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W GDAŃSKU

Gdańsk, ar'iu

tłtJ 03.2013r.

6np

Sygn. akt: ZN.8361.788.20 12.JŻ-N{.L

TRTADA AUGUSTO POMORZE
D. i T. Aleksandrowicz Spółka Jawna
ul. Lisia 15
80-209 Chwaszczyno

DECY

ZJ A Nr

ZN.D.8.20I3.JŻ

o umorzeniu postępowania

Na podstawie ati. i 05 $ 1 ustawy z dnta 14 częrwca 1960 I. Kodeks postępowania
administracyjnego lDz'lJ' z2000 r. Nr 98, poz. I071 zpoźn. zm.l w związkuzart.I ust. 3 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej lDz.U.22009 r., Nr I5I, poz. I2I9l oraz $ 6
Zaruądzenla nr I3l2002 Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku

z

dnia 29 lipca 2002 t.

w sprawie upowaznienia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu

do

podejmowania, wydawania oraz podpisywania decyĄt, postanowień' dokumentów i korespondencji
w imieniu Wojewódzkiego Inspektora, po przęprowadzeniu postępowania administracyjnego

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
działaiąc w osobię Anny Klecha
i Niezywnościowych

-

-

Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Zywnościowych

leg. nr 000004, upowaznienie Nr 2i08,

umarz^ postępowanie

w sprawie wydania decyzjt na podstawie arl. 40a ust. I pkt 3 t arI. 40a ust. 4 ustawy z dnia
2LIŻ'2000r. o jakościhandlowej artykułów rolno * spoŻywczych (tekst jedn. Dz. rJ. z 2005r.
U7

]r1r 787,

poz. 1577 ze Zm'), o wymierzeniu spółce TRIADA AUGUSTO POMORZE

D. i T.

Aleksandrowicz Sp.

z wprowadzeniem
J 358 ,20

1.

j z siedz|bą w Chwaszczynie, kary pienięznej w zwtązku
do obrotu 2 partli mrozonych środkow spoŻywczych o łącznej wartości

(trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem 20lI00) zł, t1.:

partl'a 540 szt. Pyzy

z

mięsem

ó 500 g, o wartośct 2068,20 zł, producent:

P.P.Ch.

i

P.R.S. ,,ANITA'' Grzegorz Mordalski, ul. Wojska Polskiego 13, 98-355 Działoszyn.
najlepiej spozyć przed końcem: 11.2013 K 02;

Ż. pafita

100 szt. Gyros danie kuchni greckiej 6 600 g, o wartości1290 zł, producent: Frosta

Sp. z o.o., ul. Witebska 63, 85-778 Bydgoszcz, najlepiej spozyć przed końcem: 09l20I3,

L- kod pańii: L2272F94;
nieodpowiadających jakoŚci handlowej deklarowanej przez producenta

w

oznakowaniu tych

ańykułów, tj. odpowiednio:

Pyzy z mięsem ó 500 g ,,ANITA" _ Zę względu na podwyzszoną zavłartośctłuszczu

l.

i

białka oraz podwyŻszoną wartośćenergetyczną;

Ż. Gyros

danie kuchni greckiej

a

600 g, ,'FROSTA"

-

Ze względu na zanlŻoną zawartośc

tłuszczu'

co stwierdzono w wyniku kontroli przeprowadzonej w spółce TRIADA AUGUSTO POMORZE
D. i T. Aleksandrowicz Sp.j. w Chwaszczynie, ul. Lisia 15;

- poniewaz wymierzenie ww. spółce kary pienięznej nawet w nąnlŻszej ustawowej wysokości,
byłoby niezgodne zzasadąproporcjonalności wyrażonąw art. 17 ust. 2 akapittrzectrczporządzenia
(WE) Nr 1'78l2OO2 r. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego

ogÓlne zasady

i

wymagania prawa zywnościowego, powołującego Europejski Urząd

ds.

Bezpieczenstwa Zywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczetlstwa zywności
(Dz. tJrz. WE L z 01.02.2002r. Nr

3

1, s. 1 ze zm.).

Uzasadnienie
W dniach 2I-28 listopada 20I2r' inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Gdańsku , działąąc na podstawie upowaznienia Nr ZN - 788lIŻ z dnta 20.1I.2012 r.
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku, podstawa prawna: art.

3

_

3 rozporządzęnia Parlamęntu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia

2OO4 r.

w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem

ust. 1

paszowym

i

zywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowta zwterząt

i

dobrostanu zwterząt
217

(Dz.I,].L

-Ż5|), art.

