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ZNAKOWANIE MIĘSA I JEGO PRZETWORÓW W ŚWIETLE 
ROZPORZĄDZENIA NR 1169/2011

Organizator



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA ZWIĄZANE 
Z OZNAKOWANIEM MIĘSA I JEGO PRZETWORÓW
RADCA PRAWNY PIOTR WŁODAWIEC
MAKULIŃSKI MOCZYDŁOWSKI ROSTAFIŃSKI WŁODAWIEC KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW PROKURENT SP.P.
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CEL I PLAN PREZENTACJI

1. Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

2. Definicje

3. Sposób określania nazwy artykułu rolno-spożywczego i jego oznakowania

4. Jakość handlowa artykułu rolno-spożywczego

5. Artykuł rolno spożywczy zafałszowany a wprowadzający w błąd

6. Kontrole jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego

7. Sankcje związane z kontrolą jakości handlowej

8. Kary pieniężne

9. Droga odwoławcza od decyzji organu kontrolnego

10. Odpowiedzialność karna

CEL PREZENTACJI
wskazanie zagrożeń dla producentów (odpowiedzialność administracyjna i karna) związanych z 

naruszeniem przez nich przepisów dotyczących znakowania produktów
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NOWELIZACJA USTAWY O JAKOŚCI HANDLOWEJ 
ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

NOWELIZACJA USTAWY Z 
DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. 
O JAKOŚCI HANDLOWEJ 

ARTYKUŁÓW ROLNO-
SPOŻYWCZYCH

AKT ZMIENIAJĄCY:

USTAWA Z DNIA 7 
LISTOPADA 2014 R.

WEJŚCIE W ŻYCIE: 13 GRUDNIA 
2014 R.

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH: 
PODPISANA PRZEZ 

PREZYDENTA 24 LISTOPADA 
2014 R.

Zmiana ustawy ma na celu wykonanie przepisów Unii Europejskiej, w tym w szczególności rozporządzenia 
PE i Rady UE nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentów informacji na temat żywności.
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DEFINICJE

 Żywność - (lub środek spożywczy) oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone,
częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których
spożycia przez ludzi można się spodziewać.

„Środek spożywczy” obejmuje napoje, gumę do żucia i wszelkie substancje, łącznie z wodą, świadomie
dodane do żywności podczas jej wytwarzania, przygotowania lub obróbki. „Środek spożywczy” nie
obejmuje m.in.: pasz, zwierząt żywych, chyba że mają być one wprowadzone na rynek do spożycia
przez ludzi, roślin przed dokonaniem zbiorów.

PODSTAWA PRAWNA: ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 28
STYCZNIA 2002 R. USTANAWIAJĄCE OGÓLNE ZASADY I WYMAGANIA PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO, POWOŁUJĄCE
EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI ORAZ USTANAWIAJĄCE PROCEDURY W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
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DEFINICJE

 Prawo żywnościowe - oznacza przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne regulujące sprawy
żywności w ogólności, a ich bezpieczeństwo w szczególności, zarówno na poziomie Wspólnoty, jak i na
poziomie krajowym; definicja ta obejmuje wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji
żywności oraz paszy produkowanej dla zwierząt hodowlanych lub używanej do żywienia zwierząt
hodowlanych;

 Przedsiębiorstwo spożywcze - oznacza przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne, typu non-profit lub
nie, prowadzące jakąkolwiek działalność związaną z jakimkolwiek etapem produkcji, przetwarzania i
dystrybucji żywności;

 Podmiot działający na rynku spożywczym - oznacza osoby fizyczne lub prawne odpowiedzialne za
spełnienie wymogów prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie spożywczym pozostającym pod ich
kontrolą;

PODSTAWA PRAWNA: ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 28
STYCZNIA 2002 R. USTANAWIAJĄCE OGÓLNE ZASADY I WYMAGANIA PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO, POWOŁUJĄCE
EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI ORAZ USTANAWIAJĄCE PROCEDURY W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
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DEFINICJE

 Handel detaliczny - oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w punkcie
sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego; określenie to obejmuje terminale
dystrybucyjne, działalność cateringową, stołówki zakładowe, catering instytucjonalny, restauracje i
podobne działania związane z usługami żywnościowymi, sklepy, centra dystrybucji w supermarketach i
hurtownie;

 Wprowadzenie na rynek - oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem
oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję
i inne formy dysponowania;

 Konsument finalny - oznacza ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który nie wykorzystuje
żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa sektora żywnościowego.

PODSTAWA PRAWNA: ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 28
STYCZNIA 2002 R. USTANAWIAJĄCE OGÓLNE ZASADY I WYMAGANIA PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO, POWOŁUJĄCE
EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI ORAZ USTANAWIAJĄCE PROCEDURY W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
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NAZWA ŚRODKA SPOŻYWCZEGO

Nazwa przewidziana w 
przepisach

gdy brak powyższej nazwy –

Nazwa zwyczajowa

gdy powyższa nazwa nie 
istnieje lub nie jest 

stosowana –

Nazwa opisowa

Oznacza nazwę środka spożywczego określoną w mających 
zastosowanie przepisach unijnych lub, w przypadku braku takich 

przepisów unijnych, nazwę przewidzianą w przepisach ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych mających zastosowanie w państwie 

członkowskim, w którym żywność ta jest sprzedawana konsumentowi 
finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego.

Np. mięso, produkt mięsny, surowy wyrób mięsny.

Oznacza nazwę, która jest akceptowana jako nazwa środka spożywczego przez 
konsumentów w państwie członkowskim, w którym żywność ta jest sprzedawana, 

bez potrzeby jej dalszego wyjaśniania.
Np. pasztet, polędwica. 

Oznacza nazwę zawierającą opis środka spożywczego, a w razie potrzeby również jego 
zastosowania, który jest wystarczająco jasny, aby umożliwić konsumentom poznanie 

rzeczywistego charakteru tego środka spożywczego i odróżnienie go od innych 
produktów, z którymi może zostać pomylony.

Np. klopsiki wołowe z dodatkiem ryżu w sosie pomidorowym

PODSTAWA PRAWNA: ART. 17 W ZW. Z ART. 2 UST. 1 LIT. N-P ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR
1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011 R. W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA KONSUMENTOM INFORMACJI NA TEMAT ŻYWNOŚCI
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NAZWA FANTAZYJNA/ HANDLOWA

Poza wskazanymi wcześniej rodzajami nazw, orzecznictwo
wyróżnia jeszcze jeden typ nazwy – nazwę
handlową/fantazyjną (oznaczanie towarów i usług w
obrocie gospodarczym za pomocą znaku towarowego.):

„[…]można wyróżnić cztery rodzaje nazw
dopuszczalnych w obrocie prawnym:(wymienione na
poprzednim slajdzie), a także nie wymienioną w
przepisie nazwę handlową, będącą nazwą
fantazyjną […] i nie odnoszącą się do samego
środka spożywczego, jego składu lub sposobu
produkcji.”

PRZYKŁADY: szynka: rewelacyjna, premium; kaszanka
„Czarna Mamba”; ser: Złoty dukat, Blok żółty
kanapkowy, Świętokrzyski; mielonka indycza.

