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Łódzki Wojewódzki Inspektor                                                               
Inspekcji Handlowej z siedzibą  w Łodzi 

    ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź       

.....................................................                                                             Łódź, dnia 05.06.2015 r. 
(oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) 

                                                                                                           

Nr akt: DS.8361.362.2014 

 

    DECYZJA  Nr 51 / KJ – ŻG / 2015 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.               

o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678) oraz art. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 267 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego  
 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  

wymierza  
 

przedsiębiorcy Stanisławowi Jakubowskiemu   
 

wykonującemu działalność gospodarczą pod nazwą „Sklep Rybno - Spożywczy Stanisław 

Jakubowski” w Sieradzu przy ul. Polnej 13a 
 

karę pieniężną w kwocie 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) na którą składa się: 
 

 kara w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) wynikająca z art. 40a ust. 1 pkt 4 

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

(Dz. U. z 2015 r., poz. 678) w związku z wprowadzeniem do obrotu handlowego 

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

handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678) 3 partii ryb 

mrożonych oferowanych do sprzedaży bez opakowań wartości 248,30 zł z uwagi wyższą, 

od deklarowanej, zawartość glazury (filety z flądry mrożone, glazurowane wyprodukowane 

przez „DRO-RYB” Sp. z o.o., ul. Derdowskiego 19, 89-600 Chojnice; limanda żółtopłetwa 

filety b/s mrożone, glazurowane, której dystrybutorem i importerem była „TRITON 

POLAND” Sp. z o.o., ul. Polska 20, 81-339 Gdynia) oraz podanie nazwy niezgodnej           

z prawdą (limanda żółtopłetwa oznaczona w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej 

tego produktu, jako „sola”, czarniak oznaczony w miejscu sprzedaży na wywieszce 

dotyczącej tego produktu, jako „dorsz”), co naruszało, mając na uwadze stan prawny na 

dzień kontroli, postanowienia art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669) 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 2010 r. nr 136, poz. 914 ze zm.) [od 13 grudnia 2014 r. narusza postanowienia    

art. 7 ust. 1 lit. a 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 



2 

 

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.)]. 
 

 kara w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) wynikająca z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy 

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

z 2015 r., poz. 678) w związku z wprowadzeniem do obrotu handlowego 5 partii ryb 

mrożonych oferowanych do sprzedaży bez opakowań wartości 452,45 zł z uwagi na 

niepodanie w miejscu sprzedaży, na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego 

lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu ilościowej 

zawartości glazury dla 2 partii ryb mrożonych glazurowanych wartości 121,75 zł  oraz 

nazwy albo imienia i nazwiska producenta dla 5 partii ryb mrożonych wartości 452,45 zł 

co naruszało, mając na uwadze stan prawny na dzień kontroli, postanowienia § 17 ust. 1 pkt 

1 i 4 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 09 stycznia 2015 r. 

narusza postanowienia § 19 ust. 1 pkt 2 i 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków 

spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29)].   

 

Uzasadnienie 

 

W dniach od 17 do 21 listopada 2014 r. na podstawie upoważnienia Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer DS.8361.335.2014 z dnia 17.11.2014r. 

inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi, Delegatury w Sieradzu 

przeprowadzili kontrolę w sklepie zlokalizowanym w Sieradzu przy ul. Polnej 13a należącym do 

Stanisława Jakubowskiego wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą „Sklep Rybno-

Spożywczy Stanisław Jakubowski”. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 3 ust. 1 - 3 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem 

paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt 

(Dz. U. L 165 z 30.4.2004 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669) w związku z art. 3 ust. 1 

pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt  1 i 2 ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 

z 2014, poz. 148 ze zm.) w obecności osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego 

przedsiębiorcy (…).  
 

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości oznakowania oraz 

rzetelności przekazywania informacji o będących w sprzedaży produktach rybołówstwa.            

