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Łódzki Wojewódzki Inspektor                                                               
Inspekcji Handlowej z siedzibą  w Łodzi 

    ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź       

.....................................................                                                          Łódź, dnia 15.03.2016 r. 
 (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) 
 

  Nr akt: DS.8361.198.2015 
  

    DECYZJA  Nr 25 / 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 Firmie Handlowej Alicja i Krzysztof Rosińscy Sp. j.  

   z siedzibą w Sieradzu, ul. Kolejowa 9 
 

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

obrotu handlowego jednej partii mięsa drobnego wieprzowo-wołowego produktu 

mięsnego surowego, oznaczonego terminem przydatności do spożycia „29.07.2015”                

i numerem partii produkcyjnej „151960”, wyprodukowanego przez ZPM „Biegun” Sp. z o.o. 

Sp. K., ul. Golska 36, 63-233 Jaraczewo wartości 65,32 zł nieodpowiadającego jakości 

handlowej z uwagi na niepodanie, na opakowaniach jednostkowych, przy nazwie środka 

spożywczego obowiązkowej informacji o dodanej wodzie wbrew postanowieniom art. 17 

ust. 1 w związku z ust. 6 części A załącznika VI zatytułowanego „Nazwa środka spożywczego 

i konkretne towarzyszące mu dane szczegółowe” 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 22 do 27 lipca 2015 r. na podstawie upoważnienia Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer DS.8361.198.2015 z dnia                          

22 lipca 2015 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi, 

Delegatury w Sieradzu przeprowadzili kontrolę w hurtowni zlokalizowanej w Sieradzu przy 

ul. Kolejowej 9, należącej do Firmy Handlowej Alicja i Krzysztof Rosińscy Sp. j. z siedzibą 

w Sieradzu, ul. Kolejowa 9. 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 
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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 2015 r., poz. 678), 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 wspólnika Krzysztofa Rosińskiego. 
 

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych stwierdzono, że w obrocie 

handlowym znajdowało się 13 opakowań o łącznej masie 5,35 kg mięsa drobnego 

wieprzowo-wołowego produktu mięsnego surowego, oznaczonego terminem przydatności 

do spożycia „29.07.2015” i numerem partii produkcyjnej „151960”, wyprodukowanego                    

i dostarczonego przez ZPM „Biegun” Sp. z o.o. Sp. K., ul. Golska 36, 63-233 Jaraczewo, 

zwanego dalej „mięsem drobnym wieprzowo – wołowym” wartości 65,32 zł. Przedmiotowe 

mięso drobne wieprzowo – wołowe zostało zakupione w dniu 17 lipca 2015 r. za fakturą 

numer SKWE/FV/2015/07/12737 w ilości 38,962 kg. Na podstawie etykiety zamieszczonej 

na opakowaniach jednostkowych ustalono, że w skład mięsa drobnego wieprzowo – 

wołowego wchodziło mięso wieprzowe 71%, mięso wołowe 11%, woda, sól, przyprawy                     

i ekstrakty przypraw, skrobia ryżowa, białko zwierzęce wieprzowe, regulatory kwasowości: 

cytrynian sodu, octan sodu, błonnik roślinny, wzmacniacz smaku – glutaminian sodu, 

przeciwutleniacze: kwas askorbinowy, askorbinian sodu, stabilizator – difosforany, glukozę. 

W trakcie kontroli ustalono, że zawartość wody dodanej w mięsie drobnym, wieprzowo-

wołowym wynosi 11,5 % (pismo producenta ZPM „Biegun” Sp. z o.o. Sp. K. z dnia 

24.07.2015 r.). Biorąc powyższe pod uwagę wprowadzenie do obrotu mięsa drobnego 

wieprzowo – wołowego bez podania na opakowaniach jednostkowych bezpośrednio przy 

nazwie środka spożywczego informacji o dodanej wodzie narusza postanowienia art. 17 

ust. 1 w związku z ust. 6 części A załącznika VI zatytułowanego „Nazwa środka spożywczego 

i konkretne towarzyszące mu dane szczegółowe” 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 została udokumentowana w protokole kontroli 

numer DS.8361.198.2015 z dnia 22 lipca 2015 r., protokole oględzin numer 1 z dnia 

22.07.2015 r. oraz na zdjęciach wykonanych w toku kontroli. 
 

