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Łódzki Wojewódzki Inspektor                                                               
Inspekcji Handlowej z siedzibą  w Łodzi 

    ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź       

.....................................................                                                          Łódź, dnia 25.03.2016 r. 
 (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) 
 

  Nr akt: DP.8361.234.2015 

  

    DECYZJA  Nr 33 / KJ – DP / 2016 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.                  

o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 ze zm.) oraz 

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.             

z 2016 r., poz. 23) zwanej dalej „kpa” po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego  
 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
 

wymierza 
 

    przedsiębiorcy „Bełchatówdis” Sp. z o.o.  

   z siedzibą w Bełchatowie, ul. Staszica 20 
 

karę pieniężną w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) z tytułu wprowadzenia do 

obrotu handlowego jednej partii soku ananasowego a’ 1l oznaczonego datą minimalnej 

trwałości „16.02.16” i numerem partii „048 55413”, wyprodukowanego we Francji, którego 

importerem była „SCAWAR” Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 156, 02 – 231 Warszawa wartości    

22,45 zł, nieodpowiadającego jakości handlowej z uwagi na podanie nieprawdziwych           

(sprzecznych) informacji co do obecności cukrów w produkcie wbrew postanowieniom 

art. 7 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 

25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 

żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) 

nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, 

dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, 

dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 

(Dz. U. UE. L 304 z 22.11.2011 ze zm.). 

 

Uzasadnienie 

W dniach od 14 do 25 sierpnia 2015 r. na podstawie upoważnienia Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer DP.8361.234.2015 z dnia 14 sierpnia 

2015 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi, Delegatury 

w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadzili kontrolę w hipermarkecie „E. Leclerc”  

zlokalizowanym w Bełchatowie przy ul. Staszica 20, należącym do „BEŁCHATÓWDIS”               

Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 3 ust. 1 - 3 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia  29 kwietnia 2004 

r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem 

paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu 

zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004 r. ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.  
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o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678) w związku                  

z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt  1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji 

Handlowej (Dz. U. z 2014, poz. 148 ze zm.) w obecności osoby upoważnionej do 

reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorcy (…).  
 

W toku kontroli w dniu 14 sierpnia 2015 r. na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 10 

 i rozdziału 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

148 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o Inspekcji Handlowej” pobrano do badań laboratoryjnych 

(w tych samych ilościach) próbki (podstawową i kontrolną) soku ananasowego a’ 1l 

oznaczonego datą minimalnej trwałości „16.02.16” i numerem partii „048 55413”, 

wyprodukowanego we Francji, którego importerem była „SCAWAR” Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 

156, 02 – 231 Warszawa zwanego dalej „sokiem ananasowym” z partii liczącej 5 opakowań 

w cenie 4,49 zł wartości 22,45 zł.  
 

Próbka podstawowa soku anansowego została opisana w protokole pobrania 

próbki numer 02416 i przekazana do Laboratorium Kontrolno-Analitycznego Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, zwanego 

dalej „Laboratorium w Warszawie” celem przeprowadzenia badań organoleptycznych                    

i fizyczno-chemicznych, zaś próbka kontrolna została opisana w protokole pobrania próbki 

numer 02417, zabezpieczona i pozostawiana w kontrolowanej placówce do czasu jej 

zwolnienia przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w warunkach 

uniemożliwiających zmianę jakości lub cech charakterystycznych produktu.  
 

Przeprowadzone w Laboratorium w Warszawie, analizy wykazały w badanej 

próbce 11,9 g cukrów w 100 ml przy niepewności wyniku ± 2,3, natomiast otrzymane wyniki 

zawartości poszczególnych cukrów (fruktoza, glukoza, sacharoza) mieściły się w granicach 

określonych w Kodeksie praktyki do oceny soków owocowych i warzywnych AIJN 2012 – sok 

ananasowy, co zostało udokumentowane w sprawozdaniu z badań nr 377/2015 z dnia 

28.08.2015 r. wystawionym przez Laboratorium w Warszawie.  
 

