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DELTA POMORZE II
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Wawelska 2
80 _ 034

DECYZJA
t

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3

Nr

art. 40

Gdańsk

ZN.D.Ż2.20!3.MK

a ust. 4 ustawy dnia 2I grudnia 2000 r. o jakości

handlowej artykułów rolno-spozywczych /tekst jednolity Dz. U . z 2005 r. Nr l

w zwlązku z
Handlowej

$ 6 pkt. 7 Zarządzenia

w

Gdańsku

z

postanowień, dokumentów

oraz

art' 104

s

1

do

i

,

r. w sprawie

upowaznienia pracowników

podejmowania, wydawania oraZ podpisywania decyzji'

korespondencji

i 2 ustawy z dnia 14 częrwca

/tekst jednolity 22000

poz. 1577 ze zm.l

nr I3l2002 Pomorskiego Wojewodzkiego Inspektora Inspekcji

dnia 29 lipca 2002

Wojewódzkiego Inspektoratu

87 ,

w imieniu Wojewodzkiego

1960

Inspektora,

r' Kodeks postępowania administracyjnego

r.Dz. U. Nr 98,poz. 1077 ze zm.l

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

-

Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Zywnościowych

i Niezywnościowych - leg. nr 000004, upowaŻnienie Nr 2/08 po przeprowadzeniu postępowania
administracyjnego, wymierza spółce Delta Pomorze II Spółka

z

ograntczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa, ul. Wawelska 2, 80-034 Gdańsk

kare pienieżna w wysokoŚci 1898zł ( tysiac osiemset dziewiećdziesiat osiem zł)

l/8

z

obrotu opakowanych środków spozywczych,

t1Ąułu wprowadzenia do

tj. 5 partii mrożonych produktów rybołówstwa o wartości782,75 zł nieodpowiadających
jakościhandlowej:
okreŚlonej

w przepisach o jakości handlowej, tj. w

tozporządzeniu Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dnia 10 ltpca2007 r. w sprawie znakowania środków Spozwczych (Dz. U. Nr
I37,poz.966 zę zm.) ltak:

.

Miruna patagońska "filnty ze skórq mrożone d 1000 g ,, Seafood " ' producent: Nord Capital Sp.
Z o.o., Rekowo Górne, ul. Pucka 4,84-123 Połchowo, z oznaczeniami m.in.: najlepiej spozyć

przed końcem: 03.2014, numer partii produkcyjnej 212272,

przechowywać

w temperaturze ponizej * 18o C ze względu na nie podanie dodatkowo informacii określających
okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym
rodzajem wvposazenia do przechowywania;

o

Kostka z fileta mintaja mrożona ó 600

g

producent: Nord Capital Sp. z o.o', Rekowo Górne,

ul' Pucka 4,84-123 Połchowo, z ozfiaczeniami m.in': najlepiej spożyć przed końcem: 05.2014,
nr partii produkcyjnej: Ż12335, przechowywaó w temperaturze ponizej

-

18o

C ze

wzg|ędu na

nie podanie dodatkowo informacji określających okres przechowywania przez konsumenta wraz
z temperaturą przechow}zwania lub wymaganym rodzajem wyposazenia do przechowywania:

o

Filety z Matjasa holenderskiego ó j40 g, wyprodukowano ptzez NEPTUNUS EU Appr. No.: NL
62Ż3 EG,Importer: Nord Capital Sp. Z o.o.) Rękowo Górne, ul. Pucka 4, 84-123 Połchowo,

z oznaczeniami m.in.: najlepiej

spoŻyÓ przed końcem: 05-2013, nr partii produkcyjnej: 02Ż0425,

przechowywać w temperaturze ponlzej

-

18o

C ze względu na nie podanie dodatkowo informacji

wymaganym rodzaj em wypo sazenia do przechowywania:

o

Panga, glazurowana głęboko mrożona ó 500 g, wyprodukowano dla: BK_FooD POLAND Sp.
Z o.o', Plac Kaszubski 8, 81-350 Gdynia,
2013, nr par1ii:

VN

110

VI

z

oznaczeniami m.in': najlepiej spozyć przed:07 01

171, sposób przechowywania: w temp. ponizej

terminu przydatności do spozycia

ze względu na nie podanie

-

18o

C do końca

dodatkowo informacji

rzez konsu
w)'maganym rodzaj em wyposazenia do przechowywania.

