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Łódzki Wojewódzki Inspektor                                                               
Inspekcji Handlowej z siedzibą  w Łodzi 

    ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź       

.....................................................                                                          Łódź, dnia 28.01.2015 r. 
 (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) 

Nr akt: DP.8361.234.2014 

 

    DECYZJA  Nr 2 / KJ – ŻG / 2015 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 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 z siedzibą w Łodzi  
 

wymierza   
 

przedsiębiorcy „NETTO” Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu 30 
 

karę pieniężną w kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) z art. 40a ust. 1 pkt 4 

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

z 2014 r., poz. 669 ze zm.) w związku z wprowadzeniem do obrotu handlowego 

zafałszowanego, w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości 

handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) sera typu 

mozzarella wiórki niedojrzewającego tłustego o masie 150 g, oznaczonego datą minimalnej 

trwałości „18.09.2014” i numerem partii „2
”
, wyprodukowanego przez „POLMLEK”                    

Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa, Zakład Mleczarski w Lidzbarku 

Warmińskim, ul. Topolowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński wartości 34,90 zł z uwagi na 

obecność tłuszczu obcego, co narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego      

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

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

nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. L 347 z dnia 20.12.2013 r. ze 

zm.). 
 

                                   Uzasadnienie 
 

W dniach od 18 do 25 sierpnia 2014 r. na podstawie upoważnienia Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer DP.8361.234.2014 z dnia 

18.08.2014r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi, 

Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadzili kontrolę w sklepie nr 381 

zlokalizowanym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 59/63, należącym do 

„NETTO” sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu. 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                     
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21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 

669) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt  1, 2 ustawy  z dnia 15 grudnia 

2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014, poz. 148) w obecności osoby upoważnionej 

(…). 
 

W toku kontroli w dniu 18 sierpnia 2014 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 do badań laboratoryjnych 

(w tych samych ilościach) próbki (podstawową i kontrolną) sera typu mozzarella wiórki 

niedojrzewającego tłustego o masie 150 g, oznaczonego datą minimalnej trwałości 

„18.09.2014” i numerem partii „2
”
, wyprodukowanego przez „POLMLEK” Sp. z o.o.,           

ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa, Zakład Mleczarski w Lidzbarku Warmińskim,     

ul. Topolowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.  
 

Próbka podstawowa przedmiotowego sera została opisana w protokole pobrania 

próbki numer 01505 i przekazana do Laboratorium Kontrolno-Analitycznego Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Olsztynie, ul. Poprzeczna 19, zwanego 

dalej „Laboratorium w Olsztynie” celem przeprowadzenia badań organoleptycznych                

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

numer 01506, 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 Olsztynie, analizy wykazały: 
 

 niższą zawartość tłuszczu - na opakowaniu jednostkowym w oznaczeniu wartości 

odżywczej producent deklarował 20,0 g tłuszczu w 100 g produktu, a stwierdzono 19,4 g 

przy niepewności wyniku ± 0,5; 
 

 niższą zawartość białka - na opakowaniu jednostkowym w oznaczeniu wartości 

odżywczej producent deklarował 26,0 g białka w 100 g produktu, a stwierdzono 24,5 g 

przy niepewności wyniku ± 0,4; 
 

 obecność tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym w ilości 6,39 % przy niepewności 

wyniku ± 0,79. 
 

                  Powyższe wyniki badań zostały udokumentowane w sprawozdaniu z badań numer 

453/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. wystawionym przez Laboratorium w Olsztynie. 
 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej po przeanalizowaniu 

wyników badań, uwzględnieniu tolerancji wynikających z tabeli nr 1 (odnośnie białka              

i tłuszczu) dokumentu Komisji Europejskiej o nazwie „Wytyczne dla właściwych organów                          

w sprawie kontroli zgodności z prawodawstwem UE w odniesieniu do 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  
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z 22.11.2011, s. 18) oraz dyrektywy Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie 

oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych oraz dyrektywy 2002/46/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia 

ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych                    

w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienionych na 

etykiecie” stwierdził, że badany ser był zgodny z deklaracją w zakresie zawartości białka       

i tłuszczu, a niezgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 

1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów 

rolnych oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 92/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 

1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013 r. ze zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 1308/2013” z uwagi na stwierdzoną obecność tłuszczu obcego.  
 

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 ser - załącznik VII część III pkt 2 lit a ppkt viii rozporządzenia 

1308/2013.  
 

