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Łódzki Wojewódzki Inspektor                                                               
Inspekcji Handlowej z siedzibą  w Łodzi 

    ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź       

.....................................................                                                             Łódź, dnia 17.09.2015 r. 
(oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) 

                                                                                                           

Nr akt: ŻG.8361.65.2015 
 

 

    DECYZJA  Nr 100 / KJ – ŻG / 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) oraz art. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 

267 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego  
 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  
 

wymierza  
 

     przedsiębiorcy „Di Market” Sp. z o.o.  

z siedzibą w Łodzi, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100        
 

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

obrotu handlowego jednej partii kabanosów Exclusive Chilli o masie 120g, oznaczonych 

terminem przydatności do spożycia „22/03/15” i nr partii produkcyjnej „043207150365150322, 

wyprodukowanych przez „Tarczyński” S.A., Ujeździec Mały 80, 55-100 Trzebnica wartości 

79,90 zł nieodpowiadających jakości handlowej zadeklarowanej na opakowaniach 

jednostkowych z uwagi na stwierdzoną obecność glutaminianu sodu / kwasu glutaminowego 

(w ilości 3,04 g/kg glutaminianu sodu przy niepewności wyniku ± 0,20 w próbce podstawowej 

oraz w ilości 1,91 g/kg i kwasu glutaminowego przy niepewności wyniku ± 0,13 w próbce 

kontrolnej badanej na wniosek przedsiębiorcy) nie deklarowanego w składzie wyrobu, co 

narusza postanowienia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej 

artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 678). 

                   

Uzasadnienie 
 

W dniach od 10 do 12 lutego 2015 r. na podstawie upoważnienia Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer ŻG.8361.36.2015 z dnia 10 lutego 

2015r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadzili 

kontrolę w markecie „Piotr i Paweł” zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Świętej Teresy od 

Dzieciątka Jezus 100, należącym do „Di Market” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Kontrolę 

przeprowadzono na podstawie art. 3 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. 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 2014 r., 

poz. 669 ze zm.), art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1935/2004 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
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kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG (Dz. U. z 27.10.2004 s. 4 ze 

zm.) 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 10 lutego 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 (w tych samych ilościach) z partii 

liczącej 10 opakowań wartości 79,90 zł próbkę podstawową i kontrolną kabanosów exclusive 

chilli o masie netto 120 g, oznaczonych terminem przydatności do spożycia „22/03/15” i nr 

partii produkcyjnej „043207150365150322, wyprodukowanych przez „Tarczyński” S.A., 

Ujeździec Mały 80, 55-100 Trzebnica, zwanych dalej „kabanosami”. 
 

Próbka podstawowa przedmiotowych kabanosów została opisana w protokole 

pobrania próbki numer 02136 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 02137, 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 badania laboratoryjne wykazały 

m.in. obecność glutaminianu sodu w ilości 3,04 g/kg przy niepewności wyniku ± 0,20, który 

nie był deklarowany w składzie wyrobu, co więcej na opakowaniu jednostkowym producent 

zamieścił informację o treści „bez dodatku glutaminianu sodu”. Łódzki Wojewódzki Inspektor 

Inspekcji Handlowej po zapoznaniu się z wynikami badań i dokonaniu analizy danych zawartych 

w dostępnej literaturze uznał, że stwierdzona w badaniach laboratoryjnych ilość glutaminianu 

sodu wskazuje na jego dodatek, a nie wyłącznie na naturalne pochodzenie.  
 

                   Stwierdzona nieprawidłowość została udokumentowana w protokole kontroli (numer 

akt ŻG.8361.65.2015) z dnia 12 marca 2015 r. oraz w sprawozdaniu z badań numer 76/2015                   

z dnia 06 marca 2015 r. wystawionym przez Laboratorium w Warszawie. Kontrolę 

przeprowadzono na podstawie upoważnienia Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji 

Handlowej numer ŻG.8361.65.2015 z dnia 12 marca 2015 r. w obecności osoby upoważnionej 

do reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorcy (…). W trakcie kontroli strona została 

poinformowana o przysługującym prawie do złożenia wniosku o przeprowadzenie badań próbki 

kontrolnej (art. 29 ust. 3 ustawy o Inspekcji Handlowej). 
 