2O0

17 ust. 3 ustawy

spozywczych (tj. Dz.
1

i

2

I-I4

165 z30.4.2004 r., str.

ustawy

z

rJ .

z

2005 r.

z

Zę zm., Polskie wydanie specjalne Rozdzl'ał 3 Tom 45

s.

dnta 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-

Nr

1

87 ,

poz. 1577 ze zm.), art. 3 ust.

1

pkt 6 oraz art. 3 ust. I pkt

dnta 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz.IJ

r., poz. 1219 ze zm.) przeprowadzili kontrolę w spółce

Aleksandrowicz Sp. j. w Chwaszczynre,przy

u1'.

Lisiej

.

Nr

151 z 2009

TRIADA AUGUSTO POMORZE D.i

T.

15.

Zakresem kontroli objęto m.in' zbadanie jakości i ocenę prawidłowoŚci oznakowania mrozonych
wyrobów kulinarnychl mrozonych owoców

L

wa:Zyw oraz tch mieszanek pod kątem przesttzegania

przepisów i deklaracji producentów zamieszczonych w oznakowaniu

W toku kontroli

pobrano do badań

w

Laboratorium

.

Kontrolno

Analitycznym UoKiK

w olsztynie próbki nw. wyrobów:

1. Pyzy z mięsem
Mordalski,

r-r1.

^

540

g ,,ANITA'',

producent: P.P.Ch.

i

P.R.S. ,,ANITA'' Gtzegotz

Wojska Polskiego 13, 98-355 Działoszyn' najlepiej spozyć przed końcem:

1r.2013 K02:'

2.

Gyros danie kuchni greckiej A 600 g ,,FROSTA", producent: Frosta Sp. z o.o., ul. Witebska

63,85-778Bydgoszcz. najlepiej spozyć przed końcem: 0912013, L- kod partii: L227ŻF94.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, ze próbki produktu:
1.Pvzy z mięsem ó 540 g..ANITA'', najlepiej spozyĆ przed końcem: 11'2013

z

K 02 - były niezgodne

deklaracją producenta na opakowaniu jednostkowym, ze względu na podwyzszoną zawartośc

tłuszczu, białka oraz podwyŻszoną wańoŚć energetyczną.

W toku akredyowanych badań stwierdzono analitycznie:

a)

zawartośc tłuszczu na poziomie 4'0o/o, podczas

gdy z tabelt wartościodŻywczej

uwidocznionej w oznakowaniu opakowania jednostkowego wynika, Że zawartośćtłuszczu
winna kształtować się na poziomie 2,7Yr;

b)

zawaftośćbiałka na poziomie 5,8%o, podczas gdy z tabeli warlości odzywczej uwidocznionej

w oznakowaniu opakowania jednostkowego wynika, że zawartoŚć białka winna kształtować
się na poziomie 2,5%.

Ponadto na podstawie wyników przeprowadzonych badań obliczono, Żę faktyczna war1ość
odŻywcza 100 g badanego produktu wynosi 653 kJ,

deklarowanej

w tabeli

jednostkowego (560 kJ

-

tj. 156 kcal i jest Wższa od

wartościodŻywczej uwidocznionej

w

wartości

oznakowaniu opakowania

133 kcal).

Szczegółowe wyniki zawarto w Sprawozdaniu zbadan Nr 631l20I2 z dnl'a I8.I2.Ż0l2r'
2.G)rros danie kuchni greckiej ó 600 g

..FRoSTA'', najlepiej spozyó przed końcem: 09l20I3, L- kod

z

deklaracją na opakowaniu jednostkowym, ze wzg|ędu na

partli LŻ272F94; były ntezgodne
zaniŻoną zaw arto śctłuszczu.

1t-

-)/ /

Według akredytowanych badań stwierdzono anaIitycznie zawafiośc tłuszczu na poziomle 3,7

podczas gdy

z

tabelt wartościodŻywczej uwidocznionej

w

oń,

oznakowaniu opakowania

jednostkowego wynika , że zawartośćtłuszczu winna kształtowaó się na poziomie 5,60ń.
Szczegółowe wyniki Zawafio

Sprawozdania zbadan

w

Sprawozdaniu zbadanNr 63212012 z dnia 14J220I2r.

Nr 631D0r2 z dnta 18.I2.20I2r. otaz Nr

63212012 z' dnla 1'4.IŻ.20IŻr.

ptzekazano kontrolowanej społce TRIADA AUGUSTO POMORZE

z

siedz1bąw ChwaszcZynle wraz z pismem

z dniaŻ8.I2.2012

D' i T. Aleksandrowicz Sp.j'

r., w którym pouczono o mozliwości

zb ad'ania zabezpteczonej próbki kontro lnej ww. produktów'

TRIADA AUGUSTO POMORZE D. i T. Aleksandrowicz Sp.j. w Clrwaszczyn|e nie skorzystała
z przysłtlgującego prawa do zbadania probki kontrolnej, o czym poinformowała Pomorskiego
Wojewodzkiego Inspektora pismem z dnia 15.01.2013r.
Wprowadzenie do obrotu mrozonych środków spożywczych niespełniających wymagań w zakresie
jakościhandlowej zadeklarowanych przęz producenta w oznakowaniu na opakowaniu
jednostkowym narusza wymagania określonew art.
o j ako

4 ttst.l ustawy 'z dnta 21 grudnia

2000r.

