
1 

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor                                                               
Inspekcji Handlowej z siedzibą  w Łodzi 

    ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź       

.....................................................                                                         Łódź, dnia 18.05.2015 r. 
(oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) 

                                                                                                               

Nr akt: ŻG.8361.282.2014 

 

    DECYZJA  Nr 40 / 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 „JOT-Ł” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 

 ul. Żmigrodzka 249 

 

karę pieniężną w kwocie 8.459,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt 

dziewięć złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu handlowego jednej partii napoju 

alkoholowego na bazie piwa, musującego gazowanego o nazwie handlowej „Kрымсқoe 

Игристое” o objętości 0,7 l, alk. 9% obj. oznaczonego datą minimalnej trwałości 

„11.VIII.2015” (data minimalnej trwałości stanowiła jednocześnie numer partii 

produkcyjnej), wyprodukowanego przez „Kolwin” Sp. z  o. o, 98-100 Łask, ul. Piekarnicza 2, 

wartości 2.255,84 zł nieodpowiadającego jakości handlowej z uwagi na zastosowanie,                

nazwy (w miejscu sprzedaży), oznakowania, sposobu prezentacji i wyglądu 

wprowadzającego konsumentów w błąd co do charakterystyki środka spożywczego, w tym 

jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu miejsca pochodzenia lub produkcji, wbrew 

postanowieniom art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej 

artykułów rolno – spożywczych (Dz. U z 2014r. poz. 669 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 

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

z 2010r. nr 136, poz. 914 ze zm.) [od 13 grudnia 2014 r. narusza postanowienia art. 7 ust. 1 

lit. a i ust. 4 lit. b 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.).  
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Uzasadnienie 

W dniach od 31 października 2014 r. do 05 listopada 2014 r. na podstawie 

upoważnienia Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer 

ŻG.8361.282.2014 z dnia 31 października 2014 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Łodzi, przeprowadzili kontrolę w hurtowni zlokalizowanej  

w Łodzi przy ul. Budy 1, należącej do „JOT-Ł” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 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 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 2014, poz. 148 ze 

zm.) w obecności osoby czynnej – (…). Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wraz         

z pouczeniem o prawach i obowiązkach kontrolowanego przesłano w dniu 31 października 

2014 r. na adres siedziby spółki (Wrocław, ul. Żmigrodzka 249), zaś w dniu 06 listopada 

2014r. przesłano pozostałe dokumenty z kontroli, w tym protokół kontroli z dnia                   

31 października 2014 r. Przesyłki te zostały odebrane przez stronę w dniu 22 stycznia 2015 r. 

 

Celem sprawdzenia rzetelności przekazywanych informacji o wyrobach 

inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi zakupili m.in.                    

jedną butelkę napoju alkoholowego deklarowanego w miejscu sprzedaży jako „szampan wino 

musujące 0,7 l” za który zapłacili 7,69 zł. Na otrzymanym paragonie sprzedaż ta 

zarejestrowana była jako „szampan wino musujące 0,7l 1x 7,69 7,69A”  
 

W trakcie kontroli w wyniku oględzin opakowania jednostkowego stwierdzono, 

że zakupiony przez inspektorów wyrób alkoholowy to napój alkoholowy na bazie piwa 

musujący gazowany o nazwie handlowej „Kрымсқoe Игристое” o objętości 0,7 l, alk. 9% 

obj., oznaczony datą minimalnej trwałości „11.VIII.2015” (data minimalnej trwałości 

stanowiła jednocześnie numer partii produkcyjnej), wyprodukowany przez „Kolwin”          

Sp. z o. o, 98-100 Łask, ul. Piekarnicza 2, w skład którego wchodziło piwo słodowe i napój 

bezalkoholowy (woda kwas cytrynowy – regulator kwasowości, aromat, karmel – barwnik,  

aspartam, acesulfam K, sacharynian sodu – substancje słodzące, sorbinian potasu, benzoesan 

sodu – substancje konserwujące), zwany dalej „napojem alkoholowym na bazie piwa”.  
 

W sprzedaży znajdowało się 613 butelek napoju alkoholowego na bazie piwa 

wartości 2255,84 zł (wartość wyliczona według ceny brutto uwidocznionej na wywieszce). 

