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Łódzki Wojewódzki Inspektor                                                               
Inspekcji Handlowej z siedzibą  w Łodzi 

    ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź       

.....................................................                                                         Łódź, dnia 09.02.2016 r. 
(oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) 

                                                                                                               

Nr akt: ŻG.8361.228.2015 
 

    DECYZJA  Nr 8 / 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) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego  
 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
 

wymierza 
 

przedsiębiorcy „AREL Sp. z o.o.” Sp. k.  

z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 46  

 

karę pieniężną w kwocie 2.291,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt 

jeden złotych) z tytułu wprowadzenia do obrotu handlowego 5 partii wyrobów 

czekoladowych bez opakowań jednostkowych wartości łącznej 649,99 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 konsumentom dla 4 partii wartości 

627,59 zł, nazwy rodzajowej środka spożywczego wbrew postanowieniom § 19 ust. 1 

pkt 1 w związku z § 11 ust. 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); 
 

 podanie, w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego dla 

5 partii wartości 649,99 zł, składu niezgodnego z faktycznym wbrew postanowieniom 

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.); 
 

 niewłaściwe cechy organoleptyczne 2 partii wartości 505,05 zł wbrew postanowieniom 

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – 

spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 ze zm.). 
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Uzasadnienie 

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

Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer ŻG.8361.228.2015 z dnia 

07 października 2015 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej                    

w Łodzi przeprowadzili kontrolę w hipermarkecie zlokalizowanym w Łodzi przy                            

Al. Piłsudskiego 92, należącym wówczas do „Real” Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie,                   

ul. Puławska 46. 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. 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 czynnej (…) (w dniu 07.10.2015 r.) oraz osób 

upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorcy (…) (w dniach 08 – 

09.10.2015 r.) i (…) (w dniu 13.10.2015 r.). 

 

W trakcie kontroli ocenie poddano 5 partii wyrobów czekoladowych bez 

opakowań jednostkowych wyprodukowanych przez ZPC „Mieszko” S.A.,                          

ul. Chrzanowskiego 8 B, 04-392 Warszawa wartości łącznej 649,99 zł, które w miejscu 

sprzedaży zostały zadeklarowane jako:  
 

 „klejnoty Caffeam” w cenie 25,90 zł za kilogram (15,18 kg), 
 

 „klejnoty z ORZ. LASK. LU” w cenie 25,90 zł za kilogram (4,32 kg), 
 

 „klejnoty Brandy & Orane” w cenie 25,90 zł za kilogram (2,60 kg), 
 

 „klejnoty z kokosem” w cenie 23,00 zł za kilogram (2,40 kg), 
 

 „śliwka w czekol” w cenie 32,00 zł za kilogram (0,70 kg). 
 

Dokonana w toku kontroli ocena prawidłowości oznakowania oraz rzetelności 

przekazywanych informacji o żywności wykazała, że produkty te nie odpowiadały jakości 

handlowej określonej w przepisach prawa żywnościowego.  
 

Dla 4 partii wyrobów czekoladowych wartości 627,59 zł, w miejscu sprzedaży na 

wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego nie podano nazwy rodzajowej środka 

spożywczego, a jedynie nazwę wymyśloną (fantazyjną) to jest: 
 

 praliny z kawą i śmietanką oznakowano w miejscu sprzedaży jako „klejnoty 

Caffeam”; 
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 praliny z orzechem laskowym oznakowano w miejscu sprzedaży jako „klejnoty                  

z ORZ. LASK. LU”, 
 

 praliny o smaku brandy i pomarańczy oznakowano w miejscu sprzedaży jako 

„klejnoty Brandy & Orane”; 
 

 praliny o smaku kokosa oznakowano w miejscu sprzedaży jako „klejnoty                              

z kokosem”. 
 

                   Brak nazwy rodzajowej środka spożywczego narusza postanowienia § 19 ust. 1  

pkt 1 w związku z § 11 ust. 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”.  
 

