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POMORSKI WOJEWODZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W GDAŃSKU
Sygn. aktz ŻN.83 61.

1 2

1.201

dniJc

Gdańsk.

2tą

etr

PS

3.MK-ML

.03.201 3 r.

Bożena Tarnogórska
,rDelikatesy Mięsne''
ul. Morska 3
82 _ 100 Nowv

DECYZ

J ANr

Dwór Gdański

ZN.D.L4.Ż013.ML

o umorzeniu postępowania

Na

podstawie art. 105

administracyjnego
ustawy

z

s 1

ustawy

ltj.Dz'lJ. z2000

z

dnl'a

14

Qzerwca 1960

r. Nr 98, poz" I07I zpoŹn' zm.l

I.

Kodeks postępowania

w zwtązku z' art. I ust.

3

dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej lt1. Dz. U. z 2009 r., Nr I5I, poz. 7219 ze

s 6 Zarządzenta nt l3l2002 Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora inspekcji
Handlowej w Gdańsku z dnl'a 29 lipca Ż002 r. lu sprawie upowaznienia pracowników
zm.l otaz

Inspektoratu do podejmowania' wydawania oraz podpis1łvania decyzji'
postanowień, dokumentów i korespondencji w imieniu Wojewódzkiego Inspektora,
Woiewódzkiego

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

Pomorski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
działając w osobie Anny

Klecha

i Nie4łłnościowych- leg. nr

Naczelnika Wydziałlt Kontroli Artykułóu' Zyvno,ściowych

000001, upowaznienie

Nr 2/08, umarza postępowanie w

sprawie

wymierzęnia Pani BoŻenie Tarnogórskiej prowadzącej działalnośópod nazwą ',Delikatesy Mięsne"
ul. Morska 3, w Nowym Dworze Gdańskim, kary pienięŻnej z afi.. art.40a ust. 1 pkt 3 ustawy dnia

21 grudnia 2000 r. o jukości handlowej artykułów rolno

z

2OO5

r' Nr l87, poz. I57] ze

zm.),

z

-

spożywczych (tękst jednolity Dz. U.

ty.tułu wprowadzania

do obrotu ańykułów rolno

-

spoŻywczych tj.: 8 partii wędlin ołąoznej wartości l50.i0 zł tj.:

.

polędwicy z komina w ilościI,64 kgw cenie 2I,99 złlkgo war1ości36,06 zł,
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kabanosów ze sznurkiem w iloŚci 0,185 kg w cenie

27 ,99

złlkg o wartości 5,78 zł,

kielbasy zwyczajnej w ilości0,73 kg w cenie 12,99 złlkg o wartości9,48

zŁ,

parówek śląskichw ilości1,40 kg w cenie 1'Ż,99 złlkgo wańości 78,19 zł,
serdelków z indyka w ilości2)6kgw cenie II,99 złlkg o wartości28,30 zł,
salcesonu czarnego w ilości0,95 kg w cenie 13.50 złlkg o wartoŚci 12,83 zł,

szynki zza stodoły w ilości0.6c)5 kg w cenie 19,5O złlkgo wartości 13.55 zł,
schabiny kopconej w ilości0,78 kg w cenie 33,99 złlkg o wartościŻ6,51 zł,
nieodpowiadających pod względem oznakowania iakoŚci handlowej określonej W przepisach

r.w sprawie znakoyvania

2 rozpotządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
środkó,,- Spozwczych(Dz. U. Nr 137,poz.966zezm.),

w miejscu

sprzedaŻy wykazu składnikow, poniewaz wymierzenie

o jakości handlowej

z 10lipca

2OO7

tj.w $

z

uwagi na brak podania

z

dnla

17 ust. 1 pkt

ww. przedsiębiorcy kary pienięznej byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności v,ryrtzoną
w ań. 17 ust. Ż akapittrzeci rozporządzenia (WE) nr I]8l2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
Ż8 stycznla

2OO2

t. ttstanawiajqcego ogolne zasady i wymaganicl prawa ż1uvnościowego,

powołujqcego Europejski Urzqd ds' Bt'zpiec:eń'stu'a Zywnościoraz ustanawiajqcego procedury
w zalrresie bezpieczeństwa żWnościlDz. U.

UE Lzdnta

PowyŻsze nieprawidłowościstwierdzono
,.Delikatesy Mięsne'' ul. Morska 3, 8Ż

'

i

lutego 2002r. Nr

w wyniku

31,s.I zpoŹn.zm.l.

kontroli przeprowadzonej

w

sklepie

100 Nowy Dwór Gdański naleŻącym do Pani Bozeny

Tarnogórskiej.

