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Łódzki Wojewódzki Inspektor                                                               
Inspekcji Handlowej z siedzibą  w Łodzi 

    ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź       

.....................................................                                                        Łódź, dnia 14.05.2015 r. 
 (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) 
 

Nr akt: ŻG.8361.290.2014  

 

       DECYZJA  Nr 39 / 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, poz. 267 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego  

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
 

wymierza  
 

przedsiębiorcom Dorocie Karbownik  i Dariuszowi Błaszczyk 
 

wspólnikom spółki cywilnej „P.H.U.” wykonującym działalność gospodarczą  

w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 69 
 

 

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

wprowadzenia do obrotu handlowego 2 partii napojów alkoholowych wyprodukowanych 

przez Z.P. „Polmos Lublin”, „Stock Polska” Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin 

wartości łącznej 51,90 zł nieodpowiadających jakości handlowej z uwagi na zastosowanie 

nazwy rodzajowej „wódka” dla napojów spirytusowych o zawartości 36% obj. alkoholu, 

oraz podwójnego nazewnictwa wbrew postanowienia ust. 15 lit. b załącznika II 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 

2008r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń 

geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 

1576/89 (Dz. U. WE L 39 z 13.2.2008, str.16 ze  zm.) oraz art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 2 pkt 1 

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

z 2014 r. poz. 669 ze zm.) [od 13 grudnia 2014 r. art. 7 ust. 1 lit. a i art. 17 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.)].  
 

Uzasadnienie 
 

W dniach od 06 do 10 listopada 2014 r. na podstawie upoważnienia Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer ŻG.8361.290.2014 z dnia  
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06 listopada 2014 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej  

w Łodzi przeprowadzili kontrolę w sklepie spożywczym zlokalizowanym w Łodzi przy  

ul. Lutomierskiej 69, należącym do Doroty Karbownik wykonującej działalność gospodarczą 

pod nazwą P.H.U. s.c. Dorota Karbownik i Dariusza Błaszczyka wykonującego działalność 

gospodarczą pod nazwą „P.H.U.” Dariusz Błaszczyk. Kontrolę przeprowadzono na podstawie 

przepisów 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 ze zm.), 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 2014r., poz. 148 ze zm.)                

w obecności wspólnika Dariusza Błaszczyka.  
 

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych stwierdzono, że w sprzedaży 

znajdowały się 2 partie napojów alkoholowych o nazwie handlowej „żołądkowa gorzka        

z miętą” o objętości 500 ml, oznaczonych numerami partii „295311103” i „350311103” 

wyprodukowanych przez Z.P. „Polmos Lublin”, „Stock Polska” Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 6, 

20-402 Lublin wartości łącznej 51,90 zł, dla których zastosowano dwie nazwy rodzajowe.  
 

Na etykiecie znajdującej się z przodu opakowania umieszczona była nalepka        

z informacją „odkryj wyjątkową recepturę”, po zdjęciu tej nalepki pojawiała się kolejna                   

z recepturą, a po jej odklejeniu pojawiał się napis „wódka żołądkowa gorzka”. Również na 

nakrętce uwidoczniona była nazwa „wódka żołądkowa”, a z boku znajdował się napis 

„Specjal Herbs Bitter Vodka”, natomiast na kontretykiecie znajdującej się z tyłu opakowania 

uwidoczniona była nazwa „napój spirytusowy”. 
 

                  Przedmiotowe napoje alkoholowe zawierały 36% obj. alkoholu (informacja 

zamieszczona na opakowaniach jednostkowych) zatem zastosowana dla nich nazwa 

rodzajowa „wódka” była bezzasadna i naruszała postanowienia ust. 15 lit. b załącznika II 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 

2008r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń 

geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 

1576/89 (Dz. U. WE L 39 z 13.2.2008, str.16 ze zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 

110/2008” oraz art. 47 ust. 1 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” przytoczony 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.) zwanej 

dalej „ustawą o jakości” [od 13 grudnia 2014 r. narusza postanowienia art. 17 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 
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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”]. Ust. 15 lit. b 

załącznika II rozporządzenia 110/2008 jednoznacznie wskazuje, że minimalna objętościowa 

moc alkoholu w wódce wynosi 37,5 %, zaś art. 47 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności 

i żywienia stanowi że nazwa środka spożywczego powinna odpowiadać nazwie ustalonej 

dla danego rodzaju środka spożywczego, zatem zastosowanie dla napoju alkoholowego 

zawierającego 36 % alkoholu nazwy „wódka” narusza przepisy prawa żywnościowego. 

