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Łódzki Wojewódzki Inspektor                                                               
Inspekcji Handlowej z siedzibą  w Łodzi 

    ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź       

.....................................................                                                         Łódź, dnia 23.02.2015 r. 
(oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) 

                                                                                                               

Nr akt: ŻG.8361.232.2014 

 

    DECYZJA  Nr 10 / 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 2014 r., poz. 669 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 

 

wymierza 
 

przedsiębiorcy „Tesco Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 

 ul. Kapelanka 56 

 

karę pieniężną w kwocie 1.949,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści 

dziewięć złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu handlowego trzech partii środków 

spożywczych bez opakowań jednostkowych wartości łącznej 496,48 zł 

nieodpowiadających jakości handlowej z uwagi na: 
 

   zastosowanie, w miejscu sprzedaży, sposobu prezentacji wprowadzającego 

konsumentów w błąd co do rodzaju środka spożywczego z naruszeniem art. 16 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 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.) i art. 46 ust. 1  pkt 1 lit. a ustawy z dnia     

25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. nr 136, poz. 

914 ze zm.) przywołanym w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości 

handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 669 ze zm.) [od                      

13 grudnia 2014 r. art. 7 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.) dla                

2 partii produktów seropodobnych wartości 206,32 zł, 
 

   niepodanie, w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego 

lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom, nazw 

rodzajowych co naruszało, obowiązujące w dniu 16 września 2014 r. przepisy § 17 ust. 1 
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rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie 

znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 774) w związku z art. 47 ust. 1 

i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.                    

z 2010 r Nr 136, poz. 914 ze zm.) przywołanym w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia                        

21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 669 ze zm.) [od 09 stycznia 2015 r. 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)    

w związku  z art. 17 ust. 1 i 4 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.)] dla                

3 partii środków spożywczych wartości  496,48 zł.  

 

Uzasadnienie 

 

W dniach od 16 do 19 września 2014 r. na podstawie upoważnienia Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer ŻG.8361.232.2014 z dnia                             

16 września 2014 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi 

przeprowadzili kontrolę w hipermarkecie „Łódź - Widzew” zlokalizowanym w Łodzi przy                          

ul Widzewskiej 22, należącym do „TESCO Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

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. o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669), 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 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) w obecności osoby czynnej … (w dniu 16 września 2014 r.) oraz osoby 

upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorcy – …, (w dniach 18 i 19 

września 2014 r.).  
 

                   W trakcie kontroli w wyniku oględzin miejsca sprzedaży serów i produktów 

seropodobnych stwierdzono, że 2 partie produktów seropodobnych bez opakowań 

jednostkowych wartości łącznej 206,32 zł wyłożono do sprzedaży w ladach chłodniczych, na 

których widniały napisy „sery do zapiekania” i „sery wędzone”. Produkt z tłuszczem 

roślinnym o nazwie handlowej „grecki kanapkowy” w ilości 7,489 kg, w cenie 13,90 zł za                 

1 kilogram wyłożony w ladzie chłodniczej z napisem „sery do zapiekania” został oddzielony 

od serów jedynie niewysoką pleksą, zaś produkt seropodobny, wędzony o nazwie handlowej 

„rolada giżycka” w ilości 3,80 kg, w cenie 26,90 zł za 1 kilogram wyłożony w ladzie 
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chłodniczej z napisem „sery wędzone” został umieszczony pomiędzy serami o nazwach 

„rolada ustrzycka” i „rolada podlaska”. Należy tu podkreślić, że nazwy rodzajowe produktów 

i ich skład w przeciwieństwie do wyeksponowanych napisów przy ladach „sery do 

zapiekania” i „sery wędzone” nie były na tyle widoczne, by każdy konsument mógł                          

je odczytać i nie ulec sugestii. Taki sposób eksponowania produktów seropodobnych 

wprowadzał konsumentów w błąd co do charakterystyki środka spożywczego, w tym nazwy,  

rodzaju , właściwości, składu, środka spożywczego, zatem produkty zostały wprowadzone 

do obrotu z naruszeniem przepisów art. 16 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady 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.) zwanego dalej 

„rozporządzeniem 178/2002” i art. 46 ust. 1  pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.      