[Jzasadnienie

W dniach 18

-

21 lutego 2Ol3 r' inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

w Gdańsku działając na podstawie upowaznienia Nr ZN

- 1ŻIln z dnta 15'02.Ż013 r', podstawa

pfawna: art. 3 ust. 1 - 3 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 zdnła

29 kwietnia Ż0O4 T. w Sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celtł sprawdzenia
zgoclnościZ prawem paszolĄ)ym i Ąłvnościowymoraz regułami dotyczqcymi zdrowicł nłierzqt i
dobrostanu nłierzqt (Dz':rJ.

Rozdział 3 Tom 45 s. 200

L

-

165 z3O.4.2OO4 r.. str'

251), art. 17 ust. 3 ustawy

handlowej artykułóul rolno-spoż1nvczych (Dz. U.

pkt2 w zwtązkuz ust.2 ustawy zdnta
Dz. lJ. Nr

15

1-14 Zę Zm.; Polskie

z

ŻOO5 r.

z

Nr

wydanie specjalne

dnta 21 grudnia 2000 r. o jakości
1

87,

poz. 1577 zę zm.), art. 3 ust.

1

15 grudnia2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity

I z ŻO09 r., poz. I2I9 ze zm.) przeprowadzili kontrolę w sklepie ,,Delikatesy Mięsne''

Bozena Tarnogórska, ul. Morska 3 w Nowym Dwrze Gdańskim'
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W wyniku kontroii stwierdzono w obrocie 8 partii wędlin o wartości 150,10 zł,tj.:
polędwicę z komina w ilości1,64 kg w cenie 27,99 złlkg o wartości36,06 zł,

.
.
.
.
.
.

kabanosy ze sznurkiem w ilości0,185 kg w cenie

27 ,99

złlkg o warlości 5,l8 zł,

kiełbasę zwyczajnąw ilości0,73 kg w cenie lŻ,99 złlkg o wańości 9,48 zł,
parówki śląskiew ilości1,40 kg w cenie 12,99 złlkg o wartości I8,\9 zł,
serdelki z indyka w ilości2,36kgw cenie II,99 złlkg o war1ości 28,30 zł,
salceson cz^rny w iloŚci 0,95 kg w cenie 13,50 złlkg o war1oŚci 12,83 zł,

szynkę zza stodoĘ w ilości0,695 kg w cenie 19,50 złlkg o warloŚci 13,55

zŁ,

schabinę kopconą w ilości0,78 kg w cenie 33,99 złlkg o wartości 26,57 zł,

których oznakowanie zakwęstionowano' z uwagi na brak podania w miejscu sprzedaŻy wykazu
składników.

W myślzapisu $ 17 ust' I pkt 2 tozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnta I0
lipca2007 r. (Dz. U. Nr 737, poz.966 ze zm.):
,,W miejscu sprzedaży środków spoż1łvcz1lchbez opakowan lub pakowanych przy sprzedaŻy,

oprócz na^,uy środka Sp()Zywczego, nd \Ą)Wie,szce dotyczqce.j danego środkaSpozwczego podaje
się. (...) w przypadku wędlin - dodatkowo wykaz składników".

Przedstawiony stan faktyczny

i

prawny dał podstawę

do

wszczęa:ra postępowania

administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pienięŹnej w zwtązku z wprowadzeniem do obrotu

przez kontrolowanego tj.: Panią Bozenę Tarnogórską. prowadzącą dział'alnośćgospodarczą pod
nazwą'.,,Delikatesy Mięsne'' ul. Morska 3 w

Nowym Dworze Gdańskim --

ar1ykułów rolno -

spoŻywczych nieodpowiadających pod względem oznakowania jakości handlowej.

Zgodnie

z

dyspozycją zawu:tą

w

ar1. 40a ust.

l

pkt. 3 cytowanej ustawy o jakości

- SpoZWcZyCh ,,klo wpro:,vadza do obrotu artykuły rolno spożyłvcze
jakościhandlowej okl'eślonej w przepisach o jakości handlowej

handlowej artykttlólt: rolno

nieodpowiada.lqce

lub deklarowanej przez producenta w oznakoluaniu tych artykulółv, podlega karze pienięznej
w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyścimajqłkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać
uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno

-

spozyłvczych do obrotu, nie nizszej

niż 500 zł.''