ŹRÓDŁA: WYROK WSA WARSZAWIE Z 08.11.2013 R., VI SA/WA 1420/13 ; WYROK WSA W WARSZAWIE Z DNIA 08.05.2012, VI
SA/WA 2322/11 .
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WYKAZ DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH, KTÓRYCH PODANIE 
JEST OBOWIĄZKOWE

Nazwa* Składniki Alergeny
Ilościowa 
zawartość 
składników

Ilość netto

Min. trwałość / 
przydatność do 

spożycia

Specjalne 
warunki 

przechowywania 
/ użycia

Dane 
wprowadzającego 

do obrotu / 
importera

Kraj / miejsce 
pochodzenia**

Sposób użycia***

Wartość 
odżywcza

* WRAZ Z DANYMI TOWARZYSZĄCYMI (W DALSZEJ CZĘŚCI PREZENTACJI).
** ZGODNIE Z ART. 26 ROZPORZĄDZENIA PE I RADY NR 1169/2011.
*** JEŚLI W WYPADKU JEGO BRAKU SKORZYSTANIE Z WYROBU BYŁOBY UTRUDNIONE.
DANE PODSTAWOWE. DLA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH PRZEWIDZIANE SĄ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE (W
DALSZEJ CZĘŚCI PREZENTACJI).
PODSTAWA PRAWNA: ART. 9 ROZPORZĄDZENIA PE I RADY (UE) NR 1169/2011.
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DANE SZCZEGÓŁOWE TOWARZYSZĄCE 
NAZWIE ŚRODKA SPOŻYWCZEGO

Dotyczą warunków 
fizycznych środka 

spożywczego lub jego 
szczególnego 

przetwarzania, gdy 
pominięcie takiej 

informacji mogłoby 
wprowadzić nabywcę w 

błąd

wędzony

głęboko 
mrożony

liofilizo-
wany

sprosz-
kowany

PODSTAWA PRAWNA: ZAŁĄCZNIK VI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 
2011 R. W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA KONSUMENTOM INFORMACJI 
NA TEMAT ŻYWNOŚCI

PRZYKŁADOWE DANE SZCZEGÓŁOWE Z TREŚCI ROZPORZĄDZENIA.
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DANE SZCZEGÓŁOWE TOWARZYSZĄCE 
NAZWIE ŚRODKA SPOŻYWCZEGO

1. Produkt mięsny, 
surowy wyrób mięsny

2. Zawierający dodatek 
białka jako takiego* z 

różnych źródeł 
zwierzęcych

Informacja o:

1. obecności białek z 
różnych źródeł 

zwierzęcych

2. o ich pochodzeniu

* W TYM HYDROLIZATÓW BIAŁKOWYCH.

PODSTAWA PRAWNA: ZAŁĄCZNIK VI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 Z DNIA 25
PAŹDZIERNIKA 2011 R. W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA KONSUMENTOM INFORMACJI NA TEMAT ŻYWNOŚCI
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DANE SZCZEGÓŁOWE TOWARZYSZĄCE 
NAZWIE ŚRODKA SPOŻYWCZEGO

1. Produkty mięsne i surowe wyroby 
mięsne w formie: 

● płata, 
● sztuki mięsa, 
● plastra,
● porcji lub 

● tuszy zwierzęcej

2. Zawartość dodanej wody > 5% 
wagi gotowego produktu

Informacja 
o dodanej wodzie

PODSTAWA PRAWNA: ZAŁĄCZNIK VI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 Z DNIA 25
PAŹDZIERNIKA 2011 R. W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA KONSUMENTOM INFORMACJI NA TEMAT ŻYWNOŚCI
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DANE SZCZEGÓŁOWE TOWARZYSZĄCE 
NAZWIE ŚRODKA SPOŻYWCZEGO

Produkty mięsne

1. mogące sprawiać 
wrażenie, że 

stanowią jeden 
kawałek mięsa

2. w rzeczywistości 
składające się z 

różnych kawałków 
połączonych za 
pomocą innych 

składników, w tym 
dodatków do żywności i 
enzymów spożywczych, 
lub innymi sposobami

Informacja 

„z połączonych kawałków mięsa”

PODSTAWA PRAWNA: ZAŁĄCZNIK VI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 Z DNIA 25
PAŹDZIERNIKA 2011 R. W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA KONSUMENTOM INFORMACJI NA TEMAT ŻYWNOŚCI

• bułg. „формовано месо”
• hiszp. „combinado de piezas de 

carne”
• czes. „ze spojovaných kousků masa”
• duń. „Sammensat af stykker af kød”
• niem. „aus Fleischstücken 

zusammengefügt”
• est. „liidetud liha”
• gr. „μορφοποιημένο κρέας”
• ang. „formed meat”
• franc. „viande reconstituée”
• irl. „píosaí feola ceangailte”
• wł. „carne ricomposta”

• łot. „formēta gaļa”
• lit. „sudarytas (-a) iš mėsos gabalų”
• węg. „darabokból újraformázott hús”
• malt. „laħam rikostitwit”
• nid. „samengesteld uit stukjes vlees”
• port. „carne reconstituída”
• rum. „carne formată”
• słowac. „spájané alebo formované 

maso”
• słoweń. „sestavljeno iz koščkov 

oblikovano meso”
• fiń. „paloista yhdistetty liha”
• szw. „sammanfogade bitar av kött”
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DANE SZCZEGÓŁOWE TOWARZYSZĄCE 
NAZWIE ŚRODKA SPOŻYWCZEGO (MIĘSO MIELONE)

Informacja
„zawartość procentowa tłuszczu 

poniżej …”**

Informacja
„stosunek kolagenu do białka 

mięsa poniżej …”**

** ETYKIETA MIĘSA MIELONEGO MUSI TAKŻE SPEŁNIAĆ WYMAGANIA WSKAZANE W ROZDZIALE IV SEKCJI V ZAŁĄCZNIKA III DO
ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 853/2004.

PODSTAWA PRAWNA: ZAŁĄCZNIK VI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 Z DNIA 25
PAŹDZIERNIKA 2011 R. W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA KONSUMENTOM INFORMACJI NA TEMAT ŻYWNOŚCI
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DANE SZCZEGÓŁOWE TOWARZYSZĄCE 
NAZWIE ŚRODKA SPOŻYWCZEGO

Wędlina znajduje się w 
osłonce niejadalnej

Wskazanie na etykiecie, że 
osłonka wędliny nie jest 

jadalna

PODSTAWA PRAWNA: ZAŁĄCZNIK VI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 Z DNIA 25
PAŹDZIERNIKA 2011 R. W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA KONSUMENTOM INFORMACJI NA TEMAT ŻYWNOŚCI
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JAKOŚĆ HANDLOWA ARTYKUŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO

Jakość handlowa artykułu rolno-spożywczego są to 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.

PODSTAWA PRAWNA: ART. 3 PKT 5 USTAWY Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-
SPOŻYWCZYCH

 Jest to podstawowe pojęcie używane w ustawie o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych.

