olt
Gdańsk, dnia 2OI3

POMORSKI WOJEW ODZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W GDAŃSKU

'O7

.

łr

Sygn. akt: 2N.83 61.230.2013.2S.AB

,,Market Sokół''

łffiff
?,t}lrł

Markowski i Wspólnicy Sp. j.
Os. Nad Jeziorem 13

-lłł

82

a

-

400 Sztum

l,{łłeleł**rte
_ .-,*w+q*łt,

DECY

ŻTKxr Z|{.D .36.2013.A8
o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 105 $ 1 ustawy z dnia 14 częTwca 1960 r. Kodeks
administracyjnego ltj. Dz. U.
ustawy

z

z 2000 r' Nr

98, poz. I07I

z

poźn. zm.l

w związku z art. I ust.

dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej ltj. Dz. U . z 2009 r.,

zm'l oraz $ 6 pkt.

I

postępowania
3

Nr 15I, poz. I2I9 zę

Zarządzenia Po.110.13.2013 Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora

Inspekcji Handlowej w Gdańsku z dnia 14 maja 20]3 r. w sprawie upoważnienia pracowników
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdąńsku do podejmowania, wydawania oraz

podpisywania decyzji, postanowień, dokumentów

i

korespondencji

w imieniu

Wojewódzkiego

Inspehora po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

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

-

Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Z1nunościowych

i l,{ieżywnościowych- upowaznienie, Nr Po.057.1'7.2013.PH' umarza postepowanie w sprawie
wymierzenia ,,Market Sokół'' Markowski i Wspólnicy Sp. j.,82-400 Sztum' os. Nad Jeziorem 13,

kary pienięŻnej

z

art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy dnia

2I

grudnia 2000 r. o jakościhandlowej

artykułów rolno _ spożywczycź(tekst jednolity Dz.U. z2005 r' Nr 187, poz. 1577 ze zm.), ztytllłu
wprowadzania do obrotu artykułów rolno

-

spoŻywczych tj.:

2 partii pieczywa bez

opakowań

o łącznej wartości 35,70 zł nieodpowiadających jakościhandlowej deklarowanej przez producenta
w oznakowaniu tych artykułów, tj.:

I. chleb nowostawski pszenno-żytni ź 0,5

kg'

producent: Gminna Spółdzielnia ,,SCh'',

82-230 Nowy Staw' ul. Słowackiego 1, zvwaglnaniŻsząmasę netto;

Ż. bułki pszenne

ó 80 E,

producent: Gminna Spółdzielnia

ul. Słowackiego 1' z uwagi naniŻsząmasę netto

',SCh'', 82-Ż30 Nowy

Staw,
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poniewaz wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pienięznej byłoby niezgodne
proporcjonalności vłyrłŻonąw art. 17 ust.
Parlamentu Europejskiego

i

Rady

z

2

zasadą

akapit ttzeci rczpotządzenia (WE) nr I78l200Ż

sĘcznia 2002 r.

dnia 28

z

ustanawiajqcego ogólne zasady

i wymagania prawa Ąłvnościowego,powołujqcego Europejski Urzqd ds. Bezpieczeństwa Zyłności
oraz ustanawiajqcego procedury w zalłesie bezpieczeństwa żWności(Dz. U. UE L z dnia 1 lutego
2002 t. Nr 31, s. I z późn. zm.).
PovrryŻsze nieprawidłowościstwierdzono

w wyniku kontroli przeprowadzonej w Supermarkecie

,,Sokół'' w Nowym Stawie, ul. Kościuszkt8,naleŻącym do strony postępowania.

Uzasadnienie

W

dniach 10-15 kwietnia 2013

r.

inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji

z

Handlowej w Gdansku, działając na podstawie upowaznienia Nr ZN.057.230.2013.ML

dnia

09.04.2013 r., podstawa prawna: art. 3 ust. I - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(wE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych
w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żyrłmościowymoruz regułami dotyczącymi

L

zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.

ustawy

z

z

dnia

Nr

2005 r.

ustawy

z dnia

2l

187,

grudnia 2000

165

z 30.4.2004 r., stf.

r' o jakościhandlowej

l

ze zm.;), art. 17 ust.

3

artykułów rolno-spozywczych (Dz. U.

poz. 1577 ze zm.)w związkuzart.3 ust. 1 plł'6 oraz art' 3 ust.

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

Nr

1pkt1i2

151

z 2009

r.,

poz. I2I9 ze zm') Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku,
przeprowadzili kontrolę w Supermarkecie ,,Sokół'' w Nowym Stawie, ul. Kościuszki 8, naleŻącym
do ,,Market Sokół'' Markowski i Wspólnicy Sp. j. zsiedzibą w Sztumie.

