
1 

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor                                                               
Inspekcji Handlowej z siedzibą  w Łodzi 

    ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź       

.....................................................                                                         Łódź, dnia 22.06.2015 r. 
(oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) 

                                                                                                               

Nr akt: DP.8361.10.2015 
 

    DECYZJA  Nr 60 / KJ – ŻG / 2015 

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) 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 

 

wymierza 
 

przedsiębiorcy „Sulimar” Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, 

 ul. Browarna 5 

 

karę pieniężną w kwocie 2.176,00 zł (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć 

złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu handlowego jednej partii napoju piwnego 

aromatyzowanego o nazwie handlowej „Mocna Wiśnia” o objętości 900 ml i zawartości 

alkoholu 9% obj., oznaczonego datą minimalnej trwałości „12.12.15” i numerem partii 

„AA342”, wyprodukowanego przez „Sulimar” Sp. z  o.o., ul. Browarna 5, 97-300 Piotrków 

Trybunalski wartości 2.176,00 zł nieodpowiadającego jakości handlowej z uwagi na 

nieoznaczenie ilościowej zawartości składnika (piwa) występującego w nazwie środka 

spożywczego, a istotnego do scharakteryzowania środka spożywczego wbrew 

postanowieniom art. 22 ust. 1 lit. a i c 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 15 do 23 stycznia 2015 r. na podstawie upoważnienia Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer DP.8361.10.2015 z dnia 15 stycznia 

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

w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadzili kontrolę w Centrum Dystrybucyjnym 

zlokalizowanym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Browarnej 5, należącym do „Sulimar” 

Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Browarna 5. Kontrolę przeprowadzono 

na podstawie art. 3 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 
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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. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt  1 i 2 ustawy z dnia 

15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014, poz. 148 ze zm.) w obecności osoby 

upoważnionej (…). 
 

W trakcie kontroli stwierdzono, że w sprzedaży znajdowały się 544 butelki napoju 

piwnego aromatyzowanego o nazwie handlowej „Mocna Wiśnia” o objętości 900 ml, 

zawartości alkoholu 9% obj., oznaczonego datą minimalnej trwałości „12.12.15” i numerem 

partii „AA342”, wyprodukowanego przez „Sulimar” Sp. z  o.o,, ul. Browarna 5, 97-300 

Piotrków Trybunalski w cenie 4,00 zł za 1 sztukę wartości 2.176,00 zł zwanego dalej 

„napojem piwnym”. Zgodnie z deklaracją na etykiecie w skład napoju piwnego wchodziło 

piwo (woda, słód jęczmienny, syrop glukozowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, 

chmiel), napój bezalkoholowy (woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancje 

słodzące: aspartam, acesulfam K, sacharynian sodu, barwnik: E-124, E-150c, aromaty, 

substancje konserwujące: E-202, E-211, E-223). Dokonane oględziny napoju piwnego 

wykazały, że na opakowaniach jednostkowych: 
 

 nie podano ilościowej zawartości składnika (piwa) występującego w nazwie 

środka spożywczego, a istotnego do scharakteryzowania środka spożywczego 

wbrew postanowieniom art. 22 ust. 1 lit. a i c 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” [przed 13 grudnia 2014 r. § 9 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków 

spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 774)], 
 

 wykorzystano wizerunek owocu (wiśni) oraz zastosowano nazwę handlową 

„Mocna Wiśnia” wbrew postanowieniom art. 7 ust. 1 lit. a rozporządzenia 1169/2011 

[przed 13 grudnia 2014 r. art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.                         

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 nr 136, poz. 914 ze zm.)  
przywołany w art. 6 ust. 2 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”, a także art. 16 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 oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa 

żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002 r. s. 1 ze zm.)]. Z zamieszczonego na opakowaniu 

składu wynikało, że napój ten nie zawiera składników pochodzących z owoców, ani 
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aromatu naturalnego wiśniowego, zawiera natomiast aromaty, zatem wykorzystanie             

w tym przypadku wizerunku owocu wiśni oraz zastosowanie nazwy handlowej 

„Mocna Wiśnia” wprowadzało konsumenta w błąd co do właściwości środka 

spożywczego, w szczególności co do jego właściwości, składu, gdyż zamieszczenie 

wizerunku owocu i zastosowanie nazwy handlowej „Mocna Wiśnia” sugerowało 

konsumentowi, że produkt: 

 zawiera składniki pochodzące z owocu (np. sok) którego wizerunek widnieje na 

etykiecie jednak w zbyt małej ilości aby nadać smak i zapach produktowi, lub 

 nie zawiera składników pochodzących z owoców ale zawiera aromat naturalny 

(w tym przypadku wiśniowy), lub  

 zawiera składniki pochodzące z owoców oraz mieszanki aromatu naturalnego                 

i innego niż naturalny. 

    nie podkreślono za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ją od reszty wykazu 

składników substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji (siarczyny, 

słód jęczmienny) wbrew postanowieniom art. 21 ust. 1 lit. b rozporządzenia 

1169/2011. 
 