W wyniku dokonania powyższych czynności stwierdzono, że produkty oznakowane w miejscu 

sprzedaży (w cenniku) jako „sola” (w ilości 5,0 kg w cenie 19,00 zł za 1 kilogram) i „dorsz”             

(w ilości 4,0 kg w cenie 25,00 zł za 1 kilogram), zgodnie z informacjami umieszczonymi na 

opakowaniach zbiorczych, to faktycznie limanda żółtopłetwa - filety bez skóry mrożone, 

glazurowane (nazwa łacińska „Limanda aspera”) oznaczona datą minimalnej trwałości: 

„20/01/2016” i numerem partii: „137”, której dystrybutorem i importerem była „TRITON 

POLAND” Sp. z o.o., ul. Polska 20, 81-339 Gdynia, zwana dalej „limandą żółtopłetwą” oraz 

czarniak filet mrożony (nazwa łacińska „Pollachius Virens”), oznaczony datą minimalnej 

trwałości: „22.09.2016” zwany dalej „czarniakiem”. Dostawcą przedmiotowych ryb było 
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MORFISH” Roman Ciołek, Wróblew 52, 98-285 

Wróblew. Na podstawie przedłożonych faktur VAT ustalono, że w okresie od 01 stycznia 2014r. 

do dnia kontroli (17.11.2014 r.) przedsiębiorca zakupił 250,00 kg limandy żółtopłetwej                     

(50 faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MORFISH” Roman 

Ciołek, Wróblew 52, 98-285 Wróblew) i 603,145 kg czarniaka (68 faktur wystawionych przez 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MORFISH” Roman Ciołek, Wróblew 52, 98-285 

Wróblew). Dodatkowo stwierdzono, że w przedmiotowych fakturach czarniak ewidencjonowany 

był jako „filety z dorsza czarniaka b/s”. O stosowaniu w wystawionych fakturach 

nieprawidłowej nazwy dla filetów z czarniaka Dyrektor Delegatury w Sieradzu powiadomił 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MORFISH” Roman Ciołek, Wróblew 52, 98-285 

Wróblew (pismo numer DS.8361.335.2014 z dnia 24.11.2014 r.) i jednocześnie wniósł                         

o podjęcie skutecznych działań zmierzających do wyeliminowania niewłaściwego fakturowania 

sprzedawanych produktów. W odpowiedzi firma ta poinformowała, że zmieniono sposób 

fakturowania czarniaka na poprawny (pismo z dnia 26.11.2014 r.).  
 

                         Zastosowanie przez przedsiębiorcę, na wywieszce umieszczonej bezpośrednio przy 

produkcie nazw „sola” zamiast „limanda żółtopłetwa” oraz „dorsz” zamiast „czarniak” 

naruszało, mając na uwadze stan prawny na dzień kontroli, przepisy 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” 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 2010 r. nr 136, poz. 914 ze 

zm.) zwanej dalej „ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia” [od 13 grudnia 2014 r. 

narusza przepisy art. 7 ust. 1 lit. a 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”]. Stwierdzona nieprawidłowość polegająca na podaniu niezgodnie z prawdą 

nazw ryb wprowadzała konsumentów w błąd co do charakterystyki środka spożywczego, w tym 

jego nazwy, rodzaju, właściwości i świadczyła o ich zafałszowaniu w myśl art. 3 pkt 10 ustawy 

o jakości. Ponadto dla wyżej wymienionych ryb oraz filetów z flądry mrożonych, 

glazurowanych oznaczonych na opakowaniach zbiorczych datą minimalnej trwałości             

„19-07-2015” i numerem partii „60”, których producentem była „DRO-RYB” Sp. z o.o.,           

ul. Derdowskiego 19, 89-600 Chojnice, zwanych dalej „filetami z flądry” w miejscu sprzedaży, 

na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym 

bezpośrednio konsumentowi finalnemu, nie podano nazwy albo imienia i nazwiska 

producenta, a dodatkowo dla limandy żółtopłetwej i filetów z flądry nie podano ilościowej 

zawartości glazury. Brak powyższych oznaczeń naruszał, mając na uwadze stan prawny na 

dzień kontroli, przepisy § 17 ust. 1 pkt 1 i 4 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 09 stycznia 

2015 r. narusza postanowienia § 19 ust. 1 pkt 2 i 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków 
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spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29) zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie znakowania 

poszczególnych rodzajów środków spożywczych]. 
 

Osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorcy (…) 

wyjaśniła (pismo z dnia 21 listopada 2014 r.), że wcześniej w sprzedaży znajdował się dorsz i 

sola, ale po przywiezieniu czarniaka i limandy nie zmieniła nazw w cenniku, ponieważ wszyscy 

jej mówili, że to te same ryby. Nie wiedziała również o obowiązku podania  w cenniku danych 

producenta lub importera. 
 