Biorąc pod uwagę, że na opakowaniu jednostkowym w opisie produktu 

zamieszczono informacje o treści „bez dodatku cukru, zawiera naturalnie występujące cukry”, 

natomiast w tabeli wartości odżywczej zamieszczono informację „cukry 0,0 g” oraz wynik 

badania w zakresie zawartości cukru 11,9 g cukrów w 100 ml stwierdzono, że podana 

informacja w tabeli wartości odżywczej była niezgodna ze stanem faktycznym z uwagi 

na podanie nieprawdziwych (sprzecznych) informacji co do obecności cukrów                          

w produkcie. Zamieszczone na opakowaniu oznakowanie naruszało postanowienia art. 7 ust. 

1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia                         

25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 

żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) 

nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, 

dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, 

dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 

(Dz. U. UE. L 304 z 22.11.2011 r. ze zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 1169/2011”, gdyż 

mogło wprowadzić konsumenta w błąd co charakteru środka spożywczego, w szczególności 

jego właściwości i składu.  
 



3 

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej Dyrektor 

Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim o stwierdzonej nieprawidłowości poinformował 

kontrolowanego przedsiębiorcę „BEŁCHATÓWDIS” Sp.  z o.o. z siedzibą w Bełchatowie 

(pismo numer DP.8361.234.2015 z dnia 14 września 2015 r.) i jednocześnie przekazał stronie 

sprawozdanie z badań nr 377/2015 z dnia 28.08.2015 r. wystawione przez Laboratorium                  

w Warszawie oraz działając na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o Inspekcji Handlowej zwolnił 

próbkę kontrolną, gdyż dalsze jej przechowywanie stało się bezprzedmiotowe. W odpowiedzi 

strona poinformowała (pismo z dnia 14 września 2015 r.), że zwolniona z zabezpieczenia 

próbka soku ananasowego zostanie wycofana ze sprzedaży do czasu jej prawidłowego 

oznakowania.  
 

Stwierdzona nieprawidłowość została udokumentowana w protokole kontroli 

numer DP.8361.234.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r., protokole oględzin numer 1 i na 

zdjęciach wykonanych w toku kontroli (nr akt DP.8361.234.2015) oraz w protokole kontroli 

numer DP.8361.262.2015 z dnia 14 września 2015 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie 

upoważnienia Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer 

DP.8361.262.2015 z dnia 14 września 2015 r. w obecności wiceprezesa Zarządu spółki 

Małgorzaty Gemarin. 
 

Działając na podstawie art. 34 ustawy o Inspekcji Handlowej pismem numer 

DP.8361.234.2015 z dnia 11 września 2015 r. Dyrektor Delegatury w Piotrkowie 

Trybunalskim o stwierdzonej nieprawidłowości powiadomił importera zakwestionowanego 

soku ananasowego – „SCAWAR” Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa                                

i jednocześnie wniósł o dostosowanie oznakowania produktów do obowiązujących przepisów. 
 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne importer poinformował (pismo z dnia 

16 września 2015 r.), że brak zawartości cukrów w podanej wartości odżywczej wynikał                   

z błędu ludzkiego, a bezzwłocznie po kontroli oznakowanie zostało poprawione.  
 

W związku z wprowadzeniem do obrotu artykułu rolno – spożywczego 

nieodpowiadającego jakości handlowej w dniu 26 lutego 2016 r. zostało wszczęte z urzędu 

postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kontrolowanemu przedsiębiorcy 

„BEŁCHATÓWDIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, zwanemu dalej „stroną” kary 

pieniężnej wynikającej z art. 40 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości 

handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 ze zm.) zwanej dalej 

„ustawą o jakości”. Strona została poinformowana o wszczęciu postępowania z urzędu oraz                           

o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do 

zebranych dowodów i materiałów. Jednocześnie zażądano przesłania informacji na temat 

wielkości obrotów, przychodu przedsiębiorcy za rok 2015. Przedmiotowe pismo zostało 

odebrane przez stronę w dniu 29 lutego 2016 r. 
 

W dniu 07 marca 2016 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej     

w Łodzi wpłynęło pismo, w którym strona podała wielkość przychodów za rok 2015. 

Jednocześnie poinformowała, że oznakowanie soku zostało niezwłocznie poprawione                             

i wyjaśniła, że podanie błędnej wartości odżywczej na stikerze, którym był oklejony sok nie 

było celowe i zamierzone tylko wynikało z błędu ludzkiego. 
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                  Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi mając 

na uwadze powyższe ustalił i stwierdził. 

