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Łódzki Wojewódzki Inspektor                                                               
Inspekcji Handlowej z siedzibą  w Łodzi 

    ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź       

.....................................................                                                          Łódź, dnia 11.03.2016 r. 
 (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) 
 

  Nr akt: ŻG.8361.232.2015 

  

    DECYZJA  Nr 24 / KJ – ŻG / 2016 

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 2015 r., poz. 678 ze zm.) oraz 

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.             

z 2016 r., poz. 23) zwanej dalej „kpa” po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego  
 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
 

wymierza 
 

przedsiębiorcy „North Food Polska” S.A.  

z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36 
 

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

obrotu handlowego potrawy wartości 9,90 zł, nieodpowiadającej jakości handlowej             

z uwagi na niewskazanie w wykazie składników gatunku ryby wbrew postanowieniom § 19 

ust. 1 pkt 3 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) w związku z ust. 5 części B zatytułowanej „Określanie niektórych składników nazwą 

kategorii zamiast nazwy szczegółowej” załącznika VII 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 14 do 16 października 2015 r. na podstawie upoważnienia 

Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer ŻG.8361.232.2015 z dnia                          

14 października 2015 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej                 

w Łodzi przeprowadzili kontrolę w restauracji „North Fish” zlokalizowanej w Łodzi przy                

ul. Drewnowskiej 58, należącej do „North Food Polska” S.A. z siedzibą w Kielcach,                       

Al. Solidarności 36. 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.  
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o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678), 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 upoważnionej do reprezentowania 

kontrolowanego przedsiębiorcy koordynatora zmiany (…). 
 

Celem sprawdzenia jakości potraw oraz prawidłowości oznakowania                              

i rzetelności przekazywanych o nich informacji, inspektorzy występując w charakterze 

nabywców zakupili potrawy deklarowane w cenniku jako „dorsz w chrupiącej panierce”                

w cenie 9,90 zł/110g, „miruna z cebulką” w cenie 11,90 zł/170g.  
 

W trakcie kontroli stwierdzono, że na stanie placówki nie było dorsza z gatunku 

Gadus, znajdował się natomiast (zgodnie z etykietą dołączoną do opakowania zbiorczego 

czarniak - filety mrożone, przekładane folią, b/sk (Pollachius virens), oznakowany datą 

minimalnej trwałości „01/04/2017”, importowany przez „Triton Poland” Sp. z o.o., ul. Polska 

20, 81-339 Gdynia, który został zakupiony za dowodem wydania RW numer 10/020749/2015 

z dnia 08.10.2015 r., wystawionym przez „Eurocash” S.A., ul. Pass 20c, 05-870 Błonie. 

Osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorcy koordynator zmiany 

(…) oświadczyła (pismo z dnia 14.10.2015 r.), że do przygotowania potrawy deklarowanej w 

cenniku jako „dorsz w chrupiącej panierce” użyto fileta mrożonego b/sk czarniak (Pollachius 

virens). Stwierdzony stan mógł wskazywać na wprowadzenie do obrotu potrawy 

zafałszowanej 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 ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą o jakości”. 

W placówce znajdowały się również mrożone filety z miruny patagońskiej 

oznakowane datą minimalnej trwałości „03.2017”, importowane przez „Morex” sp. z o.o.    

Al. Grunwaldzka 82, 80 – 244 Gdańsk, które zostały użyte do przygotowania drugiej potrawy 

to jest „miruny z cebulką”. 
 

Celem zweryfikowania gatunków ryb wykorzystanych do przygotowania 

zakupionych przez inspektorów potraw, ryby podzielono na dwie części, z których jedną jako 

próbki podstawowe opisano w protokole pobrania próbki numer 02651 i przekazano do 

Laboratorium Kontrolno-Analitycznego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów            

z siedzibą w Olsztynie, ul. Poprzeczna 19, zwanym dalej „Laboratorium w Olsztynie”, zaś 

drugą część jako próbki kontrolne opisano w protokole pobrania próbki numer 02652, 

zabezpieczono, zamrożono i pozostawiono w kontrolowanej placówce do czasu ich 

zwolnienia przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. 
 

Ustalenia kontroli zostały udokumentowane w protokole kontroli numer 

ŻG.8361.232.2015 z dnia 14 października 2015 r. oraz na zdjęciach wykonanych                    

w toku kontroli. 
 