                   Należy tu wskazać, że przedstawione w trakcie kontroli wyjaśnienia nie mają 

znaczenia w powyższej sprawie i nie zwalniają przedsiębiorcy z odpowiedzialności. Zwrócić 

należy uwagę, że stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  5 grudnia 2008 r. o organizacji 

rynku rybnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1389), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi wykaz 

oznaczeń handlowych produktów rybołówstwa przyjętych na terytorium Polski, o którym mowa 

w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie 

wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 17 z 21.1.2000, 

str. 22) zwanego dalej „rozporządzeniem 104/2000” [przedmiotowe rozporządzenie 104/2000 

zostało uchylone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 

11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa                                 

i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. U. UE L 354 z 28.12.2013, s. 1, ze zm.) 

zwanym dalej „rozporządzeniem 1379/2013”, zaś wskazany art. 4 rozporządzenia 104/2000 

obowiązywał do dnia 12 grudnia 2014 r.]. Zgodnie z tym wykazem limanda żółtopłetwa i sola 

oraz czarniak i dorsz są różnymi gatunkami ryb. Wobec powyższego, w razie wątpliwości          

w związku z nazwami ryb, strona miała możliwość zweryfikowania tych informacji, a tego nie 

uczyniła i w związku z tym wprowadziła do obrotu produkty rybołówstwa zafałszowane.  
 

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, że 5 partii ryb mrożonych oferowanych do sprzedaży 

bez opakowań deklarowanych w miejscu sprzedaży jako: 
 

 „miruna fil.” w cenie 18,50 zł za kilogram (10,00 kg),  

 „morszczuk fil.” w cenie 22,00 zł za kilogram (5,00 kg),  

 „panga 20% glazury fil. ” w cenie 11,90 zł za kilogram (3,00 kg),  

 „tilapia fil.” w cenie 18,50 zł za kilogram (2,50 kg), 

 „kostka z mintaja” w cenie 15,10 zł za kilogram (5,00 kg), 
 

wartości 452,45 zł, które nie odpowiadało jakości handlowej określonej w przepisach prawa 

żywnościowego z uwagi na niepodanie, w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego 

środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi 

finalnemu:  
 

 ilościowej zawartości glazury lub masy ryby bez glazury dla 2 partii ryb mrożonych 

glazurowanych wartości 121,75 zł (tilapia nilowa - filet bez skóry, mrożony, 

glazurowany; mintaj - kostka z fileta mrożona, glazurowana) wartości 121,75 zł wbrew 

postanowieniom, mając na uwadze stan prawny na dzień kontroli, § 17 ust. 1 pkt 4 

rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych (od 09 stycznia 2015 r. 

wbrew postanowieniom § 19 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie znakowania 
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poszczególnych rodzajów środków spożywczych). Na dołączonych do opakowań 

zbiorczych etykietach importerzy przedmiotowych ryb zamieścili informacje dotyczące 

masy netto oraz masy ryby bez glazury, i tak: firma „Eurofish” Sp. z o.o.., ul. Nowy 

Rynek 2, 70-533 Szczecin podała „filety z tilapii nilowej bez skóry 70% oraz woda 

stanowiąca glazurę 30%”, zaś firma „TRITON POLAND” Sp. z o.o., ul. Polska 20,               

81-339 Gdynia dla kostki z mintaja podała „masa netto 5 kg, masa ryby bez glazury 4,60 

kg” co wskazywało na 8 % zawartość glazury, 

 nazwy albo imienia i nazwiska producenta dla 5 partii ryb mrożonych:  

 filetów z miruny patagońskiej ze skórą mrożonych oznaczonych na opakowaniu 

zbiorczym datą minimalnej trwałości „02/2016”, importowanych przez „Tomex 

Danmark A/S 9000 Aalborg, Hasserisvej 139, Danmark; 

  filetów z morszczuka argentyńskiego bez skóry mrożonych oznaczonych na 

opakowaniu zbiorczym numerem partii „3144” i datą minimalnej trwałości      

„08.2015”, importowanych przez „DNHS Poland” Sp. z o.o., ul. Celna 1, 70-644 

Szczecin; 

  pangi sum filetów mrożonych, glazurowanych, bez skóry, bez ości oznaczonej na 

opakowaniu zbiorczym numerem partii „VN 311 VI 282” i datą minimalnej 

trwałości 02/08/2016 importowanej przez „Eurofish” Sp. z o.o.., ul. Nowy Rynek 

2, 70-533 Szczecin;   

