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Na podstawie art. 105 s 1 ustawy z dnia 14 czętwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ltj.Dz'U. z2000 r. Nr 98, poz. I07I zpożn' zm.l w zwlązkuzart' I ust. 3
ustawy zdnia 15 grudnia 2000r' o Inspekcji Handlowej

lĘ'Dz.IJ.z2009 r.' Nr I5I,poz.

1219 ze

s 6 Zarządzenia rlł 1312002 Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji
Handlowej w Gdańsku z dnia 29 lipca Ż002 r. w sprawie upoważnienia pracowników
zm.l oraz

Wojewódzkiego

Inspektoratu do

postanowień, dokumentów

i

podejmowania, wydawania oraz podpis1wania decyzji,

w imieniu

korespondencji

Wojewodzkiego Inspektorcł,

po przeprowadzeniu postępowania admini stracyj nego

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

i

Nie4łvnościowych *

bezprzedmiotowe

w

-

Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Z1nunościowych

l"g. nr 000004, upoważnienie Nr

2108, umarza postępowanie jako

sprawie wymierzenia przedsiębiorcy ,,Farutex'' Społka z o.o.

z

siedzlbą

w Szczecinie, ul' Jesienna 4 kary pienięznej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy dnta2I grudnia 2000
o jakości handlowej artykułów rolno

7577 ze zm.),

z jagodami

z

-

spoŻywczych (tekst jednolity Dz' U. z 2005 r.

tytułu wprowadzania do obrotu ańykułu rolno

JAwo

d 2,5 kg, głęboko mrozonych

Częstochowa, ul. Bór 66L, o wartości1099,54

'

-

spoŻywczego

Nr

r.

187 , poz.

tj. pierogów

produkcji Firmy JAWO Sp' z o.o.; 42-200

zł, zakwestionowanych

Z uwagl na brak podania

w oznakowaniu dodatkowo informacji określających okres przechowywania ptzez konsumenta
wraz Z temperaturą przechowyrł'ania lub wymaganym rodzajem wyposazenia do przechowywania.
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oznaczenie to nie jest wymagane wobec ustalenia, Że ptzedmiotowy produkt nie był przeznaczony

dla konsumenta finalnego. Stąd teŻ na podstawie art. 105$1 kpa postępowanie na|eŻy

uznaÓ

zabezptzedmiotowe z uwagi na fakt, iŻ nie doszło do naruszenia przepisów ustawy dntaŻ7 grudnia
2000 r. o jakościhandlowej artykułów rolno - spoŻywczych (tekst jednolity Dz. IJ. z 2005 r.
187, poz. 1577 ze zm.), którego konsekwencją byłaby koniecznośó wymierzenia kary

Nr

z

aft. 40 a

ust.1 pkt.3 v'ryżej c1t' ustawy.

Uzasadnienie
W dniach 22-28 listopada ŻOI2 r., inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu
Handlowej w Gdańsku dziaŁając na podstawie upowaznienia Nr ZN

z

Inspekcji

782lI2

dnia ŻO.II.2OI2 r. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku,

podstawa prawna

-

art. 3 ust.

I-j

rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

I'{r

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w Sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu

882/2001

sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i zywnościowym oraz regułami dotyczqcymi zdrowia
zwierzqt i dobrostanu nłierzqt,Dz.IJ.L 165 z30'04.2004, str. I ze zm./, art. ]7 ust. 3 ustawy Z
dnia 2] grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spoż1łvczych /Dz. U' z 2005 r. Nr ]87,

poz. I57Z,zezm./,wnviqzkuz art.3 ust. I

grudnia

2000

pkt.6 orazart.3

ust. I pkt

l i2ustawyzdnia

15

r. o Inspekcji Handlowej / Dz. U. z 2009 Nr I5l, poz. 1219 ze zm./,ptzeptowadzlh

kontrolę w oddziale Spółki Z o.o. Farutex w Gdańsku, ul. Elbląska 110.

Celem kontro1i było sprawdzęrue jakościi prawidłowościoznakowania mrozonych środkow
spozywczych.

W wyniku kontroli prawidłowościoznakowania stwierdzono, że w oznakowaniu produktu głęboko
mrozonego, tj. pierogow Z jagodami JAWO d Ż,5 kg, producent: JAWO Sp' z o'o' 42-200

ul. Bor 66L, Z oznaczeniem m.in.: najlepiej spozyó przed: 'Ą3 10 06 2013,
w iloŚci 26 opakowań w cenie 42,29 złlop. o wartości1099,54 zł nie podano dodatkowo
informacji okreŚlających okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą
Częstochowa,

przechowywania lub wymaganym rodzĄem wyposazenia do przechowywania, a podania których

Wymaga

$ 26 ust. 1 pkt 2

IO.O7 .2OO7 r.

rozporządzenLa Ministra Rolnictwa

i

Rozwoju Wsi

z

dnta

w sprawie znakowania środków spoŻywczycVDz. U. Nr I37, poz.966 ze zm.l.