II.

deklarowanej przez producenta w oznakowaniu Ęch artykułów, i tak:
Miruna patagońskafitnty ze skórq mrożone ó 1000 g ,,Seafood", producent: Nord Capital Sp. z
o'o., Rekowo Górne, ul. Pucka 4, 84-123 Połchowo z oznaczeniami m.in.: g|azura 25oń, masa
2t8

netto bez g|azury:75O g, najlepiej spozyć przed końcem: 03.2014, numęr partii produkcyjnej

2IŻ2]2 ze względu na nizszą masę rvby:

C

Mintaj filety' bez skóry glazurowane d 1000 g, importer:

WILBo S.A., ul. Przemysłowa 8,

029 Gdynia, najlepiej spoŻyc ptzed końcem: 04.2013, numer partii:

81-

1104160l6J

ze względu na nizszą masę rvb-v.
Pol*ylższe stwierdzono podczas kontroli przeprowadzonej w Delikatesach

,,ABo'' w Gdańsku przy

ul' Wawelskięj 24, naleŻących do strony postępowania.

Uzasadnienie
W dniach 25-29 stycznta 2073 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Gdańsku, dzlaŁając na podstawie upowaznięnia wydanego ptzęz Pomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku Nr ZN-60l13 z dnia 23.O1.2O|3 r',
podstawa prawna: art. 3 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 882/2004 z

dnta 29

kwietnia2004 r. w Sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu

sprawdzenia zgodnościz prawem paszowym i zywnościowym oraz regułaml dotyczącymi zdrowia
zwierząt i dobrostanuzwierząt(Dz.U.L 165 z30.4.2004 r., Str. 7 ze zm.;), art. 17 ust. 3 ustawy

z

dnta 21 grudnia 2000 r. o

jakościhandlowej artykułow rolno-spozywczych (Dz. U.

I87,poz. 1577 zę zm.)wzwiązkuzart.3 ust. 1pkt 6oraz art.3ust. 1pkt

1i2

z

2005 r. Nr

ustawyzdnia15

grudnia2000r. olnspekcjiHandlowej (tekst jednolityDz.U. Nr 151 z2009r.,poz. l2I9zezm.),
ptzeprowadzili kontrolę w Delikatesach ,'ABo'' w Gdańsku przy

Wawelskiej ŻA, na\eżących do

u7.

Delta Pomorze II Społka z ogtaniczoną odpowiedzialnością Spółka komandyowa, ul. Wawelska 2;
80-034 Gdańsk.

W toku kontroli stwierdzono, że w oznakowaniu niżej wymienionych 4 partii mrożonych
produktów rybołówstwa w opakowaniach jednostkowych nie podano dodatkowo informacji
określającychokres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania
lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania, co stanowiło naruszenie $ 26 ust'

I

pkt Ż wyŻęi cytowanego rozporządzęnia Ministra Rolnictwa

i

Rozwoju Wsi z dnia

l0

lipca

Ż007 r' w sprawie znakowania środków spożywczych,tj.:
1

. Miruna patagońska filety ze skórq mrozone ó 1000 g ,, Seafood "
o'o., Rekowo Górne, ul. Pucka 4, 84-123 Połchowo,

z

,

producent: Nord Capital Sp. z

oznaczeniami m.in.: najlepiej spozyć

przed końcem: 03.2014, numęr partii produkcyjnej 21,2272,
w temperaturze pontżej

-

przechowywać

18' C;
318

2. Kostka z fileta mintaja mrożona ó 600

g

producent: Nord Capital Sp.

z o.o., Rekowo Górne,

ul. Pucka 4,84-123 Połchowo, Z oznaczeniami m.in.: najlepiej spoŻyc ptzed końcem: 05.2014,
nr partii produkcyjn ej Ż12335, przechowywać w temperaturze pontŻej

3' Filety

z Matjasa holenderskiego ó 340 g, wyprodukowano

-

18' C;

przęzNEPTUNUS EU Appr. No.: NL

6223 F,G,Importer: Nord Capital Sp. Z o.o.) Rekowo Górne, ul. Pucka 4, 84-123 Połchowo,
Z oznaczeniami m.in.: najlepiej spoŻyc przed końcem: 05-2013, nr partii produkcyjnej:0220425,
przechowywaÓ w temperaturze ponlŻej _ 18' C;

4. Panga, glazurowana głęboko mrożona ó 500 g, wyprodukowano dla: BK-FooD POLAND Sp.
Z o.o., Plac Kaszubski 8, 81-350 Gdynia, Zoznaczęniami m.in.: najlepiej spozyć przed:07 01

Ż0l3, nr partii:

VN 1l0 VI

171, sposób przechowywania: w temp. ponizej

-

18o

C do końca

terminu przydatności do spozycia.