 tilapii nilowej filetów bez skóry, mrożonych glazurowanych oznaczonej na 

opakowaniu zbiorczym numerem partii „VN 530 VI 025 i datą minimalnej 

trwałości „09/01/2016” importowanej przez „Eurofish” Sp. z o.o., ul. Nowy Rynek 

2, 70-533 Szczecin;  

  mintaja kostki z fileta mrożonej, glazurowanej oznaczonego na opakowaniu 

zbiorczym numerem partii „L13354B” i datą minimalnej trwałości „30.06.2015” 

importowanego przez „TRITON POLAND” Sp.  z o.o., ul. Polska 20, 81-339 

Gdynia   

wartości 452,45 zł wbrew postanowieniom, mając na uwadze stan prawny na dzień 

kontroli, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych 

(od 09 stycznia 2015 r. wbrew postanowieniom § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia               

w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych). 

 

                   W trakcie kontroli dniu 17 listopada 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 również do badań 

laboratoryjnych próbki (podstawową i kontrolną): 
 

 filetów z flądry z partii liczącej 2,60 kg (próbka podstawowa w ilości 1,08 kg, próbka 

kontrolna w ilości 1,02 kg); 
 

 limandy żółtopłetwej z partii liczącej 5 kg (próbka podstawowa w ilości 1,04 kg próbka 

kontrolna w ilości 1,19 kg).  
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Próbki podstawowe przedmiotowych ryb zostały opisane w protokole pobrania 

próbki numer 01804 i przekazane do Laboratorium Kontrolno-Analitycznego Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, zwanego dalej 

„Laboratorium w Katowicach” celem przeprowadzenia badań organoleptycznych i fizyczno-

chemicznych, zaś próbki kontrolne zostały opisane w protokole pobrania próbki numer 01805, 

zabezpieczone i pozostawiane w kontrolowanej placówce do czasu ich zwolnienia przez 

Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w warunkach uniemożliwiających 

zmianę jakości lub cech charakterystycznych produktu.  
 

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono:  
 

   wyższą zawartość glazury dla filetów flądry - na etykiecie dołączonej do opakowania 

zbiorczego zadeklarowano 10% glazury, a w wyniku urzędowej kontroli żywności  

stwierdzono 14,9% przy niepewności wyniku ± 0,9; 

 

 wyższą zawartość glazury i niższą zawartość białka dla limandy żółtopłetwej - na etykiecie 

dołączonej do opakowania zbiorczego deklarowano max 25% glazury, a w wyniku 

urzędowej kontroli żywności stwierdzono 31,6% przy niepewności wyniku ± 1,9 oraz                          

w tabeli wartości odżywczej deklarowano 18,8 g białka w 100 g, a w wyniku urzędowej 

kontroli żywności stwierdzono 11,2 g/100g przy niepewności wyniku  ± 0,4.   
 

                   Wyniki badań zostały przedstawione w sprawozdaniach z badań numer 315 i 316    

z dnia 01 grudnia 2014 r. wystawionych przez Laboratorium w Katowicach. 
 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej po uwzględnieniu niepewności 

wyników (w odniesieniu do glazury) oraz tolerancji (w odniesieniu do białka) wynikającej                     

z tabeli numer 1 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 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 ustawodawstwa państw członkowskich 

odnoszących się do suplementów żywnościowych w zakresie określenia limitów tolerancji dla 

składników odżywczych wymienionych na etykiecie” stwierdził, że: 
 

    filety z flądry nie odpowiadały jakości handlowej zadeklarowanej przez producenta na 

opakowaniu zbiorczym z uwagi na wyższą zawartość glazury, 
 

    limanda żółtopłetwa nie odpowiadała jakości handlowej zadeklarowanej przez 

producenta na opakowaniu zbiorczym z uwagi na wyższą zawartość glazury oraz 

niższą zawartość białka (limit tolerancji dla żywności zawierającej od 10 do 40 g białka 

na 100g wynosi ± 20 %, zatem otrzymany wynik (11,2 g) nie mieścił się w granicach 
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tolerancji. Rzeczywista zawartość białka uznana byłaby za zgodną z deklaracją wówczas, 

gdyby mieściła się w przedziale od 15,0 % do 22,6 %). 
 