W dniu 24 marca 2015 r. kontrolowany przedsiębiorca „Di Market” Sp. z o.o.                      

z siedzibą w Łodzi, złożył wniosek o zbadanie próbki kontrolnej zakwestionowanych kabanosów. 

W związku z powyższym próbka kontrolna, która była pobrana w dniu 10 lutego 2015r. została 

przekazana do Specjalistycznego Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 91, zwanego dalej 

„Laboratorium GIJHARS w Kielcach” celem przeprowadzenia badań w zakresie oznaczenia 

zawartości glutaminianu sodu. Przeprowadzone w Laboratorium GIJHARS w Kielcach badania 

wykazały, że próbka kontrolna nie odpowiadała deklaracji producenta zamieszczonej na 

opakowaniu jednostkowym z uwagi na stwierdzoną obecność kwasu glutaminowego w ilości 
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1,91 g/kg przy niepewności wyniku ± 0,13. Wyniki badań próbki kontrolnej zostały odnotowane 

w sprawozdaniu z badań numer 152/IH/2015 z dnia 20 marca 2015 r. wystawionym przez 

Laboratorium GIJHARS w Kielcach. 
 

O wynikach badań próbki kontrolnej strona została powiadomiona pismem numer 

ŻG.8361.65.2015 z dnia 30 marca 2015 r. przy którym zostało przesłane również sprawozdanie  

z badań numer 152/IH/2015 z dnia 20 marca 2015 r. wystawione przez Laboratorium GIJHARS 

w Kielcach.  
 

Działając na podstawie art. 34 ustawy o Inspekcji Handlowej Łódzki Wojewódzki 

Inspektor Inspekcji Handlowej o stwierdzonej nieprawidłowości poinformował producenta 

„Tarczyński” S.A., Ujeździec Mały 80, 55-100 Trzebnica (pismo numer ŻG.8361.65.2015  

z dnia 30 marca 2015 r.) i jednocześnie wniósł o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia 

zgodności wyrobu z deklaracją podaną w oznakowaniu.  
 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne producent (pismo z dnia 14 kwietnia 

2015 r.) poinformował, że: 

 zgodnie z recepturą nie dodaje glutaminianu sodu do produktu, 

 wykonał badania mięsa i przypraw, do których nie jest dodawany glutaminian sodu,                

a wyniki badań wykazały jego obecność w produktach (w załączeniu przesłał 

sprawozdania z badań mięsa wieprzowego i aromatu wykonanego przez Laboratorium 

Badawcze Akredytowane „Hamilton Poland LTD” Sp. z o.o. w Gdyni),  

 zmienił szatę graficzną opakowania kwestionowanych kabanosów usuwając stwierdzenie 

„bez dodatku glutaminianu sodu”.  
 

                   Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej po zapoznaniu się                                 

z przedmiotowym pismem, ponownym przeanalizowaniu wyników badań i danych zawartych            

w dostępnej literaturze podtrzymał swoje stanowisko, że stwierdzona ilość glutaminianu sodu / 

kwasu glutaminowego (304/191 mg na 100g) nie może pochodzić tylko z surowca. Prawdą jest, 

że kwas glutaminowy jest aminokwasem endogennym obecnym w prawie wszystkich białkach, 

zatem występuje on w wielu produktach spożywczych. Najbogatsze w kwas glutaminowy są 

różnego rodzaju sery (182 – 1680 mg/100g), sosy sojowe (412-1264 mg/kg), a z warzyw 

pomidory (246 mg/100g). Natomiast w mięsie i pozostałych warzywach jego udział jest 

stosunkowo niewielki np. w wieprzowinie 9 mg/100g. Składniki, które producent wykorzystuje 

do produkcji kabanosów także charakteryzują się naturalną zawartością kwasu glutaminowego, 

jednak nie na tyle wysoką, aby wykrytą zawartość glutaminianu/kwasu glutaminowego 