                   Zgodnie z art. 17 ust. 1 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” nazwą środka spożywczego jest jego nazwa przewidziana  

w przepisach i nie może być ona zastąpiona nazwą wymyśloną (art. 17 ust. 4 

rozporządzenia 1169/2011). W przypadku wyrobów czekoladowych spełniających 

wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości 

handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych do oznakowania stosuje się wyłącznie 

nazwy określone w tych przepisach (§ 11 ust 3 rozporządzenia w sprawie znakowania 

poszczególnych rodzajów środków spożywczych). Należy tu wskazać, że przepisem, w którym 

zostały określone wymagania w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych                     

i czekoladowych jest rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2002 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych       

i czekoladowych (Dz. U. Nr 214, poz. 1813 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie 

wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych”, zgodnie                    

z którym dla zakwestionowanych wyrobów należało zastosować nazwę rodzajową „czekoladki 

(praliny)”.   
 

                    W wyniku porównania składów uwidocznionych w miejscu sprzedaży na 

wywieszkach dotyczących danego środka spożywczego ze składami podanymi przez 

producenta na etykietach dołączonych do opakowań zbiorczych stwierdzono, że składy 

podane w miejscu sprzedaży były niezgodne ze składami podanymi przez producenta. 

Dla czekoladek deklarowanych jako: 
 

 „klejnoty Caffeam” producent deklarował czekolada (47%), śmietanka w proszku 

(3,8%), a w miejscu sprzedaży zadeklarowano czekolada (48%) i śmietanka               
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w proszku (2,6%). Ponadto producent w składzie wykazał laktozę, białka mleka, 

substancję utrzymująca wilgoć: sorbitole, a składników tych nie zadeklarowano         

w miejscu sprzedaży, zadeklarowano natomiast w miejscu sprzedaży mleko               

w proszku pełne, którego nie deklarował producent; 
 

 „klejnoty z ORZ. LASK. LU” producent w składzie wykazał tłuszcz kakaowy, 

serwatkę w proszku (z mleka), laktozę, białka mleka, śmietankę w proszku,                             

a składników tych nie zadeklarowano w miejscu sprzedaży, zadeklarowano natomiast 

w miejscu sprzedaży mleko pełne w proszku, którego nie deklarował producent. 

Ponadto producent deklarował tłuszcze roślinne (palmowy, masłosz), a w miejscu 

sprzedaży zadeklarowano tłuszcz roślinny utwardzony (zawiera tłuszcz sojowy); 
  

 „klejnoty Brandy & Orane” producent deklarował czekolada (53%), syrop 

glukozowo – fruktozowy, tłuszcze roślinne (palmowy, masłosz, mango, sal),               

a w miejscu sprzedaży deklarowano czekolada (47%), syrop glukozowy, tłuszcz 

roślinny (bez oznaczenia określonych źródeł roślinnych co narusza postanowienia  

ust. 9 części A załącznika VII rozporządzenia 1169/2011), ponadto producent             

w składzie wykazał substancję utrzymującą wilgoć sorbitole, serwatkę w proszku      

(z mleka), śmietankę w proszku, częściowo odtłuszczone mleko w proszku, laktozę, 

białka mleka, brandy (0,1%), miazgę orzecha arachidowego, miazgę orzecha 

laskowego, żółtka jaja w proszku, marcepan (migdały, cukier, syrop cukru 

inwertowanego), a składników tych nie zadeklarowano w miejscu sprzedaży              

(o obecności składników alergennych konsument był poinformowany – praliny 

zawinięte były w papierki, na których podana była informacja o alergenach - wyrób 

zawiera: mleko, orzeszki ziemne, orzechy, soję, jaja, zboża zawierające gluten); 
 

 „klejnoty z kokosem” producent deklarował czekolada biała (57%), wiórki kokosowe 

(2,7%), częściowo uwodorniony tłuszcz roślinny (palmowy, sojowy), a w miejscu 

sprzedaży deklarowano czekolada biała (55%), wiórki kokosowe (2,8%), tłuszcz 

roślinny utwardzony (zawiera tłuszcz sojowy), ponadto w miejscu sprzedaży 

zadeklarowano emulgator E 476 i serwatkę w proszku, których nie deklarował 

producent; 
 

