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Odpowiadaj^c na Pana pismo z dnia 14 maja 2015 r. dotyczqce zakwestionowania 
przez organy Inspekcji Handlowej nazwy handlowej sera dojrzewaj^cego ttustego, t j . „Sera 
Babuni", ktorego Spoldzielnia Mleczarska Spomlek jest producentem, Departament 
Inspekcji Handlowej na wst^pie informuje, ze Prezes Urz^du Ochrony Konkurencji 1 
Konsumentow (dalej: Prezes UOKiK) w ramach swoich ustawowych kompetencji jest 
uprawniony do dokonywania interpretacji przepisow jedynie w ramach prowadzonych 
post^powah, w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego. Taka interpretacja podlega 
nast^pnie weryfikacji w ewentualnym post^powaniu sqdowo-administracyjnym. Powyzsze 
znajduje potwierdzenie w przepisach Kodeksu post^powania administracyjnego (dalej: 
Kpa). 

Jak wynika z art. 9 Kpa, organy administracji publicznej, do ktorych nalezy Prezes 
UOKiK, udzielaj^ szczegolowych informacji wylqcznie w toku prowadzonych post^powah 
administracyjnych. Nie ŝ  natomiast uprawnione ani zobowi^zane do wydawania opinii 
prawnych (wyrok WSA w Bydgoszczy z dn. 13.05.2009 r., sygn. II S.A./Bd 241/09, wyrok 
NSA w warszawie z dn. 4.04.2006 r., sygn. I 05K 1148/05 oraz wyrok NSA (do 31.12.2003) w 
Gdahskuz dn. 29.11.2000 r., sygn. I S.A./Gd 1185/98). 

Niemniej jednak, odnosz^c si? do poruszonej w Pana pismie kwestii, Departament 
przedstawia nast^pujcice stanowisko. Stanowisko to zostalo uzgodnione z Ministerstwem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Glownym Inspektoratem Jakosci Handlowej Artykulow Rolno-
Spozywczych. 

Zdaniem Departamentu, okreslenie „babuni", zastosowane w nazwie handlowej 
sera, jednoznacznie kojarzy si? z prostym, tradycyjnym (w znaczeniu domowym) sposobem 
wytworzenia a nie produkcj^ masow^ (przemystow^) z wykorzystaniem substancji 
dodatkowych (stabilizatorow, substancji konserwuj^cych, barwnikow). W zwi^zku z 
powyzszym, w opinii Departamentu, stosowanie okresleh typu „babuni", „domowy", 
„wiejski" itp, w oznakowaniu srodkow spozywczych, przy jednoczesnym uzywaniu do ich 
produkcji substancji dodatkowych, ktorych w warunkach domowych si? nie stosuje, moze 
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wprowadzac konsumentow w bl^d, sugeruj^c niezgodne ze stanem faktycznym wtasciwosci 
wyrobu gotowego, w tym dotycz^ce jego sktadu i sposoby produkcji. ' • 

Nalezy zauwazy, ze w ostatnich latach nast^U intensywny rozwoj technologii w 
przemysle spozywczym, t j . wprowadzono wiele nowych rozwi^zan technologicznych oraz 
coraz powszechniej stosuje si^ substancje dodatkowe m.in. w celu przedtuzenia trwatosci 
produktow i poprawienia ich cech funkcjonalnych. Wszystkie te praktyki, zdaniem 
Departamentu, stojci w sprzecznosci z podawaniem w oznakowaniu zywnosci okresleh typu 
„babuni", „domowy", „wiejski" itp. Zwraca si? przy tym uwag?, ze obecnie, w odpowiedzi 
na rosnqcy popyt wsrod konsumentow na zywnosc mniej przetworzon^, wielu producentow 
ogranicza w recepturach produktow stosowanie pewnych substancji dodatkowych czy tez w 
ogole upraszczajq te receptury produkuj^c wyroby, ktore w obrocie znajduj^ si? w 
kategorii produktow ^premium", i ktore maj^ wyzsze ceny od „zwykiych produktow". 