W toku

kontroli pobrano

do

badait

w

Laboratorium Kontrolno

-

Analitycznym

w olsztynie Urzędu ochrony KoŃurencji i Konsumentów w Warszawie m.in. próbki pieczywabez
opakowań:

L chleb

nowostawski pszenno-żytni źl, 0,5

82-230 Nonvy Staw, ul. Słowackiego

2. bułki pszenne
ul. Słowackiego

kg, producent: Gminna Spółdzielnia

1;

ó 80 g, producent:

Gminna Spółdzielnia ,,SCh'', 82-230 Nowy

15 grudnia 2000 r. o Inspekcji HandloweT (tekst jednolity Dz. U.

zgodnie

Staw,

1.

Próbki do badań pobrano na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 10

ze zm'),

,,SCh'',

z

z

i

rozdziaŁu 6 ustawy

2009 r.

Nr

trybu pobierania

dnia

151, poz. I2I9

trybem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów

2] kwietnia 2012 r. w Sprawie szczegółowego

z

z

dnta

i badania próbek produktów przez
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organy Inspekcji Handlowej (Dz. U.

z

2012 T., poz. 496)

w sposób losowy i

reprezentatywny

w odniesieniu do badanych partii, w ilościniezbędnej do wykonania badań.

Szczegołowy sposób pobrania próbki wyŻej wymienionego pieczywa oraz zabes badatt
laboratoryjnych określono w protokole pobrania próbki produktu Nr 08451 I z dnia 10.04.2103 r.

W wyniku przeprowadzonvch badań stwierdzono. że ww. próbki:

Y

chleba nowostawskiego pszenno-żytniego 6 0,5 kg nie odpowiadaĘ deklaracji producenta

z

uwagi na nlższą masę netto (deklarowano: 0,5 kg stwierdzono: 485,4 g; 47I,2

g,

485,3 g);

Y

bułek pszennych"

ó 80 g nie odpowiadały deklaracji producenta z uwagi na nlższą masę netto

(deklarowano: 80 g stwierdzono:74,3 g;75,4 g;74,6 g).

Przedstawiony stan fakĘczny i prawny dał podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego

w

sprawie wymierzenia kary pienięznej

w

związku

z

do obrotu

wprowadzeniem

ptzez

tj.: ,,Market Sokół'' Markowski i Wspólnicy Sp. j., 82-400 Sztum,
os' Nad leziorem 13, artykułów rolno - spozyvvczych nieodpowiadających jakości handlowej

kontrolowanego

deklarowanej ptzez producenta w oznakowaniu tych artykułów.

Zgodniezdyspozycjązawartąwart.40aust. 1pkt.3 cytowanej ustawy
artykułów

rolno

nieodpowiadajqce

o

jakościhandlowej

do obrotu arQkuły rolno spoŻywcze
jakościhandlowej olłeślonejw przepisach o jakości handlowej
spoz1+vczych ,,kto wprowadza

lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych arĘkułów, podlega karze pienięznej
w wysokoścido pięciolcrotnej wartościkorzyścimajqtkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać
uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno

-

spo4nuczych

do obrotu, nie

niższej

niz 500 zł."

Pismem

z

dnia 17.06'Ż013r Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w

o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie
kary pienięznej z t1Ąlilu wprowadzenia do obrotu środków spozywczych

Gdańsku zawiadomił stronę
wymierzenia

nieodpowiadających jakości handlowej deklarowanej przez producenta

w

oznakowaniu Ęch

artykułów. Ponadto w piśmietym poinfonnowano stronę o prawie do czynnego udziału w kazdym
stadium postępowania oraz o prawie do wypowiędzęnta się co do zebranych dowodów i materiałów

orazzgłoszonych żądanprzedwydaniem decyzji (art. 10 $

1

Kpa).

Do dnia wydania niniejszej decyzji strona z Ęch uprawnień nie skorzystała.
Pismem z drua |9.07.20I3r. tut. Inspektor zwrócił się do Spółki o udzielenie informacji o wielkości
obrotów osiągniętychza20l2 r' Do dnia wydania decyzji nie otrzymano powyzszych danych.

Strona3

z4

W trakcie anaIizy zebrartych materiałów w sprawie, Pomorski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej w Gdańsku dokonał oceny czynników wpływających na wysokośćkary
pienięŻnej, tj.: stopnia szkodliwoŚci czynu, stopnia zawinlenia kontrolowanego przedsiębiorcy
oruz jego dotychczasowądziałalnośćna ryŃu żywnościowym.

w

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku stwierdził i uznał,

ze stopień szkodliwości czynu jest znikomy, poniewaŹ masa netto bułek była i WŻsza i niższa,
natomiast masa chlebabyŁaniższa niemniej jednak nie naruszało to interesów konsumenta i było

jest równiez znikomy,

działaniem społecznie nieszkodliwym. Stopień zawinienia

edyŻ

przedsiębiorca nie jest producentem ww. pieczywa jednak ma obowiązek stosowania procedur,
które nie dopuszczą do obrotu produktów niewłaściwejjakości

Jako okolicznośćłagodzącą naleŻy przyjąć dotychczasową działalnośćna ryŃu zy'rvnościowym -

jest to pierwszy ptzypadek wprowadzenia ptzez stronę postępowania do obrotu na lokalny

art.

spoŻywczych nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakościhandlowej.

z

Zgodnie
Europejskiego

i

przepisarni art. I7 ust.