 „śliwka w czekoladzie” producent deklarował śliwka suszona (45%), czekolada 

(45%), masa kakaowa w czekoladzie – min 35%, emulgator lecytyny rzepakowe, 

tłuszcz roślinny w zmiennych proporcjach (palma, soja, rzepak, shea), a w miejscu 

sprzedaży deklarowano śliwka suszona (48%), czekolada (19%), masa kakaowa                 

w czekoladzie – min 40%, emulgator lecytyna sojowa, tłuszcz roślinny utwardzony 

(zawiera tłuszcz sojowy), ponadto w miejscu sprzedaży zadeklarowano emulgator              

E 492, którego nie deklarował producent. 
 

                    Podanie składów niezgodnych z faktycznymi narusza postanowienia art. 7 ust. 1 

lit. a rozporządzenia 1169/2011, gdyż wprowadza konsumentów w błąd co do właściwości 

środka spożywczego, w szczególności co do jego składu. 
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Ponadto w trakcie kontroli 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.) pobrano do 

badań organoleptycznych: 
 

 próbkę (0,548 kg z partii wynoszącej 15,18 kg wartości 393,16 zł) pralin deklarowanych 

w miejscu sprzedaży jako „klejnoty Caffeam”, oznakowanych na opakowaniach 

zbiorczych datą minimalnej trwałości ,,03.2016” i numerem partii „52011”; 
 

 próbkę (0,486 kg z partii wynoszącej 4,32 kg wartości 111,89 zł) pralin deklarowanych    

w miejscu sprzedaży jako „klejnoty z ORZ. LASK. LU” oznakowanych na opakowaniach 

zbiorczych datą minimalnej trwałości ,,11 2015” i numerem partii „50151”; 
 

 próbkę (0,168 kg z partii 2,60 kg wartości 67,34 zł) pralin deklarowanych w miejscu 

sprzedaży jako „klejnoty Brandy & Orane”, oznakowanych na opakowaniach zbiorczych 

datą minimalnej trwałości ,,11 2015” i numerem partii produkcyjnej „50333”.  
 

                   Przedmiotowe próbki zostały opisane w protokole pobrania próbki nr 02585              

i poddane ocenie organoleptycznej na miejscu. W wyniku dokonania powyższych czynności 

stwierdzono, że dwie partie wyrobów (klejnoty Caffeam”, „klejnoty z ORZ. LASK. LU) 

wartości łącznej 505,05 zł posiadały niewłaściwe cechy organoleptyczne - niepożądane dla 

tego typu produktu W pobranych próbkach stwierdzono, że 42,5 % pralin zadeklarowanych   

w miejscu sprzedaży jako „klejnoty Caffeam” oraz 42,8 % pralin zadeklarowanych w miejscu 

sprzedaży jako „klejnoty z ORZ. LASK. LU” pokrytych było białym nalotem, co zostało 

udokumentowane w sprawozdaniach z badań organoleptycznych nr 1 i 2 z dnia                       

08 października 2015 r. Wprowadzenie do obrotu handlowego środków spożywczych                 

o niewłaściwych cechach organoleptycznych narusza przepisy określone w art. 4 ust. 1 ustawy 

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

z 2015r., poz. 678 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”. Zakwestionowane praliny 

przedsiębiorca wycofał ze sprzedaży (oświadczenie (…) z dnia 08 października 2015 r.). 
 

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości zostały udokumentowane              

w protokole kontroli numer ŻG.8361.228.2015 z dnia 07 października 2015 r., zestawieniu 

artykułów żywnościowych skontrolowanych pod względem oznakowania, sprawozdaniach     

z badań organoleptycznych numer 1 i 2 z dnia 08 października 2015 r. oraz na zdjęciach 

wykonanych w toku kontroli. 
 