Art. 8 ust. 1 rozporządzenia 1169/2011 wskazuje że podmiotem działającym na 

rynku spożywczym odpowiedzialnym za informacje na temat żywności jest podmiot, pod 

którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek dany środek spożywczy lub – jeżeli ten 

podmiot nie prowadzi działalności w Unii Europejskiej – importer danego środka na rynek 

Unii Europejskiej. Jak wynika z tego przepisu, podmioty prowadzące przedsiębiorstwo 

spożywcze odpowiedzialne za informację na temat żywności zapewniają obecność                             

i rzetelność informacji na temat żywności zgodnie z mającym zastosowanie prawem 

dotyczącym informacji na temat żywności oraz wymogami odpowiednich przepisów 

krajowych (ust. 2), zaś podmioty działające na rynku spożywczym, które nie mają 

wpływu na informacje na temat żywności, nie mogą dostarczać żywności, o której 

wiedzą lub w stosunku do której mają podejrzenia – w oparciu o informacje posiadane 

w ramach działalności zawodowej – że jest niezgodna z mającym zastosowanie prawem 

dotyczącym informacji na temat żywności oraz wymogami odpowiednich przepisów 

krajowych (ust. 3), a bez uszczerbku dla tego przepisu podmioty prowadzące 

przedsiębiorstwo spożywcze zapewniają przestrzeganie w przedsiębiorstwach 

pozostających pod ich kontrolą wymogów prawa dotyczącego informacji na temat 

żywności i odpowiednich przepisów krajowych mających znaczenie dla ich działalności  

i upewniają się, że wymogi te są spełnione (ust. 5). 
 

Również art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.  ustanawiającego ogólne zasady i wymagania 

prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności                             

i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002 

r. ze zm. ) wskazuje, że podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze i podmioty 

działające na rynku pasz zapewniają na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania                     

i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub 

pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie 

przestrzegania tych wymogów. 
 

Ustawa o jakości stanowi w art. 4 ust. 1, że wprowadzane do obrotu artykuły 

rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli                              

w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe 

wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez 

producenta.  
 

Jak wynika z przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, przez jakość handlową 

należy rozumieć 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. 
 

Rozporządzenie 1169/2011 stanowi w art. 7 ust. 1, że informacje na temat 

żywności nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd,  w szczególności: 
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a) co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, 

tożsamości, właściwości, składu, ilości, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, metod 

wytwarzania lub produkcji; 

b) przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których on nie 

posiada; 

c) przez sugerowanie, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy                                   

w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości, 

zwłaszcza przez szczególne podkreślanie obecności lub braku określonych składników 

lub składników odżywczych; 

d) przez sugerowanie poprzez wygląd, opis lub prezentacje graficzne, że chodzi                         

o określony środek spożywczy lub składnik, mimo że w rzeczywistości komponent lub 

składnik naturalnie obecny lub zwykle stosowany w danym środku spożywczym został 

zastąpiony innym komponentem lub innym składnikiem. 
                     

                   Ustalenia z kontroli przeprowadzonej w hipermarkecie „E. Leclerc”  

zlokalizowanym w Bełchatowie przy ul. Staszica 20, należącym do „BEŁCHATÓWDIS”             

Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, należącym do strony, jednoznacznie wskazują, że jedna 

partia soku anansowego została wprowadzona do obrotu z naruszeniem przepisów art. 7 ust. 1 

lit. a rozporządzenia 1169/2011, gdyż podane na opakowaniach sprzeczne informacje co do 

obecności cukrów w produkcie mogły wprowadzać konsumentów w błąd co do właściwości              

i składu środka spożywczego. Chociaż podmiotem działającym na rynku spożywczym 

odpowiedzialnym za informacje na temat żywności jest podmiot, pod którego nazwą lub 

firmą jest wprowadzany na rynek dany środek spożywczy lub – jeżeli ten podmiot nie 

prowadzi działalności w Unii Europejskiej – importer danego środka na rynek Unii 

Europejskiej oraz że podmiot ten zapewnia obecność i rzetelność informacji na temat 

żywności zgodnie z mającym zastosowaniem prawem dotyczącym informacji na temat 

żywności oraz z wymogami odpowiednich przepisów krajowych co wprost wynika z art. 8 

ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1169/2011 to również z artykułu tego wynika, że podmioty 

działające na rynku spożywczym, które nie mają wpływu na informacje na temat żywności, 

nie mogą dostarczać żywności, o której wiedzą lub w stosunku do której mają podejrzenia – 

w oparciu o informacje posiadane w ramach działalności zawodowej – że jest niezgodna        

z mającym zastosowanie prawem dotyczącym informacji na temat żywności oraz wymogami 

odpowiednich przepisów krajowych (ust. 3), zaś bez uszczerbku dla tego przepisu podmioty 

działające na rynku spożywczym zapewniają przestrzeganie w przedsiębiorstwach 

pozostających pod ich kontrolą wymogów prawa dotyczącego informacji na temat 

żywności i odpowiednich przepisów krajowych mających znaczenie dla ich działalności    

i upewniają się, że wymogi te są spełnione (ust. 5).  
 

Należy tu również uwzględnić, że odpowiedzialność (za informacje na temat 

żywności), o której mowa w art. 8 rozporządzenia 1169/2011, jest spójna z regułami 

odpowiedzialności wyrażonymi w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, w świetle którego 

podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach 

produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, 

zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich 

działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów. 
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Z powyższego wynika, że obowiązek zapewnienia zgodności środków 

spożywczych z przepisami prawa żywnościowego w zakresie jakości handlowej oraz 

upewnienia się, że wymogi te są spełnione, spoczywa nie tylko na producencie czy 

dystrybutorze, ale także na sprzedawcy detalicznym. Jedną z zasad prawa żywnościowego jest 

to, że jeżeli stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości powstały na wcześniejszym 

etapie obrotu to powinny zostać wyeliminowane na następnych etapach, tak aby konsumenci 

mogli otrzymać produkty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Warto w tym miejscu 

przytoczyć wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2006 r.       

w sprawie C - 315/05 (Dz. U. C 331 z 30.12.2006 r. s. 14) wydany w trybie prejudycjalnym, 

który stanowi, iż wprowadzający do obrotu może być odpowiedzialny za jakość nawet          

w sytuacji gdy ogranicza się on, jako zwykły dystrybutor do wprowadzenia do obrotu 

produktu w postaci w jakiej został mu dostarczony przez producenta. Strona jako 

profesjonalista prowadzący market w ramach znanej sieci „E. Leclerc” mogła, bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów, wyeliminować stwierdzoną nieprawidłowość poprzez dokonanie 

oceny prawidłowości oznakowania wprowadzanych do obrotu artykułów rolno-spożywczych 

(przy deklaracji „zawiera naturalnie występujące cukry”, zawartość cukrów wskazana                    

w tabeli wartości odżywczej nie może wynosić 0,0 g), lecz tego nie uczyniła, nie dochowała 

należytej staranności, aby zapewnić właściwą jakość handlową oferowanych do sprzedaży 

wyrobów i tym samym przeznaczyła do sprzedaży środek spożywczy z oznakowaniem które 

mogło wprowadzać konsumentów w błąd. Ustalenia kontroli jednoznacznie wskazują, że 

strona, nie zastosowała się do obowiązków nałożonych na nią przepisami prawa 

żywnościowego w zakresie jakości handlowej, a zatem była odpowiedzialna za 

nieprzestrzeganie tych przepisów. 
 

Biorąc powyższe pod uwagę Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

uznał, iż kontrolowany przedsiębiorca był odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu           

(w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy o jakości) artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego 

jakości handlowej. Na skutek przeprowadzonego postępowania, po uwzględnieniu kryteriów 

wynikających z art. 40a ust. 5 ustawy o jakości (stopień szkodliwości czynu, zakres 

naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno – 

spożywczych i wielkość jego obrotów, przychodu, a także wartość kontrolowanych artykułów 

rolno - spożywczych), Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wydał decyzję                  

o wymierzeniu temu przedsiębiorcy kary pieniężnej. Wykonując dyspozycję art. 40a ust. 5 

ustawy o jakości Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając: 
 

1. stopień szkodliwości czynu polegający na wprowadzeniu do obrotu artykułu rolno-

spożywczego nieodpowiadającego jakości handlowej stwierdził, że zastosowane 

oznakowanie soku w istotny sposób naruszało interesy konsumentów z uwagi na podanie 

nieprawdziwych (sprzecznych) informacji co do obecności cukrów w produkcie. 

