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Łódzki Wojewódzki Inspektor                                                               
Inspekcji Handlowej z siedzibą  w Łodzi 

    ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź       

.....................................................                                                             Łódź, dnia 23.11.2015 r. 
(oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) 

                                                                                                           

Nr akt: ŻG.8361.146.2015 
 

    DECYZJA  Nr 133 / 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 Katarzynie Nowackiej  

wykonującej działalność gospodarczą pod nazwą „BIOCORNER Katarzyna Nowacka”                  

w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 267  
 

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

obrotu handlowego dwóch partii artykułów rolno – spożywczych wartości łącznej 81,57 zł 

nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach prawa żywnościowego                     

z uwagi na: 
 

 zastosowanie nazwy „śmietanka” dla produktu nie uzyskiwanego z mleka co narusza 

postanowienia art. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno 

– spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 678) w związku z pkt 2 części III zatytułowanej 

„Mleko i przetwory mleczne” załącznika VII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację 

rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) 

nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 str. 671 z dnia 

20.12.2013 r.), 
 

 obecność martwych szkodników oraz ich pozostałości (odchody i oprzęd) w figach 

suszonych na słońcu o masie 150g, pochodzących z Turcji, oznaczonych na opakowaniu 

jednostkowym datą minimalnej trwałości „30.06.2016” i numerem partii „1973/15”, których 

dystrybutorem była firma „AN” s. c., ul. Orląt Lwowskich 93, 41-208 Sosnowiec, co 

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

artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 678) w związku z art. 14 ust. 2 i 5 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 

2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie 

bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L 31 z 1.2.2002, s. 1, ze zm.). 
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Uzasadnienie 
 

W dniach od 18 do 21 maja 2015 r. na podstawie upoważnienia Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer ŻG.8361.120.2015 z dnia 18 maja 

2015r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadzili 

kontrolę w sklepie zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 267, należącym do 

Katarzyny Nowackiej wykonującej działalność gospodarcza pod nazwą „BIOCORNER 

Katarzyna Nowacka”. 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 2014 r., poz. 669 ze zm.), art. 14 ust. 

1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 497), 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 r., poz. 148 ze zm.) w obecności osoby upoważnionej do 

reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorcy … (w dniu 18 i 19 maja 2015 r.) i 

przedsiębiorcy Katarzyny Nowackiej (w dniu 20 i 21 maja 2015 r.). 
 

                   W toku kontroli stwierdzono, że w sprzedaży znajdowały się 4 sztuki produktu                    

o nazwie „śmietanka migdałowa BIO” a’ 200 ml, oznaczonego datą minimalnej trwałości 

„19.08.16” i numerem partii produkcyjnej „P190215”, wyprodukowanego przez „NUTRIOPS” 

S.L. R.G.S.A. 26.02836/MU Avda. C. Blancos, P.18.2.B P. E. Cabecicos Blancos 30892 

Librilla-Murcia-Spain, którego dystrybutorem była firma „AN” s.c. Oddział Natu, ul. Orląt 

Lwowskich 93, 41-208 Sosnowiec w cenie 6,03 zł o wartości 24,12 zł., który nie odpowiadał 

jakości handlowej. Oględziny opakowania jednostkowego wykazały, że w skład 

przedmiotowego produktu wchodziły woda, migdały, olej migdałowy, syrop z agawy, 

stabilizatory: guma arabska ksantan, emulgator: lecytyna słonecznikowa, sól morska, naturalny 

aromat, zatem zastosowanie nazwy „śmietanka” dla produktu nie uzyskiwanego z mleka 

naruszało 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) zwanej dalej „ustawą o jakości”                

w związku z pkt 2 części III zatytułowanej „Mleko i przetwory mleczne” załącznika VII 

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

ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia 

Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. 