ścihandlowej ar1ykułow rolno- spożywczych'

Przec1stawiony wyzej stan faktyczny

i

prawny dał podstawę do wszczęcla w dniu 05.02.Ż013r

postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pienięznej na podstawie art. 40a ust'
1 pkt. 3 Ustawy o

jakościhandlowej ar1ykułow rolno-spozywczych w związku z wprowadzeniem

do obrotu artykułów rolno * Spozywczych nieodpowiadających jakościhandlowej, deklarowanej
ptzez producenta. Pomorski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku zawiadomił
Stlonę

o

wszczęclu ww' postępowanta

środkow spozywczych

z

tytlłu wprowadzenia do obrotu

o łącznej wartości 3358,20 zł

2

paftti mrozonych

niespełniających wymagań

w zakresie jakoŚci handlowej, zadeklarowanych ptzęz producenta w oznakowaniu opakowania
jednostkowego. Ponadto w piśmie tym poinformowano, że na podstawie art. 10 $ 1 k.p.a. stronie

przysługuje prawo do czynnego udziału w kazdym stadium postępowania, tj. do zapoznania się

z

aktami Sprawy oraz składania wyjaśnień i wniosków dowodowych.

W dniu 06.02.2013r Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku zwrócił się
w 2011r'
do przedsiębiorcy o wyliczenie i przesłanie informacji o wielkośoiosiągniętych obrotów

z

t1Ąułl prowadzonej działa|noŚci gospodarczej, celem uwzględnienia wszystkich okoliczności

branych pod rrwagę przy wymierzaniu kary pienięznej'

417

a
Do dnia wydania decyĄi nie otrzymano ww. informacji' Biorąc pod uwagę całoksztaŁt okoliczności
Sprawy

i

ustalenie, ze wymięrzenle kary pienięznej nawet

w najnizszej ustawowej wysokości

naruszyłoby zasadę proporcjonalności uwzględnierrie tego kryterium nie wpłynęłobyna sposób
rc zstr zy gntęcia sprawy.

Jakośćhandlowa, w myślań. 3 pkt 5 cy.towanej Ustawy o jakościhandlowej arlykułów rolno

spoŻywczych oznacza cechy artykułu rolno
organoleptycznych, fizykochemicznych

i

*

spozywczęgo dotyczące jego właściwości

mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji.

wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, plęZęn(agjj
i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.
Wprowadzane do obrotu ar1ykuły rolno-spozywcze powinny spełniać wymagania

w

zakresie

.jakości handlowej, jeŻelt w przepisach o jakościhandlowej zostały określone takie wymaganla
oraz dodatkowe Wymagania dotyczące tych artykułow, jeŻelt ich spełnienie zostało zadeklarowane

ptzez producenta (ań. 4 ust.

W myślart. 17 ust' 7
spoŻywczym

i

1

ww. ustawy).

tozporządzenta (WE)

Nr I]8l2002,

,,podmioty dztałąące na rynku

pasz zapewniają' na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania

i

dystrybucji

w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodnośćtej zywności lub pasz Z wymogami
prawa zywnoŚciowego właściwymidla

ich

dziaŁalności i kontrolowanie przestrzegania tych

wymogów''.

Uwzględniając definicję obrotu 'zawartą W Ustawie

o jakościhandlowej

artykułów rolno

- spoŻywczych, odwołującą się do treściart. 3 pkt 8 rozporządzenta (WE) nr I78lŻ002, za jakoŚc
handlową odpowiada nie tylko producent, ale takŻe przedsiębiorca prowadzący obtót handlowy

produktami zywnościowymi, na każdym jego etapie,

w tym takze

detalicznym.

zywnościowym pojęcie ,,wprowadzanie do obrotu'' dotyczy kazdego etapu obrotu
zawęŻone jedynie

W

i

prawie

nie jest

do pierwszęgo wprowadzęnl'a na rynek. Zatęm przedsiębiorca prowadzący

sprzedaż detaliczną produktów jest takze odpowiedzla|ny za ich jakość'Takt teŻ kierunek wykładni
prezentowany jest

w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2003r. w sprawie

C-315/05 (Dz. U. C33l z dnia 30.12.2006 s.14) w którym wskazano, Ze wprowadzający do obrotu

moze byÓ odpowiedzialny zajakośÓ nawet w sytuacji. gdy jako zwykLy dystrybutor wprowadza

do obrotu produkt w postaci dostarczonej ptzez producenta. Wymogi prawa Żywnościowego
w zakresie jakoŚci handlowej odnoszą

się

do zywności oferowanej konsumentom' dlatego tez

zapewnienie zgodnośctztyml wymaganiami obowiązuj e takŻę na etapie lrandlu detalicznego.

