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  Łódzki Wojewódzki Inspektor                                                               
Inspekcji Handlowej z siedzibą  w Łodzi 

    ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź       

.....................................................                                                       Łódź, dnia 10 grudnia 2015 r. 
(oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) 

                                                                                                           

Nr akt: DS.8361.165.2014 
 

    DECYZJA  Nr 141 / KJ – DS / 2015 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz 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 2013 r., poz. 267 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego  
 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi 
 

wymierza  
 

przedsiębiorcom 
 

Przemysławowi Rozmiarkowi, Arkadiuszowi Kaczmarkowi i Sławomirowi Kaczmarkowi - 

wspólnikom spółki cywilnej „OCEAN - FISH”, 

 wykonującym działalność w Zduńskiej Woli przy Placu Wolności 10  
 

solidarnie karę pieniężną w kwocie 1.944,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści 

cztery złote 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu handlowego 13 partii ryb                      

i przetworów rybnych bez opakowań łącznej wartości 971,93 zł nieodpowiadających jakości 

handlowej z uwagi na niepodanie, w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego 

środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi 

finalnemu,: 
 

 pełnej nazwy środka spożywczego wbrew postanowieniom § 19 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie 

znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29) - 

zwanego dalej „rozporządzeniem MR i RW” w związku z art. 17 ust. 1 oraz ust. 1 części 

A załącznika VI 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.), 

zwanego dalej „rozporządzeniem 1169/2011” oraz art. 35 ust. 1 lit a rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. -            

w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, 

zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz 
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uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. U. UE L 354 z 28.12.2013 r. 

s. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1379/2013” (13 partii wartości 971,93 zł); 

 nazwy albo imienia i nazwiska producenta wbrew postanowieniom § 19 ust.1 pkt 2 

rozporządzenia MR i RW (13 partii wartości 971,93 zł); 
 

 wykazu składników, w tym składników powodujących alergie lub reakcje 

nietolerancji (gluten, mleko i produkty pochodne, seler, jaja, skorupiaki, gorczyca, soja) 

wbrew postanowieniom § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MR i RW w związku z art. 44 

ust. 1 rozporządzenia 1169/2011 (6 partii wartości 376,23 zł); 
 

 ilościowej zawartości glazury wbrew postanowieniom § 19 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia 

MR i RW (4 partie wartości 324,93 zł); 
 

 metody produkcji, obszaru połowu oraz kategorii narzędzia połowowego wbrew 

postanowieniom zawartym w art. 35 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia 1379/2013 (7 partii 

wartości 595,70 zł). 
 

Uzasadnienie 
 

W dniach od 9 do 15 czerwca 2015 r. na podstawie upoważnienia Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer DS.8361.165.2015 z dnia                       

9 czerwca 2015 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi, 

Delegatury w Sieradzu przeprowadzili kontrolę w sklepie rybnym zlokalizowanym w Zduńskiej 

Woli przy Placu Wolności 10, należącym do - Przemysława Rozmiarka, Arkadiusza Kaczmarka 

Sławomira Kaczmarka wspólników spółki cywilnej „OCEAN - FISH”. 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 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy    

z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 678) oraz w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji 

Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.) w obecności osoby upoważnionej (…) w dniu 9 

czerwca 2015 r. oraz wspólnika spółki cywilnej „OCEAN FISH” Przemysława Rozmiarka w 

dniach od 10 do 15 czerwca 2015 r. 
 

W toku kontroli stwierdzono, że oferowane do sprzedaży 13 partii ryb                      

i przetworów rybnych wartości łącznej 971,93 zł, zadeklarowane w miejscu sprzedaży jako: 
 

 „stek łosoś” w cenie 21,70 zł/kg” (2,53 kg, wartości 54,90 zł); 

 „miruna tusza” w cenie 11,50 zł/kg (10,00 kg, wartości 115,00 zł); 

 „mintaj tusza” w cenie 11,55 zł/kg (4,50 kg, wartości 51,98 zł); 

 „czarniak dorsz tusza” w cenie 11,50 zł/kg (3,90 kg, wartości 44,85 zł;) 