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r Nr 136, poz. 914 ze zm.)  zwanej dalej 

„ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia” przywołanym w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy                  

z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014 

r. poz. 669 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości” [od 13 grudnia 2014 r. art. 7 

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”]. Należy tu 

również podkreślić, że strona wystawiając produkty seropodobne w ladach chłodniczych                                

z oznaczeniami „sery do zapiekania” i „sery wędzone” naruszyła przepisy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 

1234/2007, zwanego dalej „rozporządzeniem 1308/2013”. Zgodnie z pkt 2 załącznika VII 

części III „przetwory mleczne” oznaczają produkty uzyskiwane wyłącznie z mleka, przy 

założeniu że można dodać substancje konieczne do ich wytwarzania, o ile nie stosuje się ich 

do zastąpienia w całości lub w części - jakichkolwiek naturalnych składników mleka  i nazwy 

te są zarezerwowane wyłącznie dla przetworów mlecznych, w tym dla sera  (pkt 2 lit. a tiret 

viii), zaś zgodnie z pkt 6 w odniesieniu do produktów innych niż opisane w wyżej 

wymienionym przepisie nie wolno używać żadnej etykiety, dokumentu handlowego, 

materiału reklamowego ani żadnej formy prezentacji, które wskazywałyby lub sugerowałyby, 

że produkt ten jest produktem mleczarskim). 
  

                   Dokonane w toku kontroli oględziny wykazały również, że dla 3 partii środków 

spożywczych bez opakowań jednostkowych wartości łącznej 496,48 zł nie podano nazw 

rodzajowych, tj.:  
                   

 „produkt z tłuszczem roślinnym grecki kanapkowy”, wyprodukowany w Grecji, 

dystrybutor: PHU Robert Ogorzałek, ul. Trojańska 12/19, 26-600 Radom w cenie 

13,90 zł za 1 kilogram (7,489 kg), oznaczony był na wywieszce tylko nazwą 

handlową „grecki kanapkowy”,  
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 „produkt seropodobny rolada giżycka”, wyprodukowany przez Okręgową Spółdzielnię 

Mleczarską w Giżycku, ul. Białostocka 25, 11-500 Giżycko w cenie 26,90 zł za                      

1 kilogram (3,80 kg) oznaczony był na wywieszce tylko nazwą handlową „rolada 

giżycka”,  
 

 ser parzony wędzony rolada podlaska”, wyprodukowany przez Spółdzielnię 

Mleczarską „Spomlek”, ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski, Oddział Parczew, 

ul. Strażacka 15 w cenie 27,90 zł za 1 kilogram (10,40 kg) oznaczony był na 

wywieszce tylko nazwą handlową „rolada podlaska”. 
 

                   Należy tu podkreślić, że etykiety dołączone przez producentów do produktów 

były dla konsumenta często niewidoczne, a druk nieczytelny, nazwy rodzajowe i skład 

wyrobu był naniesiony bardzo małą czcionką, znacznie mniejszą niż nazwy handlowe. 

Nieuwidocznienie nazwy rodzajowej środka spożywczego naruszało, obowiązujące w dniu   

16 września 2014 r. przepisy § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi                

z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 

774) zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie znakowania środków spożywczych”            

w związku z art. 47 ust. 1 i 5 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia przywołanym      

w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o jakości [od 09 stycznia 2015 r. narusza postanowienia § 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 w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów 

środków spożywczych” w związku z art. 17 ust. 1 i 4 rozporządzenia 1169/2011]. 
 

Powyższe nieprawidłowości zostały udokumentowane w protokole kontroli 

(numer akt ŻG.8361.232.2014), zestawieniu artykułów żywnościowych skontrolowanych pod 

względem oznakowania oraz na zdjęciach zrobionych w trakcie kontroli. 
 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej działając na podstawie art. 

33ust. 1 i 2  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 

148 ze zm.) w piśmie numer ŻG.8361.232.2014 z dnia 26 września 2014 r. wniósł o podjęcie 

skutecznych działań zmierzających do prawidłowego oznakowania i prezentacji środków 

spożywczych w miejscu ich sprzedaży.  
 

Pomimo przesłanego w dniu 28 listopada 2014 r. monitu kontrolowany 

przedsiębiorca „Tesco Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie nie udzielił odpowiedzi na 

wystąpienie pokontrolne (termin udzielenia odpowiedzi upłynął 17 października 2014 r.). 
 

W związku z wprowadzeniem do obrotu artykułów rolno - spożywczych 

nieodpowiadających jakości handlowej w dniu 23 stycznia 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, 

lecz z tego prawa nie skorzystała. Przedmiotowe pismo zostało odebrane w dniu 27 stycznia 

2015 r. 
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Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi mając 

na uwadze powyższe ustalił i stwierdził. 
 

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002 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. 
 

Do znakowania środków spożywczych przed dniem 13 grudnia 2014 r. stosowane 

były przepisy ustawy o jakości i powołane w niej przepisy ustawy o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia.  
 