Powyzsze stanowisko znajduje potwierdzenie w wyrokach sqdow administracyjnych. 
Przyktadowo w wyroku z dnia 16 grudnia 2014 r. (sygn. akt II GSK 2033/13), 

dotycz^cym stosowania okreslenia „domowy smak" w odniesieniu do produktow 
zawieraj^cych w swoim skladzie substancje dodatkowe, Naczelny Ŝ d Administracyjny 
(NSA) stwierdzU, ze takie okreslenie sugeruje konsumentowi, ze artykut jest 
wyprodukowany metod^ domow^, gdy tymczasem do jego skladu dodano substancje 
zag^szczajcice, ktore zmieniaj^ zarowno konsystencj?, jak i smak produktu spozywczego. 
Dlatego tez NSA bior^c pod uwag?, ze oznakowanie na opakowaniu powinno odzwierciedlac 
w sposob rzetelny deklarowany przez producenta sktad artykutu spozywczego i nie 
pozostawiac zadnych wqtpliwosci co do jego wtasciwosci uznat, ze uzycie okreslenia 
„domowy" w przypadku produktow zawierajqcych substancje dodatkowe stanowi 
naruszenie prawa zywnosciowego. 

Ponadto, w dniu 28 pazdziernika 2014 r. Wojewodzkf S d̂ Administracyjny w 
Warszawie w uzasadnieniu wyroku o sygnaturze VI SA/Wa 2028/14 zaznaczyl, ze okreslenie 
„wiejski" sugeruje, iz produkty zostaty wyprodukowane przy uzyciu tradycyjnych 
skladnikow stosowanych do tego typu wyrobow. W zwi^zku z tym odznaczaj^ si? walorami 
smakowymi charakterystycznymi dla produktow wytwarzanych w wiejski prosty sposob bez 
uzycia bialka sojowego, biatka wieprzowego i dozwolonych substancji dodatkowych (...). 
Ponadto wiejskie produkty cechowalo w?dzenie a nie dodatek aromatu dymu 
w?dzarniczego. Poj?cie wiejski odnosi si? do szeregu cech charakteryzuj^cych produkcj?, 
w ktorej nie stosuje si? dozwolonych substancji dodatkowych w celu uzyskania okreslonego 
rodzaju w?dlin odznaczaj^cych si? ustalonym przez producenta smakiem, wygl^dem i 
skladem. 

Analogicznie w dniu 31 pazdziernika 2014 r. Wojewodzki Ŝ d Administracyjny w 
Warszawie w uzasadnieniu wyroku o sygnaturze VI SA/Wa 1160/14 wskazat, ze stosowanie 
okreslenia „wiejska" w oznakowaniu smietany „buduje mylne wyobrazenie o produkcie, 
tym samym ogranicza mozliwosc swobodnej oceny produktu i moze spowodowac podj?cie 
przez konsumenta decyzji o kupnie, ktorej inaczej by nie podj^t. Ŝ d pozostaje na 
stanowisku, ze nazwa nie powinna sugerowac tradycyjnej metody wytworzenia, w sytuacji 
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gdy takowa, nie ma miejsca. Ŝ d podziela pogl^d, ze oznaczenie produktu nazwq 
„wiejskie" sugeruje konsumentowi, iz produkt ten zostat wyprodukowany w procesie 
produkcyjnym opartym na tradycyjnej (domowej) metodzie stosowanej na wsiach, bez 
uzycia dozwolonych substancji dodatkowych jak m^czka chleba swi^tojanskiego, guma 
guar, pektyna, skrobia modyfikowana. Tradycyjna smietana nie powinna zawierac 
chemicznych dodatkow, w tym substancji zag^szczaj^cych, a jej zag?szczenie winno 
nast^ic w procesie ukwaszenia". 

