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Pani Regina Garska

Zaklad

P

rzetwó rstwa D rob iu

Sprzedaż Mięsa i Wędlin
ul. Przemyslowa I
83_400

DECYZ
Na podstawie art. 40a ust.

1

handlowej artykułów rolno

JA Nr ŻxmrcTnvlzlzs

pkt 3 oraz

-

Kościerzyna

art.4Oa ust. 4 ustawy

spożywczych

dniaŻI grudnia 2000 r. o jakości

(Dz.U. z2005

r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

s 1 i 2 ustawy z dtia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. łJ z Ż0O0 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz $ 6 Zarządzenia nr 131200Ż Pomorskiego
art. I04

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie
upoważnienia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu do podejmowania, wydawania oraz

podpisyvania decyzji, postanowień, dokumentów i korespondencji w imieniu Wojewódzkiego
Inspelctora,

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
działającw osobie Anny Klecha _ Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Żywnościowych i

Nieżywnościowychleg. nr 000004, upoważnienie Nr 2108 po

przeprowadzeniu

postępowania administracyj nego,

wymierza przedsiębiorcy Pani Reginie Garska prowadzącej dziaŁalnośó gospodarczą
Drobiu SptzedaŻ Mięsa i Wędlin, KoŚcierzyna, ul. Przemysłowa

ZahJadPrzetwórstwa

-

1

kare pieniężna w wvsokości 529.00 zł /słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych/

nkw

f.lsl'

łu,nłł-lf

$'

rlt 70Ął)

U6

za wprowadzenie do obrotu partii parówek bananowych - kiełbasy wieprzowo drobiowej homogenizowanej wędzonej, parzonej w opakowaniach jednostkowych, w ilości
_ Eksport lózef
3Ż,39 kg w cenie 10,91 złlkg o wartości 353,38 zł, Z.P.M.,,JBB'' Import
Bałdyga, 07

_

437 Łyse, ul. Kościelna 25 nieodpowiadającej jakości handlowej okreŚlonej w

tj

$ 9 ust. 1 pkt 1 rczpotządzenia Ministra Rolnictwa i
.2007 r. w Sprawie znakowania środków spożrywczych lDz. U. Nr

przepisach o jakości handlowej'

Rozwoju
I37 ,

z

Wsi z dnia

10.07

poz. 966 ze zm.l, zuwagi na brak w oznakowaniu ilościowej zawartoŚci składnika (skórek

kurczaka) występującego

w

nazwie tego produktu, co stwierdzono

w wyniku

kontroli

przeprowadzonej w dniach 05-16.07.2OI2 r. w hurtowni w Kościerzynie, ul' Przemysłowa
naleŻącei

1

do Reginy Garska.

Uzasadnienie
W dniach 05-16 lipca 2OI2 r., Zbigniew

i

Magdalena Kaszubowska

upowaznienia

-

Symber

-

st. specjalista,

nr legitymacii 000024

inspehor, nr legitymacji 000067, działając na podstawie

Nr ŻN-ąsIlI2 z

dnia 03.07.Ż012 t., podstawa prawna:

-

art. 3 ust. 1

-

3

tozporuądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnta 29 kwietnia Ż004 r.

w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem
paszowym i żywnościowymoraz regllłami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu
zwierząt

(Dz.IJ.L

165 z3O.4.2O04 r., s.1

ze zm.), art. I7 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000

r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U.

z

2005 r.

Nr

187, poz. 1577

1 pkt I,Żi6 ustawy zdnia 15 grudnia2000 r. o Inspekcji
Handlowej ( Dz' U. z 2OO9 r' Nr 151, poz. 1219 ze zm.), Pomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku, przeprowadztIi kontrolę hurtowni Zal<ł'adu
Przetwórstwa Drobiu SprzedaŻ Mięsa i Wędlin wł. Regina Garska w Kościerzynie,
zezm.),wzwtązklz

ul. Przemysłowa

art.3 ust.

1.

Zakresem kontroli objęto m.in. sprawdzenie prawidłowościoznakowania przetworów
mięsnych.

W toku kontroli zakwestionowano oznakowanie partii parówek bananowych - kiełbasy
wieprzowo drobiowej homogenizowanej wędzonej, parzonej, w opakowaniach
jednostkowych, w ilości32,39 kg w cenie I0,9I złlkg o wartości 353,38 zł' producent Z.P.M'

,'JBB'' Import

-

Eksport Jozef BaŁdyga, 07

-

437 Łyse, ul. Kościelna 25,

w oznakowaniu

których nie podano ilościowej zawartości składnika (skórek z kurczaka) występującego w
nazwie tego produktu /kiełbasa wieprzowo - drobiowa/.
2t6

Powyższe stanowiło naruszenie $ 9 ust. 1 pkt l rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia trO lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych. (Dz.U.

Nr 137' poz.966 zpóźn. zm.).
Przedstawiony stan faktyczny

i prawny dał podstawę do

wszczęcia postępowania

administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej zgodnie

w art' 40 a

ust.1 pkt

3

z

dyspozycjązawartą

c1't. ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno-spozywczych

w zwtązku z wprowadzęniem przez stronę postępowania do obrotu przedmiotolvych parówek
nieodpowiadających jakościhandlowej określonej w przepisach o jakościhandlowej.