                    Przeprowadzone w Laboratorium w Olsztynie analizy wykazały obecność 

czarniaka (dorsza czarnego) (Pollachius virens), oraz miruny (patagońska/nowozelandzka 

Macruronus magellanicus / novaezelandiae), co zostało opisane w sprawozdaniach z badań 

numer 587/2015 i 588/2015 z dnia 20.11.2015 r. O wynikach badań laboratoryjnych 
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przedsiębiorca został poinformowany pismem numer ŻG.8361.232.2015 z dnia 03 grudnia 

2015 r. przy którym przesłano sprawozdania z badań numer 587/2015 i 588/2015 z dnia 

20.11.2015r wystawione przez Laboratorium w Olsztynie. Przedmiotowe pismo zostało 

odebrane przez kontrolowanego przedsiębiorcę w dniu 08 grudnia 2015 r. 
 

                     W dniu 16 grudnia 2015r. przedsiębiorca poinformował, że rezygnuje z badania 

próbki kontrolnej „dorsza w chrupiącej panierce”. Jednocześnie wyjaśnił, że od 23 września 

2015r. dla gatunku ryby czarniak (Pollachius virens) posługuje się nazwą „dorsz czarny” 

zgodnie z wykazem oznaczeń handlowych gatunków oraz wodnych bezkręgowców. Ponadto 

spółka podkreśliła cytat „stosowanie alternatywnej nazwy „dorsz czarny” jest odpowiedzią 

na oczekiwania konsumenckie, ponieważ przeciętny klient nie ma świadomości jaką rybą jest 

czarniak, a nazwa ta wywołuje negatywne skojarzenia”. Należy tu podkreślić, że spółka 

wbrew stwierdzeniu nie stosowała oznaczenia „dorsz czarny lecz „dorsz”, tym samym mogła 

wprowadzić konsumenta w błąd co do faktycznego gatunku ryby użytego do przygotowania 

potrawy. 
 

W wykazie oznaczeń handlowych gatunków ryb oraz wodnych bezkręgowców 

wprowadzanych do obrotu na rynek polski zamieszczonych na stronie internetowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako dorsz wskazane zostały: dorsz atlantycki (Gadus 

morhua), dorsz bałtycki (wschodniobałtycki) (Gadus morhua callarias), dorsz grenlandzki 

(ogak) (Gadus ogac), dorsz pacyficzny (Gadus macrocephalus), natomiast w pozycji 22 

został wskazany czarniak (Pollachius virens) jako dorsz czarny, a zgodnie z ust. 5 części B 

załącznika VII 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” 

oznaczenie „ryby” można stosować dla wszystkich gatunków ryb, gdy ryba stanowi składnik 

innego środka spożywczego, pod warunkiem że nazwa i prezentacja takiego środka 

spożywczego nie odnosi się do określonego gatunku ryby. W tym przypadku nazwa potrawy 

„dorsz w chrupiącej panierce” odnosiła się do określonego gatunku ryby zatem w wykazie 

składników należało wskazać również gatunek ryby (dorsz czarny), by umożliwić 

konsumentowi poznanie prawdziwego charakteru środka spożywczego i nie wprowadzić go   

w błąd co do właściwości środka spożywczego.     
 

Wyniki kontroli wskazują, że potrawa deklarowana jako „dorsz w chrupiącej 

panierce” nie odpowiadała jakości handlowej z uwagi na niewskazanie w wykazie 

składników gatunku ryby (dorsz czarny) wbrew postanowieniom § 19 ust. 1 pkt 3 

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) 

zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków 

spożywczych” w związku z ust. 5 części B zatytułowanej „Określanie niektórych składników 

nazwą kategorii zamiast nazwy szczegółowej” załącznika VII rozporządzenia 1169/2011.  

 

W związku z wprowadzeniem do obrotu artykułu rolno – spożywczego 

nieodpowiadającego jakości handlowej w dniu 12 lutego 2016 r. zostało wszczęte z urzędu 
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postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kontrolowanemu przedsiębiorcy „North 

Food Polska” S. A.. z siedzibą w Kielcach, zwanemu dalej „stroną” 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. Przedmiotowe pismo 

zostało odebrane przez stronę w dniu 16 lutego 2016 r. 
 

W dniu 18 lutego 2016 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej               

w Łodzi wpłynęło pismo, w którym strona podała wielkość przychodu netto za 2015 rok. 