O powyższym fakcie został powiadomiony również Wojewódzki Inspektorat 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu (pismo numer 

DS.8361.198.2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r.). 
 

Pismem z dnia 07 września 2015 r. producent - ZPM „Biegun” Sp. z o.o. Sp. K., 

ul. Golska 36, 63-233 Jaraczewo, poinformował, że informacja o wodzie dodanej została 

niezwłocznie uzupełniona. 
 

W związku z wprowadzeniem do obrotu artykułu rolno – spożywczego 

nieodpowiadającego jakości handlowej w dniu 16 lutego 2016 r. zostało wszczęte z urzędu 

postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kontrolowanemu przedsiębiorcy 
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Firmie Handlowej Alicja i Krzysztof Rosińscy Sp. j. z siedzibą w Sieradzu, ul. Kolejowa 9, 

zwanemu dalej „stroną” kary pieniężnej wynikającej z art. 40 a ust. 1 pkt 3 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”. 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. Jednocześnie zażądano 

przesłania informacji na temat wielkości obrotów, przychodu przedsiębiorcy za rok 2015. 

Przedmiotowe pismo zostało odebrane przez stronę w dniu 19 lutego 2016 r. 
 

W dniu 25 lutego 2016 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej               

w Łodzi wpłynęło pismo, przy którym strona przesłała oświadczenie o wysokości przychodu 

osiągniętego w 2015 r. Jednocześnie strona wniosła o uwzględnienie faktu, że w podanym na 

etykiecie wykazie składników wskazano wodę użytą w procesie produkcyjnym oraz 

procentową zawartość mięsa, gdyż to świadczyło, że producent nie miał zamiaru 

wprowadzenie konsumenta w błąd. Ponadto strona dodała, że z firmą ZPM „Biegun” 

współpracuje od wielu lat, opisany przypadek był incydentalny i wynikał z błędnej 

interpretacji przepisów rozporządzenia 1169/2011, a nieprawidłowość została natychmiast 

usunięta (uzupełniono zapis o dodanej wodzie). W przedmiotowym piśmie strona wniosła                

o uwzględnienie wyjaśnień i rozważenie odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej.    
 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej po zapoznaniu się                   

z przedmiotowym pismem i ponownym przeanalizowaniu materiałów z kontroli stwierdził,              

iż nie ma podstaw do odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej wynikającej z art. 40a ust. 

1 pkt 3 ustawy o jakości w ogóle, gdyż stwierdzona nieprawidłowość godziła w interesy 

konsumentów. Brak informacji o dodanej wodzie bezpośrednio przy nazwie środka 

spożywczego mógł wprowadzić konsumentów w błąd co do charakteru środka spożywczego  

i skutkować zakupem produktu niezgodnego z ich oczekiwaniem. Należy tu wskazać, że 

zgodnie z obowiązującymi przepisami nazwa środka spożywczego powinna umożliwić 

konsumentowi rozpoznanie rodzaju środka spożywczego i jego właściwości w celu dokonania 

właściwego wyboru, a w tym przypadku nazwa nie zawierała bardzo istotnej z punktu 

widzenia konsumenta informacji o dodanej wodzie. Brak tej informacji (mimo podanego 

składu) nie pozwalał konsumentowi na łatwą identyfikację jego charakteru, a tym samym nie 

wyczerpywał zobowiązania producenta do udzielenia pełnej, rzetelnej i prawdziwej 

informacji. Usunięcie przez producenta nieprawidłowości nie jest przesłanką do zwolnienia 

strony z odpowiedzialności. Strona jako podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze 

winna zapewnić przestrzeganie w przedsiębiorstwach pozostających pod jej 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. 
 

