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Łódzki Wojewódzki Inspektor                                                               
Inspekcji Handlowej z siedzibą  w Łodzi 

    ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź       

.....................................................                                                         Łódź, dnia 08.05.2015 r. 
(oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) 

                                                                                                               

Nr akt: DS.8361.249.2014 

 

    DECYZJA  Nr 35 / 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 „Buzet” Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu, 

   ul. Warszawska 8 

 

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

obrotu handlowego jednej partii produktu rolnictwa ekologicznego o nazwie „ketchup 

łagodny Primaeco” wyprodukowanego przez „Primavika” Sp. z o.o., ul. Akacjowa 27,                 

62-023 Gądki, Zakład Produkcji: Lutom 34, gmina Sieraków, wartości łącznej 47,94 zł 

nieodpowiadającego jakości handlowej z uwagi na: 
 

 bezzasadne zamieszczenie informacji („PRODUKT WOLNY OD GMO” oraz 

„Produkujemy bez użycia konserwantów, sztucznych barwników, aromatów                              

i glutaminianu sodu”) sugerujących szczególne właściwości produktu wbrew 

postanowieniom art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia  25 sierpnia 2006 r.                                 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594) przywołanego w art. 6 

ust. 2 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. narusza art. 7 ust. 

1 lit. 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.)], 
 

 niepoprzedzenie daty minimalnej trwałości wyrażeniem „najlepiej spożyć przed” 

wbrew postanowieniom § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi             

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

poz. 774) [od 13 grudnia 2014 r. Załącznik X ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
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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 17 do 22 października 2014 r. na podstawie upoważnienia 

Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer DS.8361.306.2014 z dnia 

17 października 2014 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej                   

w Łodzi, Delegatury w Sieradzu przeprowadzili kontrolę w supermarkecie 

„INTERMARCHE” zlokalizowanym w Wieluniu przy ul. Warszawskiej 8, należącym do 

„Buzet” Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu. 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) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt  1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 

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

upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorcy –  (…).               
 

W trakcie kontroli stwierdzono, że 6 opakowań produktu rolnictwa 

ekologicznego o nazwie handlowej „ketchup łagodny Primaeco” o masie 315 g, 

oznaczonego numerem partii „W 67” i datą minimalnej trwałości „14-03 2015” 

wyprodukowanego przez „Primavika” Sp. z o.o.,  ul. Akacjowa 27, 62-023 Gądki, Zakład 

Lutom 34, gmina Sieraków  w cenie 7,99 zł za opakowanie, wartości łącznej 47,94 zł nie 

odpowiadało jakości handlowej określonej w przepisach prawa żywnościowego. 
 

                  W wyniku oględzin opakowań jednostkowych stwierdzono, że na etykiecie 

naklejonej na szyjce butelki, zamieszczono informację o treści „PRODUKT WOLNY OD 

GMO” oraz „Produkujemy bez użycia konserwantów, sztucznych barwników, aromatów                

i glutaminianu sodu”. Zamieszczenie takowych informacji było bezzasadne i naruszało 

obowiązujące w dniu 17 października 2014 r. przepisy art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia                

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594) zwanej 

dalej „ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia” przywołanego w art. 6 ust. 2 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. narusza art. 7 ust. 

1 lit. 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”], gdyż 
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wprowadzało konsumentów w błąd, przez sugerowanie, że środek spożywczy posiada 

szczególne właściwości, podczas gdy wszystkie podobne produkty rolnictwa ekologicznego 

posiadają takie właściwości. Przepisy prawa żywnościowego jednoznacznie wskazują, że 

GMO i produkty wytworzone z GMO lub przy ich użyciu nie są wykorzystywane w produkcji 

ekologicznej jako żywność, pasza, substancje pomocnicze w przetwórstwie, środki ochrony 

roślin, nawozy, środki poprawiające glebę, nasiona, roślinny materiał rozmnożeniowy, 

mikroorganizmy i zwierzęta produkty rolnictwa ekologicznego (Art. 9 ust. 1 zatytułowany 

„Zakaz stosowania GMO” rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. 

w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego 

rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 189 z 20.07.2007 ze zm.) zwanego dalej 

„rozporządzeniem 834/2007”). Również art. 27 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 

889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 

produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania                        

i kontroli (Dz. U. L 250 z 18.09.2008 r. ze zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 889/2008” 

stanowi, że w przetwórstwie żywności ekologicznej, z wyjątkiem wina można stosować 

wyłącznie substancje wymienione w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.                    

W załączniku VIII zatytułowanym „Niektóre produkty i substancje używane do produkcji 

przetworzonej żywności ekologicznej, o których mowa w art. 27 ust.1 lit. a nie wskazano aby 

do sosu typu ketchup można było stosować jakiekolwiek dodatki do żywności                              

i substancje wspomagające przetwarzanie. Podawanie zatem informacji o nieobecności 

składników, które z mocy prawa nie mogą być obecne w produkcie jest bezzasadne i narusza 

obowiązujące przepisy.   
 