Jednocześnie strona wnosiła o umorzenie wszczętego postępowania, gdyż działanie spółki nie 

może być uznane za działanie naruszające art. 40 a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości.  
 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wyjaśnia, że postępowanie    

w sprawie wymierzenia kary pieniężnej zostało wszczęte na podstawie art. 40 a ust. 1 pkt 3 

ustawy o jakości, a nie art. 40 a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości, tym samym nie uznano jakoby 

spółka wprowadziła do obrotu artykuł rolno spożywczy zafałszowany. 
 

                  Odnosząc się natomiast do pozostałych wyjaśnień/ stwierdzeń strony zawartych    

w piśmie z dnia 17 lutego 2016r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

wyjaśnia co następuje: 
 

1) Strona stwierdziła cytat „przedmiot postępowania składa się bowiem w całości             

z mięsa ryby z rodziny dorszowatych, która zgodnie polskimi przepisami prawa może 

być oznaczana jako „czarniak” lub „dorsz czarny”. Inspektorat potwierdza to 

stanowisko, zgodnie z wykazem oznaczeń handlowych gatunków ryb oraz wodnych 

bezkręgowców wprowadzanych do obrotu na rynek polski zamieszczonych na stronie 

internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi strona mogła stosować dla 

czarniaka (Pollachius virens) nazwę „dorsz czarny” lub „czarniak”, jednak w tym 

przypadku strona zastosowała nazwę „dorsz”, zatem aby zapewnić konsumentowi 

rzetelną informację na temat tej żywności strona winna w wykazie składników 

wskazać, że jest to dorsz czarny. Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny 

przedmiotowy potrawa została zakwalifikowana jako artykuł rolno - spożywczy 

nieodpowiadający jakości (niepełne oznakowanie), a nie jako produkt zafałszowany   

(podanie w oznakowaniu nazwy niezgodnej z prawdą). 
 

2) Oznakowanie potrawy o nazwie „miruna z cebulką” nie było kwestionowane, 

ponieważ zarówno miruna nowozelandzka jak i miruna patagońska oraz inne miruny 

to ryby z gatunku „Macruronus”, a przeprowadzone badania laboratoryjne 

potwierdziły obecność tego gatunku ryby (Macruronus) w potrawie. 

 

                  Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi mając 

na uwadze powyższe ustalił i stwierdził. 
 

Art. 8 ust. 1 rozporządzenia 1169/2011 wskazuje, że podmiotem działającym na 

rynku spożywczym odpowiedzialnym za informacje 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 Europejskiej – importer danego środka na rynek 

Unii Europejskiej. Jak wynika z tego przepisu, podmiot działający na rynku spożywczym 



5 

 

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 wymogami odpowiednich przepisów krajowych (ust. 2),           

a bez uszczerbku dla tego przepisu 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               

(ust. 5). 
 

Również 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. ) 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                              

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. 
 

                  Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie znakowania 

poszczególnych rodzajów środków spożywczych w przypadku środków spożywczych 

oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego 

bez opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych w pomieszczeniu 

sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży 

podaje się wykaz składników - zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia nr 1169/2011,                 

z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia. 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 

konsumentowi finalnemu. 
 

Składniki które należą do jednej kategorii żywności wymienionych w części B 

załącznika VII rozporządzenia 1169/2011 i są komponentami innej żywności mogą być 

oznakowane nazwą tej kategorii zamiast nazwy szczegółowej. Oznaczenie „ryby” można 

stosować dla wszystkich gatunków ryb, gdy ryba stanowi składnik innego środka 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrhe2tiobqgqzdqltqmfyc4mjyhaydmnzvhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrhe2tiobqgqzdqltqmfyc4mjyhaydmnzwhe
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spożywczego, pod warunkiem że nazwa i prezentacja takiego środka spożywczego nie 

odnosi się do określonego gatunku ryby (ust. 5). 

Ustalenia z kontroli przeprowadzonej w restauracji „North Fish” zlokalizowanej 

w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 58, należącej do strony wskazują, że potrawa „dorsz                

w chrupiącej panierce” została wprowadzona do obrotu z naruszeniem przepisów o jakości 

handlowej rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków 

spożywczych,  rozporządzenia 1169/2011), gdyż dla przedmiotowej ryby zastosowano nazwę 

„dorsz” i jednocześnie nie podano w wykazie składników że jest to dorsz czarny.  

