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Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt. 4 oraz art. 40a ust. 4 ustawy dnl'a 2I grudnia 2000 r.

o

jukości

handlowei artykułów rolno _ spożywczycł (tekst jednolity Dz. IJ. z 2005 r' Nr 187, poz. 1577
ze zm'), at1. 104 $ 1 i 2 ustaw)' z dnta 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowaniu administracyjnego
(tj.

z

U Nr 98, poz. I0]I zę zm') oraz $ 6 Zarządzenla nr I3l2002 Pomorskiego

Ż000 r. Dz.

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku

z

dnta 29 ltpca 200Ż r. w sprawie

upoważnienia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu do podejmowania, wydawania oraz

podpisyvania decyzji, postanowień, dokumentów

i

korespondencji

w imieniu

Wojewódzkiego

Inspektora,

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
działając w osobie Anny Klecha

-

]Vaczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Z1nvnościowych i

Nie4+vnościowych - leg. nr 000004, upowaznienie

Nr

2108

po przeprowadzeniu postępowania

administracyjnego,

W
przedsiębiorcy Zbtgnlewowi Lubiszewskiemu prowadzącemu działalnośćgospodarczą pod nazwą
Restauracja ,,Parkowa'' Zbigniew Lubiszewskt, z siedzibą w Gdańsku,

kare pienieżna w wysokości2.000 zł /dwa tysiace złotych/

w

zwtązku

z

wprowadzeniem do obrotu artykułów rolno-spozywczych zafałszowanych w

rozumieniu at1'

3

pkt 10 ustawy z dnia ŻI.I2.2000 r. o jakoŚci handlowej artykułów rolno-

spoŻywczycho łącznej wartości36 zł,tj.:

atu,,trwo,,daln' 4,O

.łĄ0^3

h

111

1)

sałatki Greckiej

i

z

sałatki Cęzar Z uwagl na podanie w oznakowaniu niezgodnych

danych w zakresie składu sałatek * zgodnie

z

deklarucją

prawdą

w skład sałatek wchodził ser Feta'

a

faktycznie do sporząd zenla uŻyĄo Sera sałatkowo-kanapkowego Favita;

2) soku

z

czarnej porzeczki

-z

uwagl na podanie nazwy niezgodnej

z

prawda, bowiem w

rzeczywistości był to nektar z czarnej porzeczki Tymbark.
Pow1lŻsze stwierdzono w toku kontroli przeprowadzane1w naleŻącej do przedsiębiorcy restauracji

',Parkowa''

w Gdańsku ul. Pomorska 574.

[Izasadnienie
W
Handlowej

dniach 09

w

-

13 llpca 2012 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji

Gdańsku działając na podstawie upowaznienia do przeprowadzenia urzędowej

kontroli zywnościNr ZN-471l12

z

dnia 09.07.2012 r', podstawa prawna: art. 3 ust. 1

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 88212004

sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych

w celu

z

-

3

dnta 29 kwietnia 2004 r. w

sprawdzenia zgodności Z prawem

paszowym i żyłvnościowymoraz regułami dotyczącymi zdrowia nłierząt i dobrostanu rwierząt (Dz.

U.

L

165 z30.04.2004 r., str.

l

ze zm.) ań. 17 ust. 3 ustawy

z

dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości

handlowej artykułów rolno-spoz1łvczych (Dz. tJ. z 2005 r. Nr 187, poz. 7577 ze zm.) w zwięku

2afi.3

ust.

1pkt6 orazart.3

l

ust.

pkt I

i2

ustawy

zdnia 15 grudnia2000r. o

Inspekcji

Handlowej (tekst jednolity Dz. I]. Nr 151 z 2009 r') poz. l2I9 ze zm.), przeprowadzili kontrolę
w Restauracji ,,Parkowa'' w Gdańsku, ul' Pomorska 57 AnaleŻącej do Zbigniewa Lubiszewskiego.