Przedmiotowy napój piwny został dostarczony do Centrum Dystrybucyjnego                 

z magazynu wina w dniu 15 stycznia 2015 r. za dowodem przesunięcia                               

MMr (-) 2015/01/MMr/WI/8. 
                                

Stwierdzone nieprawidłowości zostały udokumentowane w protokole kontroli 

numer DP.8361.10.2015, protokole oględzin nr 1 z dnia 15 stycznia 2015 r. oraz na zdjęciach 

wykonanych w trakcie kontroli. 
 

W dniu 02 lutego 2015 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej  

w Łodzi wpłynęło pismo zatytułowane „Uwagi do protokołu nr akt kontroli 

DP.8361.10.2015, w którym strona wyjaśniła, że: 

 zarówno nazwa produktu „Mocna wiśnia”, jak i jego szata graficzna nawiązują do 

wiśniowego smaku produktu uzyskanego z użytego aromatu souscherry wonf 1061014              

w proporcji 1:1 z naturalnym olejkiem migdałowym. W związku z powyższym nie 

można się zgodzić z zarzutem, że nazwa „Mocna Wiśnia” wprowadza konsumentów                  

w błąd, ponieważ konsument kierując się nazwą i grafiką produktu – może oczekiwać, że 

produkt będzie miał wyrazisty smak wiśniowy, co gwarantuje dodany do produktu 

aromat, 

 wskazanie ilościowe piwa nie powinno być wymagane, gdyż ilość ta nie ma 

rzeczywistego wpływu na wybór dokonywany przez konsumenta, 

 w odniesieniu do braku wyróżnienia w oznakowaniu produktu substancji powodujących 

alergie winien być zastosowany art. 54 ust. 1 rozporządzenia 1169/2011, który zezwala 

na pozostawienie w obrocie przedmiotowej partii, aż do wyczerpania zapasów, gdyż 

badana partia produktu została zabutelkowana i opatrzona etykietą w dniu 12 grudnia 

2014 r.       
 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej po zapoznaniu się                            

z przedmiotowym pismem, przeanalizowaniu materiałów z kontroli uwzględnił wyjaśnienie 

strony, że przedmiotowy napój piwny został wyprodukowany w dniu 12 grudnia 2014 r.           
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i w związku z tym, mając na uwadze art. 54 ust. 1 rozporządzenia 1169/2011, mógł 

znajdować się w obrocie pomimo że nie miał wyróżnionych substancji powodujących alergie. 

Nie podzielił natomiast stanowiska strony co do braku konieczności podawania                      

w oznakowaniu ilościowej zawartości składnika występującego w nazwie wyrobu oraz 

zasadności wykorzystania wizerunku owocu i wykorzystania nazwy handlowej „Mocna 

wiśnia” (z przesłanych wyjaśnień nie wynikało, że do produkcji stosowany jest naturalny 

aromat wiśniowy). O zajętym stanowisku Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

poinformował kontrolowanego przedsiębiorcę pismem numer DP.8361.10.2015 z dnia           

16 lutego 2015 r., które zostało odebrane przez stronę w dniu 18.02.2015 r. 
 

W związku z wprowadzeniem do obrotu artykułu rolno - spożywczego 

nieodpowiadającego jakości handlowej w dniu 21 maja 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 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. Przedmiotowe pismo 

zostało odebrane przez stronę w dniu 23 maja 2015 r. 