Należy tu również podkreślić, że stosowanie podwójnego nazewnictwa dla danego środka 

spożywczego wprowadza konsumenta w błąd co do charakterystyki środka spożywczego,                    

w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości w rozumieniu art.. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy                             

o bezpieczeństwie żywności i żywienia przywołanego w art. 6 ust. 2 ustawy o jakości (od                 

13 grudnia 2014 r. art. 7 ust. 1 lit. a rozporządzenia 1169/2011). 
 

Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość została udokumentowana              

w protokole kontroli (numer akt ŻG.8361.290.2014), zestawieniu artykułów żywnościowych 

skontrolowanych pod względem oznakowania 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.) Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji 

Handlowej wystąpił, do producenta Z.P. „Polmos Lublin”, „Stock Polska” Sp. z o.o.,             

ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin, z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do 

wycofania z obrotu napojów spirytusowych oznaczonych niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami. O fakcie tym powiadomiony został również Wojewódzki Inspektorat Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Lublinie (pismo numer ŻG.8361.255.2014              

z dnia 27 października 2014 r.).  
 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne producent poinformował (pismo z dnia 

10.11.2014 r.), iż z końcem 2013 roku zmienił oznakowanie opakowań produktów 

„Żołądkowa Gorzka” o mocy objętościowej 36 % alkoholu we wszystkich pojemnościach 

oraz wersjach smakowych w całości eliminując z nich oznaczenia „wódka”, czy też „vodka”, 

zaprzestał również wprowadzania na rynek wcześniej wyprodukowanych partii produktów, 

których oznakowanie zawierało nieprawidłową nazwę.  
 

W związku z wprowadzeniem do obrotu środków spożywczych 

nieodpowiadających jakości handlowej w dniu 18 marca 2015 r. zostało wszczęte z urzędu 

postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kontrolowanym przedsiębiorcom kary 

pieniężnej wynikającej z art. 40 a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Strony zostały poinformowane 

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 

skorzystały. Jednocześnie poproszono strony o przesłanie informacji na temat wielkości 

obrotów za rok 2014. Przedmiotowe pismo zostało odebrane przez strony w dniu 20 marca 

2015 r. 

Ponieważ kontrolowani przedsiębiorcy nie przesłali informacji na temat wielkości 

obrotu w dniu 16 kwietnia 2015 r. pismem numer ŻG.8361.290.2014 poinformowano strony 

o przedłużeniu terminu zakończenia toczącego się postępowania administracyjnego                     
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i ponownie poproszono o przesłanie informacji na temat wielkości obrotu za rok 2014. 

Przedmiotowe pismo zostało odebrane w dniu 20 kwietnia 2015 r. 

 W dniu 22 kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji 

Handlowej w Łodzi wpłynęły zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej 

straty) w roku podatkowym 2014 (PIT 36) Doroty Karbownik i Dariusza Błaszczyka. 
 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ustalił 

i stwierdził. 
 

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania 

prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności  

i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002 

r. ze zm.) podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze i podmioty działające na 

rynku pasz zapewniają na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji  

w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz  

z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie 

przestrzegania tych wymogów. 
 

Ustawa o jakości stanowi w art. 4 ust. 1, że wprowadzane do obrotu artykuły 

rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli  

w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe 

wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez 

producenta.  
 

Jak wynika z przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości przez jakość handlową 

należy rozumieć cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości 

organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii 

produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, 

opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, 

weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. 
 

Załącznik II zatytułowany „Napoje spirytusowe” rozporządzenia 110/2008 w ust. 

15 lit. b wskazuje, że  minimalna objętościowa moc alkoholu w wódce wynosi 37,5 %. 
 

                  Art. 6 ust. 2 ustawy o jakości stanowił, 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. Przytoczony art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a 

wskazywał, iż 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. 
 

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 
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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]. 
 

Stwierdzone, w toku kontroli przeprowadzonej w sklepie spożywczym 

zlokalizowanym w Łodzi  przy ul. Lutomierskiej 69, należącym do Doroty Karbownik            

i Dariusza Błaszczyka wspólników spółki cywilnej „P.H.U.”, nieprawidłowości 

jednoznacznie wskazują, że dwie partie napojów spirytusowych o zawartości 36 % obj. 