Inspektorzy występując w charaktetze nabywców zakupili m.in. 1 porcję sałatki greckiej

w cenie 14 zł za porcję, 1 porcję sałatki Cezar w cenie 14 zł za porcję, tj. wyroby które zostały
wyprodukowane na zamówienie kupujących w kontrolowanym zakładzie oraz 2 szklanki d 200 ml

soku

z

zawarte

czarnej porzeczki w cenie 4 zł za 200

w cennikach dla kupujących

konsumenckiej. Zgodnię

z

z

zawatIą

-

ml.

Zamowtenl'e zostało złoŻone w oparciu o dane

kartach menu ogólnodostępnych dla kupujących w sali

w nich deklaracją sałatka grecka winna byc

sporządzona

następujących składników: sałata, pomidor, ogórek, oliwki, ser feta, cebula' sos vinegret.

W składzie sałatki Cezar deklarowano sałatę, salami, pomidor, kukurydzę, oliwki, ser feta, cebulę,
sos vinegret. Natomiast cennik na napoje zimne za-wtęrał ofertę sptzedaŻy m.in. soku

z

czarnej

porzeczki w cenie 4 zł za 200 ml.

W toku czynnościkontrolnych inspektoruy badąąc

zagadntente rzetelności obsługi stwierdzili,

Że na stanie kontrolowanej placowki nie było sera Feta, jak równiez soku

z czarnej porzeczki

.

Jak ustalono ponadto do produkcji zakupionych przez inspektorów sałatęk uż1Ąo faktycznie sera

Favita, zamtast deklarowanęgo SeIa Feta,
faktycznte nektarem

z

tj. taktycznie

innego składnika, a zakupione napoje były

czatnej porzeczkt zaml'ast sokiem

z

czarnej porzeczki, Ę. w rzeczywistości

innym napojem.

Na stanie restauracji stwierdzono v1lłącznle 5 opakowań d 270 g Sera sałatkowo-kanapkowego
,,Favita" oraz27 szt. d 1l nektaru zczatnejpotzeczki,,Tymbark".
Inspektorom przedłoŻono dowody zakupu sera uzytego faktycznie do sporządzentanabyych przez

nich sałatek, tj. fakturę VAT nr 0/0(009)0051/182013
Makro Cash and Carry Polska S.A., Hala nr 9,
d270 g. seraFavitaoraz fakturę

VAT

81

z

dnia 30.06.Ż012 r. wystawionąpruez

-061 Gdynia, ul. Hutnicza 8 na zakup m.in. 12 szt.

nr FS-GT1/l854l05l20r2zdnia16.05.201Ż r. wystawioną

przezMAG Dystrybucja Sp. z o.o' Sp'k., oddział Chwaszczyno, ul. Węglowa 5 - na zakup m.in.
szt. d

11

36

napoju czaTnaporzeczka-jako dowód nabycia zakupionego prZęZ inspektorów nektaru.

Ustalenia z kontroli zostały udokumentowane w protokole kontroli

z

dnta 09.07 .2012 r. (numer akt

ZN. 836 l .47 |.201Ż.BW-ML).

Ujawnione nieprawidłowościw zakresie oznakowania potraw
niezgodnych

z

zafałszowaniu

prawdą danych

w

w

rozumieniu ar1.

zakresie składu potraw

3 pkt

i

i

napoju, polegające na poclaniu

nazwy napoju świadczyłyo ich

10 ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno-

Spozywczych cyt. wyŻej.
Przedstawiony stan faktyczny i prawny dał podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego

wprzedmiocie wymierzeniakary pienięznej zgodnie zdyspozyc1ąart.40 a ust.1 pkt 4 cy. ustawy

o jakościhandlowej artykułow rolno-spozywczych

w związku z

wprowadzeniem przez stronę

postępowania do obrotu sałatki Greckiej, sałatki Cezar, soku z czarnej porzeczkt tj. potraw i napoju
zafałszowanych.