Ponadto w toku kontroli pobrano do badań w Laboratorium Kontrolno - Analifycznym
w Olsztynie Urzędu Ochronv Konkurencii i Konsumentów w Warszawie m.in. próbki:

1

. Miruny patagońskiej filety ze skórq mrożone ó 1000 g ,, Seafood'', producent: Nord Capital Sp.
Z o.o., Rekowo Górne, ul. Pucka 4,84-123 Połchowo z oznaczęniami m.in.: glazva25%o, masa
netto bez glazury: 75O g,, najlepiej spoŻyć przed końcem: 03'2014, numer partii produkcyjnej
Ż1Ż272;

2. Mintaja Jitety, bez skóry glazurowane ó ]000 g, importer: WILBo S.A., ul' Przemysłowa 8,
81'-029 Gdynia, najlepiej spozyó przedkońcem: 04.20l3,numerpartii: 110416016J.

W wvniku przeprowadzonvch badań stwierdzono. że ww. próbki:
-+ Miruna patagońska fitety ze skórq mrożone

określonym w deklaracji producenta

ó ]000 g ,,Seafood" nie odpowiadają wymaganiom

z

uwagi na nlŻszą masę ryby (deklarowano: 750

d

]0()0 g, nie odpowiadają wymaganiom określonym

g,

stwierdzono: 708,9 gi702,4 g);
-+

Mintaj filety, bez skóry glazurowane

w deklaracji producentazuwagtnaniŻsząmasę ryby (deklarowano:750 g, stwierdzono: 681,2 g

i 675 d.

Pismem

w

z

dnta 12.O4.2OI3r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zawiadomił stronę

o

wszczęciu postępowania administracyjnego

w

przedmiocie

wymierzenia kary pienięznej z t7tułu wprowadzenia do obrotu ww. 5 partll mtoŻonych produktów
rybołówstwa nieodpowiadających jakościhandlowej określonej w przepisach o jakościhandlowej

oraz dek)'arowanej przęZproducenta w oznakowaniu tych artykułów.
418

Ponadto w piśmietym pouczono stronę,lż zgodnię

z

art. 10

s

1 Kodeksu postępowania

administracyjnego moŻe brac czynny udział w kazdym stadium postępowania, a ptzed wydaniem
decyĄi ma prawo do wypowtędzenta się co do zebranych dowodów i materiałow oraz zgłoszonych
Żądań,.

w

z

'04'2013 r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
Gdańsku zwtocił się do przedsiębiorcy o wyliczenie i przesłanie informacji o wielkości
Pismem

dnta

17

osiągniętych obrotów.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku ustalił i stwierdził, co
następuje.

W myślart. 3 pkt. 8 Rozporządzenia (wE) nr 17812002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnta 28 stycznia 2002 r' ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa
zywnościowego, powołującego Europejski IJrząd
ustanawiającego procedury

str.

I)

,,wprowadzenie

w

ds.

Bezpieczeństwa Zywności oraz

U. L 3l z 1.Ż.2002,
Ąłvnościlub pasz w celu sprzedaŻy,

zakresie bezpteczenstwa zywności (Dz.

na rynek oznacza posiadanie

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

ArĘkuł 17 ust. l

cytowanego powyżej Rozporządzenia

(wE) nr

17812002 Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnta}8 stycznta2))Z r. stanowi:
,,Podmioty działajqce na rynku SpoZWcZym i pasz zapewniajq, na wszystkich etapach produkcji,

przetwarzania

i

dystrybucji w przedsiębiorstwach będqcych pod ich kontrolq, zgodnośćtej

4nunościlub pasz

Z

wymogami prawa żywnościowegowłaściwymidla

ich

działalności

i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów ".