 „sandacz filet z/s” w cenie 49,00 zł/kg (2,90 kg, wartości 142,10 zł); 

  „halibut stek” w cenie 37,60 zł/kg (2,02 kg, wartości 75,95 zł); 

  „kostka z serem” w cenie 17,00 zł/kg (3,70 kg, wartości 62,90 zł); 

  „kostka mintaj” w cenie 16,70 zł/kg (5,00 kg, wartości 83,50 zł); 

  „burgery” w cenie 7,50 zł/kg (4,71 kg, wartości 35,33 zł); 
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 „figurki” w cenie 7,50 zł/kg (6,30 kg, wartości 47,25 zł); 

  „krewetka” w cenie 21,50 zł/kg (3,50 kg, wartości 75,25 zł); 

 „paluszki z fileta” w cenie 16,00 zł/kg (4,50 kg, wartości 72,00 zł); 

  „kergulena” w cenie 39,90 zł/kg (2,78 kg, wartości 110,92 zł,), 
 

oznakowane były niezgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa żywnościowego. 
 

Dokonane w toku kontroli oględziny miejsca sprzedaży oraz etykiet dołączonych   

do opakowań zbiorczych wykazały, że w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego 

środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi 

finalnemu, dla wszystkich badanych ryb i przetworów rybnych wartości 971,93 zł nie podano: 
 

 pełnej nazwy środka spożywczego wbrew postanowieniom § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 

MR i RW w związku z art. 35 ust. 1 lit a rozporządzenia 1379/2013 i art. 17 ust. 1 oraz ust. 1 

części A zatytułowanej „Obowiązkowe dane szczegółowe towarzyszące nazwie środka 

spożywczego” załącznika VI rozporządzenia 1169/2011, mianowicie: 

 

 stek z łososia pacyficznego keta (Oncorhynchus keta) głęboko mrożony, glazurowany 

oznakowano jako „stek łosoś”; 

 

 mrożone tusze z miruny patagońskiej (Macruronus magellanicus) oznakowano jako 

„miruna tusza”; 
 

 tusze z mintaja (Theragra chalcogramma), głęboko mrożone, glazurowane oznakowano 

jako „mintaj tusza”; 

 

 czarniaka tusze mrożone (Pollachius virens) oznakowano jako „czarniak dorsz tusza”; 
 

 sandacza filet z/s (Sander lucioperca), głęboko mrożonego, glazurowanego oznakowano 

jako „sandacz filet z/s”; 
 

 kergulenę tuszę (Champsocephalus gunnari) głęboko mrożoną oznakowano jako 

„kargulena”; 

 

 stek z halibuta niebieskiego (Reinhardtius hippoglossoides), głęboko mrożony, 

glazurowany oznakowano jako „halibut stek”; 

 

  filety rybne zapiekane z serem, panierowane, wstępnie podsmażone, głęboko mrożone 

oznakowano jako „kostka z serem”; 
 

 kostkę z filetów z mintaja panierowaną, wstępnie podsmażoną, głęboko mrożoną 

oznakowano jako „kostka mintaj”; 
 

 kotlety rybne, panierowane, głęboko mrożone oznakowano jako „burgery”; 

 

 figurki rybne, panierowane, wstępnie podsmażone, głęboko mrożone oznakowano jako 

„figurki”; 
 

 krewetki surimi maxi, panierowane, głęboko mrożone oznakowano jako „krewetka”; 
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 panierowane paluszki rybne z fileta mintaja, wstępnie podsmażone, głęboko mrożone 

oznakowano jako „paluszki z fileta”, 
 

 nazwy albo imienia i nazwiska producenta wbrew postanowieniom § 19 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia MR i RW. Na podstawie etykiet dołączonych do opakowań zbiorczych 

ustalono, że producentami / importerami zakwestionowanych wyrobów byli: 
 

 „Baltic United Andrzej Trylski” sp. k. 82 – 240 Reda, ul. Kazimierska 28A (stek      

z łososia pacyficznego, stek z halibuta niebieskiego, tusza z mintaja); 

 Sarl Euronor Distribution 13 rue Huret Legache 62200 Boulogne sur mer Francja 

(czarniak); 