                   Ponadto oględziny wykazały, że cyfrowa data minimalnej trwałości zamieszczona 

na nakrętce nie została poprzedzona  wyrażeniem „najlepiej spożyć przed”, co naruszało 

obowiązujące w dniu 17 października 2014 r. przepisy § 11 ust. 2 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” [od 13 grudnia 2014 r. Załącznik X ust. 1 lit. a rozporządzenia 1169/2011]. 
 

Powyższe nieprawidłowości zostały udokumentowane w protokole kontroli 

(numer akt DS.8361.306.2014), protokole oględzin nr 1 z dnia 17.10.2014 r. oraz na zdjęciach 

zrobionych w trakcie kontroli. 
 

Działając na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji 

Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.) pismem numer DS.8361.306.2014 z dnia                   

17 listopada 2014 r. Dyrektor Delegatury w Sieradzu o stwierdzonych nieprawidłowościach 

poinformował producenta „Primavika” Sp. z o.o., ul. Akacjowa 27, 62-023 Gądki                               

i jednocześnie wniósł o podjęcie skutecznych działań zmierzających do wyeliminowania                  

z obrotu wyrobu niewłaściwie oznakowanego. O fakcie tym powiadomiony został również 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Poznaniu 

(pismo numer DS.8361.306.2014 z dnia 17 listopada 2014 r.).  
 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne (pismo z dnia 01.12.2014 r.) producent 

poinformował, iż wdrożył działania naprawcze poprzez opracowanie nowych, poprawnych 

etykiet. 
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W związku z wprowadzeniem do obrotu artykułu rolno - spożywczego 

nieodpowiadającego jakości handlowej w dniu 11 marca 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 19 marca 2015 r. 

Ponieważ kontrolowany przedsiębiorca nie przesłał informacji na temat wielkości 

przychodu i obrotu w dniu 09 kwietnia 2015 r. pismem numer DS.8361.306.2014 

poinformowano stronę o przedłużeniu terminu zakończenia toczącego się postępowania 

administracyjnego i ponownie poproszono o przesłanie informacji na temat wielkości obrotu 

za rok 2014. Przedmiotowe pismo zostało odebrane w dniu 14 kwietnia 2015 r. 

W dniu 23 kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej 

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

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi mając na 

uwadze powyższe ustalił i stwierdził. 
 

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 01.02.2002r. 

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. 
 

                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.  
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                Art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o jakości stanowił, że artykuły rolno – spożywcze 

wprowadzane do obrotu są oznakowane, a do ich znakowania 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. Przytoczony art. 45 ust. 2 ustawy o jakości stanowił, 

iż oznakowanie środka spożywczego obejmuje wszelkie informacje w postaci napisów      

i innych oznaczeń, w tym znaki towarowe, nazwy handlowe, elementy graficzne i symbole, 

dotyczące środka spożywczego i umieszczone na opakowaniu, etykiecie, obwolucie, ulotce, 

zawieszce oraz w dokumentach, które są dołączone do tego środka spożywczego lub odnoszą 

się do niego, zaś art. 46 ust. 1 pkt 1 wskazywał, iż oznakowanie środka spożywczego nie 

może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności przez sugerowanie, że środek 

spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze 

posiadają takie właściwości (lit. c).  
 

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. 
 

Art. 9 ust. 1 rozporządzenia 834/2007 stanowi że „GMO i produkty wytworzone 

z GMO lub przy ich użyciu nie są wykorzystywane w produkcji ekologicznej jako 

żywność, pasza, substancje pomocnicze w przetwórstwie, środki ochrony roślin, nawozy, 

środki poprawiające glebę, nasiona, roślinny materiał rozmnożeniowy, mikroorganizmy           

i zwierzęta”. 
 

Rozporządzenie 889/2008 w art. 27 ust. 1 lit. a, stanowi że w przetwórstwie 

żywności ekologicznej, z wyjątkiem wina można stosować wyłącznie substancje 

wymienione w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia. W załączniku VIII 

zatytułowanym „Niektóre produkty i substancje używane do produkcji przetworzonej 

żywności ekologicznej, o których mowa w art. 27 ust.1 lit. a” nie wskazano aby do sosu typu 

ketchup można było stosować jakiekolwiek dodatki do żywności i substancje wspomagające 

przetwarzanie. 
 

Podstawowe wymagania dotyczące oznakowania wszystkich opakowanych 

środków spożywczych były określone w przepisach rozporządzenia w sprawie znakowania 

środków spożywczych. Rozporządzenie to w § 11 ust. 2 stanowiło, że datę minimalnej 
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trwałości poprzedza się określeniem „najlepiej spożyć przed”, jeżeli jest określona datą 

dzienną, albo wyrażeniem „najlepiej spożyć przed końcem” w innych przypadkach [od                  

13 grudnia 2014 r. Załącznik X ust. 1 lit. a rozporządzenia 1169/2011]. 
 

