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Łódzki Wojewódzki Inspektor                                                               
Inspekcji Handlowej z siedzibą  w Łodzi 

    ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź       

.....................................................                                                          Łódź, dnia 21.03.2016 r. 
 (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) 
 

  Nr akt: DS.8361.217.2015 
  

    DECYZJA  Nr 28 / KJ – DS / 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 
 

Zakładom Mięsnym „Piekarscy”  Sp. j. z siedzibą w Wilkucicach Dużych 37 
 

karę pieniężną w kwocie 3.463,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy 

złote) z tytułu wprowadzenia do obrotu handlowego 8 partii przetworów mięsnych bez 

opakowań jednostkowych wartości łącznej 1.065,45 zł nieodpowiadających jakości 

handlowej z uwagi na:  
 

 niepodanie, w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego 

lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu, przy 

nazwie środka spożywczego informacji o dodanej wodzie dla 4 partii przetworów 

mięsnych wartości 764,73 zł, wbrew postanowieniom § 19 ust. 1 pkt 1 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 art. 17 oraz 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.),  
 

 niewskazanie źródła pochodzenia białka zwierzęcego dodawanego do 2 partii 

przetworów mięsnych wartości 100,72 zł wbrew postanowieniom § 19 ust. 1 pkt 1 i 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 A załącznika VI rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                  

i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania 
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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.), 
 

 bezzasadne zastosowanie nazwy „wiejska”, „ze wsi”, „po domowemu” dla 3 partii  

przetworów mięsnych wartości 277,50 zł wbrew postanowieniom art. 7 ust. 1 lit. a i c 

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 r. ze zm.).  

 

Uzasadnienie 
 

W dniach od 07 do 13 sierpnia 2015 r. na podstawie upoważnienia Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer DS.8361.217.2015 z dnia                          

07 sierpnia 2015 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej                 

w Łodzi, Delegatury w Sieradzu przeprowadzili kontrolę w punkcie sprzedaży obwoźnej 

usytuowanym na targowisku w Sieradzu przy ul. Targowej 5, należącym do Zakładów 

Mięsnych Piekarscy Sp. j. z siedzibą w Wilkucicach Dużych 37, 97 – 221 Rokiciny. Kontrolę 

przeprowadzono na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli 

urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym                            

i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.   

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

handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 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 r., poz. 148 ze zm.) w obecności osób czynnych (…) i (…) oraz wspólnika 

Anny Caban.  
 

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych stwierdzono, że w obrocie 

handlowym znajdowało się 8 partii przetworów mięsnych bez opakowań jednostkowych 

wartości łącznej 1.065,45 zł deklarowanych w miejscu sprzedaży (etykiety producenta), jako:  
 

 kiełbasa wiejska - wędliny średnio rozdrobnione, parzone w ilości 12,40 kg w cenie 

12,80 zł za 1 kilogram, 

 kiełbasa ze wsi - wędliny średnio rozdrobnione, parzone w ilości 6,40 kg w cenie 

15,30 zł za 1 kilogram, 
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 pasztet po domowemu - wędliny podrobowe, pasztety pieczone w ilości 1,40 kg           

w cenie 14,90 zł za 1 kilogram,  

 salceson luksusowy - wędliny podrobowe, salcesony, parzone w ilości 1,80 kg w cenie 

12,90 zł za 1 kilogram, 

 szynka dębowa - wędzonki, szynka wysokowydajna, wędzona, parzona w ilości                 

6,00 kg w cenie 19,50 zł za 1 kilogram, 

 wędzonka gospodarza - wędzonki, wędliny wysokowydajne, wędzone, parzone w ilości 

5,00 kg w cenie 15,50 za 1 kilogram, 

 baleron - wędzonki, balerony wysokowydajne, wędzone, parzone w ilości 16,70 kg              

w cenie 11,99 zł za 1 kilogram, 

 szynka gotowana - wędliny grubo rozdrobnione, wysokowydajne, wędzone, parzone, 

szynko podobne w ilości 20,00 kg  w cenie 18,50 zł za 1 kilogram,  
 

które nie odpowiadały, pod względem oznakowania, jakości handlowej określonej                

w przepisach prawa żywnościowego.  
 

W miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub    

w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu:  
 

 nie podano przy nazwie środka spożywczego informacji o dodanej wodzie dla                    

4 partii przetworów mięsnych wartości 764,73 zł, wbrew postanowieniom § 19 ust. 1 

pkt 1 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 art. 17 oraz 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 r. ze zm.), 

zwanego dalej „rozporządzeniem 1169/2011”.  
 

Na podstawie etykiet dołączonych do przetworów mięsnych ustalono, że w skład: 
 

 szynki dębowej wchodziło mięso wieprzowe 53%, woda, sól spożywcza, białko 

sojowe, białko zwierzęce wieprzowe, E 450, E 451, E 452 stabilizatory, E 351 

regulator kwasowości, E 621 wzmacniacz smaku i zapachu, E 316 

przeciwutleniacz, naturalne aromaty, E 250 konserwant, 
 

 wędzonki gospodarza wchodziła łopatka wieprzowa 75%, woda, sól spożywcza,  

E 451, E 262, E 331 stabilizatory, białko sojowe, błonnik pszenny, 

maltodekstryna, E 407 zagęstnik, białko zwierzęce kolagenowe, glukoza,               
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E 621 wzmacniacz smaku i zapachu, E 315, E 316 przeciwutleniacze, ekstrakty 

przypraw, aromaty, dekstroza, białko wieprzowe (hemoglobina), E 551 

przeciwzbrylacz, E 250 konserwant, 
  

 baleronu wchodziło mięso wieprzowe 83%, woda, sól spożywcza, białko sojowe, 

białko zwierzęce wieprzowe, E 450, E 451, E 452 stabilizatory,  E 351 regulator 

kwasowości, E 621 wzmacniacz smaku i zapachu, E 316 przeciwutleniacz, 

naturalne aromaty, E 250 konserwant, 
 

 szynki gotowanej wchodziło mięso wp. 70%, woda, sól spożywcza, białko 

sojowe, E 450, E 451, E 452 stabilizatory,  błonnik owsiany, cukier gronowy,               

E 621 wzmacniacz smaku i zapachu, E 407, E 417 zagęstniki, E 331, E 262 

regulatory kwasowości, białko wieprzowe, aromat, E 315, E 316 

przeciwutleniacze, E 250 konserwant.  
 

Jak oświadczyła wspólnik Anna Caban (pismo z dnia 13 sierpnia 2015 r.) zawartość 

wody dodanej w szynce gotowanej, szynce dębowej i wędzonce gospodarza wynosiła 

15%, zaś w baleronie 12%, zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami nazwa żywności 

winna obejmować informację o dodanej wodzie; 

 

 nie wskazano źródła pochodzenia białka zwierzęcego dodawanego do 2 partii 

przetworów mięsnych wartości 100,72 zł wbrew postanowieniom § 19 ust. 1 pkt 1 i 3 

rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych  

w związku z ust. 5 części A załącznika VI rozporządzenia 1169/2011. 
  

Na podstawie etykiet producenta ustalono, że do wędzonki gospodarza oraz salcesonu 

luksusowego dodane zostało białko zwierzęce, a producent nie określił źródła ich 

pochodzenia. Podanie powyższej informacji jest niezbędne, gdyż zgodnie                         

z obowiązującymi przepisami dla produktów mięsnych w przypadku zastosowania białka 

pochodzącego z innego gatunku zwierzęcia niż surowce mięsne użyte do produkcji          

w nazwie produktu należy umieścić informację o obecności tych białek; 

 

 bezzasadnie zastosowano nazwy „wiejska”, „ze wsi”, „po domowemu” dla 3 partii 

wartości 277,50 zł wbrew postanowieniom art. 7 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia 

1169/2011.  