Konsument ma prawo do rzetelnej i niewprowadzającej w błąd informacji o żywności, 

aby podjąć właściwą decyzję podczas dokonywania zakupu, a w tym przypadku mógł 

zakupić produkt niezgodny z jego oczekiwaniami, gdyż w momencie podejmowania 

decyzji o zakupie mógł sugerować się informacjami zamieszczonymi na opakowaniach 

jednostkowych; 
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2. zakres naruszenia uznał, że stwierdzona nieprawidłowość stanowiła naruszenie 

przepisów z zakresu oznakowania środków spożywczych określonych w art. 7 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia 1169/2011, które są istotne z punktu widzenia interesów i praw 

konsumentów. Prawo żywnościowe ma na celu ochronę interesów konsumentów                           

i powinno stanowić podstawę dokonywania przez nich świadomego wyboru związanego 

ze sprzedawaną żywnością, a także ma na celu zapobieganie wszelkim praktykom 

mogącym wprowadzać konsumenta w błąd, a w tym przypadku zastosowane 

oznakowanie nie zapewniało rzetelnej informacji o produkcie i mogło pozbawić 

konsumentów możliwości świadomego wyboru; 
 

3. dotychczasową działalność przedsiębiorcy wziął pod uwagę, że kontrolowany 

przedsiębiorca w okresie ostatnich 24 miesięcy po raz pierwszy naruszył przepisy 

ustawy o jakości; 
 

4. wielkość obrotu wziął pod uwagę przekazaną przez stronę informację o wielkości 

osiągniętego w 2015 roku przychodu i zakwalifikował ją do grupy średnich 

przedsiębiorców, w rozumieniu art. 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.); 
 

5. wartość kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych wziął pod uwagę 

zakwestionowaną w toku kontroli jedną partię soku ananasowego wartości 22,45 zł. 
 

W oparciu o powyższe ustalenia faktyczne i prawne dokonane w toku 

postępowania, a w szczególności o ustalenia odnoszące się do pięciu kryteriów wskazanych   

w art. 40a ust. 5 ustawy o jakości oraz ustalenia wynikające z treści art. 40 a ust. 1 pkt 3 

ustawy o jakości, stanowiącego, iż kto wprowadza do obrotu artykuły rolno - spożywcze 

nieodpowiadające jakości handlowej podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej 

wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez 

wprowadzenie tych artykułów do obrotu, lecz nie mniejszej niż 500,00 zł, a także z treści art. 

17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia                      

28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 

powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiającego procedury  

w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002 r. ze zm.) ustalającego normę, 

iż kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być 

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji 

Handlowej orzekł jak w sentencji i wymierzył kontrolowanemu przedsiębiorcy 

„BEŁCHATÓWDIS” Sp.  z o.o. z siedzibą w Bełchatowie karę minimalną w wysokości  

500,00 zł. 
 

 

Pouczenie: 
 

1. Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kpa, art. 129 § 1 i 2 kpa stronie postępowania służy odwołanie od 

niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie                    

(00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1). Odwołanie należy wnieść za 

pośrednictwem Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (90 – 730 Łódź, 

ul. Gdańska 38) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 

2. Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości strona jest zobowiązana uiścić należność 

pieniężną w wysokości 500,00 zł na rachunek Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji 
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Handlowej w Łodzi, ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź, nr 91101013710007652231000000  

NBP O/Okręgowy w Łodzi lub w kasie tego Inspektoratu (pok. 11) w dniach 

urzędowania w godz. 7
30

 – 9
30   

i 13
30 

– 14
30 

(poniedziałek, środa, czwartek, piątek) oraz                

w godz. 8
00

 – 10
00 

i 14
00 

– 15
00 

(wtorek) w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała 

się ostateczna. 
 

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).  
 

 

                                                                                      Łódzki Wojewódzki Inspektor  

                                                                                             Inspekcji Handlowej  

                                                                                             Marek Jacek Michalak 

........................................................................ 

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) 

 

Otrzymują: 

 

1. „BEŁCHATÓWDIS” Sp. z o.o.  
 

           ul. Staszica 20                                            

        97-400 Bełchatów 
 

2.        a/a  

 