 Wprowadzane do obrotu artykuły muszą spełniać wymagania w zakresie jakości 
handlowej określone w przepisach lub zadeklarowane przez producenta.

 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawuje nadzór 
nad jakością handlową i przeprowadza pod tym kątem kontrole oraz wymierza 
kary.
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ARTYKUŁ ROLNO-SPOŻYWCZY ZAFAŁSZOWANY

Produkt

● którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, 

● albo w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego 
rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy 

konsumentów finalnych, w szczególności jeżeli:

dokonano zabiegów, które:

zmieniły 
lub ukryły 

jego 
rzeczywis-

ty skład

nadały mu 
wygląd 

produktu 
zgodnego 

z 
przepisami 
dotyczący-
mi jakości 
handlowej

w oznakowaniu podano 
nazwę:

niezgodną 
z 

przepisami 
dotyczącymi 

jakości 
handlowej

niezgodną 
z prawdą

w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie:

składu
pocho-
dzenia

terminu
przydatności 
do spożycia 

lub daty 
minimalnej 
trwałości

zawartości
netto

klasy 
jakości 

handlowej 
(np. 

klasyfikacja 
tusz w 

systemie 
EUROP)

PODSTAWA PRAWNA: ART. 3 PKT 10 USTAWY Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-
SPOŻYWCZYCH
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PRZYKŁADY DECYZJI IJHARS

 Trwałość:

„[…] stwierdzono nieprawidłowość w oznakowaniu dotyczącą wydłużenia przez producenta terminu przydatności o 2
dni w stosunku do okresu przydatności zadeklarowanego w opisie produktu z dnia […]”

 Tożsamość :

„[…] stwierdzono nieprawidłowość w oznakowaniu dotyczącą […] braku charakterystyki i rodzaju kiełbasy
krakowskiej parzonej- nie wskazano z jakiego gatunku zwierzęcia pochodzi główny surowiec użyty do produkcji
[…]”

 Skład:

„[…] stwierdzono nieprawidłowość w oznakowaniu dotyczącą: niewyszczególnienia w wykazie składników użytych
do produkcji dozwolonych substancji dodatkowych […]”

 Właściwość/Charakter (Cecha):

„[…] stwierdzono nieprawidłowość w oznakowaniu dotyczące […] niepodania informacji o ilościowej zawartości
mięsa wieprzowego w gotowym wyrobie jako składnika istotnego dla scharakteryzowania kiełbasy […]”

ŹRÓDŁA: DECYZJE OPUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ IJHARS Z LAT 2011-2013.
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PRZYKŁADY DECYZJI IJHARS

 Metoda/ sposób wytwarzania:

„[…] stwierdzono nieprawidłowość w oznakowaniu dotyczące […] nie wyszczególnienia procesu
technologicznego zastosowanego podczas produkcji – wędzenia […]”

 Kraj/miejsce pochodzenia:

Wskazanie, że miejscem pochodzenia są Włochy bez sprecyzowania, że chodzi o miejscowość w woj.
świętokrzyskim w pobliżu Nowej Słupi, a nie państwo nad Morzem Śródziemnym.

 Ilość:

„[…] stwierdzono nieprawidłowość w oznakowaniu dotyczące […] niepodania masy netto artykułu […]”

WAŻNE!!!

WPROWADZENIEM W BŁĄD JEST NIE TYLKO PODANIE BŁĘDNEJ/ FAŁSZYWEJ INFORMACJI,
ALE TEŻ NIE PODANIE JEJ W OGÓLE!

ŹRÓDŁA: DECYZJE OPUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ IJHARS Z LAT 2011-2013.
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PRODUKT WPROWADZAJĄCY W BŁĄD A PRODUKT 
ZAFAŁSZOWANY

 ZAFAŁSZOWANIE:

rzeczywisty skład niezgodny z deklaracją producenta, nazwa niekwestionowana:

Np. „producent deklarował w oznakowaniu, że jest to wędlina w całości wieprzowa a w badaniach ustalono, że
produkt ten składał się w 31% z surowca drobiowego”

nazwa produktu nie oddaje składu, rzeczywisty skład nie zgadza się z podanym na etykiecie:

Np. „podanie w nazwie handlowej "Pasztet drobiowy” podczas, gdy w wykazie składników podano także tłuszcz
wieprzowy”

znakowanie niezgodne z normą, której przestrzeganie zadeklarowano:

Np. „podanie zakresu temperatur określającego warunki przechowywania niezgodnie z w/w deklarowaną przez
producenta normą (Polskie Normy)”

niepodanie istotnych informacji:

Np. „brak podania informacji, że jest to kiełbasa homogenizowana, podczas gdy informacja ta wskazana była w
karcie produktu”.
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PRODUKT WPROWADZAJĄCY W BŁĄD A PRODUKT 
ZAFAŁSZOWANY

WPROWADZENIE W BŁĄD:

użycie ogólnej nazwy składnika zamiast dokładnej informacji o składniku w formie przetworzonej:

Np. „konsument […]został wprowadzony w błąd, albowiem w wykazie składników użyto ogólnej nazwy chmiel. Określenie to w żaden sposób nie
wskazuje na fakt użycia do produkcji granulatu chmielowego.”

wykluczające się nazwy produktu podane na opakowaniu:

„produkt posiadał w oznakowaniu wyeksponowaną nazwę "masło ekstra" oraz jednocześnie w innym miejscu nazwy wzajemnie się wykluczające –
"produkt złożony maślany" i "masło trzyczwarte smarowane jogurtowe z niskim cholesterolem”

rysunek na opakowaniu mylący względem składu:

Np. „rysunek krowy na opakowaniu produktu "D." sugeruje jednoznacznie, że jest to artykuł wytworzony głównie w oparciu o masło, a więc tłuszcz
mleczny, podczas gdy skład wyrobu wskazuje, iż podstawowym jego elementem są tłuszcze roślinne (65%), a więc oznakowanie produktu
wprowadza konsumenta w błąd”

nazwa i grafika nie oddają właściwie składników większościowych:

Np. „w oznakowaniu partii Herbaty ziołowo-owocowej aromatyzowanej Żurawina & Malina nazwa i grafika jest nieadekwatna do umieszczonego
wykazu składników, gdyż sugeruje, że artykuł ten składa się głównie z żurawiny i maliny (odpowiednio 1% i 0,3%), co wprowadza konsumentów
w błąd”

błędne oznaczenie zawartości / stężenia składnika:

Np. „w składzie zawartość soku malinowego podano jako "65% sok malinowy zagęszczony (0,32%)", tj. w sposób wprowadzający w błąd konsumenta
co do faktycznej zawartości tego składnika w wyrobie”



PRODUKT WPROWADZAJĄCY W BŁĄD A PRODUKT 
ZAFAŁSZOWANY

 PODSUMOWANIE:

1. Zafałszowanie jest pojęciem węższym- naruszenia niespełniające przesłanek
produktu zafałszowanego (kara 10% obrotu w poprzednim roku) są
kwalifikowane jako wprowadzanie konsumenta w błąd (kara 500 zł).

2. Odpowiedzialność administracyjna z obu podstaw się nie kumuluje. Organ
wymierza karę albo za produkt zafałszowany albo za produkt wprowadzający
konsumenta w błąd.