Ustawa o jakości stanowiła w art. 7 ust. 2 pkt 1, że nazwa powinna odpowiadać 

wymaganiom określonym w art. 47 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

Przywołany art. 47 w ust. 1 podawał, że nazwa środka spożywczego powinna odpowiadać 

nazwie ustalonej dla danego rodzaju środków spożywczych w przepisach prawa 

żywnościowego, a w przypadku braku takich przepisów powinna być nazwą zwyczajową 

środka spożywczego lub składać się z opisu tego środka spożywczego lub sposobu jego 

użycia, tak aby umożliwić konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości środka 

spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów [od 9 stycznia 2015 r. art. 19 ust. 1 

pkt 1 rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych 

w związku z art. 17 ust. 1 i 4 rozporządzenia 1169/2011]. 
 

Rozporządzenie 178/2002 stanowi w art. 16, że bez uszczerbku dla bardziej 

szczegółowych przepisów prawa żywnościowego, etykietowanie, reklama i prezentacja 

żywności lub pasz, z uwzględnieniem ich kształtu, wyglądu lub opakowania, używanych 

opakowań, sposobu ułożenia i miejsca wystawienia oraz informacji udostępnionych na ich 

temat w jakikolwiek sposób, nie może wprowadzać konsumentów w błąd  
 

W myśl art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd,                            

w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, 

właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania 
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lub produkcji. Przepis ten dotyczył także prezentacji środków spożywczych, w szczególności 

w odniesieniu do ich kształtu, wyglądu, opakowania, zastosowanych materiałów 

opakowaniowych, sposobu prezentacji oraz otoczenia w jakim są prezentowane (art. 46 ust. 2 

oraz art. 6 ust. 3 ustawy o jakości) (od 13 grudnia 2014 r. art. 7 rozporządzenia 1169/2011). 

 

                 Obowiązujące od 13 grudnia 2014 r. rozporządzenie 1169/2011 stanowi w art. 7 

ust. 1, że informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd,                         

w szczególności: 

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. 
 

                  Pkt 2 załącznika VII części III rozporządzenia 1308/2013 wskazuje, że 

„przetwory mleczne” oznaczają produkty uzyskiwane wyłącznie z mleka, przy założeniu 

że można dodać substancje konieczne do ich wytwarzania, o ile nie stosuje się ich do 

zastąpienia w całości lub w części - jakichkolwiek naturalnych składników mleka i nazwy te 

są zarezerwowane wyłącznie dla przetworów mlecznych, w tym dla sera (pkt 2 lit. a tiret viii 

w/w rozporządzenia), zaś pkt 6 stanowi, że w odniesieniu do produktów innych niż opisane      

w wyżej wymienionym przepisie nie wolno używać żadnej etykiety, dokumentu handlowego, 

materiału reklamowego ani żadnej formy prezentacji, które wskazywałyby lub sugerowałyby, 

że produkt ten jest produktem mleczarskim; 

 

Stwierdzone w toku kontroli, przeprowadzonej w hipermarkecie „Łódź - 

Widzew” zlokalizowanym w Łodzi przy ul Widzewskiej 22, należącym do „TESCO Polska” 

Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nieprawidłowości jednoznacznie wskazywały, że strona 

naruszyła przepisy o jakości handlowej. Wyłożenie do sprzedaży produktów seropodobnych 

wśród serów w ladach chłodniczych z oznakowaniem „sery do zapiekania” i „sery 

wędzone” i niepodanie nazw rodzajowych (na wywieszkach tylko nazwy handlowe „grecki 

kanapkowy”, „rolada giżycka) wprowadzało konsumenta w błąd co do charakterystyki 

środków spożywczych, w szczególności co do nazwy, właściwości składu. Biorąc powyższe 

pod uwagę należało stwierdzić, że przedmiotowe wyroby zostały wyłożone do sprzedaży        

z naruszeniem art. 46 ust. 1 lit. a ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (od                       

13 grudnia 2014 r. art. 7 rozporządzenia 1169/2011), art. 16 rozporządzenia 178/2002,  § 17 

ust. 1 rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych w związku z art. 47 ust. 1 

i 5 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia przywołanym w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy          

o jakości [od 09 stycznia 2015 r. § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie znakowania 
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poszczególnych rodzajów środków spożywczych w związku z art. 17 ust. 1 i 4 rozporządzenia 

1169/2011]. Należy tu podkreślić, że wina za niedopełnienie obowiązku wynikającego            

z przepisów prawa żywnościowego leżała wyłącznie po stronie kontrolowanego 

przedsiębiorcy, ponieważ to w markecie należącym do strony wyroby seropodobne zostały 

wyłożone do sprzedaży wśród serów w ladach chłodniczych z oznakowaniem sugerującym, 

że są to sery oraz z  oznakowaniem (na wywieszkach) zawierającym tylko nazwy  handlowe, 

zatem to strona nie dopełniła obowiązku zapewnienia zgodności oferowanych produktów        

z wymogami powszechnie obowiązującego polskiego i europejskiego prawa żywnościowego. 