 „Pescanowa Polska” sp. z o.o. 75-2005 Szczecin, ul. Świętego Ducha 5A/9 

(kergulena tusza);  

 PHU „Kora” sp. z o.o 14-240 Susz ul. Wąska 13 (kotlety rybne); 

 JP Klausen & Co. A/8 Ostra Havnevaj 16 5700 Svendborg Dania (miruna 

patagońska); 

 „Frosta” sp. z o.o. ul. Witebska 63, 85 – 778 Bydgoszcz (filety rybne zapiekane        

z serem, kostka z filetów z mintaja panierowana, panierowane paluszki rybne z fileta 

z mintaja);  

 AS Paljassaare Kalatoostus Paljassaare tee Tallin 3010313 Estonia (krewetki surimi, 

figurki rybne);  

 „Tasman Fish Trading” sp. z o.o. w Olsztynie, Zakład Przetwórstwa Rybnego         

ul. Bartoszycka 7, 11- 100 Lidzbark Warmiński (sandacz filet).  
 

                   Natomiast dostawcą zakwestionowanych ryb i przetworów rybnych był „Trans – 

Mer” sp. j. Arkadiusz i Sławomir Kaczmarek, Glinnik, Al. Bukowa 55. 
 

                  Ponadto, w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego 

lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu, dla: 
 

 6 partii przetworów rybnych (deklarowanych w miejscu sprzedaży jako: kostka z serem, 

kostka mintaj, burgery, figurki, krewetka, paluszki z fileta) wartości 376,23 zł, nie podano 

wykazu składników, w tym składników powodujących alergie lub reakcje 

nietolerancji (gluten, skorupiaki, mleko i produkty pochodne, seler, jaja, gorczyca, soja), 

wbrew postanowieniom § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MR i RW w związku z art. 44 

ust. 1 lit. a rozporządzenia 1169/2011. Na podstawie etykiet dołączonych do opakowań 

zbiorczych ustalono, że w skład przetworów rybnych deklarowanych w miejscu sprzedaży 

jako: 
  

 kostka z serem wchodziły filety rybne, mąka pszenna, sos (ser, skrobia modyfikowana, 

mleko w proszku, oleje roślinne: rzepakowy i słonecznikowy, pietruszka, sól, aromat, 

przyprawy zawierające seler, laktoza, cukier, białko mleka, skrobia ziemniaczana, 

masło, serwatka w proszku, barwnik- karoteny) oleje roślinne (palmowy, 

słonecznikowy) ,woda, skrobia ziemniaczana, sól, drożdże, glukoza, przyprawy ; 
 

 kostka mintaj wchodziły filety z mintaja, mąka (pszenna, ryżowa, z gorczycy), woda, olej 

rzepakowy, skrobie (kukurydziana, ziemniaczana), sól, drożdże, substancje 

spulchniające, E 503, 450i, 500ii, przyprawy, białko jaja kurzego w proszku; 
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   burgery wchodził farsz z ryb białych, mąka pszenna, bułka tarta, pasternak, woda, 

cebula, przyprawy (sól, pieprz), drożdże, ekstrakt papryki,  

 figurki wchodziły ryby, mąka pszenna, olej rzepakowy, woda, błonnik i białko grochu, 

kałamarnica, sól, dekstroza, proszek z gorczycy, cebula, koper, skórka z cytryny, pieprz, 

papryka, kurkuma, drożdże, wzmacniacz smaku glutaminian monosodowy, substancja 

spulchniająca wodorowęglan amonu; 
 

 krewetka wchodziły krewetki surimi [woda, mięso rybne, stabilizatory sorbitol cukier, 