3. Organy każdorazowo rozpatrując kwestię kwalifikacji danego produktu jako
zafałszowanego oceniają zakres w jakim dany produkt wprowadza
konsumentów w błąd.

4. Wprowadzenie konsumentów w błąd stanowi „działanie marketingowe,
którego nie można uznać jednoznacznie za fałszowanie żywności, ponieważ
na opakowaniach znajdują się najczęściej wszystkie wymagane informacje.
Konsument, który zapozna się z etykietą, dokonuje świadomego wyboru,
jednak pierwsze wrażenie wyglądu opakowania może wprowadzić w błąd” *

Wprowadzenie 
konsumenta w błąd

Zafałszowanie

* ŹRÓDŁO: M. KOŁODZIEJCZYK, B. KOWRYGO, URZĘDOWE KONTROLE ZAFAŁSZOWAŃ ŚRODKÓW
SPOŻYWCZYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO,
SGGW, WRASZAWA 2008



24

RZETELNE INFORMOWANIE (ART.7 ROZPORZĄDZENIA 1169/11)

Informacje dotyczące 
środka 

spożywczego nie 
mogą wprowadzać 

w błąd 
konsumenta co do…

WŁAŚCIWOŚCI CHARAKTERU
METODY /   
SPOSOBU 

PRODUKCJI LUB 
WYTWARZANIA

KRAJU / 
MIEJSCA 

POCHODZENIA

ILOŚCI

TRWAŁOŚCI

SKŁADU

TOŻSAMOŚCI

Praktykę rynkową 
uznaje się za działanie 
wprowadzające w 
błąd, jeżeli działanie 
to w jakikolwiek 
sposób powoduje lub 
może powodować 
podjęcie przez 
przeciętnego 
konsumenta decyzji 
dotyczącej umowy, 
której inaczej by 
nie podjął. (art. 5 
ust. 1 ustawy o 
przeciwdziałaniu 
nieuczciwym 
praktykom rynkowym)
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RZETELNE INFORMOWANIE II (ART.7 ROZPORZĄDZENIA 
1169/11)

INFORMACJE NIE 
MOGĄ 

WPROWADZAĆ 
KONSUMENTA 

W BŁĄD PRZEZ…

SUGEROWANIE
POSIADANIA 

SPECJALNYCH 
WŁAŚCIWOŚCI, GDY 
WSZYSTKIE ŚRODKI 

TEGO TYPU JE 
POSIADAJĄ, NP. W 

SKŁADZIE

PRZYPISWYWANIE 
WŁAŚCIWOŚCI/ 

DZIAŁANIA, KTÓRYCH 
ŚRODEK SPOŻYWCZY 

NIE POSIADA
(ZWŁASZCZA 

LECZENIA/ZAPOBIEGANI
A CHOROBOM LUB 

ODWOŁYWANIA SIĘ DO 
TAKICH WŁAŚCIWOŚCI)

SUGROWANIE, ŻE
CHODZI O OKREŚLONY 

ŚRODEK 
SPOZYWCZY/ 

SKŁADNIK, GDY W 
RZECZYWISTOŚCI DANY 

KOMPONENENT/ 
SKŁADNIK ZOSTAŁ 

ZASTĄPIONY INNYM

Np. Na opakowaniu mortadeli z papryką 
zastosowano grafikę sugerującą, że 

produkt zawiera papryczki chili, gdy w 
rzeczywistości dodano zwykłą paprykę

np. „Produkt wyjątkowo bogaty w wit. 
A,D,K”  w stosunku do wątróbki, gdy każdy wie, 

że wątróbka  je zawiera…

np. umieszczenie w oznakowaniu informacji: 
„tradycyjna receptura”, „tradycyjny smak”, 

„tradycyjnie” , a produkt zawiera dużo  
preparatów enzymatycznych, aromatów 

niestosowanych w dawnych recepturach , a proces 
produkcji jest zmechnizowamy
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RÓŻNE PERSPEKTYWY KONTROLI

Inspekcja Jakości 
Handlowej 
Artykułów Rolno-
Spożywczych 
(wymagania jakości 
handlowej)

Inspekcja 
Handlowa 
(wymagania 
jakości 
handlowej w 
sprzedaży 
detalicznej)

Organy 
ścigania 
(spełnienie 
przesłanek 
odpowie-
dzialności
karnej)

Państwowa 
Inspekcja 
Sanitarna           
(wymogi 
zdrowotne 
żywności)

Państwowa Inspekcja 
Weterynaryjna                 
(wymogi 
weterynaryjne 
żywności pochodzenia 
zwierzęcego przy 
produkcji, 
wprowadzaniu na 
rynek, sprzedaży 
bezpośredniej) 



27

ORGANY KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ

W myśl przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych urzędową kontrolę nad jakością handlową żywności sprawuje:

 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) - sprawuje
nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych wprowadzanych do obrotu.
Przeprowadza kontrole w zakresie jakości handlowej u producentów z
wyłączeniem obrotu detalicznego.

Natomiast w myśl ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej urzędową kontrolę
nad jakością handlową żywności sprawuje również:

 Inspekcja Handlowa - zajmuje się kontrolą produktów znajdujących się w obrocie
detalicznym. Inspekcja Handlowa nie przeprowadza kontroli jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych u producentów.

PODSTAWA PRAWNA: ART. 24 USTAWA Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-
SPOŻYWCZYCH, ART. 18 USTAWY Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 R. O INSPEKCJI HANDLOWEJ
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KONTROLA IJHARS

CEL:

Sprawdzenie czy artykuły rolno-
spożywcze spełniają wymagania w 

zakresie jakości handlowej
określone w przepisach o jakości 

handlowej oraz dodatkowe wymagania 
dotyczące tych artykułów, jeżeli ich 

spełnienie zostało zadeklarowane przez 
producenta

KONTROLUJĄCY:

Pracownik Inspekcji po okazaniu 
legitymacji służbowej oraz 
doręczeniu upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli

OSOBY OBECNE PRZY KONTROLI:

● Kierownik kontrolowanej 
jednostki, 

● W razie nieobecności kierownika -
osoba przez niego upoważniona

PODSTAWA PRAWNA: USTAWA Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
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KONTROLA IJHARS –
CZYNNOŚCI*

Sprawdzenie dokumentów 
umożliwiających identyfikację 

artykułu, atestów 
jakościowych, wyników badań 
laboratoryjnych oraz innych 

dokumentów świadczących o 
jego jakości handlowej

Sprawdzenie opakowania, 
oznakowania, prezentacji 
artykułu rolno-spożywczego 

oraz warunków jego 
przechowywania i transportu

Oględziny 
artykułu rolno-spożywczego

Pobranie próbek 
i wykonanie badań 

laboratoryjnych

Ustalenie klasy jakości 
artykułu rolno-spożywczego

Sprawdzanie sposobu 
produkcji artykułu lub 
prawidłowości przebiegu 

procesu technologicznego**

Przedsiębiorcy są obowiązani wnieść opłaty za przeprowadzenie
czynności związanych z kontrolą oraz przeprowadzeniem badań
laboratoryjnych, jeżeli stwierdzono, że artykuły nie odpowiadają
wymaganiom w zakresie jakości handlowej.