alkoholu, zostały wprowadzone do obrotu z naruszeniem obowiązujących przepisów 

rozporządzenia 110/2008, a także art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o jakości z uwagi na 

zastosowanie podwójnego nazewnictwa, w tym zastosowaniu nazwy rodzajowej „wódka” dla 

napojów nie spełniających tych wymagań. Należy tu podkreślić, że strony mogły, bez 

ponoszenia dodatkowych kosztów, wyeliminować tę nieprawidłowość poprzez dokonanie 

oceny prawidłowości oznakowania wprowadzanych do obrotu artykułów rolno-spożywczych, 

lecz tego nie uczyniły, tym samym nie dopełniły obowiązku zapewnienia zgodności 

oferowanych produktów z wymogami powszechnie obowiązującego polskiego                                      

i europejskiego prawa żywnościowego. Ustalenia kontroli jednoznacznie wskazują, że strony, 

jako podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze nie zastosowały się do obowiązków 

nałożonych na nie przepisami prawa żywnościowego w zakresie jakości handlowej, a zatem 

były również odpowiedzialne za nieprzestrzeganie tych przepisów. 
 

Biorąc powyższe pod uwagę Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

uznał, iż kontrolowani przedsiębiorcy byli odpowiedzialni za wprowadzenie do obrotu         

(w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy o jakości) napojów alkoholowych 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 tym przedsiębiorcom 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 napojów 

alkoholowych nieodpowiadających jakości handlowej stwierdził, że zastosowanie 

podwójnego nazewnictwa przy jednoczesnym wskazaniu nazwy „wódka” dla napojów 

spirytusowych nie spełniających tych wymagań w istotny sposób naruszało interesy 

konsumentów, ponieważ byli oni wprowadzani w błąd co do nazwy, rodzaju                               

i właściwości środka spożywczego; 
 

2. stopień zawinienia uwzględnił fakt, że stwierdzona nieprawidłowość powstała na etapie 

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

nieprawidłowości leżało w możliwościach stron i przy odrobinie staranności, bez 

znacznych nakładów pracy i kosztów mogła być wyeliminowana na etapie przyjęcia 

towaru do sklepu lub wykładania go do sprzedaży. Strony jednak zaufały producentowi  

i nie zweryfikowały oznakowania sprzedawanych wyrobów, co skutkowało 
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wprowadzeniem do obrotu produktów nieodpowiadających jakości handlowej, a jako 

przedsiębiorcy działający na rynku spożywczym od wielu lat, powinni zapewnić 

zgodność żywności z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności 

i kontrolować przestrzeganie tych wymogów; 
 

3. zakres naruszenia uznał, że zastosowanie nazwy „wódka” dla wyrobów 

niespełniających tych wymagań oraz posługiwanie się podwójnym nazewnictwem 

narusza przepisy (ust. 15 lit. b załącznik II rozporządzenia 110/2008, art. 6 ust. 2 i art. 7 

ust. 2 pkt. 1 ustawy o jakości) w zakresie oznakowania istotne również z punktu widzenia 

interesów i praw konsumentów, tym bardziej że nazwa wyrobu jest jednym z głównych 

elementów oznakowania. Nierzetelne informowanie w oznakowaniu produktów o ich 

nazwie stanowi niedopełnienie obowiązku zapewnienia zgodności oferowanych 

produktów z wymogami europejskiego prawa żywnościowego; 
 

4. dotychczasową działalność przedsiębiorcy wziął pod uwagę, że kontrolowani 

przedsiębiorcy w okresie ostatnich 24 miesięcy po raz pierwszy naruszyli 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 

osiągniętych w 2014 r. obrotów i zakwalifikował, zgodnie z art. 106 ustawy z dnia                       

02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze 

zm.), do grupy mikroprzedsiębiorców. 
 

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, lecz nie mniejszej niż 500,00 zł a także z treści art. 

17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia                           

28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 

powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiającego procedury  

w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. ze zm.) ustalającego normę, 

iż kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być 

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji 

Handlowej orzekł jak w sentencji i wymierzył kontrolowanym przedsiębiorcom Dorocie 

Karbownik i Dariuszowi Błaszczyk wspólnikom spółki cywilnej „P.H.U.” karę minimalną  

w wysokości  500,00 zł. 
 

Pouczenie: 
 

1. Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kpa, art. 129 § 1 i 2 kpa stronom 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 strony są zobowiązane 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).  
 

 

                                                                          w z. Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora 

                                                                                        Inspekcji Handlowej w Łodzi 
 

                                                                                                 Barbara Warzywoda  

                                                                                   Zastępca Wojewódzkiego Inspektora      

                                                                                             Inspekcji Handlowej  
 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) 

Otrzymują: 
 

1.  Dorota Karbownik 

(…) 

2. Dariusz Błaszczyk 
                     (…)  

 

3. a/a  