E452], skrobia (zawiera gluten), kałamarnica, olej rzepakowy, białko sojowe, białko 

jaja, cukier, sól, aromat (zawiera skorupiaki), skrobia modyfikowana, wzmacniacz 

smaku glutaminian monosodowy 5 – rybo nukleotydy disodowe, barwniki” karminy, 

ekstrakt z papryki) panierka (mąka pszenna, olej rzepakowy, mąka kukurydziana, 

skrobia ziemniaczana, skrobia modyfikowana kukurydziana, skrobia pszenna,             

sól, dekstryna, białko jaja, w proszku, kurkuma, proszek z papryki, zagęszczacz guma 

ksantanowa, kwaśny węglan amonu; 
 

 paluszki z fileta wchodziły filety z mintaja, panier sypki (mąka pszenna, woda, drożdże, 

sól, przyprawy), woda, olej rzepakowy, mąka (pszenna, ryżowa), skrobia ziemniaczana, 

sól; 
 

 4 partii ryb (deklarowanych w miejscu sprzedaży jako: stek łosoś, mintaj tusza, sandacz 

filet z/s, halibut stek) wartości 324,93 zł, nie podano ilościowej zawartości glazury wbrew 

postanowieniom § 19 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MR i RW. Na podstawie etykiet 

dołączonych do opakowań zbiorczych stwierdzono, że zakwestionowane ryby zawierały     

20 % glazury;   
 

 7 partii ryb (deklarowanych w miejscu sprzedaży jako: stek łosoś, miruna tusza, mintaj 

tusza, czarniak dorsz tusza, sandacz filet z/s, halibut stek, kargulena) wartości 595,70 zł,  

nie podano metody produkcji, obszaru połowu oraz kategorii narzędzia połowowego 

wbrew postanowieniom zawartym w art. 35 ust. 1 lit b i c rozporządzenia 1379/2013. 
 

Stwierdzone nieprawidłowości zostały udokumentowane w protokole kontroli                 

z dnia 9 czerwca 2015 r. (numer akt DS.8361.165.2015) oraz na zdjęciach zrobionych                    

w trakcie kontroli. 
 

W związku z wprowadzeniem do obrotu handlowego 13 partii ryb i przetworów 

rybnych nieodpowiadających jakości handlowej w dniu 10 listopada 2015 r. zostało wszczęte      

z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kontrolowanym 

przedsiębiorcom 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”. Strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania           

z urzędu oraz o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia     

się co do zebranych dowodów i materiałów. Jednocześnie poproszono Strony o przesłanie 

informacji na temat wielkości obrotu za rok 2014. Przedmiotowe pisma zostało odebrane przez 

Strony w dniu 12 listopada 2015 r. 
 



6 

 

W dniu 19 listopada 2015 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej              

w Łodzi wpłynęło pismo, w którym Strony podały wielkość obrotu za rok 2014. Jednocześnie 

Strony poinformowały, że nieprawidłowości wynikały tylko i wyłącznie z winy zatrudnionego 

pracownika, który nie zastosował się do zaleceń pracodawcy i zostały one usunięte w trakcie 

kontroli.   

 

Łódzki Wojewódzki InspektorInspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi mając  

na uwadze powyższe ustalił i stwierdził. 
 

Rozporządzenie 1169/2011 w art. 8 ust. 1 wskazuje, że podmiotem działającym      

na rynku spożywczym odpowiedzialnym za informację 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 – importer danego środka spożywczego na rynek 

Unii. Ust. 2 wskazuje, że podmiot działający na rynku spożywczym odpowiedzialny                  

za informację na temat żywności zapewnia obecność i rzetelność informacji na temat żywności 

zgodnie z mającym zastosowanie prawem dotyczącym na temat żywności oraz z wymogami 

odpowiednich przepisów krajowych, ale jednocześnie ust. 5 wskazuje, że bez uszczerbku        

dla ust. 2 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.  
 

Również art. 17 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.) w ust. 1 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. 
 

Przepis art. 4 ust. 1 ustawy o jakości stanowi, 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. 
 

