
1 
 

dr n. prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek     

Promotor Karmienia Piersią 
www.prawoilaktacja.pl  

 
 

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA W ZAKRESIE MARKETINGU ŻYWNOŚCI 
DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI ORAZ PRZEDMIOTÓW SŁUŻĄCYCH DO KARMIENIA 

NIEMOWLĄT I CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE? 

 - zasadniczo brak ustawowych wymogów formalnych (nie dotyczy to pozwu cywilnego i wniosku o ukaranie); 

- w opracowaniu na http://prawo.fpkp.pl/  pokrótce omówiono zgłoszenie naruszenia prawa do różnych organów 
oraz wskazano wymogi zgłoszenia wspólne dla wszystkich organów; 

Do kogo najlepiej zgłaszać naruszenia prawa?: 
 

1) naruszenia prawa żywnościowego – PIS (Państwowa Inspekcja Sanitarna)/GIS; 
2) naruszenia SOOO1 – kierownik podmiotu leczniczego (np. dyrektor szpitala) + ewentualnie PIS/GIS 
3) zawiadomienie o wprowadzaniu w błąd przez reklamę, prezentację lub etykietowanie przedmiotów 

służących do karmienia niemowląt (naruszenie m.in. przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji) – Prezes UOKiK  

 
 

Ad. 1) NARUSZENIA PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO  
Zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia przepisów prawa żywnościowego o 
reklamie/prezentacji/etykietowaniu zgłaszanego produktu (np. preparatu do początkowego żywienia 
niemowląt) lub naruszenia regulacji odnoszącej się do materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących 
żywienia niemowląt i małych dzieci: 
 
-  kto może złożyć zawiadomienie?: każdy podmiot; 
- do kogo?: do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (zazwyczaj będzie to inspektor 
właściwy według siedziby podmiotu naruszającego przepisy); zamiast tego zawiadomienie można wysłać do 
GIS – dane kontaktowe dostępne są na stronie https://gis.gov.pl/kontakt;  
- forma zawiadomienia: w praktyce najlepiej na piśmie (list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), 
na adres właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej albo GIS; zgłoszenie do GIS można 
wysłać e-mailem na adres: inspektorat@gis.gov.pl;   
- treść zgłoszenia: 

 nie ma znaczenia, jak zatytułujesz pismo (e-maila) – w zależności od okoliczności może być: 
Zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia przepisów o reklamie/prezentacji/etykietowaniu zgłaszanego 
produktu (np. preparatu do początkowego żywienia niemowląt) lub naruszenia regulacji odnoszącej 
się do materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci;  

 opisz naruszenie (zawrzyj dokładny opis zdarzenia), w tym podaj dane podmiotów uczestniczących 
w naruszeniu lub informacje umożliwiające ich ustalenie, np. oznaczenie produktu, wskazanie 
sprzedawcy, producenta lub dystrybutora; 

 nie musisz wskazywać, jaki konkretnie przepis został naruszony (możesz ogólnie wskazać, że 
zachodzi podejrzenie naruszenia przepisów o reklamie/prezentacji/etykietowaniu zgłaszanego 
produktu lub naruszenia regulacji odnoszącej się do materiałów informacyjnych i edukacyjnych 
dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci); 

 poproś o zajęcie się sprawą/interwencję; 
 podaj swoje dane (imię i nazwisko oraz adres; możesz podać również swój adres e-mail) i podpisz 

się;  
 jeżeli dysponujesz dowodami (np. zdjęcia, nagrania audio lub wideo, świadkowie) wskaż je i załącz je 

(w przypadku dowodu ze świadka podaj jego dane albo okoliczności umożliwiające ustalenie jego 
tożsamości). 

 
1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1756. 
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Stosownie do okoliczności sprawy, kopię pisma do Państwowej Inspekcji Sanitarnej możesz wysłać do innych 
organów (np. do Ministerstwa Zdrowia, kierownika podmiotu leczniczego), załączając do niego list przewodni z 
prośbą o interwencję. 
 