W związku z wprowadzeniem do obrotu artykułów rolno - spożywczych 

nieodpowiadających jakości handlowej w dniu 11 stycznia 2016 r. zostało wszczęte z urzędu 

postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kontrolowanemu przedsiębiorcy kary 

pieniężnej wynikającej z art. 40 a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Strona została poinformowana 

o wszczęciu postępowania z urzędu oraz o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami 

sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, lecz z tego prawa nie 

skorzystała. Jednocześnie zażądano przesłania informacji na temat wielkości obrotów, 

przychodu przedsiębiorcy za rok 2015. Przedmiotowe pismo zostało odebrane przez stronę               

w dniu 15 stycznia 2016 r. 
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W dniu 03 lutego 2016 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej               

w Łodzi wpłynęło pismo, w którym strona podała wielkość obrotu i przychodu „Real”                  

Sp. z o.o. za rok 2015. Jednocześnie poinformowała, że z dniem 28 stycznia 2016 r. spółka 

„Real” Sp. z o.o. została przekształcona w „Arel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 

spółka komandytowa z siedzibą w Piasecznie. 

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi mając 

na uwadze powyższe 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. 
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Rozporządzenie 1169/2011 stanowi w art. 7 ust. 1, że informacje na temat 

żywności nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd,  w szczególności: 
 

a) co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, 

tożsamości, właściwości, składu, ilości, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, metod 

wytwarzania lub produkcji; 

b) przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których on nie 

posiada; 

c) przez sugerowanie, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy                                   

w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości, 

zwłaszcza przez szczególne podkreślanie obecności lub braku określonych składników 

lub składników odżywczych; 

d) przez sugerowanie poprzez wygląd, opis lub prezentacje graficzne, że chodzi                         

o określony środek spożywczy lub składnik, mimo że w rzeczywistości komponent lub 

składnik naturalnie obecny lub zwykle stosowany w danym środku spożywczym został 

zastąpiony innym komponentem lub innym składnikiem. 
 

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 

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.  
 

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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                   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, zaś zgodnie z art. 17 ust. 4 

rozporządzenia 1169/2011 nazwa środka spożywczego nie może być zastąpiona nazwą 

chronioną jako własność intelektualna, nazwą marki albo nazwą wymyśloną. 
 

Jak wynika z § 11 ust 3 rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych 

rodzajów środków spożywczych do oznakowania wyrobów kakaowych i czekoladowych 

spełniających wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań                          

w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych stosuje się wyłącznie 

nazwy określone w tych przepisach, chyba że dodatkowe używanie takich nazw wynika                         

z obowiązujących w tym zakresie przepisów i zwyczajów w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, w których wyrób jest sprzedawany konsumentowi finalnemu i służy do 

oznakowania innych wyrobów, pod warunkiem że te wyroby nie będą mylone z wyrobami 

kakaowymi i czekoladowymi, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych. 
 

W § 1 ust. 21 rozporządzenia sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości 

handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych wskazane zostały czekoladki (praliny), 

jako wyroby o niedużych rozmiarach (wielkości „kęsa”), składające się z czekolady 

nadziewanej albo czekolady jednego rodzaju, albo mieszanki czekolad, o których mowa w § 1 

pkt 6-17 rozporządzenia i innych składników spożywczych, zawierających nie mniej niż 25 % 

czekolady w całkowitej masie produktu (ust. 21 załącznika nr 1 zatytułowanego 

„Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej dla wyrobów kakaowych                     

i czekoladowych”).  
 

Stwierdzone nieprawidłowości w toku kontroli przeprowadzonej                                       

w hipermarkecie zlokalizowanym w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 92, należącym wówczas do 

„Real” Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 46 jednoznacznie wskazują,                  

że 5 partii wyrobów czekoladowych zostało wprowadzonych do obrotu z naruszeniem 
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przepisów o jakości handlowej (rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych 

rodzajów środków spożywczych, rozporządzenie 1169/2011, ustawa o jakości). Niepodawanie 

nazwy środka spożywczego, podawanie składu środka spożywczego niezgodnie z prawdą, 

wprowadzenie do obrotu środka spożywczego o niewłaściwych cechach organoleptycznych 

stanowi niedopełnienie obowiązku zapewnienia zgodności oferowanych produktów                  

z wymogami obowiązującego prawa żywnościowego. Obowiązkiem strony jako podmiotu 

prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze jest sprawdzanie jakości wyrobów nie tylko przed 