Na podstawie etykiet producenta ustalono, że w skład: 
 

 kiełbasy wiejskiej wchodziło mięso wieprzowe 66 %, tłuszcz wieprzowy, woda, 

skórki wieprzowe, E 1420 skrobia modyfikowana, sól spożywcza, białko sojowe, 

błonnik bambusowy, przyprawy i ekstrakty przypraw, czosnek świeży, dekstroza, 

cukry, hydrolizat białkowy, sproszkowane cytryny, aromaty, E 450, E 451, E 452 

stabilizatory, E 300 przeciwutleniacz, E 250 konserwant, E 120 barwnik, 

 kiełbasy ze wsi wchodziło mięso wieprzowe 83%, woda, skórki wieprzowe,                  

E 1420 skrobia modyfikowana, sól spożywcza, przyprawy naturalne, ekstrakty 

przypraw, cukry, glukoza, aromaty mięsne, E 407 zagęstnik, E 621 wzmacniacz 

smaku i zapachu, E 450, E 451, E 452 stabilizatory, E 250 konserwant, E 120 

barwnik, E 553 substancja przeciwzbrylająca, 
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 pasztetu po domowemu wchodziły skórki drobiowe 28%, skórki wieprzowe, 

tłuszcz wieprzowy, woda, wątroba wieprzowa, bułka tarta, błonnik bambusowy, 

sól spożywcza, białko sojowe, przyprawy, hydrolizat białka roślinnego, E 621 

wzmacniacz smaku i zapachu, fruktoza, olej roślinny, ekstrakt drożdży, ekstrakty 

przypraw, E 330 regulator kwasowości, E 472 emulgator, E 316 przeciwutleniacz, 

E 551 przeciwzbrylacz, 

Jak wynika z zamieszczonych składów do produkcji wyżej wymienionych przetworów 

mięsnych używano m.in. skrobię modyfikowaną E 1420, białko sojowe, błonnik 

bambusowy, dekstrozę, hydrolizat białkowy, wzmacniacz smaku i zapachu E 621, 

stabilizatory E 450, E 451, E 452, przeciwutleniacze E 315, E 316, barwnik E 120, 

substancję zagęszczającą E 407, substancję przeciw zbrylającą E 551, emulgator E 472 

czyli składników i substancji dodatkowych nie stosowanych w „domowej”, „wiejskiej” 

produkcji. Użycie w tym przypadku nazw „wiejska”, „ze wsi”, „po domowemu” było 

bezzasadne i wprowadzało konsumentów w błąd, w szczególności co do 

charakterystyki środka spożywczego, w tym właściwości, składu, metod wytwarzania lub 

produkcji, a także przez sugerowanie, że posiadają one szczególne właściwości                          

podczas gdy ich nie posiadały, gdyż zawierały w swoim składzie substancje powszechnie 

stosowane w przemysłowej produkcji przetworów mięsnych. 
 

Stwierdzone nieprawidłowości zostały udokumentowane w protokole kontroli 

(numer akt DS.8361.217.2015) oraz na zdjęciach wykonanych w trakcie kontroli. 
 

W toku kontroli wspólnik Anna Caban, wyjaśniła, że firma jest cały czas             

w trakcie zmiany etykiet, gdyż nowe przepisy obowiązują od pół roku. Należy tu wskazać, że 

rozporządzenie 1169/2011 weszło w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu             

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (czyli 13.12.2011 r.), a stosuje się je od              

13 grudnia 2014 r. (art. 55 rozporządzenia 1169/2011), zatem przedsiębiorcy mieli 3 lata na 

zapoznanie się z przepisami i dostosowanie oznaczeń do wymagań powyższego 

rozporządzenia, tym samym argument strony, iż przepisy obowiązują od pół roku nie 

zasługuje na uwzględnienie. 
 