Art. 40 a ust. 1 pkt. 3 ustawy

z

dnta 21 grudnia 2000r. o jakościhandlowej artykułów rolno

- spoŻywczych stanowi: ,,Kto wprowadza do obrotu artykuły rolno --spozywcze nieodpowiadające

jakościlrandlowej deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze

w

pienięznej

wysokoŚci do pięciokrotnej wartości korzyścimajątkowej uzyskanej lub która

mogłaby zostac uzyskana przęz wprow-adzenie tych artykułów rolno-spozywczych do obrotu, nie
nizszejjednak ntŻ 500 zŁ.".

Kary zastosowane w przypadku naruszenia prawa zywnościowego zgodnie
cyt. rozporządzenia(WE)

Nr

z

afi.. 17 ust.

2

vq'Ż€1

178/2002 - powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Stwierdzono, Że nieprawidłowości wykazane

w wynikrr analiz laboratoryjnych tj

w

przypadku:

o Pyz z mięsem ,.Anita''

podwyższona zawartośc tłuszczu o I,2'ń (po uwzględnieniu

niepewnoŚci pomiaru)' podwyzszona zawartoścbiałka o 3,Ioń

( po

uwzględnieniu

niepewności pomiaru) oraz podwyŻszonawartośćenergetyczna o 83 kJ ( po uwzględnieniu
niepewności pomiaru),

o

Gyrosa dania kuchni greckiej FROSTA
uwzględnieniu niepewnościpomiaru

-

zanlŻona zawartoŚć tłuszczu o 1,8 %

(

po

),

mają charakter drobnych niezgodnoŚci, których istnienie nie narusza interesów konsumentów i nie

mają one wpływu na racjonalnośó dokonywania przez konsumentów wyboru tych produktów.
Podwyzszo

na zawat1ośćbiałka w przypadku pyz t zaniŻona zawartośc tłuszczu w przypadku

gyrosa moze świadczyc o uzyciu do produkcji mięsa lepszej jakości.

Dodatkowym argumentem przemawiającym Za umorzeniem postępowania stanowi fakt, Żę

jest to pierwszy przypadek stwierdzenia tego typu nieprawidłowoŚci u

kontrolowanego

przedsiębiorcy.

Mając na uwadze fakt, tŻ zgodnie
178lŻOOŻ

z

przepisamt art. 17 ust.

2

rozporządzenia (WE) Nr

r' Parlamentu Europejskiego i Rady z dnta28 stycznla2002 r. ustanawiajqcego ogólne

zasarly i wymagania prawa żyvnościowego,powołujqcego Europejski Urzqd ds. Bezpieczeństwa
Żyulnościoraz ustanawiajqcego procedury w zalłesie bezpieczeństwa żWnościlDz. Urz. WE L 31

z 01.02.2002 r. ze zm.l wrymlerzana kara pienięzna, musi być proporcjonalna' odstraszająca
i skuteczna. W opisanym wyżej przypadku wymierzenie jej w wysokościco najmniej 500 zł
naruszałob

y

zasadę proporcj onalności.

Pomorski Wojewódzki Inspektor inspekcji Handlowej w Gdańsku orzekłjak w sentencji.

Pouczenie

1'

1i2

orazart. 129 s 1i2Kodeksupostępowaniaadministracyjnego
stronię postępowania słuŻy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony
Zgodnlezart. l27 $

617

Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

odwołanie naleŻy wnieśćw terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul' Konopnickiej 4,

2.

80 -240 Gdańsk.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (,art. 130 s 2 k.p.u.).

otrz)'mują:

j

l.TRIADA AUGUSTO POMORZE D. i T. Aleksandrowicz
80-209 Chwaszczyno, ul. Lisia 15.

Sp. j.

2.ala

l'ł;,Jffim*m

t

-! *l!oŚa]..łwY l.l'

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w

Gdańsku
ul. Marii Konopnickiej ,l'
80 _ 240 Gdańsk

Wydział Kontroli Arlykułów ZyłvnoŚciowych i I

NiężwnoŚcio

j

_!

iŁ'Yi{;bćil';lfi;l

058 341*09 *Ż4
Fax. 058 311-08-77

Tel.

Fax. 0s8 341 -53

Tel. (058)

341

-81-

-37

83 węw. 34, 40

rZ

7t7