O wynikach badań sera strona została poinformowana pismem numer 

DP.8361.234.2014 z dnia 01 września 2014 r. Stronie przesłano również sprawozdanie                    

z badań numer 453/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. wystawione przez Laboratorium                         

w Olsztynie i poinformowano o przysługującym prawie do złożenia wniosku                                     

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

W dniu 03 września 2014 r. po zapoznaniu się z wynikami badań kontrolowany 

przedsiębiorca - „NETTO” Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu - złożył wniosek                            

o przeprowadzenie badań próbki kontrolnej przedmiotowego sera. W związku z powyższym 

próbkę kontrolną przekazano do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno -Spożywczych w Kielcach, ul. Zagnańska 91 zwanego 

dalej „Laboratorium GIJARS w Kielcach” celem przeprowadzenia badań w zakresie 

obecności tłuszczu obcego w tłuszczu mlecznym. Przeprowadzone w wyżej wymienionym 

laboratorium analizy wykazały, że próbka kontrolna przedmiotowego sera również nie 

spełniała wymagań rozporządzenia 1308/2013 z uwagi na obecność tłuszczu obcego             

w tłuszczu mlecznym, co zostało udokumentowane w sprawozdaniu z badań nr 742 / IH / 

2014 z dnia 24 września 2014 r. wystawionym przez Laboratorium GIJARS w Kielcach. 
 

O wyniku badań próbki kontrolnej strona została poinformowana pismem numer 

DP.8361.234.2014 z dnia 06 października 2014 r., przy którym przesłano również 

sprawozdanie z badań numer 742 / IH / 2014 z dnia 24 września 2014 r. wystawione przez 

Laboratorium GIJARS w Kielcach. 
 

Ujawniona w wyniku badań laboratoryjnych nieprawidłowość (obecność tłuszczu 

obcego w serze), wbrew przekazowi wynikającemu z nazwy i składu, wskazywała, że 

nabywany produkt nie był serem, lecz produktem seropodobnym, tym samym konsument 

został wprowadzany w błąd co do rzeczywistego charakteru nabywanego produktu, wbrew 

postanowieniom 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 
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bezpieczeństwie żywności i żywienia” przywołane w art. 6 ust. 2 i 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.) zwanej dalej „ustawą o jakości” [od 13 grudnia 2014 r. art. 7 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.) zwanego dalej „rozporządzeniem 1169/2011”].  
 

Obecność tłuszczu obcego wskazuje, że ser typu mozzarella wiórki 

niedojrzewający tłusty o masie 150 g, oznaczony datą minimalnej trwałości „18.09.2014”                  

i numerem partii „2
”
, wyprodukowany przez „POLMLEK” Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 

03-152 Warszawa, Zakład Mleczarski w Lidzbarku Warmińskim, ul. Topolowa 1, 11-100 

Lidzbark Warmiński był środkiem spożywczym zafałszowanym w rozumieniu art. 3 pkt 10 

ustawy o jakości, gdyż w jego oznakowaniu podano niezgodnie z prawdą nazwę i skład 

produktu (w rzeczywistości był to produkt seropodobny, do produkcji którego użyto również 

tłuszczu innego niż tłuszcz mleczny). 
 

Działając na podstawie art. 34 ustawy o Inspekcji Handlowej Dyrektor Delegatury 

w Piotrkowie Trybunalskim o stwierdzonej nieprawidłowości poinformował producenta 

„POLMLEK” Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa, Zakład Mleczarski                     

w Lidzbarku Warmińskim, ul. Topolowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński i jednocześnie wniósł 

o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wprowadzanego do 

obrotu przetworu mlecznego. O stwierdzonej nieprawidłowości Dyrektor Delegatury                      

w Piotrkowie Trybunalskim powiadomił również Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno - Spożywczych w Olsztynie (pisma numer DP.8361.234.2014 z dnia                      

06 października 2014 r.). 
 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne (pismo z dnia 20.10.2014 r.)  

producent zakwestionowanego sera stwierdził, że sprawdzenie przebiegu całego procesu 

produkcyjnego badanej partii sera nie wykazało odstępstw od obowiązujących procedur. 