Pismem

z

dnia 10.12.2012 r. Pomorski Wojewodzki lnspektor Inspekcji Handlowej

w Gdańsku zawiadomił stronę o wszczęciu Ww. postępowania administracyjnego.

w piśmietym poinformowano' Żę na podstawie ań. 10 $ 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego (tj'Dz.L]. z2000 r. Nr 98, poz.707I ze zm.) stronie przysługuje prawo do

Ponadto

czynnego udziału w toku postępowania tj. do zapoznania się

z

a\<tamt

Splawy oraz składania

wyjaśnień i wniosków dowodowych.

Z

tego plawa strona nie skorzystała.

317

Pismem

w

z dnta n.IŻ.201Ż r.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zwrócił się do przedsiębiorcy

o wyliczenie i

przesłanie informacji

o

wielkoŚci

osiągniętych obrotów.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku zwaŻył, co następuje.

W myślart. 3 pkt. 8 Rozporządzenia (WE) nr 17812002 Parlamentu Europejskiego i Rady z

dnia 28.01.2002

I.

ustanawiającego ogólne zasady

i

wymagania plawa zywnościowego,

powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Zywnościoraz ustanawiającego procedury

w zakresie bezpleczenstwa zywności (Dz. U.
oznacza posiadanie zywnoŚci

L

31

lub pasz w celu

z

l.2.2002, str. 1),,wprowadzęnię na rynek

sptzedaŻy,

z

uwzględnieniem oferowania

do sprzedaŻy lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nię oraz sprzedaż, dystrybucję
i inne formy dysponowania".
Artykuł 17 ust.

1

cytowanego Rozporządzenta (WE) nr |1812002 stanowi:

,,Podmioty działające na rynku spoŻywczym i pasz zapewniają na wszystkich etapach produkcji,
przetwarzanla t dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą zgodnośćtej

zywnościlub pasz
i kontro lowanie przestr

z

wymogami prawa zywnościowego właściwymidla

Ze ganla

ich

działalności

tych wymo gów".

Jakośćhandlowa w myślart. 3 pkt 5 cl.t. ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno

-

spozywczych oznacza cechy artykułu rolno-spozywczego dotyczące jego właściwoŚci
organolepty cznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii
produkcji, wielkościlub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania,

prezentacji

i

oznakowania' nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub

fitosanitarnymi.

z at1-. 4 ust. 1 ustawy o jakoŚci handlowej artykułów rolno spoz1łvczych
spoŻywcze powinny spełniać wymagania
wprowadzane do obrotu ar1ykuły rolno
Zgodnle

w zakresie jakościhandlowej, jeŻelt w przepisach o jakoŚci handlowej zostały okreŚlone takie
wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeŻeli ich spełnienie zostało
zadeklarow ane przez producenta.

Artykuł rolno-spozywczy zafałszowany zgodnie

cyt.

z definicją

zawartą

w art. 3 pkt.

10

ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno-spożywczych to ,,produkt, którego skład jest

niezgodny

z

przepisami dotyczącymi jakościhandlowej poszczególnych artykułów rolno-

spoŻywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmlany, w tym Zm:rany dotyczące
jeżelt
oznakowania' mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właŚciwości,
4t7

niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności
jeŻell:

a) dokonano zabiegów, które zmieniły lub ukryły jego rzeczywisty skład lub nadaŁy mu wygląd
produktu zgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej.

b) w oznakowaniu podano nazwę niezgodną Z przeplsaml dotyczącymi jakoŚci
po szcze go|nych artykułó

c)w

w

ro lno

-sp

handlowej

oŻyw czy ch albo ni ez go dną z prawda-.

dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu

no ni

przydatności do spozycia lub daty minimalnej trwałoścl,zawartościnetto lub klasy .jakości
handlowej".

Biorąc powyŻsze pod uwagę Pomorski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
stwierdził'

iz

przedsiębiorca Zbigniew Lubiszewski prowadzący działalnośógospodarczą pod

nazwą Restauracja ,,Parkowa Zbtgntew Lubiszewski jest odpowiedztalny za wprowadzenie do

obrotu zafałszowanych sałatek i napoju w rozumieniu art.