Stwierdzone nieprawidłowości w toku kontroli przeprowadzonej w supermarkecie 

„INTERMARCHE” zlokalizowanym w Wieluniu przy ul. Warszawskiej 8, należącym do 

„Buzet” Sp. z o.o. jednoznacznie wskazują, że jedna partia produktu rolnictwa ekologicznego 

o nazwie handlowej „ketchup łagodny Primaeco”, została wprowadzona do obrotu                      

z naruszeniem obowiązujących wówczas przepisów art. 6 ust. 2 ustawy o jakości w związku  

z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (a także 

obowiązujących obecnie przepisów art. 7 ust. 1 lit. c rozporządzenia 1169/2011), gdyż 

zastosowany sposób oznakowania wprowadzał konsumentów w błąd, poprzez sugerowanie, 

że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, podczas gdy wszystkie podobne środki 

spożywcze posiadają takie właściwości. Należy tu podkreślić, że strona mogła, bez 

ponoszenia dodatkowych kosztów, wyeliminować te nieprawidłowości poprzez dokonanie 

oceny prawidłowości oznakowania wprowadzanego do obrotu produktu rolnictwa 

ekologicznego, lecz tego nie uczyniła, tym samym nie dopełniła obowiązku zapewnienia 

zgodności oferowanych produktów z wymogami powszechnie obowiązującego polskiego                    

i europejskiego prawa żywnościowego. 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, a zatem 

była również 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) 

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 polegający na wprowadzeniu do obrotu produktu rolnictwa 

ekologicznego nieodpowiadającego jakości handlowej stwierdził, że zamieszczenie na 

etykiecie informacji sugerujących szczególne właściwości produktu podczas gdy 

wszystkie podobne produkty rolnictwa ekologicznego posiadają takie właściwości           

w istotny sposób narusza interesy konsumentów. Przepisy prawa nie zezwalają na 

używanie do tego typu produktów ekologicznych konserwantów, sztucznych barwników, 

aromatów, glutaminianu sodu, a także na wykorzystywanie produktów wytworzonych      

z GMO lub przy ich użyciu, zatem zamieszczanie informacji „PRODUKT WOLNY OD 

GMO” oraz „Produkujemy bez użycia konserwantów, sztucznych barwników, 

aromatów i glutaminianu sodu jest bezzasadne i wprowadza konsumenta w błąd, gdyż 

sugeruje, że inne produkty rolnictwa ekologicznego mogą zawierać takowe składniki;  
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2. stopień zawinienia uwzględnił fakt, że stwierdzone nieprawidłowości powstały na etapie 

produkcji (z winy producenta), lecz jednocześnie stwierdził, że zapobieżenie tym 

nieprawidłowościom leżało w możliwościach strony i przy odrobinie staranności, bez 

znacznych nakładów pracy i kosztów mogło być wyeliminowane na etapie przyjęcia 

towaru do sklepu. Strona na własne ryzyko nie podejmowała żadnych działań w zakresie 

kontroli prawidłowości oznakowania sprzedawanych produktów, a jako profesjonalista 

prowadząca przedsiębiorstwo spożywcze od dziesięciu lat (co ustalono na podstawie daty 

rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym), prowadząca supermarket w ramach 

znanej sieci „Intermarche” powinna przestrzegać w przedsiębiorstwie pozostającym pod 

jej kontrolą wymogów prawa dotyczącego informacji na temat żywności i upewnić się że 

wymogi te są spełnione. Należy tu wskazać, że skala prowadzonej przez stronę 

działalności zobowiązuje ją do podejmowania działań umożliwiających weryfikację 

wprowadzanej do obrotu żywności, a jednak strona tego nie uczyniła i wprowadziła do 

obrotu niewłaściwie oznakowany artykuł rolno-spożywczy; 
 

3. zakres naruszenia uznał, że stwierdzone niezgodności stanowiły istotne naruszenie 

przepisów z zakresu znakowania środków spożywczych. Zamieszczanie informacji 

sugerujących szczególne właściwości produktu, podczas gdy z mocy prawa produkt takie 

właściwości winien posiadać stanowi niedopełnienie obowiązku zapewnienia zgodności 

oferowanego produktu z wymogami polskiego i europejskiego prawa żywnościowego         

w zakresie oznakowania; 
 

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 strony informację na temat wielkości 

osiągniętego w 2014 r. obrotu oraz oświadczenie strony z dnia 17 października 2014 r., 

zgodnie z którym strona zakwalifikowała się 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.). 
 

                     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 artykuł rolno - spożywczy 

nieodpowiadający jakości handlowej podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej 

wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez 

wprowadzenie tego artykułu do obrotu, 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 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                    
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(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 2012 r. poz. 749 ze zm.).  
 

 

 

                                                                            w z. Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora 

                                                                                        Inspekcji Handlowej w Łodzi 
 

                                                                                                 Barbara Warzywoda  

                                                                                   Zastępca Wojewódzkiego Inspektora      

                                                                                             Inspekcji Handlowej  

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

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) 

 

Otrzymują: 

1. „Buzet” Sp. z o.o.   
 

   ul. Warszawska 8      

    98-300 Wieluń  
   

2.      a/a 

 