(304mg/191mg/100g) tłumaczyć wyłącznie naturalnym pochodzeniem. Głównym źródłem 

glutaminianu są surowce o dużej zawartości białka, w których w wyniku hydrolizy białek może 

dochodzić do uwolnienia glutaminianów w nich zawartych. W tym przypadku glutaminian mógł 

pochodzić z mięsa wieprzowego (dane podane w literaturze wskazują wielokrotnie mniej niż 

wykazały badania) i ewentualnie w niewielkim stopniu z przypraw. Producent przysłał 

sprawozdania z badań mięsa wieprzowego klasy II i aromatu (nazwę zakreślił), w których 

stwierdzono odpowiednio 0,122% i 6,83 % glutaminianu sodu. Jednakże do produkcji 

kabanosów zgodnie ze składem zamieszczonym na opakowaniu jednostkowym nie był używany 

żaden aromat, zatem wysoka zawartość glutaminianu sodu w aromacie nie ma w tym przypadku 

żadnego znaczenia. Ponadto producent mimo, iż w piśmie wskazał, że przeprowadził badania 

przypraw, do których nie jest dodawany glutaminian sodu, a mimo to glutaminian był obecny,  
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to takowego badania nie przedłożył. Bezsprzecznie, nie ma obowiązku wskazywania                            

w oznakowaniu naturalnie występujących glutaminianów, jednakże w tym przypadku ilość tego 

składnika wykryta w badaniach laboratoryjnych wskazuje na jego dodatek, a nie tylko naturalne 

pochodzenie. Ponieważ nie istnieją przepisy określające naturalne zawartości kwasu 

glutaminowego i jego soli, wyniki badań odniesiono do danych literaturowych (m.in. Umami 

and food Palatability, Shizuko Yamaguchi and Kumiko Ninomiya J. Nutr. april 1, 2000 vol. 130 

no 4 921S-926S). O zajętym stanowisku Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

poinformował producenta pismem nr ŻG.8361.65.2015 z dnia 15 maja 2015 r.  
 

W dniu 08 czerwca 2015 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej              

w Łodzi wpłynęło pismo, w którym producent „Tarczyński” S.A., Ujeździec Mały 80, 55-100 

Trzebnica poinformował, że wdrożył działania korygujące poprzez zmianę szaty graficznej 

opakowań kabanosów, z której usunięto kwestionowany zapis. 
 

W związku z wprowadzeniem do obrotu artykułu rolno - spożywczego 

nieodpowiadającego jakości handlowej w dniu 18 sierpnia 2015 r. zostało wszczęte z urzędu 

postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kontrolowanemu przedsiębiorcy 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) 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, lecz z tego prawa nie skorzystała. Jednocześnie poproszono 

stronę o przesłanie informacji na temat wielkości obrotu za rok 2014. Przedmiotowe pismo 

zostało odebrane przez stronę w dniu  20 sierpnia 2015 r. 
 

W dniu 03 września 2015 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej               

w Łodzi wpłynęło pismo, w którym strona podała wielkość obrotu za rok 2014.  

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi mając 

na uwadze powyższe ustalił i stwierdził. 

 

                    Art. 8 ust. 1 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.) 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), a bez uszczerbku dla tego przepisu 

podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze zapewniają przestrzeganie                                

w przedsiębiorstwach pozostających pod ich kontrolą wymogów prawa dotyczącego 
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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. 
 

W niniejszej sprawie, w toku kontroli przeprowadzonej w markecie „Piotr i Paweł” 

zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 100, należącym do                    

„Di Market” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi stwierdzono, że przedsiębiorca wprowadził do obrotu 

kabanosy, które nie odpowiadały jakości handlowej zadeklarowanej na opakowaniu 

jednostkowym, tym samym naruszył przepisy o jakości handlowej (art. 4 ust. 1 ustawy                        

o jakości). Wprowadzenie do obrotu wyrobu wędliniarskiego zawierającego glutaminian sodu    

w ilościach wskazujących na jego dodanie do produktu i nie zadeklarowanie go w składzie oraz 

zamieszczenie na opakowaniach jednostkowych informacji dodatkowej o treści „bez dodatku 