Pismem zdnia08.IL20IŻ r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku

w Gdańsku zawiadomił przedsiębiorcę Panią Reginę Garska SprzeduŻ Mięsa

i

Za]<ład Przetwórstwa

Drobiu

w Kościęrzytie, ul.

Przemysłowa 1 dalej Zwa1ęgo ,,Stroną''
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

z

Wędiin

tsĄułu wprowadzenia

do obrotu partli parówek bananowych

-

kiełbasy wieprzowo

-

drobiowej homogenizowanej wędzonej, paruonej nieodpowiadającej jakościhandlowej

okreŚlonej wprzepisacho jakościhandlowej,tj.w$ 9ust. 1pkt 1cytowanego rczporządzenta

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych.
Ponadto w piśmietym poinfonnowano' Że na podstawie art. 10 $
administracyjnego (tj. Dz. U.

z 2000

r.,

I Kodeksu postępowania

Nr 98, poz. I07I z późn. zm.) _ stronię przysługuje

prawo do czynrrego udziału w toku postępowania tj' do zapoznania się z aktami sprawy oraz
składania wyjaśnień i wniosków dowodowych.

Ztego prawa strona nie skorzystała.

z

dnia l2.1l.2012r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
w Gdańsku zvłróciŁ się do przedsiębiorcy o wyliczenie i przesłanie informacji o więlkości
Pismem

osiągniętych obrotów.

odpowiedŹ otrzymano w dniu 23.II.20I2

t.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku ustalił i stwierdził.

i

W myślart. 3 pkt. 8 Rozporządzenia (wE) nr 17812002 Parlamentu Europejskiego
Rady z dnia 28 stycznia Ż002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa

żywnościowego,powołującego Europejski Urząd
ustanawiającego procedury

str.

l)

ds. Bezpieczeństwa ŻywnościoIaz

w zakresie bezpieczettstwa żywności(Dz. U. L 3I z

L.2'2OO2,

,,wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie 4nunościlub pasz w celu sprzedaży, z
316

uwzględnieniem oferowania do sprzedaży tub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie
oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania".

ArĘkuł 17 ust. 1

cytowanego powyżej Rozporządzenia

Parlamęntu Europejskiego i Rady

(wE) nr

17812002

z dnia28 sĘczniaŻ)a2t. stanowi:

etapach
,,Podmioty działające na rynku spożyłuczym i pasz zapewniają na wszystkich
produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolq

zgodność tej Ą,wności lub pasz
dzi ał alno

ci i

ko ntr ol ow ani e

ś

z

wymogami prawa żywnościowego właściwymidla ich

pr ze s tr z e gani a Ę ch wymo gów "'

Jakośćhandlowa w myślnrt. 3 pkt 5 cytowanej ustawy o jakościhandlowej art.
rolno

-

spożywczych oznacza cechy artykułu rolno-spozywczego dotyczącejego właściwości

organoleptycznych, fizykochemicznych

i

mikrobiologicznych

w

zakresie technologii

produkcji, wielkości lub masy oIaz wmagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania,
prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitamymi, weterynaryjnymi lub
fitosanitarnymi.

Wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spozywcze powinny spełniaó wymagania w
zakresie jakości handlowej, jeże\i w przepisach o jakoŚci handlowej zostały określone takie

wymagania, or7dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułow, jeŻelt ich spełnienie zostało
zadeklarowune przez producenta

-

art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy o jakościhandlowej

arĘkulów rolno- spożywcrych.
Ustawa o jakościhandlowej artykułów rolno _ spożywczych cyt. wyżej stanowi w art. 40a
ust. L pkt.3

:

jakościhandlowej
,,Kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spozywcze nieodpowiadające
określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w
oznakowaniu Ęch artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości
korzyści majątkowej uzyskanej lub hóra mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych
artykułów rolno - spoż1łvczych do obrotu, nie niazej jednak niż 500

Ż

zł"

Kary zastosowane w przypadku naruszenia prawa żywnoŚciowego zgodnie z ałt- I7 ust.
vłyŻej cytowanego rczporządzenia (WE) Nr 17812002 powinny być skuteczne,

proporcj onalne i odstraszające.

z

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku zgodnie
at1.40 a ust. 5 cy.towanej ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno - spożywczych,

ustalając wysokoŚó kary pieniężnej uwzględnił przede wszystkim: stopień szkodliwości'
stopień zawtnienia, zakesnaruszenia , dotychczasowądziałalnośÓ oraz wielkośćobrotów.
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ś

Wykonując dyspozycję powyższ€go przepisu Pomorski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej w Gdańsku stwierdził i uznał:

.