Napój ten wyłożony był na paletach, przy których uwidoczniona była wywieszka o treści 

„szampan wino musujące 0,7 l  „2,99 szt. cena netto”, „3,68 cena brutto” Promocja”  
 

                  Zastosowana w miejscu sprzedaży nazwa wyrobu, a także sposób jego 

oznakowania przez producenta i prezentacja wprowadzały konsumenta w błąd                        
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w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, 

właściwości, składu, miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji w rozumieniu 

przepisów  art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów 

rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 669 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”         

w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a 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” [od 13 grudnia 2014r. w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a i ust. 4 lit. b 

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]. 
 

                   Przedmiotowy napój alkoholowy na bazie piwa znajdował się w butelkach              

z ciemnego szkła (zielonych), zamkniętych plastikowym korkiem. Korek ten utrzymywany 

był za pomocą drucianej klamry i otoczony złotą folią aluminiową. Folia w całości 

przykrywała zamknięcie oraz szyjkę i kończyła się etykietą (opaską), na której widniał napis 

„Kрымсқoe Игристое” oraz rysunek „gałązka z listkami”. Na etykiecie znajdującej się          

z przodu opakowania umieszczona była nazwa handlowa „Kрымсқoe Игристое” napisana 

cyrylicą, zaś na etykiecie umieszczonej z tyłu opakowania znajdowała się nazwa rodzajowa 

„napój alkoholowy na bazie piwa musujący gazowany”, pod którą podany był skład napoju. 

Ponadto na szyjkę butelki nałożony był w kształcie litery L papierowy pasek przypominający 

banderolę (znaki skarbowe akcyzy). Producent na etykiecie znajdującej z przodu opakowania 

oraz na opasce znajdującej się na szyjce butelki zastosował kolorystykę czarno - złotą              

z białymi napisami, zaś na z tyłu opakowania umieścił etykietę czarną z białymi napisami. 

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia przywołanym w art. 6 

ust. 2 ustawy o jakości oznakowanie środka spożywczego obejmuje wszystkie 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. 
 

                   Zastosowana w miejscu sprzedaży nazwa „szampan wino musujące” dla napoju 

alkoholowego wyprodukowanego na bazie piwa oraz sposób jego oznakowania i prezentacji      

z uwzględnieniem wyglądu, rodzaju opakowania wprowadzały konsumenta w błąd co do 

prawdziwego charakteru danego napoju. Napój ten przypominał będące na rynku napoje 

winiarskie.  
 

                  Zakup przedmiotowego napoju kontrolowany przedsiębiorca udokumentował 

fakturami VAT nr: FA-22842/10/14 z dnia 30 października 2014 r., FA-22328/10/14 z dnia 

23 października 2014 r., FA-19591/10/14 z dnia 10 września 2014 r. i FA-19206/10/14 z dnia 

05 września 2014 r. wystawionymi przez „JOT-Ł” P.H.U. Jerzy Łysek, ul. Jaskółcza 7,                   

51-420 Wrocław. W powyższych fakturach przedmiotowy napój alkoholowy na bazie piwa 

został zaewidencjonowany jako „szampan wino musujące 0,7l” i pod tą nazwą został również 

wprowadzony do systemu komputerowego w kontrolowanej hurtowni. 
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Stwierdzone nieprawidłowości zostały udokumentowane w protokole kontroli 

numer ŻG.8361.282.2014 z dnia 31 października 2014 r., zestawieniu artykułów 

żywnościowych skontrolowanych pod względem oznakowania oraz na zdjęciach wykonanych 

w trakcie kontroli. 
 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 34 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.                   

o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.) pismami numer ŻG.8361.282.2014       

z dnia 24 listopada 2014 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Handlowy o stwierdzonych 

nieprawidłowościach powiadomił kontrolowanego przedsiębiorcę oraz producenta - 

„Kolwin” Sp. z  o. o, 98-100 Łask, ul. Piekarnicza 2 i jednocześnie wniósł o podjęcie 

niezwłocznych działań zmierzających do wyeliminowania z obrotu napoju oznakowanego                      

w sposób wprowadzający konsumenta w błąd. O fakcie tym powiadomiony został również 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Łodzi 