Wymagania w zakresie oznakowania środków spożywczych bez opakowań zostały 

określone w § 19 ust. 1 rozporządzenia MR i RW. Przepis ten stanowi, że w przypadku 

środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom 
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żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych       

w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego lub ich pakowania                     

do bezzwłocznej sprzedaży podaje się: 

1) nazwę środka spożywczego wskazaną w sposób określony w art. 17 rozporządzenia 

1169/2011;  
 

2) nazwę albo imię i nazwisko producenta; 
 

3) wykaz składników - zgodnie z przepisami art. 18-20 rozporządzenia 1169/2011,                    

z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 rozporządzenia 1169/2011; 
 

4) klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone     

w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej 

poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup albo jeżeli obowiązek podawania 

klasy jakości handlowej albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów; 
 

5) w przypadku produktów rybołówstwa w rozumieniu pkt 3.1 Załącznika I do rozporządzenia 

(WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. - 

ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności 

pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55 ze zm.) mrożonych glazurowanych - 

dodatkowo informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców 

morza w tych produktach. 
 

                   Informacje, o których mowa w § 19 ust. 1 rozporządzenia MR i RW, podaje         

się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny 

sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu (§ 19 ust. 2 

rozporządzenia MR i RW). 
 

Rozporządzenie 1169/2011 w art. 44 ust. 1 lit. a wskazuje, że w przypadku 

oferowania środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentom finalnym             

lub zakładom zbiorowego żywienia bez opakowania lub w przypadku pakowania środków 

spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta lub ich pakowania               

do bezpośredniej sprzedaży przekazanie danych szczegółowych określonych w art. 9 ust. 1  

lit. c jest obowiązkowe, a przekazanie innych danych szczegółowych określonych w art. 9 i 10 

nie jest obowiązkowe, chyba że państwo członkowskie przyjmie przepisy krajowe 

zawierające wymóg przekazania części lub wszystkich danych szczegółowych                    

lub ich elementów (lit. b), a ponadto w ust. 2 stanowi, że państwa członkowskie mogą 

przyjmować przepisy krajowe dotyczące sposobu udostępnienia tych danych szczegółowych   

lub ich elementów, oraz w stosownych przypadkach – form ich wyrażania i prezentacji.  
 

Wskazany art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia 1169/2011 stanowi, że obowiązkowe 

jest podanie wszelkich składników lub substancji pomocniczych wymienionych                             

w załączniku II lub uzyskanych z substancji lub produktów wymienionych w załączniku II, 

powodujących alergie lub reakcje nietolerancji użytych przy wytworzeniu                         

lub przygotowaniu żywności i nadal obecnych w produkcie gotowym, nawet jeżeli            

ich forma uległa zmianie.  
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrhe2tiobqgqzdqltqmfyc4mjyhaydmnzvgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrhe2tiobqgqzdqltqmfyc4mjyhaydmnzvhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrhe2tiobqgqzdqltqmfyc4mjyhaydmnzwhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvguytgnjqheys44dboaxdcmrugm2tsojx
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                  Dane szczegółowe o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c, zgodnie z art. 21 

rozporządzenia 1169/2011 muszą spełniać następujące wymogi: 
 

a) są oznaczone w wykazie składników z dokładnym odniesieniem do nazwy substancji   

lub produktu wymienionego w załączniku II, oraz 
 

b) nazwa substancji lub produktu wymienionego w załączniku II jest podkreślona      

za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ją od reszty wykazu składników           

np. za pomocą czcionki stylu lub koloru tła.  
 

W załączniku II do rozporządzenia 1169/2011, jako składniki alergenne zostały   

m. in. wskazane: 
 

 zboża zawierające gluten (m.in. pszenica) - ust. 1, 

 skorupiaki i produkty pochodne– ust. 2, 

 jaja i produkty pochodne  - ust. 3, 

  soja i produkty pochodne - ust. 6, 

 mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) - ust. 7, 

 seler i produkty pochodne – ust.9, 

 gorczyca i produkty pochodne – ust. 10, 

 mięczaki i produkty pochodne – ust. 14. 
 