W dniu 02 czerwca 2015 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej               

w Łodzi wpłynęło pismo, w którym strona stwierdziła, że: 
 

 oznaczenie ilościowej zawartości składnika (piwa) występującego w nazwie środka 

spożywczego, a istotnego do jego scharakteryzowania  nie powinno być wymagane                 

w odniesieniu do kwestionowanego produktu, bowiem ilość piwa nie wpływa na wybór 

dokonywany przez konsumentów, ponieważ zmiana jego ilości nie ma zasadniczego 

wpływu na wybór dokonywany przez konsumenta, o czym stanowi wyjątek przewidziany 

w pkt. 1 lit. a ppkt iv załącznika VIII do rozporządzenia 1169/2011, 

 w składzie kwestionowanego produktu występuje naturalny aromat wiśniowy  (339-021 

aromat naturalny wiśniowy k wonf, nr partii 1061014) i w związku z tym spełniona 

została przesłanka umożliwiająca zamieszczenie w oznakowaniu środka spożywczego 

wizerunku wiśni i zastosowanie nazwy handlowej „Mocna wiśnia”. Zatem oznakowanie 

środka spożywczego nie wprowadza konsumentów w błąd i nie narusza art. 7 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia 1169/2011. 
 

Do przedmiotowego pisma dołączono kartę kupażu lub wytworzenia wyrobu 

winiarskiego nr 342 z dnia 11.12.2014 r., kartę przygotowania piwa specjalnego numer 

ZSZJ.P22.102.F01 z dnia 11.12.2014 r., świadectwo jakości aromatu naturalnego wiśniowego 

Jar Jaskulski Aromaty  oraz oświadczenie dotyczące wielkości obrotu za rok 2014. 
 

Po zapoznaniu się z przedmiotowym pismem Łódzki Wojewódzki Inspektor 

Inspekcji Handlowej uwzględnił wyjaśnienia strony, że do produkcji napoju piwnego 

stosowany był naturalny aromat wiśniowy i w związku z tym uznał, że producent w takim 

przypadku w oznakowaniu mógł wykorzystać wizerunek wiśni oraz zastosować nazwę 

handlową „Mocna wiśnia”. Podtrzymał natomiast swoje stanowisko co do konieczności 

podania ilościowej zawartości składnika występującego w nazwie środka spożywczego 

zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia 1169/2011 [przed 13 grudnia 2014 r. § 9 ust. 

1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.                     
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w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 774)].                               

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nie podzielił stanowiska strony, że ilość 

piwa dodawana do napoju piwnego nie wpływa na wybór dokonywany przez konsumentów. 

Przedmiotowy napój piwny składa się z piwa i napoju bezalkoholowego. Użyty do produkcji 

napój bezalkoholowy to tylko woda i substancje dodatkowe takie jak: regulator kwasowości - 

kwas cytrynowy, substancje słodzące - aspartam, acesulfam K, sacharynian sodu, barwniki - 

E-124 (czerwień koszenilowa), E-150c (karmel amoniakalny), aromaty, substancje 

konserwujące: E-202 (sorbinian potasu), E-211 (benzoesan sodu), E-223 (pirosiarczan sodu). 

Biorąc pod uwagę skład napoju bezalkoholowego nie można się zgodzić ze stwierdzeniem 

strony, że ilościowa zawartość składnika występującego w nazwie środka spożywczego                  

(w tym przypadku piwa) nie ma wpływu na wybór dokonywany przez konsumenta. Dla 

konsumenta ważne jest czy w przedmiotowym napoju zawartość piwa wynosi 80%, a napoju 

bezalkoholowego 20%, czy też zawartość piwa wynosi 51%, a napoju alkoholowego aż 49%, 

zatem w produkcie wprowadzonym do obrotu pod nazwą napój piwny aromatyzowany istotną 

rolę odgrywa ilość składnika występującego w nazwie (piwa), tym bardziej że jest to składnik 

istotny do scharakteryzowania tego napoju. Biorąc pod uwagę, iż na rynku występuje coraz 

większa ilość napojów wyprodukowanych na bazie piwa (zarówno krajowych, jak 

zagranicznych) podanie ilości składnika podkreślonego w nazwie (piwa) pozwoli 

konsumentowi na odróżnienie go od podobnych środków spożywczych.  
 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi mając na 

uwadze powyższe ustalił i stwierdził. 
 