Całokształt oznakowania i prezentacji nie dostarczał konsumentowi jasnej i zrozumiałej 

informacji o produkcie, w tym jego nazwie, rodzaju i składzie i mógł wywołać wrażenie, że 

przedmiotowe produkty były w rzeczywistości czymś lepszym. Istniało zatem uzasadnione 

ryzyko, że produkty te mogły być mylone z serem, zatem ustalenia kontroli jednoznacznie 

wskazują, że strona, jako podmiot działający na rynku spożywczym nie zastosowała się do 

obowiązków nałożonych na nią przepisami prawa żywnościowego w zakresie jakości 

handlowej i  była odpowiedzialna za nieprzestrzeganie tych przepisów. 
 

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) 

artykułów rolno – spożywczych nieodpowiadających 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 polegający na wprowadzeniu do obrotu środków 

spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej stwierdził, że zastosowany sposób 

prezentacji produktów seropodobnych, poprzez wyłożenie ich do sprzedaży w ladzie 

chłodniczej pomiędzy serami oraz niepodanie nazw rodzajowych w znacznym stopniu 

naruszało interesy konsumentów, gdyż byli oni wprowadzani w błąd, co do faktycznego 

rodzaju środka spożywczego. Konsument ma prawo do rzetelnej informacji o produkcie, 

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 zamieszczonymi na ladach chłodniczych 

informacjami „sery do zapiekania”, czy też „sery wędzone”; 
 

2. stopień zawinienia stwierdził, że wina za niedopełnienie obowiązku wynikającego                   

z przepisów prawa żywnościowego leżała wyłącznie po stronie kontrolowanego  

przedsiębiorcy, ponieważ to w markecie należącym do strony wyłożono do sprzedaży 

sery obok produktów seropodobnych i nie podano dla nich w sposób czytelny i widoczny  

nazw rodzajowych, co mogło wprowadzać w błąd nawet bardzo uważnego konsumenta. 

Strona miała bezpośredni wpływ na stwierdzone nieprawidłowości i jako profesjonalista  

o silnej pozycji na rynku działająca od wielu lat, prowadząca sieć hiper i supermarketów 

na terenie kraju, powinna dołożyć wszelkich starań, aby oferowane do sprzedaży środki 
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spożywcze spełniały wymagania w zakresie jakości handlowej i nie wprowadzały 

konsumentów w błąd; 
 

3. zakres naruszenia uznał, że stwierdzone nieprawidłowości stanowiły naruszenie 

przepisów   z zakresu prezentacji i oznakowania środków spożywczych, które są istotne  

z punktu widzenia interesów i praw konsumentów, a także właściwości tych produktów. 

Prezentacja wprowadzająca konsumentów w błąd co do rodzaju środka spożywczego        

i niepodanie w miejscu sprzedaży nazw rodzajowych stanowi niedopełnienie obowiązku 

zapewnienia zgodności oferowanych produktów z wymogami polskiego i europejskiego 

prawa żywnościowego. Rolą prawa żywnościowego jest ochrona interesów konsumentów 

dlatego jego przestrzeganie powinno stanowić podstawę dokonywania przez 

konsumentów świadomego wyboru związanego ze sprzedawaną żywnością,                     

a wprowadzenie na rynek żywności, która nie jest prezentowana i oznakowana w sposób 

przewidziany w przepisach, jak w przedmiotowej sprawie, pozbawia konsumentów 

możliwości świadomego wyboru; 
 

4. dotychczasową działalność przedsiębiorcy wziął pod uwagę, że kontrolowany 

przedsiębiorca w okresie ostatnich 24 miesięcy po raz po raz piąty naruszył przepisy 

ustawy o jakości - wcześniej strona wprowadziła do obrotu handlowego ryby mrożone, 

konserwy mięsne, miody i wyroby cukiernicze nieodpowiadające jakości handlowej oraz 

zafałszowaną sałatkę grecką (co wynika z dokumentacji zgromadzonej przez 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi);  
 

5. wielkość obrotu wziął pod uwagę przesłaną w dniu 29.09.2014 r. przez stronę 

informację na temat wielkości osiągniętego obrotu i zakwalifikował go do grupy innych 

przedsiębiorców, niż w rozumieniu przepisów art. 104, art. 105, art. 106  ustawy z dnia               

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 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 178/2002 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 1.949,00 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. 
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2. Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości strona jest zobowiązana uiścić należność 

pieniężną w wysokości 1.949,00 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 2012 r. poz. 749 ze zm.).  
 

 

                                                                                     Łódzki Wojewódzki Inspektor  

                                                                                             Inspekcji Handlowej  

                                                                                             Marek Jacek Michalak 

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

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) 

 

Otrzymują: 

1.   „Tesco Polska” Sp. z o.o.   
 

         ul. Kapelanka 56       

         30-347 Kraków  
   

2.      a/a 