* KONTROLA OBEJMUJE CO NAJMNIEJ JEDNĄ Z CZYNNOŚCI.
** WCZEŚNIEJ O ILE TO WYNIKAŁO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.
ART. 23 USTAWY Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH.
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KONTROLA IJHARS –
UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW IJHARS

Wstęp na teren oraz do 
obiektów i pomieszczeń 

kontrolowanych jednostek 
oraz poruszania się na tym 
terenie i w tych obiektach i 

pomieszczeniach

Wstęp do środków 
transportu kontrolowanych 

jednostek i 
przeprowadzania ich 

oględzin

Żądanie pisemnych lub 
ustnych informacji 

związanych z przedmiotem 
kontroli

Żądanie okazywania 
dokumentów związanych z 

przedmiotem kontroli

Pobieranie nieodpłatnie 
próbek do badań

Żądanie sporządzenia 
kserokopii i urzędowego 

tłumaczenia na język 
polski dokumentów 

sporządzonych w języku 
obcym związanych z 

przedmiotem kontroli

Legitymowanie osób 
przebywających na terenie 
jednostki kontrolowanej w 
trakcie przeprowadzanej 

kontroli

Kolor zielony – nowe 
uprawnienie / modyfikacja 
uprawnień

PODSTAWA PRAWNA: ART. 24 USTAWY Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-
SPOŻYWCZYCH.
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KONTROLA IJHARS –
ZABEZPIECZENIA

Dokumenty, artykuły rolno-spożywcze i inne przedmioty mające związek z kontrolą oraz pomieszczenia, w których dokonuje się 
czynności kontrolnych, mogą być zabezpieczone* poprzez:

oddanie na 
przechowanie jednostce 

kontrolowanej w 
oddzielnym i 

opieczętowanym schowku 
lub pomieszczeniu

opieczętowanie i 
oddanie za 

pokwitowaniem na 
przechowanie

kierownikowi lub innemu 
pracownikowi jednostki 

kontrolowanej

zabranie za 
pokwitowaniem do 
przechowania przez 
organ Inspekcji - w 
przypadku braku 

możliwości zabezpieczenia i 
przechowywania w 

jednostce kontrolowanej

w wypadku artykułów 
rolno-spożywczych –

oddanie ich pod nadzór 
kierownikowi lub 

innemu pracownikowi 
kontrolowanej 

jednostki z zakazem 
wprowadzenia tych 
artykułów do obrotu

* WEDŁUG POPRZEDNIEGO BRZMIENIA „JEŚLI JEST TO NIEZBĘDNE DLA DOKONANIA KONTROLI”, TERAZ ZAWSZE.
PODSTAWA PRAWNA: ART. 26 UST. 1 DOKUMENTY, ARTYKUŁY ROLNO-SPOŻYWCZE I INNE PRZEDMIOTY MAJĄCE ZWIĄZEK Z
KONTROLĄ ORAZ POMIESZCZENIA, W KTÓRYCH DOKONUJE SIĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 23 UST.
2 USTAWY O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH.
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KONTROLA IJHARS –
PROTOKÓŁ

* A W RAZIE JEGO NIEOBECNOŚCI - ZASTĘPCY KIEROWNIKA LUB INNEJ OSOBIE UPOWAŻNIONEJ DO ZASTĘPOWANIA
KIEROWNIKA, A W RAZIE NIEOBECNOŚCI TYCH OSÓB - OSOBIE UCZESTNICZĄCEJ W PRZEPROWADZANIU KONTROLI.
** W TYM ZABEZPIECZENIA ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH, DOKUMENTÓW LUB INNYCH PRZEDMIOTÓW, DOKONANIA
OGLĘDZIN, POBRANIA PRÓBEK LUB PRZEPROWADZENIA INNYCH DOWODÓW.

Protokół zawiera w szczególności:

 czas trwania kontroli;

 imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej inspektora przeprowadzającego kontrolę;

 dane identyfikujące kontrolowanego;

 opis stanu faktycznego, stwierdzonego w wyniku kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem ujawnionych
nieprawidłowości oraz, jeżeli jest to możliwe, z podaniem przyczyn ich powstania, a także osób odpowiedzialnych
za ich zaistnienie;

 opis nieprawidłowości usuniętych w toku kontroli.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wojewódzki inspektor przekazuje kontrolowanemu zalecenia pokontrolne i
wzywa do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie.

Protokół należy przedstawić kierownikowi jednostki kontrolowanej*, który podpisuje protokół i otrzymuje jego
egzemplarz. Przed podpisaniem protokołu można wnieść uwagi.

Z wykonanych w toku kontroli czynności** sporządza się odrębne protokoły (czyni się o tym wzmiankę w protokole kontroli),
chyba że w toku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.
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SANKCJE ZWIĄZANE Z KONTROLĄ JAKOŚCI HANDLOWEJ 
ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W PRODUKCJI I OBROCIE

 Forma: decyzja

 Właściwy organ: wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

 Właściwość miejscowa: według miejsca przeprowadzania kontroli

 Decyzje dotyczące zakazania wprowadzania do obrotu i nakazania poddania określonym
zabiegom:

 mogą być wydane jeszcze przed zakończeniem kontroli,

 podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy – wniesienie odwołania nie wstrzymuje
obowiązku wykonania decyzji przez kontrolowany podmiot. Organ odwoławczy może w
uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji.

 Informacje zawarte w decyzjach dotyczące zafałszowania artykułów rolno-spożywczych,
podaje się do publicznej wiadomości, z pominięciem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa oraz inne tajemnice podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych. Są one
publikowane na stronie internetowej Inspekcji www.ijhar-s.gov.pl.
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SANKCJE ZWIĄZANE Z KONTROLĄ JAKOŚCI HANDLOWEJ 
ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W PRODUKCJI I OBROCIE

Do zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych należy m.in. 
kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie.

Wykonując te uprawnienie wojewódzki inspektor może:

zakazać 
wprowadzania do 

obrotu 
artykułu niespełniającego 

wymagań jakości 
handlowej

nakazać poddanie 
artykułu określonym 

zabiegom
np. zmiany oznakowania, 

prawidłowego 
oznakowania

przeklasyfikować
artykuł rolno-spożywczy 
do niższej klasy, jeżeli 
artykuł ten nie spełnia 
wymagań jakościowych 
dla danej klasy jakości 

handlowej

nakazać zniszczenie 
artykułu na koszt jego 

posiadacza

PODSTAWA PRAWNA: ART. 29 USTAWY Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-
SPOŻYWCZYCH
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UPRAWNIENIE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA INSPEKCJI 
HANDLOWEJ W RAMACH UPRAWNIEŃ  NADZORCZYCH

● Artykuł rolno-spożywczy zafałszowany 
● Stwierdzony rodzaj nieprawidłowości może odnosić się do całej partii produkcyjnej

Uprawnienia wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w ramach uprawnień nadzorczych:

Nakazanie przedsiębiorcy wstrzymania 
wprowadzania do obrotu całej partii artykułu 

rolno-spożywczego zafałszowanego

Nakazanie przedsiębiorcy wycofania z obrotu 
całej partii artykułu rolno-spożywczego 

zafałszowanego 

 Właściwy jest wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej wg miejsca przeprowadzania kontroli.
 Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może upoważnić inspektora do wydania ww. decyzji.
 Decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
 Informacje dotyczące zafałszowania artykułów rolno-spożywczych podaje się do publicznej wiadomości.