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

spożywczych oznacza cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące
organoleptycznych, fizykochemicznych

i

mikrobiologicznych

jego

w zakresie

-

właściwości
technologii

produkcji' wielkościlub masy oraz Wmagania wynikające ze sposobu produkcji' opakowania,

prezentacji

i

oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub

fitosanitarnymi.
Wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spozywcze powinny spełniać wymagania w zakresie
jakoŚci handlowej, jeŻelt w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz
dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów' jezeli ich spełnienie zostało zadeklarowane ptzez

producenta art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy o jakościhandlowej arĘkułów rolnospożywczych.
s/8

Ustawa o jakościhandlowej artykułów rolno _ spożywczych
pkt.3

cyt. wyżej stanowi w art. 40a ust.

1

:

,,Kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spoż1nucze nieodpowiadajqce jakościhandlowej
określonejw przepisach

o

jakościhandlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowąniu

lych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciolcrotnej wartości korzyści
majqtkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie Ęch artykułów rolno
- spoŻywczych do obrotu, nie niższej jednuk niż 500

W

zł"

i Rozwoju Wsi z dnia 10 llpca 2007 r. w sprawie
środków spoż1łvczychlDz. U. ff I37, poz. 966 z poźn. zm'l $ 26 ust.

rozporządzeniu Ministra Rolnictwa

znakowania

1

2

stanowi ,'W oznakowaniu opakowanych środków spoŻywczych głęboko mrozonych
przęznaczonych bezpośredniodla konsumenta podaje się dodatkowo informacje: olłeślajqceolrres

pkt.

z konsume
"
wyposażenia do przechowwania ''.

Kary zastosowane w przypadku naruszenia prawa zywnościowego zgodnie z art. 17 ust.
rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002

r.

powinny byó skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku zgodnie
cy.towanej ustawy o

jakości handlowej artykułow rolno

-

z

art. 40 a ust. 5

Spozwczych, ustalając wysokośćkary

pienięznej uwzględnił przede wszystkim: stopień szkodliwości, stopień zawint'enla, zakres
naruszenia, dotychczas ową działalnośćoraz wielkośćobrotów'

Wykonując dyspozycję povłyŻszego przepisu Pomorski Wojewodzki Inspektor Inspekcji
Handlowej w Gdańsku stwierdził iuznał:

'ż stopień

szkodliwości czynu za wysoki - brak podania dodatkowo informacji określających okres

przechowywania przez konsumenta wtaz
rodza1em wyposazenta

z

temperuturą przechowywania

lub wymaganym

do przechowywania w przypadku 4 partii omawianych ryb, pozbawiało

potencjalnego konsumenta mozliwościuzyskania istotnych dla niego informacji dotyczących

prawidłowego sposobu oTaz okresu przechowywania produktów głęboko mrozonych
w gospodarstwach domowych, w których urządzenia chłodnicze przewaŻnl,e nie pozwalĄą
oC" l, w której produkt
utrzymywać wskazanej przez producenta temperatury lponiżej,,- 18
jest, ze
zachowuje właściwąjakośćw okresie określonym datą minimalnej trwałości.Wiadome

im WŻszajest

temperatura przechowywania tego rodząu produktów, tym krótszy jest okres

przechowywania,

w którym

zachowuje on odpowiednią

i

gwarantowaną przez producenta

jakość.Produkt głęboko mrozony przechowywany w temperaturze v'ryższej od wskazanej przez
producenta

l-

18 oCl w okresie wyznaazonym datą minimalnej trwałościmoze stanowić

618

ZagroŻenie dla zdrowia konsumentów.

W

zwtązku

z

tym tak istotne jest aby potencjalny

konsument posiadał mozliwośó dostępu do takiej informacji, ktorą zgodnie z przepisami nalezy
umieśció na opakowaniu produktu.