Odnoszcic si? do Pana argumentacji, iz nazwa handlowa nie wprowadza konsumenta 
w bl^d z uwagi na obecnosc poza nazw^ handlow^ nazwy opisowej ( t j . „Ser dojrzewaj^cy 
tlusty") - o ktorej mowa w art. 47 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie 
zywnosci i zywienia ( t . j . Dz. U. z 2015 r. poz. 594), obowicizuj^cym w czasie kontroli 
prowadzonej przez inspektorow reprezentuj^cych Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego 
Inspektora Inspekcji Handlowej, jak i w dniu skierowania do Pahstwa wystcipienia 
pokontrolnego, oraz w art. 17 rozporzcidzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1169/2011 z dnia 25 pazdziernika 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat zywnosci (...) (Dz. U. UE L 304 z 22.11.2011 s. 18 z pozn. zm.), 
obowi^zuj^cym od 13 grudnia 2014 r.; a takze z uwagi na obecnosc w bliskim s^siedztwie 
nazwy opisowej informacji o uzytych sktadnikach, Departament wyjasnia, ze podanie w 
oznakowaniu wtasciwej nazwy produktu i rzeczywistego sMadu surowcowego nie zwalnia z 
obowi^zku, by pozostate, fantazyjne elementy oznakowania, byly rzetelne, jasne i nie 
wzbudzaty w^tpliwosci u konsumenta. Obowi^zek ten wynika z art. 7 ust. 2 ww. 
rozporz^dzenia 1169/2011, a przed dat^ obowi^zywania tego rozporz^dzenia wynikat z art. 
6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakosci handlowej artykutow rolno-spozywczych 
( t . j . Dz. U. z 2015 r. poz. 678), w zwi^zku z art. 48 ust. 2 ww. ustawy o bezpieczenstwie 
zywnosci i zywienia. Nalezy przy tym powtorzyc za Naczelnym Sqdem Administracyjnym w 
Warszawie, ze „jezeli producent danego produktu spozywczego zamierza wyroznic swoj 
produkt poprzez podanie jego szczegolnych cech lub wlasciwosci, czy tez sposobu 
produkcji wyrozniaj^cych go od produktow tego samego rodzaju, to powinien przy 
oznaczaniu tej cechy lub wtasciwosci podawac j ^ na tyte doktadnie i precyzyjnie, aby nie 
budzic u konsumentow nadmiernych i nieuzasadnionych oczekiwah i wyobrazeh odnosnie 
do tego produktu, ktore nie koresponduj^ z rzeczywistym stanem rzeczy lub tez ŝ , czy tez 
mog^ bye kwalifikowane jako przejaw nieuczciwych praktyk w handlu zywnosci^" (wyrok z 
dnia 16 maja 2013 r., sygn. akt II GSK 380/12). 

Odnosz^c si? do kolejnego argumentu podniesionego przez Pana w pismie, ze 
obowi^zuj^ce przepisy dotycz^ce znakowania srodkow spozywczych nie okreslajf^ w sposob 
jednoznaczny sposobu wprowadzania konsumenta w bt^d co do nazwy, i w zwi^zku z tym 
kwestionowaniem nazwy przez organy kontrolne nie maj^c podstawy prawnej, 
Departament wskazuje, ze po pierwsze oczekiwanie od ustawodawcy zdefiniowania 
wszystkich mozliwych nazw fantazyjnych, ktore wprowadzatyby w bt^d w obliczu tak 
ogromnej roznorodnosci srodkow spozywczych i nieograniczonej ludzkiej kreatywnosci jest 
nieracjonalne i niemozliwe do zrealizowania. Po drugie, mimo, istotnie braku legalnej 
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definicji wprowadzenia konsumenta w bt^d poprzez nazw?, istnieje w tym zakresie 
orzecznictwo s^dow administracyjnych. S d̂y w wielu wyrokach (patrz: wyrok z dnia 10 
grudnia 2013 r. I GSK 1255/12; wyrok z dnia 27 lutego 2014 r. II GSK 1832/12) podkreslaj^, 
ze przepisy prawa krajowego, jak i unijnego jednoznacznie sprzeciwiaj^ si^ kazdej 
praktyce mogcicej w jakikolwiek sposob wprowadzic konsumentow w bt^d. Konsument ma 
bowiem prawo nabywac produkty zgodnie z jego wlasnymi oczekiwaniami, swiadomie 
wybieraj^c produkty o poz^danych przez niego cechach jakosciowych. Naruszenie ww. 
zasad powoduje naruszenie interesu konsumenta. S d̂y podzielaj^ stanowisko organow 
kontroU dotycz^ce naduzywania przez producentow okreslen, ktore bezzasadnie 
wyrozniaj^ produkty sposrod innych tozsamych nieoznaczonych w ten sposob. Tym samym 
s^dy administracyjne stoj^ na stanowisku kwalifikowania tego rodzaju praktyk myl^cego 
oznakowania srodkow spozywczych jako wprowadzaj^cych konsumentow w blĉ d oraz 
stwarzaj^cych nierowne warunki konkurencji na rynku. Zastosowanie przymiotnika 
„babuni" w nazwie produktu w odniesieniu do wyrobu, ktory nie zostal wytworzony metod^ 
prost^ jak rowniez nie posiada sktadu, utrwalonego zwyczajowo w swiadomosci 
konsumentow, jest nieuprawnione. Taka praktyka narusza przepisy w zakresie jakosci 
handlowej oraz wprowadza konsumentow w btc^d. Sam przymiotnik „babuni" kojarzy si? ze 
zbiorem pewnych cech oraz wtasciwosci, podobnie jak w przypadku okreslen; tradycyjny, 
domowy, wiejski czy swojski. Uzywanie tego typu okreslen, wskazuje, ze ten produkt 
oznacza si? szczegolnymi (unikalnymi) wtasciwosciami w sytuacji gdy wyroby produkowane 
przez konkurentow posiadaj^ takie same b^dz podobne wtasciwosci. Zastosowanie w 
nazwie przymiotnika „babuni" (z jednoczesnym zastosowaniem substancji dodatkowych) 
bez w^tpienia wprowadza konsumenta w bt^d, sugeruj^c niezgodn^ ze stanem faktycznym 
jakosc wyrobu i buduje mylne wyobrazenie o produkcie. Zgodnie z przywotanym wczesniej 
wyrokiem Naczelnego Sqdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2014 r. o 
sygnaturze II GSK 2033/13, choc nie ma norm regulujcicych pewne okreslenia jak np. 
„domowy smak", to juz sam fakt zastosowania do produkcji danego wyrobu substancji 
dodatkowych uniemozliwia zawarcie w jego oznakowaniu okreslenia nawi^zuj^cego do 
domowego charakteru takiego wyrobu. Oznakowanie na opakowaniu powinno 
odzwierciedlac w sposob rzetelny deklarowany przez producenta sktad artykulu 
spozywczego i nie pozostawiac zadnych w^tpliwosci co do jego wtasciwosci". 