PODSTAWA PRAWNA: ART. 18 USTAWY Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 R. O INSPEKCJI HANDLOWEJ.
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UPRAWNIENIE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI 
HANDLOWEJ DOT.  OZNACZENIA PRZEDSIĘBIORCY 

WPROWADZAJĄCEGO TOWAR DO OBROTU

* ZGODNIE Z ART. 20 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 2 LIPCA 2004 R. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PODSTAWA PRAWNA: ART. 18 USTAWY Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 R. O INSPEKCJI HANDLOWEJ.

Obowiązek przedsiębiorcy 
wprowadzającego towar 
do obrotu na terytorium 
RP do zamieszczenia na 
towarze, jego opakowaniu, 
etykiecie, instrukcji lub do 

dostarczenia w inny, 
zwyczajowo przyjęty sposób, 

pisemnych informacji w 
języku polskim 

określających firmę 
przedsiębiorcy i jego 

adres*

Stwierdzenie przez 
wojewódzkiego inspektora 

Inspekcji Handlowej 
naruszenia obowiązku 

Zarządzenie w toku kontroli w 
drodze decyzji 

niezwłocznego usunięcia 
nieprawidłowości

 Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może upoważnić inspektora do wydania ww. decyzji.
 Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
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KARY PIENIĘŻNE –
UWAGI OGÓLNE

 Rodzaj odpowiedzialności: odpowiedzialność
administracyjna

 Forma: decyzja

 Właściwy organ: wojewódzki inspektor jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych albo wojewódzki
inspektor Inspekcji Handlowej (w przypadku artykułów w
obrocie detalicznym)

 Właściwość miejscowa: według miejsca przeprowadzania
kontroli

 Termin zapłaty: 30 dni od dnia, w którym decyzja o
wymierzeniu kary stała się ostateczna

 Miejsce zapłaty: rachunek bankowy wojewódzkiego
inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych albo wojewódzkiego inspektoratu
Inspekcji Handlowej
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ELEMENTY DECYZJI

 Decyzja powinna zawierać:

 oznaczenie organu administracji publicznej,

 datę wydania,

 oznaczenie strony lub stron,

 powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne,

 pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie,

 podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub,
jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu
administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.

 Ustawa o (jakości) nie określa innych dodatkowych składników, które powinna zawierać decyzja.

PODSTAWA PRAWNA: ART. 1207 USTAWA Z DNIA 14 CZERWCA 1960 R. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
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NATURA ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

• Obiektywny 
(jakiekolwiek kryteria 
inne niż realizacja 
podstawowej 
przesłanki mają 
znaczenie tylko dla 
wymiaru kary)

charakter

• Fakt wprowadzenia 
do obrotu (wystarcza 
do nałożenia kary)

wystarczająca 
przesłanka • Nie ma przy tym 

znaczenia czy 
zafałszowanie 
nastąpiło z winy 
(umyślnej lub 
nieumyślnej) danego 
podmiotu, czy też 
nie.

kryterium 
winy

• Dowiedzenie 
wprowadzenia do obrotu 
zafałszowanego artykułu 
rolno-spożywczego  
powoduje konieczność 
nałożenia kary 
pieniężnej, która jest 
karą administracyjną

nałożenie 
sankcji

ŹRÓDŁO: WYROK VI SA/WA 2372/ Z DNIA 01.03.2011.
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POJĘCIE „WPROWADZENIA DO OBROTU”

ŹRÓDŁO: WYROK VI SA/WA 2372/ 10 Z DNIA 01.03.2011.

Wprowadzenie 
do obrotu (na 

rynek)

OBEJMUJE:

PRODUCENTÓW, 
PRZETWÓRCÓW, 

DYSTRYBUTORÓW

DOTYCZY:

każdego etapu obrotu i 
nie może być rozumiane 

tylko jako pierwsze 
wprowadzenie towaru 

na rynek DEFINICJA:

-posiadanie żywności lub pasz w celu 
sprzedaży z uwzględnieniem 

oferowania do sprzedaży lub innej 
formy dysponowania, bezpłatnego 
lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję 

lub inne formy dysponowania.
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KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ?

1. Podmiot wprowadzający artykuł rolno-spożywczy pod własną nazwą /
firmą lub importer (patrz poprzedni slajd).

2. Odpowiada zarówno produkujący na zlecenie (np. zakład mięsny - nawet nie
mając wpływu na oznakowanie), jak i zlecający (np. sieć handlowa).

„Podmioty […], które nie mają wpływu na informacje na temat żywności,
nie mogą dostarczać żywności, o której wiedzą lub w stosunku do której mają
podejrzenia, że jest niezgodna z prawem dotyczącym informacji na temat
żywności.”

= obowiązek kontroli przez producentów i występowania przeciw narzuconemu
oznakowaniu łamiącemu przepisy

3. Jednoczesna odpowiedzialność zlecającego (wskazanego w oznakowaniu) i
produkującego na zlecenie za oznakowanie (solidarnie).

4. Możliwość wymierzenia kary każdemu przedsiębiorcy wprowadzającemu
produkt do obrotu (nawet sprzedawca detaliczny w małym sklepie
spożywczym).

ŹRÓDŁO: ART.8 ROZPORZĄDZENIA 1169/2011/UE.
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POJĘCIE PRODUCENTA

producent – osoba 
fizyczna, osoba 

prawną albo 
jednostka 

organizacyjna 
nieposiadająca 

osobowości prawnej

KTÓRA…

paczkuje

wprowadza 
do obrotu

produkuje

LUB LUB

LUB

ŹRÓDŁO: ART. 3 PKT. 9 USTAWY Z DNIA 21.12.2000 R.
O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH.
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WNIOSKI DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Obiektywna natura odpowiedzialności 
administracyjnej = kara nakładana z 
„automatu” = praktyczna niemożliwość 
uniknięcia odpowiedzialności.