UE L 347 str.671 z dnia 20.12.2013 r.) zwanego dalej „rozporządzeniem 1308/2013”. Zgodnie     

z załącznikiem VII częścią III pkt 2 rozporządzenia 1308/2013 pojęcie „przetwory mleczne” 

oznacza 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. Do przetworów mlecznych należy również 

śmietanka - załącznik VII część III pkt 2 lit a ppkt ii rozporządzenia 1308/2013.  
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                   Ponadto w dniu 19 maja 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                       

5 opakowań o wartości 57,45 zł próbkę podstawową i kontrolną fig suszonych na słońcu              

o masie 150g, pochodzących z Turcji, oznaczonych na opakowaniu jednostkowym datą 

minimalnej trwałości „30.06.2016” i numerem partii „1973/15”, których dystrybutorem była 

firma „AN” s. c., ul. Orląt Lwowskich 93, 41-208 Sosnowiec, zwanych dalej „figami 

suszonymi”. Próbka podstawowa przedmiotowych fig suszonych została opisana                           

w protokole pobrania próbki numer 023322 i przekazana do Laboratorium Kontrolno – 

Analitycznego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Katowicach,               

ul. Brata Alberta 4, zwanego dalej „Laboratorium w Katowicach” celem przeprowadzenia badań 

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

pobrania próbki numer 02323, 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 Katowicach, analizy wykazały, że badane figi 

suszone nie spełniały wymagań określonych w przepisach prawa żywnościowego [art. 4 ust. 1 

ustawy o jakości w związku z art. 14 ust. 2 i 5 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.) zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”] z uwagi na stwierdzoną obecność 

martwych szkodników oraz ich pozostałości (odchody i oprzęd), co zostało odnotowane           

w sprawozdaniu z badań numer 153/2015 z dnia 03 czerwca 2015 r. wystawionym przez 

Laboratorium w Katowicach.  
  

                   O wynikach badań strona została poinformowana w trakcie kontroli 

przeprowadzonej w dniu 15 czerwca 2015 r. na podstawie upoważnienia Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer ŻG.8361.146.2015 przez inspektorów 

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi. Kontrola została przeprowadzona      

w obecności przedsiębiorcy Katarzyny Nowackiej. Jednocześnie strona została poinformowana   

o przysługującym prawie do złożenia wniosku o przeprowadzenie badań próbki kontrolnej (art. 

29 ust. 3 ustawy o Inspekcji Handlowej). Po zapoznaniu się z wynikami badań kontrolowany 

przedsiębiorca nie wystąpił z wnioskiem o zbadanie próbki kontrolnej i jednocześnie oświadczył 

(pismo z dnia 15 czerwca 2015 r.), iż zwróci ją do dostawcy. W związku z powyższym pismem 

numer ŻG.8361.146.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji 

Handlowej działając na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o Inspekcji Handlowej zwolnił próbkę 

kontrolną, gdyż dalsze jej przechowywanie stało się bezprzedmiotowe. 
 

Stwierdzone nieprawidłowości zostały udokumentowane w protokole kontroli z dnia 

18 maja 2015 r. (numer akt ŻG.8361.120.2015), zestawieniu artykułów żywnościowych 

skontrolowanych pod względem oznakowania oraz na zdjęciach wykonanych w trakcie kontroli 

przeprowadzonej w dniach od 18 do 21 maja 2015 r., protokole kontroli z dnia 15 czerwca 

2015r. (numer akt ŻG.8361.146.2015) oraz sprawozdaniu z badań numer 153/2015 z dnia                  

03 czerwca 2015 r. wystawionym przez Laboratorium w Katowicach. 
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Działając na podstawie art. 34 ustawy o Inspekcji Handlowej Łódzki Wojewódzki 

Inspektor Inspekcji Handlowej o stwierdzonych nieprawidłowościach poinformował 

dystrybutora „AN” s.c., ul. Orląt Lwowskich 93, 41-208 Sosnowiec (pismo numer 

ŻG.8361.146.2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.) i jednocześnie wniósł o podjęcie niezwłocznych 

działań zmierzających do oznaczania produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

wyeliminowania z obrotu produktów o niewłaściwej jakości. O fakcie wprowadzenia do obrotu 

środków spożywczych niespełniających wymagań określonych w przepisach prawa 

żywnościowego powiadomione zostały również Śląski Wojewódzki Inspektor Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                  

w Sosnowcu (pisma numer ŻG.8361.146.2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.). 
 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne dystrybutor poinformował (pismo z dnia 

03 lipca 2015r.), iż wystąpił do producenta produktu o nazwie „śmietanka migdałowa BIO”                    

o zmianę nazwy, zaś figi suszone są kontrolowane przy wejściu do UE przez ich dostawców,                 

a firma „AN” s.c. zajmuje się tylko konfekcjonowaniem i nie przekazuje produktów do badań 

laboratoryjnych. 
 