Ad.2) NARUSZENIE SOOO 
W przypadku marketingu dotyczącego preparatów do początkowego żywienia niemowląt lub przedmiotów 
służących do karmienia niemowląt (tj. butelek do karmienia  niemowląt lub smoczków do nich) w placówkach 
ochrony zdrowia związanych z opieką okołoporodową, w tym prowadzących edukację przedporodową (np. 
szpitale, szkoły rodzenia przy przychodniach i szpitalach) zawiadomienie prześlij również do kierownika 
podmiotu leczniczego (np. dyrektora szpitala) oraz do wiadomości MZ2, powołując się w nim na naruszenie 
przepisów SOOO dotyczących marketingu tych produktów. W niektórych przypadkach wchodzi w grę tylko 
naruszenie SOOO, dlatego warto zawiadomić te organy. 

Zawiadomienie kierownika podmiotu leczniczego: 
 jest nim dyrektor albo zarząd; 
 brak wymogów formalnych skargi/zawiadomienia; dla celów dowodowych warto jednak zachować 

formę pisemną; 
 nieważne jak zatytułujesz pismo (skarga, zawiadomienie); 
 opisz, co się wydarzyło i poproś o interwencję; podaj swoje dane i podpisz się; jeżeli dysponujesz 

dowodami, wskaż je w piśmie i załącz je (w przypadku dowodu ze świadka podaj jego dane albo 
okoliczności umożliwiające ustalenie jego tożsamości); pismo najlepiej wysłać listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a przy doręczeniu osobistym prosić o potwierdzenie złożenia 
pisma 

 

To samo pismo, które wysłałeś do kierownika podmiotu leczniczego, możesz wysłać do organów kontrolnych nad 
tym podmiotem (podmiot tworzący; wojewoda; MZ), załączając do niego list przewodni z prośbą o interwencję. 

Ad.3) ZAWIADOMIENIE O WPROWADZANIU W BŁĄD PRZEZ REKLAMĘ, 
PREZENTACJĘ LUB ETYKIETOWANIE PRZEDMIOTÓW SŁUŻĄCYCH DO 
KARMIENIA NIEMOWLĄT (NARUSZENIE M.IN. PRZEPISÓW O ZWALCZANIU 
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI) 
Zawiadomienie Prezesa UOKiK: 
 
– złożyć zawiadomienie może każdy; 
– zgłoszenia zawiadomienia należy dokonać na piśmie (najlepiej wyślij je listownie za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru na adres UOKiK albo zanieś osobiście do siedziby Urzędu lub najbliższej Tobie 
delegatury UOKiK); 
-  pismo najlepiej zatytułować („Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów”) albo w jego treści wskazać, że chodzi o naruszenie zbiorowych interesów 
konsumentów (np.: „Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
zawiadamiam o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.”); 
- zawiadomienie powinno wskazywać na czym polegają zarzucane praktyki (dokładnie opisz stan faktyczny 
i wskaż podmiot naruszający albo okoliczności pozwalające na jego ustalenie – takim podmiotem będzie z 
reguły producent lub dystrybutor produktu; nie musisz wskazywać, jaki przepis został konkretnie naruszony). 
Należy również podać swoje dane, w tym adres i podpisać zawiadomienie. Nie trzeba załączać dowodów, 
warto jednak to uczynić, jeżeli się nimi dysponuje (np. załączenie zdjęć) 
 

 
Niniejszy tekst nie stanowi porady prawnej. 

Stan prawny: styczeń 2021. 
Copyright by Anna Koronkiewicz-Wiórek 

 
2 Możesz również zawiadomić organy kontrolne nad podmiotem leczniczym, a w niektórych przypadkach także rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej, NFZ lub RPP (zob. http://prawo.fpkp.pl/, pkt VII.6.-VII.9). 