2.    Trudności w określeniu granicy pomiędzy 
zafałszowaniem a wprowadzeniem w błąd.

3. W TOKU ODWOŁAWCZYM ORGANY ZMIENIAJĄ  
OCENĘ  KRYTERIÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI 
(NISKA / ŚREDNIA / WYSOKA SZKODLIWOŚĆ, 
ITP.) = POLE DO DYSPUTY Z ORGANAMI!
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WNIOSKI DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI II

Możliwość kwestionowania wymiaru kary- „ocenne” kryteria -przykłady wykładni 
przepisów dokonanej przez IJHARS uznanej za błędną przez sądy administracyjne:

# uznanie, że producent o dużej renomie, u którego kontrola nigdy nie 
wykazała nieprawidłowości ponosi większą winę niż mniejszy producent, 
którego wyroby nie cieszą się takim uznaniem= kara wyższa dla pierwszego

# przyjęcie, że faktura VAT stanowi dokument handlowy zawierający 
opis produktu, podczas gdy faktura stanowi dokument księgowy (względem 
produktów nieekologicznych wymaga się by określenia „eko”, „bio”, itp., nie 
pojawiały się w oznakowaniu, reklamie i dokumentach handlowych związanych 
z produktem

# uznanie, iż zafałszowana partia o niewielkiej ilości i wartości 
narusza interesy znacznej grupy konsumentów

#postawienie znaku równości pomiędzy nazwą firmy i nazwą firmową 
odnoszącą się do produktu jako element znakowania
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KARY PIENIĘŻNE –
OKOLICZNOŚCI MAJĄCE WPŁYW NA WYSOKOŚĆ KARY PIENIĘŻNEJ

Stopień 
szkodliwości 

czynu

Stopień 
zawinienia

Zakres 
naruszenia

Dotychczasowa 
działalność

Wielkość 
obrotów

Powyższe okoliczności mają wpływ wyłącznie na wysokość kary, nie zaś na samą decyzję o jej
nałożeniu!

PODSTAWA PRAWNA: ART. 40A UST. 5 USTAWY Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-
SPOŻYWCZYCH
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KARY PIENIĘŻNE –
WPROWADZANIE DO OBROTU ARTYKUŁÓW 

NIEODPOWIADAJĄCYCH JAKOŚCI HANDLOWEJ

Wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-
spożywczych nieodpowiadających jakości 

handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej 
lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych 

artykułów

Kara pieniężna 
od 500 zł 

do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej 
uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez 
wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do 

obrotu

„Umową cywilnoprawną […] skarżąca nie może ograniczyć ani tym bardziej wyłączyć swojej odpowiedzialności publicznoprawnej (VI
SA/Wa 329/14 z 18.07.2014)”

Dotyczy więc ono zarówno producenta, jak i przetwórcy czy dystrybutora; podmiotów zlokalizowanych na etapie: przywozu,
produkcji, przechowywania, transportu, sprzedaży, dostarczania konsumentowi finalnemu.

* WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE Z DNIA 18 LIPCA 2014 R. (VI SA/WA 329/14).
PODSTAWA PRAWNA: 40A UST. 1 PKT 3 USTAWY Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-
SPOŻYWCZYCH

Ponowne wprowadzenie do obrotu: 
1. produktu tego samego rodzaju,

2. który ma tę samą wadę 

Kara ustalona wg powyższej zasady
dodatkowo podwyższona o wysokość kar 
nałożonych w okresie 24 miesięcy przed 

dniem rozpoczęcia kontroli
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KARY PIENIĘŻNE –
WPROWADZANIE DO OBROTU ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH 

ZAFAŁSZOWANYCH

Wprowadzanie do obrotu artykułów 
rolno-spożywczych zafałszowanych

Kara pieniężna 
od 1 000 zł 

do 10% przychodu 
osiągniętego w roku rozliczeniowym 
poprzedzającym rok nałożenia kary

PODSTAWA PRAWNA: ART. 40A USTAWY Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-
SPOŻYWCZYCH.

Ponowne wprowadzenie do obrotu: 
1. produktu tego samego rodzaju,

2. który ma tę samą wadę 

Kara ustalona wg powyższej zasady
dodatkowo podwyższona o wysokość 
kar nałożonych w okresie 24 miesięcy 

przed dniem rozpoczęcia kontroli
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KARY PIENIĘŻNE –
NIEPODDAWANIE KLASYFIKACJI  LUB USTALANIU MASY TUSZ 

WIEPRZOWYCH LUB WOŁOWYCH

Niepoddawanie klasyfikacji  
lub ustalaniu masy tusz 

wieprzowych lub wołowych

Kara pieniężna w wysokości 
od 1 000 zł do 10% 

przychodu 
osiągniętego w roku 

rozliczeniowym poprzedzającym 
rok nałożenia kary

PODSTAWA PRAWNA: ART. 40A USTAWY Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-
SPOŻYWCZYCH.
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KARY PIENIĘŻNE –
NIEUSUNIĘCIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI STWIERDZONYCH PODCZAS 

KONTROLI 

PODSTAWA PRAWNA: 40A UST. 2 W ZW. Z ART. 28 UST. 2A USTAWY Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O JAKOŚCI HANDLOWEJ
ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Nieusunięcie przez producenta 
nieprawidłowości

● stwierdzonych podczas kontroli 

● w terminie określonym w 
zaleceniach pokontrolnych

Kara pieniężna o maksymalnej 
wysokości 

trzykrotności przeciętnego 
wynagrodzenia

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli wojewódzki inspektor przekazuje
kontrolowanemu producentowi zalecenia pokontrolne i wzywa do usunięcia nieprawidłowości w
określonym terminie.
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DANE STATYSTYCZNE O WYNIKACH KONTROLI 
PLANOWYCH IJHARS W ZAKRESIE ZNAKOWANIA W 2013 R.

Okres 
kontroli

Nazwa kontrolowanego artykułu
Liczba partii 

kontrolowanych

Liczba partii 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości

Procent partii 
wadliwych

I kw. Mięso czerwone: kiełbasy, wyroby podrobowe,
produkty blokowe oraz konserwy typu pasztet

452 157 34,7

III kw. Mięso czerwone: wędzonki, pasztety i konserwy 
(również typu pasztet), w tym wyroby produkowane z 
mięsa czerwonego i drobiowego

466 153 32,8

II kw. Mięso drobiowe i przetwory: wędzonki, kiełbasy, 
wędliny

245 66 26,9

IV kw. Mięso drobiowe w tym oznaczanie wody wchłoniętej 154 15 9,7

IV kw. Mięso drobiowe: wędzonki, kiełbasy, wędliny 158 39 24,7

ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE ROCZNE INSPEKCJI JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH ZA 2013 R.
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ODWOŁANIE OD DECYZJI ORAGNU I INSTANCJI

Warunek

• Od decyzji wydanej w I instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji,

• Strona, która jest niezadowolona z decyzji może wnieść odwołanie.

Termin i 
opłaty 

• Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została 
ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

• Od wniesionego odwołania nie wnosi się opłat.

Uzasadnienie

• Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona 
nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści 
odwołania.

PODSTAWA PRAWNA: ART. 127 - 129 USTAWA Z DNIA 14 CZERWCA 1960 R. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
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ODWOŁANIE OD DECYZJI - WŁAŚCIWE ORGANY

Od

Decyzji Wojewódzkiego Inspektora Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

(organ I instancji)

przysługuje odwołanie.

Do 

Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych 

(organ II instancji)

za pośrednictwem organu który wydał decyzję 

Od

Decyzji Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji 
Handlowej

(organ I instancji)

przysługuje odwołanie.