To, ze nazwa handlowa „Ser Babuni" funkcjonuje od 1998 r. nie oznacza, ze 
stosowana byta zgodnie z obowi^zujqcymi przepisami. Nalezy wskazac, ze przepisy 
poprzednie jak i obecnie obowi^zujqce, w sposob wyrazny zakazuj^ wprowadzania w bl^d 
konsumenta. Nazwa ta moze nadal funkcjonowac o ile producent zrezygnuje ze sposobu 
produkcji dyskwalifikuj^cego tak^ nazw?. 

Jednoczesnie Departament informuj?, ze Inspekcja Handlowa nie jest uprawniona 
do kontroli jakosci handlowej artykutow rolno-spozywczych u producentow ani do 
zatwierdzania nazw srodkow spozywczych. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o jakosci handlowej artykutow rolno-spozywczych, Inspekcja Handlowa 
sprawuje nadzor nad jakoscici handlowa artykutow rolno-spozywczych w obrocie 
detalicznym. Za informacje na temat zywnosci, w tym za nazw? srodka spozywczego, 
odpowiada podmiot dziataj^cy na rynku spozywczym, pod ktorego nazw^ lub firm^ jest 
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wprowadzany dany srodek spozywczy lub - jezeli ten podmiot nie prowadzi dzialalnosci w 
Unii - importer danego srodka na rynek Unii. Podmiot ten zapewnia obecnosc i rzetelnosc 
informacji na temat zywnosci zgodnie z maj^cym zastosowanie prawem dotyczqcym 
informacji na temat zywnosci oraz wymogami odpowiednich przepisow krajowych (art. 8 
ust. 1 i 2 rozporz^dzenia 1169/2011). 

Do wiadomosci: 

Wojewodzki Inspektor 
Inspekcji Handlowej 
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u«<< 
Urzqd Othreny Konkurancii i KontumanlAw 

Rozdzielnik: 

1) Dolnosl^ski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
2) Kujawsko-Pomorski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
3) Lubelski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
4) Lubuski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
5) Lodzki Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
6) Malopolski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
7) Mazowiecki Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
8) Opolski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
9) Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
10) Podlaski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
11) Pomorski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
12) Sl^ski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
13) Swi^tokrzyski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
14) Warminsko-Mazurski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
15) Wielkopolski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
16) Zachodniopomorski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej 