Zgodnie z przepisem 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.) 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. 
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Obowiązujące od 13 grudnia 2014 r. rozporządzenie 1169/2011 stanowi w art. 22 

ust. 1, że oznaczenie ilości składnika lub kategorii składników użytych do wytwarzania lub 

przygotowania danego środka spożywczego jest obowiązkowe, gdy dany składnik lub dana 

kategoria składników:  

a) występują w nazwie środka spożywczego lub są zwykle kojarzone z tą nazwą przez 

konsumenta;  

b) są podkreślone w etykietowaniu słownie, obrazowo lub graficznie; lub  

c) są istotne w celu scharakteryzowania danego środka spożywczego i odróżnienia go od 

produktów, z którymi mógłby być mylony ze względu na jego nazwę lub wygląd,   

zaś w art. 22 ust. 2, że przepisy techniczne dotyczące stosowania ust. 1, obejmujące określone 

przypadki, gdy w odniesieniu do pewnych składników nie jest wymagane oznaczenie 

ilościowe, zostały określone w załączniku VIII. 

Zgodnie pkt. 1 lit. a ppkt iv załącznika VIII do rozporządzenia 1169/2011 

oznaczenie ilościowe nie jest wymagane w przypadku składnika lub kategorii składników, 

które występując w nazwie środków spożywczych, nie wpływają na wybór dokonywany 

przez konsumenta w kraju, w którym są wprowadzone na rynek, ponieważ zmiana ilości nie 

ma zasadniczego wpływu na charakterystykę środków spożywczych lub nie odróżnia tego 

środka spożywczego od podobnych środków spożywczych. 

Stwierdzona, w toku kontroli przeprowadzonej w Centrum Dystrybucyjnym 

zlokalizowanym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Browarnej 5, należącym do „Sulimar” 

Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, nieprawidłowość wskazuje, że partia napoju 

piwnego została wprowadzona do obrotu z naruszeniem obowiązujących przepisów art. 22 

ust. 1 lit. a i c rozporządzenia 1169/2011, z uwagi na nieoznaczenie ilościowej zawartości 

składnika (piwa) występującego w nazwie środka spożywczego, a istotnego do 

scharakteryzowania środka spożywczego. Nie można w tym przypadku zastosować wyłączeń 

co do „oznaczenia ilościowego składników” (ust. 1 lit. a tiret iv załącznika VIII 

rozporządzenia 1169/2011), gdyż składnik (piwo) występujący w nazwie napoju piwnego po 

pierwsze, wbrew twierdzeniom strony, wpływa na wybór dokonywany przez konsumenta,       

a po drugie odróżnia ten środek od podobnych środków spożywczych. 
 

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz obowiązujące przepisy 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 i 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 – spożywczych             

i wielkość jego obrotów) 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 środka 

spożywczego nieodpowiadającego jakości handlowej stwierdził, że niepodanie                

w oznakowaniu ilościowej zawartości składnika (piwa) występującego w nazwie środka 
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spożywczego i istotnego do scharakteryzowania tego produktu naruszało interesy 

konsumentów w sposób istotny. Brak tej informacji mógł spowodować zakup produktu 

niezgodnego z oczekiwaniami konsumenta, a przecież konsument ma prawo do pełnej      

i rzetelnej informacji o produkcie by podjąć właściwą decyzję podczas dokonywania 

zakupu; 
 

2. stopień zawinienia stwierdził, że wina za niewłaściwe oznakowanie wyrobu leżała 

wyłącznie po stronie kontrolowanego przedsiębiorcy. To strona, jako producent napoju 

piwnego nie zamieściła w oznakowaniu wyrobu informacji o ilościowej zawartości piwa, 

gdyż uznała, że jest to element nieistotny i nie ma wpływu na wybór konsumenta. 

Obowiązkiem strony, jako podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze jest 

przestrzeganie prawa żywnościowego, które ma na celu ochronę interesów konsumentów, 

tym samym strona winna zapewnić konsumentowi pełną informację o produkcie, by ten 

dokonał świadomego wyboru związanego ze spożywaną żywnością; 
 

3. zakres naruszenia uznał, że stwierdzona nieprawidłowość wskazywała na naruszenie 

wymagań jakości handlowej z zakresu oznakowania i właściwości produktu, istotnych         

z punktu widzenia interesów i praw konsumentów. Wprowadzenie na rynek napoju 

piwnego oznakowano w sposób niezgodny z przepisami (art. 22 ust. 1 rozporządzenie 

1169/2011) pozbawia konsumentów możliwości świadomego wyboru; 
 

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 go 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.). 
 

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 …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.) 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 w wysokości   

2.176,00 zł. 
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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 2.176,00 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. „Sulimar” Sp. z o.o. 
 

            ul. Browarna 5  

97-300 Piotrków Trybunalski  
 

2.        a/a  


