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Państwowa Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem 
kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów 

oraz interesów gospodarczych państwa. Zadania PIH zostały okre-
ślone bardzo szeroko, w pewnym zakresie pokrywają się również 
z uprawnieniami innych organów, na przykład Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Do zadań PIH należy między innymi kontrola legalności 
i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług. Jest to sformu-
łowanie bardzo ogólne i pozwala na bardzo szeroką interpretację 
zakresu uprawnień Inspekcji. Jeśli tylko pojawią się jakiekolwiek nowe 
wymogi co do prowadzenia lokalu gastronomicznego, PIH automa-
tycznie uzyskuje uprawnienia do kontroli spełniania tych wymogów. 
Bardzo często okazuje się również, że Inspekcja rozpoczyna masowe 
sprawdzanie stosowania przepisów, które obowiązują od wielu lat, ale 
nigdy wcześniej nie były egzekwowane przez organy. Weryfikowane 
są również produkty i warunki ich przygotowywania w restauracji. 

Z kontroli Inspekcji Handlowej z 2019 roku wynika, że w 87% pro-
centach skontrolowanych restauracji wystąpiły nieprawidłowości. 
Tylko w wakacje 2019 r. inspektorzy sprawdzili 169 restauracji i ba-
rów, łącznie sprawdzono prawie 5 tys. partii produktów i zgłoszono 
zastrzeżenia do ok. 2,9 tys. 

Najczęstsze nieprawidłowości
Najważniejsze nieprawidłowości wykryte podczas kontroli to 

zamiana składników (np. kebab zawierał mięso wołowe i drobio-
we, a nie jak deklarowano baraninę), wydawanie za małych porcji 
(np. masa mięsa miała wynosić łącznie 300 g, a w rzeczywistości 
było to 250 g), brak wykazu składników oraz informacji o alergenach, 
przeterminowane produkty, nieprawidłowe przechowywanie żywno-
ści i niewłaściwe warunki sanitarne, np. brudne, nadmiernie oszro-
nione czy niesprawne lodówki oraz niepełne informacje o cenach.

Z kolei w 2018 roku Inspekcja Handlowa ukarała 25 osób odpo-
wiedzialnych za sprzedaż zafałszowanej lub złej jakości żywności. 
Efektem kontroli było 45 mandatów na łączną kwotę 8,6 tys. zł. Dostali 
je w szczególności właściciele lokali, w których panowały złe warun-
ki sanitarne, były przeterminowane produkty czy niezalegalizowane 
wagi. PIH skierowała też do sądu 13 wniosków o wymierzenie kar za 
nierzetelną obsługę (oszustwo) lub przygotowywanie potraw z prze-
terminowanych produktów.
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Przebieg kontroli

Kontrola PIH może rozpocząć się, jak np. w przypadku kontroli 
Sanepidu, na dwa sposoby. Pierwszym są kontrole zaplanowane, 
zgodnie z ustalonym planem organu (np. kontrolowane są wszystkie 
lokale w danej miejscowości nadmorskiej). Drugim są kontrole doraź-
ne, nieplanowane, które są podejmowane kiedy wymaga tego interes 
konsumentów (czyli w praktyce kontrole spowodowane otrzymanym 
przez organ „donosem”, skargą klienta lub pracownika lokalu).
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Na co zwraca uwagę PIH?
1. Menu – inspektorzy w czasie kontroli sprawdzają, czy 

w lokalu dostępna jest odpowiednia ilość menu, jak również 

weryfikują treść menu co do podania alergenów, gramatur 

i składów dań, czy są podane ceny i czy są one zgodne 

z rzeczywiście naliczanymi, czy nie ma „ukrytych” kosztów 

dodatkowych, o których klienci nie są informowani

2. Potrawy – weryfikowana jest jakość potraw, na przykład 

czy wbrew zapewnieniom nie są używane zamienniki („zwy-

kła” szynka a szynka prosciutto, ser kanapkowy zamiast 

„fety”), jak również waga, czy wartości wskazane w menu 

zgadzają się z wagą serwowanych potraw. Sprawdzane 

jest, czy w daniu znajdują się deklarowane przez restaura-

cję produkty, w jakich proporcjach i czy faktycznie wykazane 

są wszystkie alergeny (Inspekcja w tym celu pobiera próbki 

dań, które podlegają późniejszy badaniom). W zakresie dań 

reklamowanych jako wegańskie, bezglutenowe czy bez 

laktozy faktycznie weryfikowane jest, czy te zapewnienia 

są realizowane przy wydawaniu posiłków

3. Warunki przygotowania i serwowania posiłków – In-

spekcja może weryfikować posiadanie przez pracowników 

restauracji dokumentów związanych z zatrudnieniem, orze-

czeń do celów sanitarno-epidemiologicznych czy posiada-

nych przez lokal zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Sprawdza-

na jest czystość kuchni i znajdujących się tam urządzeń, 

przydatność do spożycia używanych produktów, warunki 

ich przechowywania, temperatura mrożenia lub chłodzenia 

w urządzeniach

4. Czy ogólnodostępna jest informacja, że w lokalu nie 

można palić, czy też informacja o odmowie sprzedaży 
alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym?