Jednocześnie producent poinformował, że przekazał do badań w laboratorium „J.S. Hamilton 

Poland” S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia próbkę (z prób przechowalniczych) 

sera z tej samej partii, co pobrana w sklepie „Netto” w Tomaszowie Mazowieckim,                

a przeprowadzone badania nie wykazały obecności tłuszczu niemlecznego. Na dowód tego 

producent przesłał sprawozdanie z badań Nr 187177/14/GDY z dnia 10-09-2014 r., 

wystawione przez „J.S. Hamilton Poland” S.A. dotyczące badania sera „Mozzarella wiórki 

150g” (data przydatności i numer partii „18.09.2014/2”). Ponadto producent zadeklarował 

(pomimo nie ustalenia przyczyny obecności tłuszczu obcego w badanym produkcie) 

wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń, które będą gwarancją wprowadzania do obrotu 

towarów o jakości deklarowanej na opakowaniu. 
 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż dowody z wyników 

badań próbek przechowalniczych producenta, uzyskanych poza procedurami kontrolnymi nie 

mają znaczenia do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Urzędowe procedury dotyczące 

badań w toku kontroli dopuszczają jako obiektywny dowód (art. 28 ust. 1 ustawy o Inspekcji 
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Handlowej) jedynie wynik badania próbki kontrolnej pobranej w toku tej samej kontroli. 

Wskazują na taką regulację prawną przepisy art. 27 – 29 ustawy o Inspekcji Handlowej, 

przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji 

Handlowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 496) oraz przepisy ustawy o jakości. Powyższe regulacje 

prawne nie dają żadnej możliwości uznania jako dowodu wyników badań laboratoryjnych 

dokonanych na zlecenie producenta, w szczególności badań produktów, których tożsamość 

przedmiotowa nie jest identyczna z produktami pobranymi w toku kontroli u sprzedawcy. 

Potwierdza to również orzecznictwo sądowo administracyjne w tym zakresie (wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2012 r., II GSK 917/11), zgodnie                       

z którym próbka kontrolna towaru, o której mowa w art. 28  ust. 3 ustawy o Inspekcji 

Handlowej, pobierana równocześnie z próbką produktu w celu przeprowadzenia przez organ 

badania jakości produktu, co do zasady stanowi jedyny materiał źródłowy do 

przeprowadzenia badania kontrolnego dla zweryfikowania wyniku wcześniejszego badania. 

Próbka kontrolna została przebadana na wniosek strony, a wyniki jej badań potwierdziły 

wyniki badań próbki podstawowej - w obu próbkach stwierdzono obecność tłuszczu obcego 

w tłuszczu mlecznym. Badania sera typu mozzarella wiórki niedojrzewającego tłustego                       

o masie 150 g, oznaczonego datą minimalnej trwałości „18.09.2014” i numerem partii „2
”
, 

wyprodukowanego przez „POLMLEK” Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa, 

Zakład Mleczarski w Lidzbarku Warmińskim, ul. Topolowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński 

zostały przeprowadzone w akredytowanych laboratoriach urzędowej kontroli żywności, zatem 

ich wyniki należy uznać za wiarygodne. 
 

W związku z wprowadzeniem do obrotu zafałszowanego środka spożywczego          

w dniu 30 grudnia 2014 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie 

wymierzenia kontrolowanemu przedsiębiorcy kary pieniężnej wynikającej z art. 40a ust. 1 pkt 

4 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. Jednocześnie 

poproszono stronę o przesłanie informacji na temat wielkości przychodu i obrotu spółki. 

Przedmiotowe pismo zostało odebrane przez stronę w dniu 02 stycznia 2015 r.  
 

W dniu 16 stycznia 2015 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej        

w Łodzi wpłynęło pismo, w którym strona podała wielkość obrotów za rok 2013. 

 

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 działające na rynku spożywczym zapewniają na wszystkich etapach 

produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, 

zgodność żywności z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności                

i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów. 
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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. 
 

Wprowadzane do obrotu artykuły rolno – spożywcze, jak wynikało z art. 6 ust. 1 

ustawy o jakości są oznakowane, co oznacza, że muszą być spełnione w tym zakresie 

wszystkie wymagania dotyczące oznakowania, uregulowane w przepisach prawa. Natomiast 

art. 6 ust. 2 ustawy o jakości wskazywał, że do znakowania środków spożywczych stosuje się 

odpowiednio wymagania określone w art. 45 ust. 2, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (od 13 grudnia 2014 r. przepisy rozporządzenia 

1169/2011). 
 

                    Art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

wskazywał, że 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 lub produkcji (od 13 grudnia 2014 r. art. 7 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

1169/2011). 
 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o jakości 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 13 grudnia 2014 r. art. 17 ust. 1 

rozporządzenia 1169/2011). 
 

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 ser - załącznik VII część III pkt 2 lit a ppkt viii rozporządzenia 

1308/2013.  
 

Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy o jakości artykuł rolno – spożywczy zafałszowany 

to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej 

poszczególnych artykułów rolno spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone 
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zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania mające na celu ukrycie jego rzeczywistego 

składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają 

interesy konsumentów, w szczególności jeżeli: 
 

a) dokonano zabiegów, które zmieniły lub ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu 

wygląd produktu zgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej, 
 

b) w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości 

handlowej poszczególnych artykułów rolno – spożywczych albo niezgodną z prawdą, 

c) w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, 

terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub 

klasy 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) zafałszowanego środka spożywczego. 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 stwierdził, że wprowadzenie do obrotu zafałszowanego sera,             

w oznakowaniu którego podano niezgodnie z prawdą nazwę (pod nazwą ser 

wprowadzono produkt seropodobny) i skład produktu (w składzie nie podano informacji 

o obecności tłuszczu obcego), biorąc przy tym pod uwagę rolę, jaką przetwory mleczne 

pełnią w życiu codziennym i powszechność ich spożycia, w rażący sposób narusza prawa 

i interesy konsumentów, uniemożliwiając im dokonanie świadomego wyboru przy 

zakupie, zgodnego z ich oczekiwaniami. Konsumenci nabywając ten produkt mieli prawo 

oczekiwać, że mają do czynienia z pełnowartościowym wyrobem, czyli serem typu 

mozzarella, a nie jego substytutem - produktem seropodobnym; 
 

2.  stopień zawinienia stwierdził, że chociaż zafałszowanie środka spożywczego powstało 

na etapie procesu produkcyjnego z winy producenta i nie mogło być wykryte w trakcie 

bieżącej kontroli, to jednak na stronie, jako na profesjonaliście działającym na rynku 

spożywczym od wielu lat (co ustalono na podstawie daty rejestracji w Krajowym 

Rejestrze Sądowym), ciąży obowiązek wprowadzania do obrotu środków spożywczych 

właściwej jakości handlowej. Ponadto skala prowadzonej przez spółkę działalności 

(prowadzi sieć supermarketów na terenie kraju) zobowiązuje ją do podejmowania działań 

umożliwiających weryfikację wprowadzonej przez nią żywności. Ustalenia kontroli 

wskazują że strona nie stosuje się do obowiązków nałożonych na nią przepisami prawa 

żywnościowego w zakresie jakości handlowej, zatem wina strony za nieprzestrzeganie 

tych przepisów jest ewidentna;  
 

3. zakres naruszenia uznał go za bardzo istotny z punktu widzenia właściwości produktu. 

Rzetelna informacja o nazwie i składzie produktu stanowi jeden z najważniejszych 

elementów oznakowania z punktu widzenia właściwości środka spożywczego oraz 
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interesów i praw konsumentów. Brak rzetelnej informacji narusza zarówno przepisy 

unijne jak i krajowe, które mają na celu ochronę interesów konsumentów. Konsument, w 

tym przypadku dokonywał zakupu w przekonaniu, ze nabywa ser, choć w rzeczywistości 

nabywał inny produkt, tym samym nie mógł dokonać świadomego wyboru związanego         

z zakupem przez niego żywności. Należy tu również podkreślić naruszenie interesów 

ekonomicznych konsumenta, ponieważ cena sera jest znacznie wyższa niż od ceny 

środka spożywczego wyprodukowanego z mieszanki tłuszczowej; 
 

4. dotychczasową działalność przedsiębiorcy wziął pod uwagę, że kontrolowany 

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

o jakości, (jak wynika z dokumentacji zgromadzonej przez Wojewódzki Inspektorat 

Inspekcji Handlowej w Łodzi strona wcześniej wprowadziła do obrotu zafałszowaną 

glazurowaną rybę mrożoną);  
 

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

obrotu osiągniętego w 2013 r. i zaliczył kontrolowanego przedsiębiorcę do grupy 

pozostałych przedsiębiorców,  tj. spełniających wyższe kryteria niż wskazane w art. 104 - 

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 4 

ustawy o jakości, dotyczące kar za produkty zafałszowane łączna wysokość kary w tym 

przypadku nie może być niższa niż 1000,00 zł i wyższa niż 10 % przychodu osiągniętego                

w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, a także w oparciu o treść art. 17 

ust. 2 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 01.02.2002r. 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  4.000,00 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 4.000,00 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.  
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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. „NETTO” Sp. z o.o.  
 

               Motaniec 30 

         73-108 Kobylanka 
 

2.        a/a  

 