Z wynikami badań laboratoryjnych przedmiotowych ryb strona została zapoznana    

w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 11 grudnia 2014 r. na podstawie upoważnienia 

Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer DS.8361.362.2014 przez 

inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi, Delegatury                            

w Sieradzu. Kontrola została przeprowadzona w obecności osoby upoważnionej do 

reprezentowania przedsiębiorcy (…). Ponadto w trakcie kontroli strona została poinformowana  

o przysługującym prawie do złożenia wniosku o przeprowadzenie badań próbek kontrolnych 

(art. 29 ust. 3 ustawy o Inspekcji Handlowej), co zostało odnotowane w protokole kontroli oraz 

w piśmie numer DS.8361.335.2014 z dnia 11 grudnia 2014 r., przekazanym Renacie 

Jakubowskiej.  
 

                   Również stwierdzone nieprawidłowości polegające na podaniu niezgodnie            

z prawdą danych w zakresie składu (limanda żółtopłetwa, filety z flądry) wprowadzały 

konsumentów w błąd co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego właściwości, 

składu i świadczyły o zafałszowaniu ryb w myśl art. 3 pkt 10 ustawy o jakości.  
 

                   Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli zostały udokumentowane                 

w protokołach kontroli z dnia 17 listopada 2014 r. (numer akt kontroli DS.8361.335.2014)                  

i z dnia 11 grudnia 2014 r. (numer akt kontroli DS.8361.362.2014), sprawozdaniach z badań 

numer 315 i 316 z dnia 01 grudnia 2014 r. wystawionych przez Laboratorium w Katowicach, 

załącznikach numer 1 i 2 oraz na zdjęciach wykonanych w trakcie tej kontroli. 

Po zapoznaniu się z wynikami badań osoba upoważniona do reprezentowania 

przedsiębiorcy oświadczyła (pismo z dnia 11 grudnia 2014 r.), iż kontrolowany przedsiębiorca 

rezygnuje z badania próbek kontrolnych. Pismem numer DS.8361.362.2014 z dnia 04 lutego 

2015 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej działając na podstawie art. 28 ust. 2 

ustawy o Inspekcji Handlowej zwolnił próbki kontrolne, gdyż dalsze ich przechowywanie stało 

się bezprzedmiotowe. 
 

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

w Sieradzu o stwierdzonych nieprawidłowościach poinformował producenta                                        

oraz dystrybutora/importera zakwestionowanych ryb - „DRO-RYB” Sp. z o.o., ul. Derdowskiego 

19, 89-600 Chojnice i „TRITON POLAND” Sp. z o.o., ul. Polska 20, 81-339 Gdynia                           

i jednocześnie wniósł o podjęcie skutecznych działań zmierzających do wyeliminowania                     

z obrotu ryb niezgodnych z deklaracją podaną na opakowaniu. O niewłaściwej jakości handlowej 

ryb powiadomiony zostały również Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych w Gdańsku (pismo nr DS.8361.362.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.) oraz 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku (pismo nr DS.8361.362.2014 z dnia 

07 stycznia 2015 r.).  
 

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne firma „DRO-RYB” Sp. z o.o.                          

z siedzibą w Chojnicach (pismo z dnia 23 grudnia 2014 r.) stwierdziła, że wielokrotnie 

przeprowadzane przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – 

Spożywczych w Gdańsku kontrole nie wykazały odchyleń od podanej na etykiecie zawartości 

glazury i w związku z tym domniemywa, że w łańcuchu dystrybucji nastąpiło wtórne działanie 
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osób, które spowodowało podwyższoną zawartość glazury. Natomiast firma „TRITON 

POLAND” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (pismo z dnia 30 grudnia 2014 r.) poinformowała, że 

stwierdzona nieprawidłowość jest odosobnionym przypadkiem, zobowiązała się do poprawy 

oznakowania, a także zapewniła, że dołoży wszelkich starań aby stwierdzone niezgodności 

zostały usunięte. 
 

W związku z wprowadzeniem do obrotu handlowego zafałszowanych artykułów 

rolno – spożywczych oraz artykułów rolno – spożywczych nieodpowiadających jakości 

handlowej w dniu 05 maja 2015 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne                 

w sprawie wymierzenia kontrolowanemu przedsiębiorcy kar pieniężnych wynikających z art. 

40a ust. 1 pkt 3 i 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 za rok 2014. Przedmiotowe pismo zostało odebrane w dniu 07 maja 2015 r.   
 