stopień szkodliwości czynu zu wysoki, bowiem brak w oznakowaniu ww. parówek

informacji o iloŚciowej zawartościskórek drobiowych pozbawiał konsumęntów moz|iwości
dokonanie właściwego,zgodnego

z

oczękiwaniami wyboru. Konsument podejmując d,ecyzję

o zakupie towaru kieruje się przede wszystkim podstawow;łni informacjami dotyczącymi jego

składu, które odzwierciedlają charakter produktu

i

umożliwiają odróżnienie produktu

od podobnych środków spozywczych dostępnych na ryŃu

i

stanowią

o jego

wartości

odŻywczej" Jedynie pełnawiedza w tym zakresie pozwalakonsumentom na podjęcie właściwej

decyĄi przy wyborze wędliny w trakcie zakupu. Wskutek braku należytej wiedzy o składzie
ww. parówek potencjalny konsument był naruŻony na nieświadome dokonanię niewłaściwego
wyboru przy zakupie.

o

stopień zawinienia przedsiębiorcy jako wysoki. Strona postępowania jako doświadczony

operator na

rynku' prowadzący hurtowy,

a więc

na duŻąskalę obrót przetworami mięsnymi

ma obowiązek znajomości i przestrzegania przepisów prawa związanych z wykonywaną
działalnoscią gospodarcząi wykazywaó na\eŻ.ytą starannośó dla zadoscuczynienia wymogom

tych przepisów.

ZapobieŻenie nieprawidłowościom dotyczącym zakwestionowanych

produktów leŻało w mocy strony, gdyż mogły one zostaÓ wykryte podczas rutynowego

ich dostawie bądŹ w trakcie bieŻących kontroli
oznakowania artykułów znajdujących się w obrocie. Zatem wprowadzenie do obrotu
ww' parówek bez wymaganego oznaczenia było niewątpliwie następstwem okolicznoŚci'
sprawdzenia oznakowania towarow przy

za ktore strona

ponosi odpowiedzialność.

o zakres naruszenia średni- miarkując tę przesłankę tut. Inspektor stwierdzlł, Że prawidłowe

i pełne oznakowanie produktu stanowią jeden z wuŻniejszych elementów jakości handlowej
i ocenił, Że stwietdzona niezgodnośćstanowiąca naruszenie jednego

z

vłymagan dotyczących

sposobu oznakowania ma charakter istotny z punktu widzenia interesów i praw konsumenta.

o

wielkośćobrotów pozwala na uznanie przedsiębiorcy Regina Garska Zakład Przetwórstwa

Drobiu SprzedaŻ Mięsa i Wędlin, Kościerzyna, ul. Przemysłowa 1 za mikroprzedsiębiorcę.

C

nie jest to pierwszy przypadek wprowadzenia ptzez stronę do obrotu na lokalny rynek

wędlin luzem nie odpowiadających jakościhandlowej określonej w przepisach o jakości
handlowej. W 2009 r. tut. Inspektor ujawnił w wyniku kontroli uchybienia w tyn zakresie
w

tej

samej hurtowni prowadzonej przezww. przedsiębiorcę

W związku z powższym, Pomorski Wojewóclzki Inspektor Inspekcji Handlowej
w Gdańsku orzekł jak w sentencji.
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Na podstawie art. 40a ust. 6

i 7

ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno

-

Spozywczychkary pienięzną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Regina Garska
powinna vpłacic na rachunek bankowy:

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Nr 03 1010 1140 0069

6922 3100 0000 NBP/o

Gdańsk

lub w kasie Inspektoratu, w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4 codziennie w dni robocze
w godzinach7:I5 - 15:15 w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary
stała się ostateczna. Kara niezapłacona w terminie staje się zaległościąpodatkową
w rozumieniu art. 51 $ 1 ustawy

z dniaŻ9 sierynia

1997 r. ordynacja podatkowa

20Ih poz.749 / od której naliczane są odsetki za

zwŁokę zgodnie

z

l

tj.

Dz.IJ. z

art.53 $ 1 ordynacji

podatkowej.

Pouczenie:

1.

Zgodnie

z art. ]27 s ] i 2

oraz art. 129

$1i 2

Kodeksu postępowania

administracyjnego stronie postępowania służyodwołanie od niniejszej decyzji do
Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, Plac Powstańców
Warszawy ], 00-950 Warszawa. odwołanie nalezywnieść w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji

2.
3.

Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80 240 Gdańsk.
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. I30 2 K.p.a.)
$
Zgodnie z art. 40a ust. 8 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno spozywczych w
zalcresie nieuregulowanym w ustawie, do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio
przepisy działu III ustawy ordynacja podatkowa.

otrzymują:

1.

z.

3.

Regina Garska ZaŁJad Przetwórstwa Drobiu Sprzedaż Mięsa i Wędlin' 83-400'
Kościerzyna, ul. Ptzemysłowa 1
a/a
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Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w

Gdańsku

ul.

Wvdział

Ni

Kontroli

Marii Konopnickiej
80 -240 Gdańsk
Artykułów

4,

Zywnościowych

Tel. (058) 341-09 -24
Fax. (058) 341-08 -77
Fax. (058) 341 -53 -37
Tel. (058)

341

-

87

-

83 wew. 34, 40
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