5. Sprzedaż – czy wszystkie transakcje są „nabijane” na 

kasę, czy wydawana jest prawidłowo reszta, czy ceny zga-

dzają się ze wskazanymi w menu.
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Kontrole bardzo często rozpoczynają się dokonaniem przez 
inspektorów tak zwanego zakupu kontrolowanego bez poinformo-
wania pracowników, że ich działania są objęte kontrolą. Pracownicy 
PIH wchodzą do lokalu jako klienci i dokonują zakupu, sprawdzając 
na poszczególnych etapach spełnianie wskazanych powyżej punk-
tów. Ostatecznie przeważnie ujawniają cel swojej wizyty, bez tego 
nie mogliby np. zostać dopuszczeni do kuchni w celu weryfikacji 
sposobu przygotowania posiłków.

Restaurator nie może odmówić inspektorom przeprowadzenia 
kontroli. Jest to kluczowe, gdyż za utrudnianie lub udaremnianie 
pracy inspektorów grozi kara grzywny lub aresztu do 30 dni. 
W ramach swych uprawnień, inspektorzy mogą:
• żądać okazania dokumentów związanych z prowadzoną kontrolą
• domagać się pisemnych lub ustnych informacji o lokalu
• wykonać notatki lub kopie z dokumentów
• przesłuchać pracowników
• pobrać próbki do badań laboratoryjnych. 

Inspektorzy mają także obowiązki w stosunku do kontrolo-
wanego przedsiębiorcy. Rozpoczynając kontrolę, inspektor po-
winien okazać upoważnienie i swoją legitymację. Kontroler musi 
przedstawić również cel i zakres przeprowadzanej kontroli. Warto 
również pamiętać, że wszystkie czynności kontrolne powinny być 
przeprowadzane w taki sposób, aby umożliwić przedsiębiorcy (lub 
upoważnionej osobie) obecność w czasie kontroli. Bez spełnienia 
tych obowiązków kontrola jest niezgodna z prawem. 

 Skutki kontroli
Ustalenia kontroli inspektor dokumentuje w protokole, zapoznaje 

z nim kontrolowanego lub osobę przez niego upoważnioną. Proto-
kół podpisuje inspektor oraz kontrolowany lub osoba przez niego 

upoważniona, w którego obecności badano produkt, lokal. Jeśli 
kontrolę przeprowadzono przy udziale innego pracownika lub przy-
wołanego świadka, także oni podpisują dokument. Kontrolowany 
ma prawo zgłosić uwagi bezpośrednio do protokołu lub w ciągu  
7 dni od dnia, kiedy przedstawiono mu go do podpisu. Wojewódzki 
inspektor odnosi się do zgłoszonych zastrzeżeń nie później niż 
w ciągu 14 dni od dnia, kiedy je otrzymał.

Inspektor decyduje o tym, czy jeszcze podczas kontroli ograni-
czyć lub wstrzymać wprowadzanie do obrotu lub wycofać z niego 
produkty albo wstrzymać świadczenie usług, albo niezwłocznie 
usunąć stwierdzone nieprawidłowości. Postanowi tak, jeżeli wy-
maga tego bezpieczeństwo lub interes konsumentów albo interes 
gospodarczy państwa. Inspektor kontroli ma prawo też nakazać, 
aby nieprawidłowości zostały szybko usunięte.

Inspektor ustala również zarządzenia pokontrolne, a kontrolo-
wany musi w określonym terminie poinformować, jak je wykonał. 
W sytuacji odbycia jednej kontroli, w ramach której stwierdzono 
nieprawidłowości, niemal pewna jest kolejna, w czasie której zosta-
nie zweryfikowane, czy zarządzenia pokontrolne zostały wykonane. 
W sytuacji braku usunięcia stwierdzonych, na wniosek inspektora 
może na restauratora zostać nałożona grzywna do 5 000 zł. 

Oprócz opisanych powyżej wykroczeń, PIH może również uka-
rać restauratora administracyjnymi karami pieniężnymi – mandatem 
– za poszczególne, wykryte nieprawidłowości, które przewidziane 
są w przepisach, które ustanawiają dane obowiązki. Na podstawie 
sporządzonego raportu, w przypadku wystąpienia nieprawidłowo-
ści, na kontrolowanego może zostać nałożony mandat w wysokości 
nawet do 20 000 zł. Przedsiębiorca nie musi przyjąć mandatu, 
co będzie wiązało się z prowadzeniem postępowania z udziałem 
Inspekcji.
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