Pismem

z

dnta 01.03.2013

r. Pomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zawiadomił przedsiębiorcę Farutex Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
ul. Jesienna 4,, dalej Zwanego ,'Stloną'' o wszczęciu postępowania administracyjnego

w

w przedmiocie wymierzenia kary pienięŻnej z tytułu wprowadzenia do obrotu parlii pierogów
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z

jagodamt

JAWO

żt 2,5

kg, producent: JAWO Sp.

'

o'o.; 42-200 Częstochowa, ul. Bor 66L,

zł nieodpowiadających jakościhandlowej
handlowej, tj. w $ 26 ust. 1 pkt Ż rozpotządzenia Ministra

Rolnictwa

lO'O7.2007 r. w sprawie znakowania środków spoŻywczych

wyŻej.

o wartości1099,54

c5,'t.

określonej w przepisach o jakości

i

Rozwoju Wsi z dnia

w piśmietym poinformowano' Żę na podstawie art' 10 $ I Kodelrsu postępowania
administracyjnego (Dz.U. z2000 r., Nr 98,poz. 1,07I ze Zm.) _ stronię przysługuje prawo do
Ponadto

czynnego udziału w toku postępowania tj. do zapoznania się

z

aktami sprawy oraz składania

wyjaśnień i wniosków dowodowych.

Pismem

z dnia

04.03.2013r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w Gdańsku zwrocił się do

przedsiębiorcy

o wyliczenie i

przesłanie informacji

o

wielkości

osiągniętych obrotów.

W dniu 08.03.2013r do tut. Inspektoratu wpłynęłopismo strony postępowania , w którym spółka
wyjaśnia, ze kwestionowanych pod względem oznakowania wyrobów mrozonych nie sprzedaje
bezpośrednio konsumentowi detalicznemu. Wszystkie wyroby sprzedawane są

do

zaĘadow

gastronomicznych. Na potwierdzenie powyŻszego wskazuje oznakowanie opakowań zbtorczych _
kartonów na których uwidoczniony jest napis ,,gastronomia''.

W myślzapisu $ 26 ust. I rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca
2001 r' (Dz. U.

Nr

137,

poz' 966 ze zm.)

głęboko mrozonych przeznaczonych

- w oznakowaniu opakowanych środków spozywczych
bezpośrednio dla konsumenta podaje się dodatkowo

informacje:

pkt 2)

określające okres przechowywania ptzez konsumenta

przechowywani a lub wymaganym

W

związku

z

povryŻszym

ro

dzaj em wyp

o

wraz z

temperaturą

sazen ta do pr zechowywani a.

dla środków spoŻywczych głęboko mrozonych, które nie

Są

ptzeznaezone bezpośrednio dla konsumenta nie jest wymagane oznakowanię powryŻszą informacją.

Z

uwagi na powyzsze wszczęte postępowanie

z

opisanej powyzej pTzyczyny stało się

bezprzedmiotowe.

W zwiqzku z powyższym' Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w

Gdańsku orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnte

z

art. 127 $ 1

i 2 oraz art. 129 $

1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie

postępowania słuŻy odwołanie od niniejszej

decyĄi do Pręzesa Urzędu ochrony KoŃurencji

i

w

Konsumentów' odwołanie naleŻy wnieŚć

terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
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Za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego

lnspektora Inspekcji Handlowej

w

Gdańsku,

ul' M. Konopnickiej 4,80 -240 Gdańsk'
otrzymują

1.

Ż.

,,Farutex'' Spółka Zo.o.
ul. Jesienna 4
70-801 Szczectn
ala
Z up. FOMORSKIECTO WOJEWODZKIEGO

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w

Gdańsku
ul. Marii KonoPnickiej 4'
80 - 240 Gdańsk
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ZA

poŚrednictwem Pomorskiego Wojewodzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

w

Gdańsku,

ul. M. Konopnickiej 4, 80 _ 240 Gdańsk.

otrzymują
l. ,,Farutex'' Społka z o.o.
ul. Jesienna 4

Ż.

70-807 Szczecin
ala
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Wydział

Inspekcji Handlowej w

Gdańsku
ul. Marii KonoPnickiej 4'
80 - 240 Gdańsk
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