 W dniu 11 maja 2015 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej        

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

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi mając 

na uwadze powyższe ustalił i stwierdził. 
 

Obowiązujące od dnia 13 grudnia 2014 r. rozporządzenie 1169/2011 w art. 8 ust. 1 

wskazuje, że podmiotem działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za informację na 

temat żywności jest podmiot, pod którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek dany 

środek spożywczy lub – jeżeli ten podmiot nie prowadzi działalności w Unii – importer danego 

środka spożywczego na rynek Unii. Ust. 2 wskazuje, że podmiot działający na rynku 

spożywczym odpowiedzialny za informację na temat żywności zapewnia obecność i rzetelność 

informacji na temat żywności zgodnie z mającym zastosowanie prawem dotyczącym informacji 

na temat żywności oraz z wymogami odpowiednich przepisów krajowych, ale jednocześnie     

ust. 5 wskazuje, że bez uszczerbku dla ust. 2 podmioty działające na rynku spożywczym 

zapewniają przestrzeganie w przedsiębiorstwach pozostających pod ich kontrolą wymogów 

prawa dotyczącego informacji na temat żywności i odpowiednich przepisów krajowych 

mających znaczenie dla ich działalności  i upewniają się, że wymogi te są spełnione.  
 

Również art. 17 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.) w ust. 1 wskazuje, że 

podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze i podmioty działające na rynku pasz 

zapewniają na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji                                

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

z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie 

przestrzegania tych wymogów. 
 

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

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

                  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. 46 w 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. 
 

Art. 7 ust. 1 obowiązującego od dnia 13 grudnia 2014 r. rozporządzenia 1169/2011 

również stanowi, 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. 
 

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 

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 finalnych, 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, 
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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. 
 

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o organizacji rynku 

rybnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1389) Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi wykaz 

oznaczeń handlowych produktów rybołówstwa przyjętych na terytorium Polski, o którym mowa 

w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 104/2000 [od dnia 13 grudnia 2014 r. rozporządzenie 1379/2013]. 
 

Wymagania w zakresie oznakowania środków spożywczych bez opakowań                  

były określone w § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych       

(od 09 stycznia 2015 r. są określone w § 19 ust. 1 rozporządzenia  w sprawie znakowania 

poszczególnych rodzajów środków spożywczych). Przepis ten stanowił, że w przypadku środków 

spożywczych bez opakowań oprócz nazwy środka spożywczego podaje się: 
 

1) nazwę albo imię i nazwisko producenta; 
 

2) wykaz składników; 
 

3) klasę jakości albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone               

w przepisach szczególnych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych 

artykułów rolno – spożywczych lub ich grup albo jeżeli obowiązek podawania klasy 

jakości handlowej albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów; 
 

4) w przypadku produktów rybołówstwa, w rozumieniu pkt 3.1 załącznika nr 1 do 

rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do 

żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 ze. zm.), mrożonych 

glazurowanych - dodatkowo informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub 

ryby albo owoców morza w tych produktach; 
 

5) w przypadku pieczywa – dodatkowo: 

a) masę jednostkową, 

b) informację „pieczywo produkowane z ciasta mrożonego” albo „pieczywo 

produkowane z ciasta głęboko mrożonego” w przypadku zastosowania takich 

procesów technologicznych. 
 

                   Informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się w miejscu sprzedaży na 

wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym 

bezpośrednio konsumentom [§ 17 ust 2 rozporządzenia w sprawie znakowania środków 

spożywczych (od 9 stycznia 2015 r. § 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znakowania 

poszczególnych rodzajów środków spożywczych)]. 
 

W niniejszej sprawie, w toku kontroli przeprowadzonej w sklepie zlokalizowanym             

w Sieradzu przy ul. Polnej 13a należącym do Stanisława Jakubowskiego wykonującego 

działalność gospodarczą pod nazwą „Sklep Rybno-Spożywczy Stanisław Jakubowski” 

stwierdzono, że kontrolowany przedsiębiorca wprowadził do obrotu 3 partie ryb zafałszowanych 

co do nazwy i składu oraz 5 partii ryb nieodpowiadających jakości handlowej z uwagi na brak 

wymaganych oznaczeń, tym samym naruszył przepisy o jakości handlowej (art. 4 ust. 1 i art. 6 
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ust. 2 ustawy o jakości, § 17 ust. 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia w sprawie znakowania środków 