Przepis art. 35. ust. 1 rozporządzenia 1379/2013 stanowi, że w przypadku produktów 

rybołówstwa i akwakultury, podlegającego obrotowi w Unii, niezależnie od ich pochodzenia   

lub metody obrotu nimi, mogą być oferowane do sprzedaży konsumentowi finalnemu              

lub zakładowi żywienia zbiorowego jedynie wtedy, gdy odpowiednie oznaczenie                     

lub etykietowanie zawiera: 

 a) handlowe oznaczenie gatunku i jego nazwę systematyczną; 

 

 b) metodę produkcji, w szczególności następujące sformułowania: "…złowione…" 

lub "…złowione w wodach śródlądowych…" lub "…wyhodowane…"; 
 

 c) obszar, na którym produkt został złowiony lub wyhodowany, oraz kategorię 

narzędzia połowowego używego do połowów, jak określono w pierwszej kolumnie       

w załączniku III do niniejszego rozporządzenia; 
 

W przedmiotowejej sprawie, w toku kontroli przeprowadzonej w sklepie rybnym 

zlokalizowanym w Zduńskiej Woli przy Placu Wolności 10, należącym do Przemysława 

Rozmiarka, Arkadiusza Kaczmarka, Sławomira Kaczmarka wspólników spółki cywilnej 

„OCEAN - FISH” stwierdzono, że ryby i przetwory rybne zostały wprowadzone do obrotu          

z naruszeniem przepisów o jakości handlowej to jest § 19 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 rozporządzenia    

MR i RW, postanowień art. 17 ust. 1 oraz ust. 1 części A załącznika VI i art. 44 ust. 1 

rozporządzenia 1169/2011 oraz art. 35. ust. 1 lit. a, b, c  rozporządzenia 1379/2013. Brak           

w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób  

w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu, informacji dotyczących pełnych 

nazw ryb i przetworów rybnych bez opakowań, składu, w tym składników powodujących alergie 
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lub reakcje nietolerancji, ilościowej zawartości glazury, danych producenta, czy też metody 

produkcji, obszaru połowu oraz kategorii narzędzia połowowego stanowi naruszenie obowiązku 

zapewnienia zgodności oferowanych produktów z wymogami powszechnie obowiązującego 

krajowego i wspólnotowego prawa żywnościowego. Należy w tym miejscu podkreślić,             

że niepodanie składników alergennych (w tym przypadku glutenu, skorupiaków, soi, jaj, mleka   

i jego pochodnych, selera, gorczycy) obecnych w gotowych wyrobach może spowodować,        

że produkty te staną się niebezpieczne dla osób nietolerujących bądź uczulonych na te składniki. 

Strony jako podmioty działające na rynku spożywczym są odpowiedzialne za uwidocznienie 

pełnych i rzetelnych informacji na temat żywności, zatem to ich obowiązkiem było dostarczenie 

do placówki wymaganych przepisami informacji i zobowiązanie pracowników                          

do ich uwidocznienia w miejscu sprzedaży, na wywieszce dotyczącej danego środka 

spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu, 

a także nadzorowanie pracy zatrudnionego personelu. Ustalenia kontroli jednoznacznie 

wskazują, że Strony nie stosowały się do obowiązków nałożonych na nie przepisami prawa 

żywnościowego w zakresie jakości handlowej, a tym samym wina Stron z tytułu 

nieprzestrzegania przedmiotowych przepisów prawa żywnościowego jest ewidentna.  
 

Biorąc powyższe pod uwagę Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

uznał, iż kontrolowani przedsiębiorcy byli odpowiedzialni za wprowadzenie do obrotu,              

w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 4 ustawy o jakości, ryb i przetworów rybnych 

nieodpowiadających jakości handlowej. Na skutek przeprowadzonego postępowania,                

po uprzednim 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, wielkość obrotów oraz przychodu, wartość 

kontrolowanych artykułów rolno - spożywczych), Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji 

Handlowej wydał decyzję o wymierzeniu przedsiębiorcom Przemysławowi Rozmiarkowi, 

Arkadiuszowi Kaczmarkowi, Sławomirowi Kaczmarkowi wspólnikom spółki cywilnej „OCEAN 

– FISH” wykonującym działalność w Zduńskiej Woli przy Placu Wolności 10 (główne miejsce 

wykonywania działalności ul. Tęczowa 40, Ruszowice, 67-200 Głogów), kary pieniężnej. 