3

pkt 10 cyt. ustawy o jakości

handlowej artykułów rolno-spozywczych. Na skutek przeprowadzonego postępowania Pomorski
Inspektor uznał za zasadne wydanie decyĄi o wymierzeniu ww. przedsiębiorcy kary pienięznej'

Ustawa o jakościhandlowej artykułÓw rolno

-

spozywczych cyt. wyzej stanowi w art. 40a

pkt.4,,Kto wprowadza do obrotu ańykuły rolno-spozywczę zafałszowane, podlegakarze
pienięznej w wysokości nie wyŻszej ntŻ I}Yo przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym
ust'1

poptzedza1ącym rok naŁoŻenia kary, nie nizszej jednak niz 1.000.- zł.''.

Kary zastosowane w przypadku naruszenia prawa zywnościowego zgodnlę z afi. 17 ust'

wzej

c1towanego rozporuądzenia (WE)

Nr

2

178/2002 powinn}z być skuteczne. proporcjonalne i

odstraszaiąpe'

Pomorski Wojewódzki Inspektor inspekcji Handlowej w Gdańsku na podstawie art. 40 a ust.

5 cyt. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno

-

spoŻywczych, ustalając wysokośćkary

pienięznej uwzględnił przede wszystkim: stopień szkodliwości, stopień zawinienia, zakres
naruszenia, dotychczas ow ą działalnośćoraz wielkośćobrotow.

Wykonując dyspozycję pov',ryŻszego przepisu Pomorski Wojewódzki inspektor Inspekcji
Handlowej w Gdańsku stwierdził t uznał

.

stopień szkodliwości czynu

za

najvnryŻszy, gdyŻ wykorzystanie

do przygotowania

tańszego sera Favita zamiast deklarowanego w oznakowaniu sera Feta
tanszego

i prowadzente

sałatek

sptzedaŻy

i mniej wartościowego nektaru zamiast deklarowanego W oznakowaniu soku w istotny

sposób naruszało interesy konsumentów. Stosowanie podmiany asońymentowej przy sporządZanIU
potraw t sprzedaŻy napojow poptzez Zastępowanie składników potraw

i napojow deklarowanych

w oznakowaniu surowcami i napojami zamiennymi wprowadza konsumenta w błąd, co do jakości
517

nabywanego Wyrobu

i napoju,

Takie oznakowanie
ze względu na odmienne ich właściwości.

ich wyŻsze walory jakoŚciowe.
Deklarowanie w oznakowaniu sałatek jednego Ze składników jako sera feta wprowadzało

bowiem nadawało gotowym wyrobom i napojom cechy sugerujące

konsumenta w błąd, co do właściwościwyrobu, gdyz stosowany Ser sałatkowo-kanapkowy Favita
został wyprodukowany

z m|eka krowiego, zaśser feta produkowany jest z

mleszar^lki mleka

owczego i koziego lub tylko zmleka owczego. Poniewaz nazwa,,feta'' została zarejestrowana jako

chroniona nazwa pochodzenia i jest ona Tozpoznawalna wŚród konsumentów, posługiwanie się tą
nazwąw jadłospisie podkreślałolepsząjakości oferowanych sałatek, a tym Samym wpływałona
atrakcyjnośćoferty i stanowiło zachętę do zakupu.

Podobny efekt wśród konsumentow wywołuje zastosowanie w ofercie sprzedaŻy fiazw ,, sok''
kojarzonej

z

produktem war1ościowym pod względem składników odzywczych i produkowanymZ

owoców zamtast nazwy ,,nektal'' odnoszącej się

do

mniej wartościowego napoju produkowanego

ZazWcZaJ nabazie soku, wody i cukru. Konsument podejmując decyĄę o zakupie potrawy i napoju

kieruje się przede wszystkim informacjami zawaftymi w jadłospisie. Informacje te w związku z
powyzszym powinny byó rzetelne

i

odzwięrciedlaó faktyczny charakter potrawy

-

poniewaz wpływają one na odróznienie ich od innych, podobnych potraw i napojów

i

napoju,

w efekcie

na dokonante przez konsumenta wyboru ptzy zakupte.