wprowadzeniem ich do obrotu, ale także w trakcie ich przechowywania, by mieć pewność, że 

będące w ofercie handlowej wyroby posiadają właściwe cechy organoleptyczne. Należy 

również wskazać, że to do obowiązków strony należało zamieszczenie w miejscu sprzedaży 

pełnych i rzetelnych informacji o żywności wprowadzanej do obrotu bez opakowań, w tym co 

do nazwy i składu środka spożywczego i upewnienie się czy wymogi te są spełnione (strona 

miała możliwość zweryfikowania tych informacji – posiadała etykiety producenta na których 

podane były m.in. nazwy rodzajowe wyrobów, składy). Strona, jednak nie dopełniła 

obowiązku zapewnienia zgodności oferowanych produktów z wymogami powszechnie 

obowiązującego polskiego i europejskiego prawa żywnościowego, tym samym wina strony za 

nieprzestrzeganie tych przepisów była 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 

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 wyrobów 

czekoladowych nieodpowiadających jakości handlowej stwierdził, że oferowanie do 

sprzedaży wyrobów o niewłaściwych cechach organoleptycznych czy też wyrobów dla 

których w miejscu sprzedaży nie podano nazwy rodzajowej środka spożywczego oraz 

podano skład niezgodny z faktycznym w istotny sposób naruszało interesy konsumentów. 

Konsument nabywając produkt o niewłaściwych cechach organoleptycznych był 

wprowadzony w błąd, gdyż zakupił wyrób niezgodny z jego oczekiwaniami (biały nalot 

na powierzchni czekoladek jest cechą niepożądaną na wyrobach czekoladowych). Należy 

tu również podkreślić, że konsument ma prawo do pełnej i rzetelnej informacji                  

o żywności, aby podjąć właściwą decyzję podczas dokonywania zakupu, a w tym 

przypadku, w miejscu sprzedaży, otrzymywał informacje nierzetelne co do składu             

i nazwy, co również mogło skutkować zakupem produktu niezgodnego z jego 

oczekiwaniami,  
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2. zakres naruszenia uznał, że stwierdzone nieprawidłowości stanowiły naruszenie 

przepisów z zakresu jakości i oznakowania środków spożywczych określonych                         

w ustawie o jakości, rozporządzeniu w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów 

środków spożywczych, rozporządzeniu 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 konsumentów 

świadomego wyboru związanego ze sprzedawaną żywnością, a także ma na celu 

zapobieganie wszelkim praktykom mogącym wprowadzać konsumenta w błąd, a w tym 

przypadku stwierdzona wada organoleptyczna oraz oznakowanie produktów w miejscu 

sprzedaży, które nie zapewniało rzetelnej informacji o produktach mogły pozbawić 

konsumentów możliwości świadomego wyboru; 
 

3. dotychczasową działalność przedsiębiorcy wziął pod uwagę, że kontrolowany 

przedsiębiorca w okresie ostatnich 24 miesięcy po raz czwarty naruszył przepisy 

ustawy o jakości (z dokumentacji zgromadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 

Handlowej w Łodzi wynika, że wcześniej strona wprowadziła do obrotu handlowego 

szynkę i smalec nieodpowiadające jakości handlowej oraz zafałszowane jaja);  
 

4. wielkość obrotu wziął pod uwagę przesłaną przez stronę informację na temat wielkości 

osiągniętego w 2015 r. przychodu i zakwalifikował go do grupy innych przedsiębiorców, 

niż w rozumieniu przepisów art. 104, art. 105, 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 wartość 

zakwestionowanych w toku kontroli 5 partii wyrobów czekoladowych wartości 649,99 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 (w tym przypadku 3.249,95 zł), lecz nie mniejszej 

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

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

prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i 

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

ze zm.) ustalającego normę, iż kary mające zastosowanie   w przypadku naruszenia prawa 

żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, Łódzki Wojewódzki 

Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji i wymierzył karę w wysokości            

2.291,00 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 
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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 2.291,00 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. „Arel Sp. z o.o.” sp. k. 
 

            ul. Puławska 46 

      05-500 Piaseczno 
 

2.        a/a  