W związku z wprowadzeniem do obrotu artykułów rolno – spożywczych 

nieodpowiadających jakości handlowej w dniu 22 lutego 2016 r. zostało wszczęte                         

z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy Zakładom 

Mięsnych Piekarscy Sp. j. z siedzibą w Wilkucicach Dużych 37, 97 – 221 Rokiciny, 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 oraz przychodu przedsiębiorcy za rok 2015. Przedmiotowe pismo 

zostało odebrane w dniu 24 lutego 2016 r. 
 

W dniu 07 marca 2016 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej   

w Łodzi wpłynęło pismo w którym strona podała wielkość obrotów za 2015 rok                                 

i jednocześnie poinformowała, że spółka poza sprzedażą przetworów mięsnych prowadzi 



6 

 

również sprzedaż mięsa, która stanowi duży udział w obrocie i poprosiła cytat „o przychylne 

rozpatrzenie konieczności wymierzenia kary”.  

 

                   Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ustalił                              

i stwierdził. 
 

W świetle art. 8 ust. 1 rozporządzenia 1169/2011, 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 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 01.02.2002r. 

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. 
 

Wymagania w zakresie oznakowania środków spożywczych bez opakowań        

zostały określone w § 19 ust. 1 rozporządzenia  w sprawie znakowania poszczególnych 

rodzajów środków spożywczych. Przepis ten stanowi, że w przypadku środków 

spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia 
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zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych                   

w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego lub ich pakowania do 

bezzwłocznej sprzedaży podaje się: 

1) nazwę środka spożywczego wskazaną w sposób określony w art. 17 rozporządzenia nr 

1169/2011;  

2)  nazwę albo imię i nazwisko producenta; 

3) wykaz składników - zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia nr 1169/2011,                                           

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

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

w przepisach w sprawie szczegółowych 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; 

5) w przypadku produktów rybołówstwa w rozumieniu pkt 3.1 załącznika I 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 mrożonych glazurowanych - dodatkowo informację dotyczącą 

ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach;  

6) w przypadku pieczywa - dodatkowo:  

a) masę jednostkową,  

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

z ciasta głęboko mrożonego” - gdy został zastosowany taki proces technologiczny.  
 

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 (§ 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 

znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych). 
 

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, 

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. 5, że w przypadku produktów mięsnych, surowych wyrobów mięsnych i produktów 

rybołówstwa zawierających dodatek białka jako takiego, w tym hydrolizatów białkowych,               

z różnych źródeł zwierzęcych, nazwa żywności opatrzona jest informacją o obecności tych 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrhe2tiobqgqzdqltqmfyc4mjyhaydmnzvgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrhe2tiobqgqzdqltqmfyc4mjyhaydmnzvhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrhe2tiobqgqzdqltqmfyc4mjyhaydmnzwhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvguytgnjqheys44dboaxdcmrugm2tsojx
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białek i o ich pochodzeniu, zaś 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. 
 

Rozporządzenie 1169/2011 w art. 7 ust. 1 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. 
  

W niniejszej sprawie, w toku kontroli przeprowadzonej w punkcie sprzedaży 

obwoźnej usytuowanym na targowisku w Sieradzu przy ul. Targowej 5, należącym do strony 

stwierdzono, że 8 partii przetworów mięsnych zostało wprowadzonych do obrotu                            

z naruszeniem przepisów o jakości handlowej to jest rozporządzenia w sprawie znakowania 

poszczególnych rodzajów środków spożywczych oraz rozporządzenia 1169/2011. 

Nieinformowanie bezpośrednio przy nazwie przetworów mięsnych typu wędzonki o dodanej 

wodzie, niewskazanie źródła pochodzenia białka zwierzęcego oraz bezzasadne zastosowanie 

nazw „wiejska”, „ze wsi”, „domowy” dla przetworów mięsnych, które w swoim składzie 

zawierały liczne składniki i substancje dodatkowe niestosowane w „domowej”, „wiejskiej” 

produkcji stanowi niedopełnienie obowiązku zapewnienia zgodności oferowanych produktów 

z wymogami powszechnie obowiązującego polskiego i europejskiego prawa żywnościowego. 