(pismo numer ŻG.8361.282.2014 z dnia 18 listopada 2014 r.). Jednocześnie o fakturowaniu 

wyrobu z nazewnictwem niezgodnym z rzeczywistym powiadomiony został jego dostawca 

„JOT-Ł” P.H.U. Jerzy Łysek, ul. Jaskółcza 7, 51-420 Wrocław (pismo numer 

ŻG.8361.282.2014 z dnia 25 listopada 2014 r.) 
 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne (pismo z dnia 10 grudnia 2014 r.) 

producent poinformował, ze nie zgadza się z zarzutami dotyczącymi opakowania i sposobu 

oznakowania zakwestionowanego produktu, gdyż: 

 obowiązujące przepisy nie zabraniają rozlewania innych napojów niż wyroby winiarskie 

do butelek ciśnieniowych,  

 zastosowany do zamknięcia butelek korek plastikowy nie jest korkiem grzybkowym, 

 podane na etykietach informacje są prawdziwe i kompletne i pozwalają konsumentowi               

w sposób jednoznaczny ocenić z jakim produktem ma do czynienia, 

 obcojęzyczna nazwa produktu nie musi wprowadzać klienta w błąd co do jego 

pochodzenia, gdyż firma nie informowała, że produkt pochodzi z Federacji Rosyjskiej,    

a nazwa „Krymskoje Igristoje” jest nazwą handlową, 

 naklejenie na szyjkę butelki papierowego paska nie ma na celu wprowadzenie klienta              

w błąd, że jest to znak skarbowy akcyzy. 
 

Jednocześnie producent stwierdził, że nieuprawnionym jest również twierdzenie, 

że użyte opakowania i zastosowany sposób oznakowania przyczyniły się do tego, że 

kontrolowany przedsiębiorca na wywieszce umieszczonej bezpośrednio przy produkcie użył 

nazwy „szampan wino musujące” oraz że w fakturach sprzedaży używano takiej nazwy, gdyż 

nie ma wpływu na to jakie błędy w fakturowaniu popełniają jego odbiorcy. Produkowane 

przez „Kolwin” Sp. z o.o. napoje alkoholowe na bazie piwa są fakturowane zgodnie                       

ze stanem faktycznym. Dodatkowo poinformował, że z dniem 16.10.2014 r. wstrzymał 

produkcję napoju alkoholowego na bazie piwa musującego gazowanego o nazwie 

„Krymskoje Igristoje”. 
 

Natomiast dostawca zakwestionowanego wyrobu do kontrolowanej jednostki               

„JOT-Ł” P.H.U. Jerzy Łysek, ul. Jaskółcza 7, 51-420 Wrocław wyjaśnił, że napój alkoholowy 

na bazie piwa, musujący gazowany o nazwie handlowej „Kрымсқoe Игристое” był 

ewidencjonowany jako „szampan wino musujące 0,7l” z powodu błędnego poinformowania 
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firmy przez dostawcę. Po stwierdzeniu błędu produkt został wycofany ze sprzedaży oraz 

wprowadzono prawidłowe nazewnictwo (pismo z dnia 11 grudnia 2014 r.). 
 

Strona, pomimo przesłanego monitu (09.01.2015r.) nie udzieliła odpowiedzi na 

wystąpienie pokontrolne (termin udzielenia odpowiedzi upłynął w dniu 12 grudnia 2014 r.). 
 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej po zapoznaniu się z pismami 

nie podzielił stanowiska producenta „Kolwin” Sp. z  o. o, 98-100 Łask, ul. Piekarnicza 2 

wyrażonego w piśmie z dnia 10 grudnia 2014 r. Stwierdził, że wykorzystane opakowania 

(butelki), ich wygląd, sposób oznakowania i prezentacji w rażący sposób naruszał interesy 

konsumentów, gdyż nie pozwalał im na łatwą identyfikację charakteru środka spożywczego, 

tym samym producent nie wyczerpywał zobowiązania do udzielenia pełnej, rzetelnej                          

i prawdziwej informacji. 
 