spożywczych). Podawanie nazw oraz składu ryb mrożonych glazurowanych niezgodnie z prawdą 

a także nieinformowanie w oznakowaniu ryb bez opakowań jednostkowych o ilościowej 

zawartości glazury i ich producencie stanowi niedopełnienie obowiązku zapewnienia zgodności 

oferowanych produktów z wymogami obowiązującego prawa żywnościowego. Ustalenia 

kontroli jednoznacznie wskazują, że strona nie stosowała się do obowiązków nałożonych na nią 

przepisami prawa żywnościowego w zakresie jakości handlowej, tym samym wina strony za 

nieprzestrzeganie tych przepisów jest ewidentna. 
 

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) zafałszowanych ryb oraz ryb nieodpowiadających 

jakości handlowej. Na skutek przeprowadzonego postępowania, po uwzględnieniu kryteriów 

wynikających z art. 40a ust. 5 ustawy o jakości (stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, 

zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno 

– spożywczych i wielkość jego obrotów), Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

wydał decyzję o wymierzeniu temu przedsiębiorcy kar pieniężnych. Wykonując dyspozycję art. 

40a ust. 5 ustawy o jakości Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając: 
 

1. stopień szkodliwości czynu w odniesieniu do: 
 

 produktów zafałszowanych stwierdził, że podanie nazw oraz składu niezgodnego              

z prawdą w rażący sposób naruszało interesy konsumentów, gdyż wprowadzało ich         

w błąd co do charakterystyki środka spożywczego, w tym co do jego nazwy i składu. 

Zastosowanie nazw niezgodnych z prawdą świadczyło o podmianie asortymentowej, 

nadającej produktowi wyższe walory jakościowe niż w rzeczywistości. Posługiwanie się 

nazwą „sola” czy „dorsz” tj. ryb o ustalonej renomie miało na celu podkreślenie lepszej 

jakości oferowanego produktu, a przez to wpływało na atrakcyjność oferty i stanowiło 

zachętę do zakupu, zaś wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych                 

o zawyżonej zawartości glazury stanowi w efekcie zaniżenie masy ryby bez glazury, co     

z kolei narusza ekonomiczne interesy konsumentów, gdyż zamiast ryby konsumenci 

otrzymują wodę. Należy tu podkreślić, że jednym z podstawowych praw konsumenta jest 

prawo do bezpieczeństwa ekonomicznego i zdrowotnego, którego częścią składową jest 

możliwość świadomego podejmowania decyzji w zakresie dokonywania wyboru dóbr,             

a wprowadzenie do obrotu artykułów rolno – spożywczych zafałszowanych 

uniemożliwiało konsumentom dokonywanie wyboru związanego ze spożywaną przez 

nich żywnością, opartego na wiedzy i przekonaniu, bowiem dopiero rzetelna informacja  

o danym produkcie daje podstawy do świadomego wyboru. Ograniczenie lub brak 

możliwości podjęcia racjonalnej decyzji szkodzi konsumentom, gdyż wiąże się                            

z niekorzystnym z ekonomicznego punktu widzenia wyborem produktu, 
 

 ryb nieodpowiadających jakości handlowej stwierdził, że brak w miejscu sprzedaży 

informacji co do danych producenta, a w szczególności co do ilościowej zawartości 

glazury naruszał interes konsumentów, w związku z ograniczeniem ich prawa do pełnej 

informacji o produkcie. Brak tych informacji może wpływać na proces decyzyjny 

potencjalnego konsumenta w przedmiocie zakupu danej ryby, 
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2. stopień zawinienia stwierdził, że za prawidłowe oznakowanie ryb w miejscu sprzedaży 

odpowiadał kontrolowany przedsiębiorca, zatem to on ponosi pełną odpowiedzialność za 

podanie w miejscu sprzedaży nazw niezgodnych z prawdą jak i za nieuwidocznienie 

informacji co do ilościowej zawartości glazury i danych producenta. Zarówno prawidłowe 

nazwy ryb jak i brakujące informacje znajdowały się na opakowaniach zbiorczych 

zakwestionowanych produktów, a mimo to strona zamieściła informacje nieprawdziwe bądź 

nie zamieściła informacji w ogóle, tym samym nie wywiązała się z ciążącego na niej 

obowiązku zapewnienia konsumentom rzetelnych i niezbędnych informacji. Nieznajomość 

przepisów czy też opieranie się na zdaniu innych osób nie zwalniają strony                                    

z odpowiedzialności. Ponadto oceniając stopień zawinienia Łódzki Wojewódzki Inspektor 