Niepoinformowanie w tym przypadku konsumentów o gatunku ryby użytej do przygotowania 

potrawy mogło uniemożliwić im poznanie prawdziwego charakteru środka spożywczego           

i wprowadzić ich w błąd co do jego właściwości. Ustalenia kontroli jednoznacznie wskazują, 

że strona jako podmiot prowadzący przedsiębiorstwa spożywcze nie dopełniła obowiązku 

zapewnienia zgodności oferowanych produktów z wymogami powszechnie obowiązującego 

polskiego i europejskiego prawa żywnościowego. 
 

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) artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego 

jakości handlowej. Na skutek przeprowadzonego postępowania, po uwzględnieniu kryteriów 

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

naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno – 

spożywczych i wielkość jego obrotów, przychodu, a także wartość kontrolowanych artykułów 

rolno - spożywczych), Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wydał decyzję                  

o wymierzeniu temu przedsiębiorcy kary pieniężnej. Wykonując dyspozycję art. 40a ust. 5 

ustawy o jakości Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając: 
 

1. stopień szkodliwości czynu polegający na wprowadzeniu do obrotu artykułu rolno-

spożywczego nieodpowiadającego jakości handlowej stwierdził, że nie wskazanie           

w oznakowaniu potrawy gatunku ryby (dorsz czarny) użytej do jej przygotowania  

naruszało interesy konsumentów. Podanie tylko nazwy „dorsz” przy jednoczesnym 

niepodaniu w wykazie składników gatunku ryby (dorsz czarny lub czarniak) mogło 

wprowadzić konsumentów w błąd co do składu potrawy. Tak oznakowaną potrawę 

konsumenci mogli kojarzyć z dorszami z gatunku Gadus, a nie z dorszem czarnym, 

czarniakiem (Pollachius virens), a przecież konsument ma prawo do rzetelnej                     

i niewprowadzającej w błąd informacji o żywności, aby podjąć właściwą decyzję podczas 

dokonywania zakupu; 
 

2. zakres naruszenia stwierdził, że strona nie umieszczając w miejscu sprzedaży wyrobów 

gastronomicznych pełnych informacji o żywności naruszyła istotne z punktu widzenia 

konsumentów przepisy rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów 

środków spożywczych oraz rozporządzenia 1169/2011. Przepisy te zostały ustanowione  

w celu zapewnienia konsumentom pełnych, rzetelnych informacji o nabywanych 

środkach spożywczych, a zatem konsumenci muszą mieć dostęp do tych informacji (bez 

konieczności podejmowania dodatkowych działań), aby mieć gwarancję, że zakupiony 

przez nich produkt spełnia ich wymagania;   
 

3. dotychczasową działalność przedsiębiorcy wziął pod uwagę, że kontrolowany 

przedsiębiorca w okresie ostatnich 24 miesięcy po raz pierwszy naruszył przepisy 
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ustawy o jakości (co wynika z dokumentacji zgromadzonej przez Wojewódzki 

Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi);  

4. wielkość obrotu wziął pod uwagę przekazaną przez stronę informację o wielkości 

osiągniętego w 2015 roku obrotu i zakwalifikował ją 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 ze zm.); 
 

5. wartość kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych wziął pod uwagę 

zakwestionowaną w toku kontroli potrawę wartości 9,90 zł. 
 

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 01.02.2002 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 „North Food 

Polska” S. A. z siedzibą w Kielcach karę minimalną w wysokości  500,00 zł. 
 

Pouczenie: 
 

1. Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kpa, art. 129 § 1 i 2 kpa stronie postępowania służy odwołanie od 

niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie                    

(00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1). Odwołanie należy wnieść za 

pośrednictwem Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (90 – 730 Łódź, 

ul. Gdańska 38) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 

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

pieniężną w wysokości 500,00 zł na rachunek Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji 

Handlowej w Łodzi, ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź, nr 91101013710007652231000000  

NBP O/Okręgowy w Łodzi lub w kasie tego Inspektoratu (pok. 11) w dniach 

urzędowania w godz. 7
30

 – 9
30   

i 13
30 

– 14
30 

(poniedziałek, środa, czwartek, piątek) oraz                

w godz. 8
00

 – 10
00 

i 14
00 

– 15
00 

(wtorek) w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała 

się ostateczna. 
Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).  

 
                                                                                     Łódzki Wojewódzki Inspektor  

                                                                                              Inspekcji Handlowej  

                                                                                             Marek Jacek Michalak 

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

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) 

Otrzymują: 
 

1. „North Food Polska” S. A. 

       Al. Solidarności 36                                            
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           25-323 Kielce 

2.        a/a  