                  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, podmioty prowadzące przedsiębiorstwo 

spożywcze odpowiedzialne za informację na temat żywności zapewniają obecność                              
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i rzetelność informacji na temat żywności zgodnie z mającym zastosowanie prawem 

dotyczącym informacji na temat żywności oraz wymogami odpowiednich przepisów 

krajowych (ust. 2), zaś podmioty działające na rynku spożywczym, które nie mają 

wpływu na informacje na temat żywności, nie mogą dostarczać żywności, o której wiedzą 

lub w stosunku do której mają podejrzenia – w oparciu o informacje posiadane                        

w ramach działalności zawodowej – że jest niezgodna z mającym zastosowanie prawem 

dotyczącym informacji na temat żywności oraz wymogami odpowiednich przepisów 

krajowych (ust. 3), a bez uszczerbku dla tego przepisu podmioty prowadzące 

przedsiębiorstwo spożywcze 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 art. 17 ust. 1 rozporządzenia 1169/2011 nazwą środka spożywczego 

jest jego nazwa przewidziana w przepisach. W przypadku braku takiej nazwy nazwą środka 

spożywczego jest jego nazwa zwyczajowa, a jeśli nazwa zwyczajowa nie istnieje lub nie jest 

stosowana, przedstawia się nazwę opisową tego środka spożywczego, zaś zgodnie z art. 17 

ust. 2 dozwolone jest stosowanie w państwie członkowskim, w którym środek spożywczy jest 

wprowadzany na rynek, nazwy środka spożywczego, pod którą produkt ten jest legalnie 

produkowany i wprowadzany na rynek w państwie członkowskim produkcji. W przypadku 

gdy stosowanie innych przepisów niniejszego rozporządzenia, w szczególności zawartych                

w art. 9, uniemożliwiałoby jednak konsumentom w państwie członkowskim, w którym środek 

spożywczy jest wprowadzany na rynek, poznanie prawdziwego charakteru tego środka 

spożywczego oraz odróżnienie go od środka spożywczego, z którym mógłby być mylony, 
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nazwa tego środka spożywczego jest uzupełniana innymi informacjami opisowymi, które 

znajdują się w pobliżu nazwy tego środka spożywczego. 
 

CZĘŚĆ A - OBOWIĄZKOWE DANE SZCZEGÓŁOWE TOWARZYSZĄCE 

NAZWIE ŚRODKA SPOŻYWCZEGO załącznika VI rozporządzenia 1169/2011 wskazuje                

w ust 6, że w przypadku produktów mięsnych i surowych wyrobów mięsnych w formie 

płata, sztuki mięsa, plastra, porcji lub tuszy zwierzęcej nazwa żywności obejmuje 

informację o dodanej wodzie, jeżeli dodana woda przekracza 5 % wagi gotowego 

produktu. Ta sama zasada ma zastosowanie do produktów rybołówstwa i przygotowanych 

produktów rybołówstwa w formie płata, sztuki, plastra, porcji, filetu lub całego produktu 

rybołówstwa. 
 

Ustalenia z kontroli przeprowadzonej w hurtowni zlokalizowanej w Sieradzu przy 

ul. Kolejowej 9, należącej do strony, jednoznacznie wskazują, że mięso drobne wieprzowo – 

wołowe zostało wprowadzone do obrotu z naruszeniem przepisów rozporządzenia 1169/2011, 

gdyż zastosowana na opakowaniach nazwa nie zawierała obowiązkowej informacji o dodanej 

wodzie. Chociaż podmiotem 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 oraz że podmiot ten zapewnia obecność i rzetelność informacji na temat 

żywności zgodnie z mającym zastosowaniem prawem dotyczącym informacji na temat 

żywności oraz z wymogami odpowiednich przepisów krajowych co wprost wynika z art. 8 

ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1169/2011 to również z artykułu tego wynika, że podmioty 

działające na rynku spożywczym, które nie mają wpływu na informacje na temat żywności, 

nie mogą dostarczać żywności, o której wiedzą lub w stosunku do której mają podejrzenia – 

w oparciu o informacje posiadane w ramach działalności zawodowej – że jest niezgodna        

z mającym zastosowanie prawem dotyczącym informacji na temat żywności oraz wymogami 

odpowiednich przepisów krajowych (ust. 3), zaś 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).  
 

Należy tu również uwzględnić że odpowiedzialność (za informacje na temat 

żywności), o której mowa w art. 8 rozporządzenia 1169/2011, jest spójna z regułami 

odpowiedzialności wyrażonymi w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, w świetle którego 

podmioty działające na rynku spożywczym i 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. 
 