Należy tu podkreślić, że obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań               

w zakresie jakości handlowej niektórych napojów (Dz. U. z 2015 poz. 474) w § 2 wskazuje, że 

do napojów o których mowa w § 1 (napoje zawierające dwutlenek węgla, znajdujące się pod 

ciśnieniem powyżej 1 bara) można stosować szklane butelki i zamknięcia określone w art. 

69 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiającego niektóre 

szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu 

do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, 

etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (Dz. U. UE L 193                              

z 24.07.2009 str. 60 ze zm.), jeżeli nie wprowadzają konsumenta w błąd co do 

prawdziwego charakteru danego napoju, w szczególności przez jego oznakowanie                       

i prezentację, a także pozwalają na odróżnienie napoju niebędącego wyrobem 

winiarskim od wyrobów winiarskich, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 12 maja 

2011r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, w obrocie tymi wyrobami i organizacji 

rynku wina (Dz. U. z 2014 r. poz. 104).  
 

Jednak napoje alkoholowe na bazie piwa wyprodukowane przez „Kolwin” Sp. 

o.o. z siedzibą w Łasku nie spełniały tych wymagań [w dniu 31.10.2014 r. naruszone były 

przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011 r.                     

w sprawie szczegółowych wymagań jakości handlowej w zakresie opakowań niektórych 

wymagań winiarskich (Dz. U. nr 87, poz. 489)].  
 

W związku z wprowadzeniem do obrotu artykułu rolno - spożywczego 

nieodpowiadającego jakości handlowej w dniu 19 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 przez stronę w dniu 23 marca 2015 r. 

Ponieważ kontrolowany przedsiębiorca nie przesłał informacji na temat wielkości 

obrotu w dniu 16 kwietnia 2015 r. pismem numer ŻG.8361.282.2014 poinformowano stronę  

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 08 maja 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 01.02.2002 

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. 
 

                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.  
 

                Art. 6 ust. 1, 2 i 3 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, natomiast ust. 3 stanowił, że do reklamy oraz do 

prezentacji artykułów rolno-spożywczych, w tym w szczególności w odniesieniu do ich 

kształtu, wyglądu, lub opakowania, zastosowanych materiałów opakowaniowych, sposobu 

prezentacji oraz otoczenia, w jakim są prezentowane, stosuje się odpowiednio wymagania 

określone w art. 46 ust. 1 pkt 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 
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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 co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, 

rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod 

wytwarzania lub produkcji (lit. a). 
 

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, 
  

natomiast w art. 7 ust. 4 lit. b stanowi, że ust. 1 ma również zastosowanie do prezentacji 

środków spożywczych, w szczególności kształtu, wyglądu lub opakowania, zastosowanych 

materiałów opakowaniowych, sposobu ustawienia oraz otoczenia w jakim są pokazywane. 
 

Stwierdzone nieprawidłowości w toku kontroli przeprowadzonej                                       

w hurtowni zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Budy 1, należącej do „JOT-Ł” Sp. z o.o.                      

z siedzibą we Wrocławiu jednoznacznie wskazują, że partia napoju alkoholowego na bazie 

piwa została wprowadzona do obrotu z naruszeniem obowiązujących wówczas przepisów art. 

6 ust. 2 i 3 ustawy o jakości w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (a także obowiązujących obecnie przepisów art. 7 ust. 1 lit. a i ust. 4 lit. b 

rozporządzenia 1169/2011, § 2 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia              

23 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej 

niektórych napojów), gdyż zastosowana, w miejscu sprzedaży, nazwa, sposób prezentacji, 

wygląd opakowania i oznakowanie wprowadzały konsumentów w błąd, co do charakterystyki 