Inspekcji Handlowej uwzględnił fakt, że zafałszowanie ryb co do składu (wyższa od 

deklarowanej zawartość glazury) powstało na etapie procesu produkcyjnego z winy 

producentów i nie mogło być wykryte w trakcie bieżącej kontroli, ale jednocześnie wziął pod 

uwagę, że obowiązkiem przedsiębiorcy jest zwracanie szczególnej uwagi aby do obrotu 

handlowego nie trafiały artykuły rolno – spożywcze zafałszowane. Jako podmiot działający 

na rynku spożywczym winien zapewnić przestrzeganie w przedsiębiorstwie pozostającym 

pod jego kontrolą wymogów prawa dotyczącego informacji na temat żywności                                       

i odpowiednich przepisów krajowych mających znaczenie dla jej działalności i upewnić się 

że wymogi te są spełnione, a tego obowiązku  nie wypełnił i przez to wprowadził do obrotu 

artykuły rolno – spożywcze zafałszowane (zaufanie tylko producentowi i bierne 

oczekiwanie, że wprowadzone do obrotu towary są właściwej jakości nie jest wystarczające 

do wykazania należytej staranności), 
 

3. zakres naruszenia w odniesieniu do: 
 

 produktów zafałszowanych uznał, że wprowadzenie do obrotu artykułu rolno – 

spożywczego zafałszowanego jest działaniem sprzecznym z prawem i godzi w interesy 

konsumentów. Informacja o nazwie i składzie produktu stanowi jeden z najważniejszych 

elementów jakości handlowej, zatem podanie ich niezgodnie ze stanem faktycznym 

świadczyło o naruszeniu przepisów mających na celu ochronę interesów konsumentów. 

Konsument nie mógł w tym przypadku dokonać świadomego wyboru związanego             

z zakupem przez niego żywności, gdyż otrzymywał informację nieprawdziwą co do 

nazwy i składu (ilości glazury),  
 

 ryb nieodpowiadających jakości handlowej stwierdził, że został naruszony istotny                        

z punktu widzenia ochrony konsumentów obowiązujący w dniu kontroli przepis § 17 ust. 

1 pkt 1 i 4 rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych. Zarówno § 17 

ust. 1 pkt 1 i 4 rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych 

(obowiązujące w dniu 17.11.2014 r.) jak i § 19 ust. 1 pkt 2 i 5 obecnie obowiązującego 

rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych 

nakładają na przedsiębiorców obowiązek uwidaczniania (w miejscu bezpośrednio 

dostępnym konsumentowi) w przypadku produktów rybołówstwa oferowanych do 

sprzedaży bez opakowań informacji dotyczących zarówno ilościowej zawartości glazury 

jak i danych producenta. Brak tych informacji uniemożliwia konsumentowi podjęcie 

właściwej decyzji przy realizowaniu zakupu, 
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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. przychodu i zakwalifikował zgodnie z art. 104 ustawy z dnia  2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 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 4 ustawy o jakości, stanowiącego, iż kto wprowadza do obrotu artykuły 

rolno spożywcze zafałszowane podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10 % 

przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary (w tym 

przypadku … zł) nie niższej jednak niż 1.000,00 zł,  

 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 (co w tym przypadku 

stanowiło kwotę … zł), lecz nie mniejszej niż 500,00 zł,  

 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 01.02.2002 r. 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 

kontrolowanemu przedsiębiorcy Stanisławowi Jakubowskiemu wykonującemu działalność 

gospodarczą pod nazwą „Sklep Rybno-Spożywczy Stanisław Jakubowski” karę pieniężną                      

w wysokości 3.500,00 zł, na którą składa się: 

 kara w wysokości 3.000,00 zł z tytułu wprowadzenia do obrotu handlowego 

zafałszowanego artykułu rolno - spożywczego;  

 kara minimalna w wysokości 500,00 zł  z tytułu wprowadzenia do obrotu handlowego                             

artykułów rolno – spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej. 
 

 

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. 
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2. Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości strona jest zobowiązana uiścić należność 

pieniężną w wysokości 3.500,00 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. Stanisław Jakubowski 

                  (…)  
 

2.        a/a  

 

 