Z powyższego wynika że obowiązek zapewnienia zgodności środków 

spożywczych z przepisami prawa żywnościowego w zakresie jakości handlowej oraz 

upewnienia się, że wymogi te są spełnione, spoczywa nie tylko na producencie czy 

dystrybutorze, ale także na sprzedawcy hurtowym i detalicznym. Jedną z zasad prawa 

żywnościowego jest to, że jeżeli stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości powstały 

na wcześniejszym etapie obrotu to powinny zostać wyeliminowane na następnych etapach, 

tak aby konsumenci mogli otrzymać produkty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 
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Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia             

23 listopada 2006 r. w sprawie C - 315/05 (Dz. U. C 331 z 30.12.2006 r. s. 14) wydany                   

w trybie prejudycjalnym, który stanowi, iż wprowadzający do obrotu może być 

odpowiedzialny za jakość nawet w sytuacji gdy ogranicza się on, jako zwykły dystrybutor do 

wprowadzenia do obrotu produktu w postaci w jakiej został mu dostarczony przez 

producenta. Strona jako profesjonalista prowadząca specjalistyczną hurtownię mięsno-

wędliniarską od 10 lat (co ustalono na podstawie rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze 

Sądowym), mogła bez ponoszenia dodatkowych kosztów, wyeliminować stwierdzoną 

nieprawidłowość poprzez dokonanie oceny prawidłowości oznakowania wprowadzanych do 

obrotu artykułów rolno-spożywczych. Ustalenia kontroli jednoznacznie wskazują, że strona, 

nie zastosowała się do obowiązków nałożonych na nią przepisami prawa żywnościowego                 

w zakresie jakości handlowej, a zatem była odpowiedzialna za nieprzestrzeganie tych 

przepisów. 
 

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 brak bezpośrednio 

przy nazwie środka spożywczego informacji o dodanej wodzie naruszał interesy 

konsumentów i mógł uniemożliwić im dokonanie świadomego wyboru, zgodnego z ich 

oczekiwaniami. Konsument ma prawo do pełnej i rzetelnej informacji o żywności, aby 

podjąć właściwą decyzję podczas dokonywania zakupu, a w tym przypadku mógł 

zakupić produkt niezgodny z jego oczekiwaniami, ponieważ w momencie podejmowania 

decyzji o zakupie mógł sugerować się tylko nazwą środka spożywczego, gdyż  nie 

spodziewał się wody w takim produkcie jak „mięso drobne wieprzowo – wołowe”; 
 

2. zakres naruszenia uznał, że stwierdzona nieprawidłowość stanowiła naruszenie 

przepisów z zakresu oznakowania środków spożywczych określonych w art. 17 ust. 1             

w związku ust. 6 części A załącznika VI zatytułowanego „Nazwa środka spożywczego                

i konkretne towarzyszące mu dane szczegółowe” rozporządzenia 1169/2011, które są 

istotne z punktu widzenia interesów i praw konsumentów. Prawo żywnościowe ma na 

celu ochronę interesów konsumentów i powinno stanowić podstawę dokonywania przez 

nich świadomego wyboru związanego ze sprzedawaną żywnością, a w tym przypadku 

zastosowana nazwa nie zapewniała rzetelnej informacji o produkcie i mogła pozbawić 

konsumentów możliwości świadomego wyboru; 
 

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 obrotów oraz przychodu wziął pod uwagę przekazaną przez stronę informację 

dotyczącą wielkości osiągniętego w 2015 r. przychodu i zakwalifikował ją, zgodnie                   

z art. 104 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.               

z 2015 r. poz. 584 ze zm.) do grupy mikroprzedsiębiorców; 
 

5. wartość kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych wziął pod uwagę 

zakwestionowaną w toku kontroli jedną partię mięsa wartości 65,32 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 Firmie 

Handlowej Alicja i Krzysztof Rosińscy Sp. j. z siedzibą w Sieradzu 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. Firma Handlowa 

Alicja i Krzysztof Rosińscy Sp. j.  
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      ul. Kolejowa 9                                            

      98-200 Sieradz 

2.        a/a  