środka spożywczego, w tym jego rodzaju, właściwości, składu i miejsca pochodzenia. Należy 

tu podkreślić, że strona mogła, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, wyeliminować te 

nieprawidłowości poprzez dokonanie oceny prawidłowości oznakowania wprowadzanych do 

obrotu napojów alkoholowych, 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 prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze nie zastosowała się do 

obowiązków nałożonych na nią przepisami prawa żywnościowego w zakresie jakości 

handlowej, a zatem była odpowiedzialna za nieprzestrzeganie tych przepisów. 
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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 środka spożywczego 

nieodpowiadającego jakości handlowej stwierdził, że zastosowanie nazwy „szampan 

wino musujące” dla napoju alkoholowego na bazie piwa, oferowanego przy tym do 

sprzedaży w opakowaniach szklanych oznakowanych w sposób przypominający 

musujące napoje winiarskie w rażący sposób naruszało interesy konsumentów, gdyż  byli 

oni wprowadzani w błąd, co do charakteru środka spożywczego. Konsument ma prawo 

do rzetelnej informacji o produkcie, aby podjąć właściwą decyzję podczas dokonywania 

zakupu, a w tym przypadku mógł zakupić produkt niezgodny z jego oczekiwaniami, gdyż 

w momencie podejmowania decyzji o zakupie mógł sugerować się tylko zamieszczoną  

w miejscu sprzedaży nazwą oraz sposobem oznakowania i wyglądem wyrobu; 
 

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

z przepisów prawa żywnościowego leżała po stronie kontrolowanego  przedsiębiorcy, 

ponieważ to w hurtowni należącej do strony w miejscu sprzedaży oznaczono napój 

alkoholowy na bazie piwa jako „szampan wino musujące”. Należy tu również podkreślić, 

że chociaż producent napoju wykorzystał opakowania szklane, zastosował grafikę i 

oznakowanie, które sugerowało, że mamy do czynienia z napojem winiarskim to jednak 

strona miała możliwość zapobieżenia tym nieprawidłowościom. Przy odrobinie 

staranności, bez znacznych nakładów pracy i kosztów mogła wyeliminować to na etapie 

przyjęcia towaru i wykładania go do sprzedaży. Strona jednak na własne ryzyko nie 

podejmowała żadnych działań w zakresie kontroli prawidłowości oznakowania 

sprzedawanych produktów, a jako profesjonalista działający na rynku spożywczym od 

trzech lat (co ustalono na podstawie daty rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze 

Sądowym), powinna zapewnić zgodność żywności z wymogami prawa żywnościowego 

właściwymi dla jego działalności i kontrolować przestrzeganie tych wymogów. Skala 

prowadzonej przez stronę działalności zobowiązuje ją do podejmowania działań 

umożliwiających weryfikację wprowadzanej do obrotu żywności, aby oferowane do 

sprzedaży środki spożywcze spełniały wymagania w zakresie jakości handlowej i nie 

wprowadzały konsumentów w błąd; 
 

3. zakres naruszenia uznał, że stwierdzone nieprawidłowości stanowiły naruszenie 

przepisów z zakresu prezentacji i oznakowania środka spożywczego, które są istotne              

z punktu widzenia interesów i praw konsumentów, a także właściwości tego produktu. 

Prawo żywnościowe ma na celu ochronę interesów konsumentów i powinno stanowić 

podstawę dokonywania przez konsumentów świadomego wyboru związanego ze 

sprzedawaną żywnością. Wprowadzenie na rynek żywności, która nie jest prezentowana  
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i oznakowana w sposób przewidziany w przepisach, jak w przedmiotowej sprawie, 

pozbawia konsumentów możliwości świadomego wyboru; 
 

4. dotychczasową działalność przedsiębiorcy wziął pod uwagę, że kontrolowany 

przedsiębiorca w okresie ostatnich 24 miesięcy po raz 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 stronę informację na temat wielkości 

osiągniętego w 2014 r. obrotu i zakwalifikował go 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 artykuły rolno spożywcze 

nieodpowiadające jakości handlowej podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej 

wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez 

wprowadzenie tych artykułów do obrotu (w tym przypadku … zł), lecz nie mniejszej niż 

500,00 zł a także z treści art. 17 ust. 2 rozporządzenia (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 karę w wysokości   

8.459,00 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 8.459,00 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) 
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Otrzymują: 
 

1. „JOT - Ł” Sp. z o.o. 
 

       ul. Żmigrodzka 249  

       51-129 Wrocław  

2.        a/a  