Wykonując dyspozycję art. 40a ust. 5 ustawy o jakości Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji 

Handlowej oceniając: 
 

1) stopień szkodliwości czynu polegającego na wprowadzeniu do obrotu ryb i przetworów 

rybnych nieodpowiadających jakości handlowej stwierdził, że niezamieszczanie, w miejscu 

sprzedaży ryb i produktów rybołówstwa bez opakowań jednostkowych, istotnych z punktu 

widzenia konsumenta informacji (producent, wykaz składników, w tym składniki alergenne, 

ilościowa zawartość glazury, metoda produkcji, obszar połowu,), bądź zamieszczanie 

informacji niepełnych (nazwa środka spożywczego) godziło w interesy konsumentów, gdyż 

pozbawiało ich istotnych informacji o produkcie, mogących mieć wpływ na dokonanie 

właściwego wyboru i pozwalających na uniknięcie niepożądanych składników, takich        

jak alergeny. Podkreślić należy, że miejsce sprzedaży produktów oferowanych                   

bez opakowań stanowi dla nabywcy praktycznie jedyne źródło informacji na temat rodzaju, 

właściwości i składu danego produktu, tym samym brak wymaganych informacji pozbawiał 

konsumentów prawa do dokonywania wyboru zgodnie z ich oczekiwaniami. Każde  

dodatkowe działanie powoduje w rzeczywistości utrudnienie w zakupie, co może                 

w konsekwencji skutkować zakupem produktu niezgodnego z oczekiwaniami konsumentów, 
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a dla osób nietolerujących bądź uczulonych na dany składnik zakupu produktu 

niebezpiecznego; 

 

2) zakres naruszenia stwierdził, że zostały naruszone istotne z punktu widzenia ochrony 

konsumentów przepisy rozporządzenia MR i RW, rozporządzenia 1169/2011 oraz 

rozporządzenia 1379/2013. Zarówno przepisy unijne jak i przepisy krajowe zostały 

ustanowione w celu zapewnienia konsumentom pełnych, rzetelnych informacji                          

o nabywanych środkach spożywczych, a w tym przypadku konsumenci takowych informacji 

nie otrzymywali bądź otrzymywali informacje niepełne. Konsumenci muszą mieć dostęp    

do informacji o produktach wprowadzanych do obrotu bez opakowań, aby mieć gwarancję, 

że zakupiony przez nich produkt spełnia ich wymagania i jest dla nich bezpieczny; 

 

3) dotychczasową działalność przedsiębiorców wziął pod uwagę, że kontrolowani 

przedsiębiorcy w okresie ostatnich 24 miesięcy po raz pierwszy naruszyli przepisy ustawy 

o jakości (co wynika z dokumentacji zgromadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 

Handlowej w Łodzi);  
 

4) wielkość obrotów oraz przychodu wziął pod uwagę wielkość obrotu podaną przez strony    

i zakwalifikował ich do grupy małych przedsiębiorców w rozumieniu art. 105 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 wartość 

zakwestionowanych w toku kontroli 13 partii ryb i przetworów rybnych o łącznej wartości 

971,93 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   

(w tym przypadku 4.859,65 zł), 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 01.02.2002r. ze zm.) stanowiącego, że 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 solidarnie kontrolowanym przedsiębiorcom Przemysławowi Rozmiarkowi, 

Arkadiuszowi Kaczmarkowi, Sławomirowi Kaczmarkowi wspólnikom spółki cywilnej 

„OCEAN- FISH”, karę w wysokości 1.944,00 zł z tytułu wprowadzenia do obrotu handlowego 

artykułów rolno – spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej. 
 

 

Pouczenie: 
 

1. Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 K.p.a., art. 129 § 1 i 2 K.p.a. Stronom 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 
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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  Strony są zobowiązane uiścić należność 

pieniężną w wysokości 1.944,00 zł na rachunek Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji 

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).  
 

 

 

    Łódzki Wojewódzki Inspektor  

                                                                                             Inspekcji Handlowej  

                                                                                            Marek Jacek Michalak 
 

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

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) 

Otrzymują: 

1) Przemysław Rozmiarek 

(…) 

 

2) Arkadiusz Kaczmarek 

(…) 

 

3) Sławomir Kaczmarek 

(…) 

4) a/a 