glutaminianu sodu” stanowi niedopełnienie obowiązku zapewnienia zgodności oferowanego 

produktu z wymogami obowiązującego prawa żywnościowego. Strona jako podmiot prowadzący 

przedsiębiorstwo spożywcze winna zapewnić przestrzeganie w przedsiębiorstwie pozostającym 

pod jej kontrolą wymogów prawa dotyczącego informacji na temat żywności i odpowiednich 

przepisów krajowych mających znaczenie dla jej działalności i upewnić się, że wymogi te są 

spełnione, a tego nie uczyniła i przez to wprowadziła do obrotu produkt nieodpowiadający 

jakości handlowej, tym samym strona nie zastosowała się do obowiązków nałożonych na nią 

przepisami prawa żywnościowego w zakresie jakości handlowej. 
 

                   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) wyrobu wędliniarskiego nieodpowiadającego 

jakości handlowej. Na skutek przeprowadzonego postępowania, po uwzględnieniu kryteriów 

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

zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno 
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– spożywczych i wielkość jego obrotów), 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 polegającego na wprowadzeniu do obrotu kabanosów 

nieodpowiadających jakości handlowej stwierdził, że niezadeklarowanie w składzie wyrobu 

glutaminianu sodu obecnego w produkcie w ilościach wskazujących na jego dodanie             

w etapie produkcji oraz zamieszczenie na opakowaniach jednostkowych informacji o treści 

„bez dodatku glutaminianu sodu” w istotny sposób narusza interesy konsumentów, gdyż 

wprowadza ich w błąd co do właściwości środka spożywczego, w szczególności jego składu. 

Konsument dokonując zakupu przedmiotowych kabanosów otrzymywał produkt niezgodny    

z jego oczekiwaniami, a jednym z podstawowych praw konsumenta jest możliwość 

świadomego podejmowania decyzji w zakresie dokonywania wyboru dóbr; 
 

2. stopień zawinienia uznał, że chociaż stwierdzona nieprawidłowość powstała na etapie 

procesu produkcyjnego z winy producenta i nie mogła być wykryta w trakcie bieżącej 

kontroli, to jednak obowiązkiem przedsiębiorcy jest zwracanie szczególnej uwagi aby do 

obrotu handlowego nie trafiały artykuły rolno – spożywcze nieodpowiadające jakości 

handlowej. Winę strony należy rozpatrywać jako niedołożenie wystarczających starań 

mających na celu zapobieżenie powstania nieprawidłowości dotyczącej zakwestionowanego 

produktu. Strona, jako profesjonalista działający na rynku spożywczym od 4 lat (co ustalono 

na podstawie daty rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym), prowadząca market               

w ramach znanej sieci „Piotr i Paweł” powinna podejmować działania umożliwiające 

weryfikację wprowadzanej do obrotu żywności, a tego nie uczyniła i wprowadziła do obrotu 

artykuł rolno-spożywczy o niewłaściwej jakości handlowej; 
 

3. zakres naruszenia uznał, że wprowadzenie do obrotu produktu nieodpowiadającego jakości 

handlowej zadeklarowanej w oznakowaniu wyrobu jest działaniem sprzecznym z prawem      

i godzi w interesy konsumentów. Nierzetelne informowanie w oznakowaniu produktu o jego 

składzie i właściwościach stanowi niedopełnienie obowiązku zapewnienia zgodności 

oferowanego produktu z wymogami prawa żywnościowego, które ma na celu ochronę 

interesów konsumentów;  
 

4. dotychczasową działalność przedsiębiorcy wziął pod uwagę, że kontrolowany 

przedsiębiorca w okresie ostatnich 24 miesięcy po raz pierwszy naruszył przepisy ustawy  

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

Handlowej w Łodzi),  
 

5. wielkość obrotu wziął pod uwagę przesłaną przez stronę informację na temat wielkości 

osiągniętego w 2014 r. obrotu i zakwalifikował zgodnie z art. 105 ustawy z dnia  2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) do grupy 

małych przedsiębiorców. 
               

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 
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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 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 

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. „Di Market” 
 

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100 

         91-341 Łódź 
 

2.        a/a  