Ustalenia kontroli jednoznacznie wskazują, że strona jako podmiot prowadzący 

przedsiębiorstwa spożywcze od kilkunastu lat (ustalono na podstawie daty rejestracji spółki  

w Krajowym Rejestrze Sądowym) winna znać i przestrzegać przepisy związane                                   

z wykonywaną działalnością, a w tym przypadku 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) artykułów rolno-spożywczych 

nieodpowiadających jakości handlowej. Na skutek przeprowadzonego postępowania, po 
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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 polegającego na wprowadzeniu do obrotu przetworów 

mięsnych nieodpowiadających jakości handlowej uznał, że brak bezpośrednio przy 

nazwie środka spożywczego informacji o dodanej wodzie, zastosowanie nazw 

handlowych „kiełbasa wiejska” czy też „pasztet po domowemu” dla przetworów 

zawierających m.in. białko sojowe, skrobię modyfikowaną, wzmacniacze smaku, 

stabilizatory, barwniki, substancję przeciw zbrylającą (składników nie stosowanych            

w domowej produkcji) czy też niewskazanie źródła pochodzenia białka zwierzęcego 

dodawanego do przetworów mięsnych godziło w interesy konsumentów. Konsument, 

mimo prawa do pełnej i rzetelnej informacji o produkcie to w tym przypadku otrzymywał 

informacje nierzetelne i niepełne przez co mógł być wprowadzony w błąd, co do 

charakterystyki środka spożywczego, w szczególności jego właściwości, metod produkcji 

Należy tu również podkreślić, że oznakowanie w miejscu sprzedaży wyrobów 

oferowanych bez opakowań stanowi praktycznie jedyne źródło informacji dla nabywcy    

o rodzaju i właściwościach środka spożywczego i w tym przypadku konsument mógł 

zakupić produkt niezgodny z jego oczekiwaniami, gdyż w momencie podejmowania 

decyzji o zakupie sugerował się nazwami uwidocznionymi w miejscu sprzedaży;  
 

2. zakres naruszenia uznał, że stwierdzone nieprawidłowości stanowiły naruszenie 

przepisów z zakresu oznakowania środków spożywczych określonych w rozporządzeniu  

w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych i rozporządzeniu 

1169/2011, które są bardzo 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 zastosowane oznakowanie nie zapewniało pełnej, 

rzetelnej informacji o produktach i mogło 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 

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. obrotu 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 8 partii 

przetworów mięsnych zakwestionowanych w toku kontroli wartości łącznej 1.065,45 zł. 
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W oparciu o powyższe ustalenia faktyczne i prawne dokonane w toku 

postępowania, a w szczególności o ustalenia odnoszące się do pięciu kryteriów wskazanych   

w art. 40a ust. 5 ustawy o jakości oraz ustalenia wynikające z treści art. 40 a ust. 1 pkt 3 

ustawy o jakości, stanowiącego, iż kto wprowadza do obrotu artykuły rolno - spożywcze 

nieodpowiadające jakości handlowej podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej 

wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez 

wprowadzenie tych artykułów do obrotu (w tym przypadku 5.327,25 zł), lecz nie mniejszej 

niż 500,00 zł, a także z treści art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu 

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

prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności                       

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

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 Zakładom Mięsnym Piekarscy Sp. j. z siedzibą w Wilkucicach Dużych 37 karę                             

w wysokości  3.463,00 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 3.463,00 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. Zakłady Mięsne „Piekarscy” Sp. j. 
                
              Wilkucice Duże 37 

                       97-221 Rokiciny 
 

2. a/a 

 


