębiorców) i 8 (czasowe ograniczenie     
korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich        
zabezpieczenia), podlega karze pieniężnej w     
wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł; 
4) art. 46 ust. 4 pkt 6 (nakaz udostępnienia         
nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków      
transportu do działań przeciwepidemicznych    
przewidzianych planami przeciwepidemicznymi),   
podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do         
10 000 zł; 
5) art. 46 ust. 4 pkt 7 (obowiązek przeprowadzenia         
szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz         
grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj      
przeprowadzanych szczepień ochronnych) lub w art.      
46b pkt 4 (obowiązek poddania się badaniom lekarskim        
przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie),       
podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do         
10 000 zł. 

2. Kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu        
epidemii nie wykonuje decyzji, o których mowa w art. 47          
ust. 4 (o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii),         
podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30          
000 zł. 
3. Kary pieniężne, o których mowa w: 

1) ust. 1, wymierza, w drodze decyzji       
administracyjnej, państwowy powiatowy inspektor    
sanitarny i państwowy graniczny inspektor     
sanitarny; 
2) ust. 2, wymierza odpowiednio wojewoda albo       
minister właściwy do spraw zdrowia. 
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4. Decyzja w sprawie kary pieniężnej podlega       
natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej doręczenia.      
Decyzję tę doręcza się niezwłocznie. 
5. W przypadku ponownego popełnienia takiego samego       
czynu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, wysokość kary           
pieniężnej: 

1) jest nie niższa od wysokości kary pieniężnej        
wymierzonej poprzednio za takie naruszenie; 
2) ustala się, dokonując powiększenia o 25%       
wysokości kary pieniężnej ustalonej zgodnie z pkt 1. 

6. Egzekucja nałożonych kar pieniężnych następuje w       
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w      
administracji. 
7. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są         
wpłacane w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji. W          
przypadku kar, o których mowa w ust. 1, są one wpłacane           
na rachunek bankowy właściwej stacji     
sanitarno-epidemiologicznej. 
8. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar        
pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III       
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa          
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 i 1423).”. 
  
Podsumowanie 
W przypadku kontroli sanitarnej przeprowadzanej przez      
sanepid każdy przedsiębiorca powinien być świadomy do       
czego uprawniony jest organ kontroli, jak również w jaki         
sposób można przygotować się na ewentualną kontrolę       
oraz kwestionować ustalenia kontrolne. W praktyce,      
niestety nawet mimo najlepszej wiedzy przedsiębiorcy      
oraz korzystania przez niego z ustawowych środków       
obrony, może dojść po stronie organu sanitarnego do        
działań niezgodnych z prawem, które spowodują po       
stronie kontrolowanego niepowetowaną stratę mogącą     
doprowadzić do zakończenia przez niego działalności z       
powodu rosnących kosztów. Tak będzie w przypadku       
nakładania wysokich administracyjnych kar pieniężnych z      
rygorem natychmiastowej wykonalności. Choć będą one      
mogły zostać uchylone przez WSA (trudno się bowiem        
spodziewać uchylenia takiej decyzji przez wojewódzkiego      
inspektora sanitarnego w ramach postępowania     
odwoławczego), samo postępowanie sądowo    
administracyjne może trwać co najmniej kilka      
miesięcy, doprowadzając jedynie do konieczności zwrotu      
kwoty nałożonej kary. Jeśli zaś przedsiębiorca chciałby       
domagać się odszkodowania od Skarbu Państwa za       
nielegalne działanie organu państwowego skutkujące     

poniesieniem przez niego dodatkowych i niepotrzebnych      
kosztów, musiałby zainicjować odrębne postępowanie,     
na którego ostateczny wynik musiałby zapewne      
poczekać kilka lat.  
 
Powyższe rozważania zatem prowadzą do wniosku, iż w        
obecnej rzeczywistości pandemicznej środki prawne     
przysługujące podmiotom kontrolowanym nie balansują     
oręża, z jakiego może skorzystać sanepid, co poddaje w         
wątpliwość zgodność wprowadzonych instrumentów    
prawnych z Konstytucją RP, zaś po stronie       
przedsiębiorców, którzy również są obywatelami,     
powoduje stan ciągłej niepewności wobec prowadzenia      
dalszej działalności. 
  
źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o PIS  
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