.

stopień zawinienia przedsiębiorcy jako nąwyŻszy, poniewaz sałatki sprzedane inspektorom

w ramach zakupu kontrolnego zostały wyproduko\łane w lokalu na7eŻącym do strony i to ona
ponosi pełną odpowiedzialnoŚć za jakośĆpotraw. Natomiast sprzedany napoj był wyrażnl'e
oznakowany przez producenta nazwą,,nektar'', a pomimo to został okreŚlony w karcie menu jako
,,Sok'' i sprzedany równiez jako ,, sok".

.
z

zakres naruszenia wysoki

-

informacja

o

nazwie

na1ważniejszyclr elemęntów jakoŚci handlowej,

zafil'szowanych potraw i napoju w myŚl przepisu
artykułow rolno

-

i

a tym

ar1. 3

składzie wyrobów stanowi jeden
Samym wprowadzenie

do

obrotu

pkt 10 lit. c ustawy o jakościhandlowej

Spozywczych cyt. vryŻej stanowi istotne

z punktu widzenia ich

właŚciwości

naruszenie wymagań w zakresie jakościśrodkaSpozywczego.

.

dotychczasową dzlałalność*

z

dokumentacji zgromadzonej przez Pomorskiego Inspektora

wynika, ze u kontrolowanego przedsiębiorcy po raz pierwszy stwierdzono naruszenie przepisów
ustawy o jakości handlowej artykułów rolno

.

- spozywczych cyt. wyzej.

wielkoŚć obrotów pozwala na uznanie Pana Zbignlewa

Lubiszewskiego

za mikroprzedsiębiorcę.

Biorąc powyŻsze pod uwagę Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w
Gdańsku orzel<łjal< w sentencji.

6t7

Na podstawie art. 40a ust. 6

i 7 cyt.

-

ustawy o jakościhandlowej arlykułów rolno

spoŻywczych karę pienięzną stanowiącą dochód budzetu państwa przedsiębiorca Zbtgntew

Lubiszewski prowadzący działalnośćgospodarczą pod nazwą Restauracja Parkowa Zbtgnlew
Lubiszewski powinien wpłacić 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. Karanięzapłacona w terminie staje się zaległościąpodatkowąwrozumieniu art. 51

ustawy

z

dnta

29 sierpnia

1.991

r.

Ordynacja podatkowa

od której naltczane są odsetki za zwłokę zgodnie

/ tj. Dz. U. z

s
2072r poz.749

1

I

z afi. 53 $ 1 ordynacji podatkowej.

Pouczenie:

1. Zgodniezart. 127 $ 1i2 orazart.

129

s 1i2Kodeksupostępowaniaadministracyjnego

stronie postępowania sLuŻy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezęsa Urzędu ochrony

Konkurencji

i

KonsumentÓw

W

Warszawie,

Plac

Powstańców Warszawy

1,

00-950 Warszawa. odwołanie należy wnieśćw terminie 14 dni od dnia doręczenia decyĄi

Za

pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80 -240 Gdańsk.

Ż. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji - ań. 130 $ 2 K.p.a.
3. Zgodnie z art. 40a ust. 8 ustawy o jakościhandlowej ańykułów rolno - spozyłvczych
w zakresię nieuregulowanym w ustawie' do kar pienięznych stosuje się odpowiednio
przepisy działu III ustawy ordynacja podatkowa.

otrzymują:
1.

2.
3.

Zbigniew Lubiszewski Restauracja,,Parkowa'', ul. Pomorska 57 A, 80
ala
Wydział BA w /m

ltl

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Hand|owej w
Gdańsku
ul. Marii Konopnickiej 4,
80 _ 240 Gdańsk

Wydział Kontroli Afiykułów ZywnoŚciowych i I
NieŻr.r.vnościowvch

-

801 Gdańsk

Anilb
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Tel. (058) 34l _ 09 - Ż4
Fax. (058) 341 - 08 * 7'7
Fax. (058) 34\ -53 -37

Tel' (058) 341-8'7 -

83 wew. 34,40
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