Pismem

w

z

dnla 05.03'2013r' Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zawiadomił stronę

o

Wszczęciu postępowania administracyjnego

w

przedmiocie

tytułu wprowadzenia do obrotu środków spoz1łvczych
nieodpowiadających pod względem oznakowania jakościhandlowej okreŚlonej w przepisach

wymierzenia kary pienięznej

z

o jakościhandlowej. Ponadto w piśmie tym poinfolmowano stronę o prawie do czynnego udziału
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w każdym stadium postępowanlaoTaZ o prawie do wypowtedzenta się co do zebranych dowodów
i materiałów orazz,głoszonych Żądańprzed rł'ydanienr decyĄi (ań.

l0 $ 1 Kpa).

W toku prowadzonego postępowania Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
w Gdańsku dokonał analizy zebranych matęriałów w sprawie i oceny czynników wpływających
na wysokośćkary pienięznej tj.: stopnia szkodliwości czynu, stopnia zawinienia, wielkoŚci
obrotów kontrolowanego i jego dotychczasowej działalnościna rynku zywnościowym.
Stwierdzono, ze braki w oznakowaniu wymienionych ar1ykułów Spozywczych mają charakter

drobnych niezgodności' których istnienie nie narusza w sposób Znaczny interesów konsumentów

i

mają one niewielki wpływ na racjonalność dokonywania przez konsumęntów wyboru tych
produktów. Dodatkowo na|eŻy nadmienić, Że wykazy składników (podane na oryginalnych
etykietach prodttcenta)

'łryzej

wymienionyclr 8 partii wędlin znajdowały się w ladzie chłodniczej,

ktorej prowadzona była sptzedaŻ, jeclnak ułozone były W sposób uniemożliwiąący
konsumentowi ich odczytanie. Ponadto oznakowanie pozostałych wędlin było zgodne

z

z

obowiązującymi przepisami

i

umieszczonę

w

miejscu łatwo dostępnym

i

widocznym dla

konsumenta.

W toku kontroli uwidoczniono oznakowanie przy kwestionowanych wędlinach.

u

Biorąc pod uwagę , ż'e był to pierwszy przypadek stwierdzenia tego typu nieprawidłowości
kontrolowanego przedsiębiorcy otaz fakt bezzwłocznego uwidocznienia ww' informacji,

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
ar

gumenty pr zemaw lĄ

ąc

w Gdańsku uznał, iz są to

dodatkowe

ę Za umorzeni em po stęp owani a.

Z ptzepsami art. 17 ust' Ż tozpotządzenta (WE) Nr 178/20a2 r. Par|amentu
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznta 2OOŻ r. ustanawiajqcego ogolne zasady i wymagania
prawa 4nłnościowego,powołttjqcego Europejski Urzqd ds. Bezpieczeństwa Z1,łvności
oraz ustanawiajqcego procedury w zal<resie bezpieczeństwa zwności (Dz' Urz. WE L 31
Zgodnie

r. ze zm.) wymierzana kara pienięzna powinna być proporcjonalna, odstraszaJąca
, i skuteczna' W ocenie Pomorskiego Inspektora, kara w wysokości co najmniej 500 zł za wyŻej

z

O|.O2'20O2

opisane nieprawidłowościnaruszałaby zasaclę proporcjonalności.

W zwiqzku Z powyzszym,
orzekl

Polnorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku

jak w sentencii.
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Pouczenie:

Zgodniezart.

I27s1i2orazart.

129s1iŻKodeksupostępowaniaadministracyjnegostronie

postępowania słuŻy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji

i

Konsumentów' odwołanie naleŻy wnieŚć

w

terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku,
ul. M. Konopnickiej 4, 80 -240 Gdańsk'

Otrzymuia:
1

"

BoŻena Tarnogórska ,,Delikatesy Mięsne'' ul. Morska 3, 82

-

100

Nowy Dwór Gdański

Ż. a/a

J}'t'J:|.;

.{,!,1Vtjf

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Flandlowej w Gdańsku
ul. Marii I(onopnickiej 4,
80 _ 240 Gdańsk
Wydział Kontroli Ańykułów Zywnościowych i NieŻywnościowych

',iytti": ?|'iet:kł;
' l",:l]tJł()t '.Ąi]lYKi'Ł(lu
::i:lorYY{']';'i l i.'1, 1 jl'ęł''1"' ]lł\ł/YC!l

'\i] l'':łI.i"

Tel. (058)

341 '- 09
F'ax. (058) 34t - 08
Fax. (058) 341 - 53

(058)

341

87

-

-Ż4

-'17
-3'7

83 rvew. 34, 40

Strona 5 z 5