W związku z wprowadzeniem do obrotu artykułów rolno - spożywczych 

nieodpowiadających jakości handlowej w dniu 24 września 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. O powyższym fakcie oraz                       

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

zebranych dowodów i materiałów strona została poinformowana, za pośrednictwem poczty, 

pismem numer ŻG.8361.146.2015 z dnia 24 września 2015 r. Przedmiotowe pismo zostało 

przesłane na adres do doręczeń wskazany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej zwanej dalej „CEIDG”. W związku z nieobecnością adresata, zgodnie z art. 44             

§ 2 i 3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.                   

z 2013, poz. 267 ze zm.) zwanej dalej „kpa” Urząd Pocztowy Łódź 21 w dniu 28 września 2015r. 

(po raz pierwszy) oraz w dniu 05 października 2015 r. (powtórnie) awizował przesyłkę poleconą. 

Przesyłka ta nie została podjęta w terminie. Biorąc pod uwagę art. 44 § 4 kpa, który stanowi, iż 

doręczenie uważa się za dokonane z upływem 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia, dzień 

12 października 2015 r. należało uznać za datę doręczenia stronie przedmiotowego pisma.                 

W piśmie tym wnioskowano o przesłanie informacji na temat wielkości obrotu strony za rok 

2014.  
 

Ponieważ przedsiębiorca nie nadesłał przedmiotowej informacji w dniu                       

23 października 2015 r. pismem numer ŻG.8361.146.2015 poinformowano stronę                                  

o przedłużeniu prowadzonego postępowania i jednocześnie ponownie wnioskowano o przesłanie 

informacji na temat wielkości obrotu za rok 2014. O powyższym strona została poinformowana, 

za pośrednictwem poczty, pismem numer ŻG.8361.146.2015 z dnia 23 października 2015 r. 

Przedmiotowe pismo zostało przesłane na adres do doręczeń wskazany w CEIDG. W związku               

z nieobecnością adresata, zgodnie z art. 44 kpa Urząd Pocztowy Łódź 21 w dniu 26 października 

2015r. awizował przesyłkę poleconą. Przesyłka ta nie została podjęta w terminie. Biorąc pod 

uwagę art. 44 § 4 kpa. należało dzień 09 listopada 2015 r uznać za datę doręczenia stronie 

przedmiotowego pisma.                  
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Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi mając 

na uwadze powyższe ustalił i stwierdził. 
 

                    Art. 8 ust. 1 rozporządzenia 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 

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 178/2002 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. 
 

Zgodnie z załącznikiem VII częścią III pkt 2 rozporządzenia 1308/2013 pojęcie 

„przetwory mleczne” oznacza 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. Do przetworów 

mlecznych należy również śmietanka - załącznik VII część III pkt 2 lit a ppkt ii rozporządzenia 

1308/2013.  
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Art. 14 ust. 5 rozporządzenia 178/2002 stanowi, że podczas podejmowania decyzji, 

że środek spożywczy nie nadaje się do spożycia przez ludzi, należy mieć na względzie, czy 

środek spożywczy nie może być spożywany przez ludzi stosownie z jego przeznaczeniem                     

z powodu zanieczyszczenia, zarówno przez czynniki obce jak i w inny sposób, czy też                        

z powodu gnicia, psucia się lub rozkładu.  
 

W niniejszej sprawie, w toku kontroli przeprowadzonej w sklepie zlokalizowanym 

w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 267, należącym do Katarzyny Nowackiej wykonującej 

działalność gospodarczą pod nazwą „BIOCORNER Katarzyna Nowacka” stwierdzono,                        

że przedsiębiorca wprowadził do obrotu produkt, dla którego zastosowano nazwę niezgodną        

z przepisami prawa żywnościowego oraz produkt o niewłaściwych cechach organoleptycznych   

z uwagi na obecność martwych szkodników oraz ich pozostałości, tym samym naruszył przepisy 

o jakości handlowej (art. 4 ust. 1 ustawy o jakości w związku z pkt 2 części III załącznika VII 

rozporządzenia 1308/2013 oraz w związku z art. 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia 178/2002). Strona 

jako podmiot działający na rynku spożywczym jest zobowiązana do znajomości i przestrzegania 

przepisów związanych z wykonywaną przez nią działalnością. Należy tu wskazać,                                 

że stwierdzona nieprawidłowość w zakresie oznakowania nie wymagała przeprowadzenia 