Do 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(organ II instancji)

za pośrednictwem organu który wydał decyzję 

PODSTAWA PRAWNA: ART. 21 USTAWY Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
ART. 5 UST 2 USTAWY Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 R. O INSPEKCJI HANDLOWEJ.
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RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU ODWOŁAWCZEGO 
(II INSTANCJI)

Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:

utrzymuje w mocy 
zaskarżoną decyzję 

umarza postępowanie 
odwoławcze

uchyla zaskarżoną decyzję w 
całości albo w części i w tym 
zakresie orzeka co do istoty 

sprawy albo uchylając tę decyzję 
– umarza postępowanie pierwszej 
instancji w całości albo w części

PODSTAWA PRAWNA: ART. 138 USTAWA Z DNIA 14 CZERWCA 1960 R. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
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RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU ODWOŁAWCZEGO 
(II INSTANCJI)

Organ odwoławczy może uchylić
zaskarżoną decyzję w całości i
przekazać sprawę do ponownego
rozpatrzenia organowi pierwszej
instancji, gdy decyzja ta została
wydana z naruszeniem przepisów
postępowania, a konieczny do
wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny
wpływ na jej rozstrzygnięcie.
Przekazując sprawę, organ ten
powinien wskazać, jakie okoliczności
należy wziąć pod uwagę przy
ponownym rozpatrzeniu sprawy.

PODSTAWA PRAWNA: ART. 138 § 2 USTAWA Z DNIA 14 CZERWCA 1960 R. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
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SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU 
ADMINISTRACYJNEGO

Warunek

• Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie,

Termin

• Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie

Wymagania

• Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:

• 1)   wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;

• 2)   oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy;

• 3)   określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego

PODSTAWA PRAWNA: ART. 52-54 USTAWY Z DNIA 30 SIERPNIA 2002 R. PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI
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SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU 
ADMINISTRACYJNEGO

Od decyzji 

Głównego Inspektora Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych 

(organ II instancji)

Do 

Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego

za pośrednictwem organu, który wydał 
decyzję w II instancji  

Od decyzji 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumenta 

(organ II instancji)
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RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ WOJEWÓDZKIEGO SĄDU 
ADMINISTRACYJNEGO

Rozstrzygnięcia

W razie 
uwzględnienia  

skargi

uchyla decyzję w całości albo w 
części

stwierdza nieważność decyzji w 
całości lub w części

stwierdza wydanie decyzji z 
naruszeniem prawa

W razie 
nieuwzględnienia 

skargi
Sąd skargę oddala

PODSTAWA PRAWNA: ART. 145 USTAWY Z DNIA 30 SIERPNIA 2002 R. PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

● Niepoddanie klasyfikacji lub 
ustalaniu masy tusz, 

● nieznakowanie tusz, 

● nieprzechowywanie dokumentacji 
z czynności nadawania klas tuszom, 

● nieprzekazywanie wyników 
klasyfikacji tusz wołowych dostawcom 

zwierząt

zgodnie z obowiązującymi przepisami

przez osobę prowadzącą rzeźnię

Kara grzywny

orzekana w trybie przepisów 
Kodeksu postępowania w sprawach 

o wykroczenia

PODSTAWA PRAWNA: ART. 40 USTAWY Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 R. O JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-
SPOŻYWCZYCH



61

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA - ART. 306 KODEKSU 
KARNEGO

Kto usuwa, podrabia lub 
przerabia…

(każdy może popełnić, tak 
oznaczenie już istniejące, jak i 

to, które ma się pojawić)

…znaki identyfikacyjne *, datę 
produkcji lub datę 

przydatności …

(szczególnie znaki towarowe i 
znaki bezpieczeństwa)

…towaru lub urządzenia…

(wszystkie typy towarów, na 
każdym etapie produkcji, nie 

tylko w sprzedaży)

… podlega karze 
pozbawienia 

wolności do lat 3. 

To przestępstwo można popełnić wyłącznie UMYŚLNIE!!!!

*znaki identyfikacyjne = oryginalne oznaczenia towaru, pozwalające na jego rozpoznanie np. 
pochodzenie, znak towarowy, określenie właściwości towaru…
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA- ART. 136 § 2 K.W.

Kto z…

(osoba prowadząca 
przedsiębiorstwo, sprzedawca, 

osoba niezwiązana)

…towarów przeznaczonych do 
sprzedaży…

(towary już znajdujące się w 
sprzedaży, towary w 

sklepie/magazynie, oczekujące na 
dostarczenie do sklepu)

…umyślnie usuwa…

(cel nie ma znaczenia!!! np. 
oderwanie metki, zamazanie, 

zeskrobanie, umieszczenie innego 
oznaczenia, uczynienie 

nieczytelnym )

… utrwalone na nich oznaczenie 
określające…

(usunąć można tylko oznaczenie, 
które już zostało umieszczone na 

produkcie)

… cenę, termin przydatności 
do spożycia lub datę 

produkcji, jakość lub ilość 
nominalną, gatunek lub 

pochodzenie…

(nie obejmuje znaków towarowych 
i znaków bezpieczeństwa)

…podlega:

karze aresztu,

karze ograniczenia wolności 
albo

grzywny.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA- ART. 97 UST.1 U.B.Ż.Ż.

Kto produkuje
lub wprowadza 

do obrotu 

…środek 
spożywczy 

zafałszowany..
LUB

…środek 
spożywczy 
zepsuty…

karze 
ograniczenia 

wolności
grzywnie

karze
pozbawienia 
wolności do 1 

roku.
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CO Z ISTNIEJĄCYMI ETYKIETAMI ???

 Środki spożywcze wprowadzone na rynek lub opatrzone etykietą przed dniem 13
grudnia 2014 r., które nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia, mogą
pozostawać w obrocie do czasu wyczerpania zapasów tych środków.

 Mięso mielone, wprowadzone na rynek lub opatrzone etykietą przed dniem 1
stycznia 2014 r., które nie spełnia wymogów odnośnie oznaczania zawartości
tłuszczu i stosunku kolagenu do białka w mięsie mogą pozostawać w obrocie
do czasu wyczerpania zapasów tych środków.

 Środki spożywcze wprowadzone na rynek lub opatrzone etykietą przed dniem 13
grudnia 2016 r., które nie spełniają wymogu znakowania informacją o wartości
odżywczej mogą pozostawać w obrocie do czasu wyczerpania zapasów tych
środków.

 Między dniem 13 grudnia 2014 r. a dniem 13 grudnia 2016 r. w przypadku gdy
informacja o wartości odżywczej jest przekazywana na zasadzie
dobrowolności, musi ona spełniać wymogi rozporządzenia 1169/2011/UE ( treść
informacji, sposób obliczania, wyrażanie ilości w przeliczeniu na 100 g lub na 100 ml,
wyrażanie ilości w przeliczeniu na porcję lub na jednostkową ilość żywności,
prezentacja, dodatkowe formy wyrażania i prezentacji informacji, np. formy graficzne
i symbole).
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ŹRÓDŁA

 Rozporządzenie 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,

 Rozporządzenie (We) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,
powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

 Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej,

 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

 Sprawozdanie roczne Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych za 2013 r.

Aktualne teksty obowiązujących polskich aktów prawnych znajdują się na stronie internetowej isap.sejm.gov.pl.

Aktualne teksty obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej znajdują się na stronie eur-lex.europa.eu.
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