Natomiast wprowadzenie do obrotu ryb g|azurowanych głęboko mrozonych

o

zantŻonej

masie netto w stosunku do deklaracji producenta na opakowaniu było bez wątpienia działaniem,
które w sposób istotny naruszało interesy konsumentów'

Y

stopień zawinienia przedsiębiorcy jako średni,gdyz strona postępowania działa na rynku od

niedawna

-tj. od

października 20|2r' ZapobieŻenie nieprawidłowościom dotyczącym

oznakowania zakwestionowanych produktów leŻało w mocy strony, gdyŻ mogły one byó
wykr1'te podczas rutynowego sprawdzenia oznakowania towarów
bardziej, ze

w swojej ofercie

przy lch dostawie,

tym

strona posiadała równiez mrozone środkispoŻywcze innych

producentów, wśród których były równiez produkty mrozone prawidłowo oznakowane.

W odniesieniu do niŻszej masy netto ryby, strona postępowania mogła podjąć inne mozliwe
działania mające na celu zapewnienie właściwejjakościsprzedawanych produktów, na przykład

poprzęZ Żądanie dokumęntacji odnoszącej się do kontroli jakościprzeprowadzonej przez
producenta. Konsument podejmując decyzję o zakupie towaru kieruie się przede wszystkim

informacjami (składem produktu) zawartymi na jego opakowaniu jednostkowym. Informacje te
powinny byc rzetelne i w pełni odzwierciedlać jego rzeczywtste właściwości.
stanowią jeden

z

waŻniejszych elementów jakościhandlowej. Ponadto zaniŻona masa netto

ryby powoduje, lz konsument faktycznie nabywa produkt za cenę vłyŻszą otrzymując mniej
towaru, stąd kupując Ww. artykuł spożywczy zdecydowanie mogł byc naraŻony na straty
finansowe.

Y

wielkośćobrotów pozwalanauznanie przedsiębiorcy Zamałego przedsiębiorca.

ze jest to pierwszy przypadek wprowadzenia przez kontrolowanego
przedsiębiorcę do obrotu arlykułów spoŻywczych nieodpowiadających jakościhandlowej
określonejw przepisach o jakościhandlowej kara w wysokości 1898zł ( tysiac osiemset
Uwzględniając fakt,

dziewięćdziesiąt osiem zł) jest adekwatna do naruszenia oraz spełnia funkcję prewencyjną.

W zwiqzku z

powyższym, Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Hundlowej

w Gdańsku orzekł jak w sentencji.

Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy

o

jakościhandlowej artykułów rolno

-

karę pienięzną stanowiącą dochód budzetu państwa spółka Delta Pomorze II Spółka

spoz1łvczych

z ogtaniczoną

718

odpowiedzialnością Społka komandytowa, ul. Wawelska 2;80-034 Gdańsk, powinna 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 codzielrnie w dni robocze w godzinach

7:I5

-

15:15 w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Karaniezapłacona w terminie staje się zaległościąpodatkową w rozumieniu art. 51 $ 1 ustawy

z

dnia Ż9 sierpnia 1997

r.

ordynacja podatkowa

od której na|tczane są odsetki zazwłokę zgodnie

l tj. Dz' U. z

2072r poz.749 l

zart' 53 $ I ordynacji podatkowej.

Pouczenie:

l. Zgodniezart.

I27$1i2orazart. 129s1i2Kodeksupostępowaniaadministracyjnego

stronie postępowanla słuŻy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony

i

Konkurencji

Konsumentów

w

Warszawie, Plac Powstańców Warszawy

I,

00-950

Warszawa. odwołanie naleŻy wnieśćw terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzjt za

pośrednictwem Pomorskiego Wojewodzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4' 80 _240 Gdańsk.
2.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 $ 2 K.p.a.)

a

Zgodnie

.') .

z

art.40a ust. 8 ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno

-

spożywczych

w zakresie nieuregulowanym w ustawie, do kar pienięznych stosuje się odpowiednio
przepisy działu III ustawy ordynacja podatkowa.

Otrzymuia:

l. Delta

Pomorze

II Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,

ul. Wawelska 2; 80-034 Gdansk

2. aJa
3. Wydział BA

w

/m

E
'"*ł9Łosł}iis$0,4{;ja-url:r'-.".

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ul' Marii KonoPnickiej 4'
80 _ 240

(058) 341

(058)

341-87 -

-09 -24

Fax. (058) 341 - 08 - 71
Fax. (058) 341 - 87 - 83

Gdańsk

Wydział Kontroli Artykułów Zywnościowych i Nieżywnościowych

Tel.

Tel.

83 wew. 34, 40
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