żadnych skomplikowanych badań, a wręcz przeciwnie można je było wykryć przy zwykłym 

sprawdzeniu oznakowania podczas zakupu, czy też wykładania go do sprzedaży, co więcej nie 

wymagała ona specjalistycznej wiedzy w zakresie prawa żywnościowego, biorąc pod uwagę, że 

nazwa jest w sprzeczności z jego składem. Również stwierdzona wada organoleptyczna mogła 

być wykryta przez stronę, gdyby na bieżąco dokonywano kontroli żywności. To obowiązkiem 

strony jako podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze jest zapewnienie 

przestrzegania 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 produkty nieodpowiadające 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) środków spożywczych nieodpowiadających 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 

– 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 artykułów rolno-

spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej stwierdził, że zastosowanie dla 

produktu niewytworzonego z mleka nazwy „śmietanka” oraz obecność martwych 

szkodników i ich pozostałości w figach suszonych w istotny sposób narusza interesy 

konsumentów. Konsument dokonując zakupu przedmiotowych produktów otrzymywał 

produkty niezgodne z jego oczekiwaniami, w tym produkt nie nadający się do spożycia przez 
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ludzi (figi suszone), a jednym z podstawowych praw konsumenta jest możliwość 

świadomego podejmowania decyzji w zakresie dokonywania wyboru dóbr; 
 

2. stopień zawinienia stwierdził, że obowiązkiem strony jako podmiotu prowadzącego 

przedsiębiorstwo spożywcze jest kontrolowanie jakości produktów wprowadzonych do 

obrotu i to zarówno w momencie przyjmowania dostawy jak i w trakcie ich przechowywania 

oraz składowania. Stwierdzona wada organoleptyczna mogła być widoczna już w procesie 

produkcyjnym, bądź ujawnić się dopiero w trakcie przechowywania, dlatego też strona 

powinna na bieżąco kontrolować przestrzeganie zgodności żywności z wymogami prawa 

żywnościowego, a tego nie uczyniła i przez to oferowała do sprzedaży produkt nie nadający 

się do spożycia z uwagi na obecność martwych szkodników oraz ich pozostałości (odchody              

i oprzęd). Należy tu również wskazać, że w przypadku drugiego produktu chociaż 

stwierdzona nieprawidłowość w zakresie oznakowania powstała na etapie produkcji / 

pakowania u producenta, to jednak kontrolowany przedsiębiorca nie dochował należytej 

staranności, by zapewnić właściwą jakość handlową oferowanego do sprzedaży artykułu 

żywnościowego i przeznaczył go do sprzedaży z oznakowaniem, które mogło wprowadzać 

konsumentów w błąd. Winę strony należy rozpatrywać jako niedołożenie wystarczających 

starań mających na celu zapobieżenie powstania nieprawidłowości dotyczących 

zakwestionowanego produktu. Strona na własne ryzyko nie podejmowała żadnych działań             

w zakresie kontroli prawidłowości oznakowania sprzedawanych produktów, a przecież do jej 

obowiązków należy zapewnienie zgodności żywności z wymogami prawa żywnościowego 

właściwymi dla jej działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów; 
 

3. zakres naruszenia uznał, że wprowadzenie do obrotu środków spożywczych 

nieodpowiadających jakości handlowej jest działaniem sprzecznym z prawem i godzi                    

w interesy konsumentów. Zastosowanie nazwy „śmietanka” dla produktu niewytworzonego  

z mleka oraz obecność martwych szkodników i ich pozostałości w figach suszonych stanowi 

niedopełnienie obowiązku zapewnienia zgodności oferowanych produktów 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 oświadczenie złożone w toku kontroli, zgodnie z którym 

strona zakwalifikowała się do grupy mikroprzedsiębiorców w rozumieniu art. 104 ustawy             

z dnia  2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584                

ze zm.) (pomimo dwukrotnego wnioskowania strona nie przesłała informacji dotyczącej 

wielkości obrotu osiągniętego w 2014 roku). 
               

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,        
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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 kontrolowanemu 

przedsiębiorcy Katarzynie Nowackiej wykonującej działalność gospodarcza pod nazwą 

„BIOCORNER Katarzyna Nowacka” 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. Katarzyna Nowacka 

                  (…)  

2.        a/a  

 