Rady

z

2

rozporządzenia (WE)

Nr

178/2002

dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiajqcego ogólne zasady

r.

Parlamentu

i

wymagania

prawa zywnościowego, powołujqcego Europejski Urzqd ds. Bezpieczeńsrwa Zywności
oraz ustanawiajqcego procedury w zalcresie bezpieczeństwa ż7nuności(Dz. Urz. WE L 31
z 0L02.2002 r. ze zm.) wymierzana kara pienięzna powinna byó proporcjonalna, odstraszĄąca

i

skuteczna. W ocenie Pomorskiego Inspektora, kara w wysokości co najmniej 500 zł za vłyŻej

opisane nieprawidłowości naruszałaby zasadę proporcj onalności.

W zwiqzku z

powyższym, Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w Gdańska orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodniezart. I27$1i2orazart. 129$Ii2Kodeksupostępowaniaadministracyjnegostronie
postępowania słuŻy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony KoŃurencji

i

Konsumentów. odwołanie naleŻy wnieśó w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzjt

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

l

Otrzymuia:

1.

2.
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,,Sokół Market'' Markowski i Wspólnicy Sp. j',82-400 Sztum, os' Nad

ala

'-''l}Ł;l;i',

Tel.

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

Gdańsk

Wydział Kontroli Artykułów Zywnościowych i Nieżywnościowych

(058)

341-09 -24

Fax. (058) 341-08-77
Fax. (058) 341 - 53 -37

Tel.

(058) 341

-

87

-

83 wew. 34, 40
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W trakcie analizy zebranych materiałów w sprawie, Pomorski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej w Gdansku dokonał oceny czynników wpływających na wysokośćkary
pienięznej, tj.: stopnia szkodliwości czynu, stopnia zawinienia kontrolowarrego przedsiębiorcy
oraz jego dotychczasową dzid,alnośćna rynku Źywnościowym.

w

Pomorski Wojewódzki lnspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku stwierdził i uznał,

że stopień szkodliwości czynu jest znikomy, poniewaz masa netto bułek była i vłyŻsza i niŻsza'
natomiast masa

chlebabyłaniższa niemniej jednak nie naruszało to interesów konsumenta i było

działaniem społecznie nieszkodliwym. Stopień zawinienia jest równiez znikomy, gdyŻ
przedsiębiorca nie jest producentem ww. pieczywa jednak ma obowiązek stosowania procedur,

które nie dopuszcządo obrotu produktów niewłaściwejjakości

_
Jako okolicznośó łagodzącą naleŻy ptzyjąć dotychczasową działalnośćna rynku zyvrnościowym
jest to pierwszy przypadek wprowadzenia przez stronę postępowania do obrotu na lokalny

aTt.

spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakościhandlowej.

z

Zgodnie
Europejskiego

i

przepisani art. 17 ust'

Rady

z

2

rozpotządzenta

(wE) Nr

17812002

dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiajqcego ogólne zasady

r. Parlamentu

i

wymagania

prawa ż1nvnościowego,powołujqcego Europejski (Irzqd ds' Bezpieczeńsrwa Zywności
oraz ustanawiajqcego procedury w zalłesie bezpieczeństwa żWności(Dz. Urz. WE L 31

z

Ot'02.2002 t. zę zm.) wymierzana kara pienięŻna powinna być proporcjonalna, odstraszająca

i

skuteczna. W ocenię Pomorskięgo Inspek1ora, kara w wysokości co najmniej 500 zł za wyŻej

opisane nieprawi dłowościnaruszałab y zasadę proporcj onalno ści.

W zwiqzku z

powyższym, Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w Gdańsku orzekłjak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodniezart. I27 $ 1 i

2 orazarl'

129 $ |

i2

Kodelrsu postępowania administracyjnego stronie

postępowania słuzy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji

i

Konsumentów. odwołanie naleŻy wnieśćw terminie 14

dni od dnia doręczenia decyzji
za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku'
ul. M. Konopnickiej 4, 80

otrzvmuią:
i

o^l-l.l l\I^-1.^+))

2.

ala

-240 Gdansk.
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Po mo rs

Tel. (058) 34r -09 -24
Fax. (058) 341 -08 -77
Fax. (058) 341 - 53 - 37

ki Wo j ewódzki lnspekto r Ins pekĘi{ffiflowej w Gdańsku
ul. Marii KonoPnickiej 4'
80 - 240 Gdańsk

Wydział Kontroli Artykutów Zywnościowych i Nieżywnościowych

i]lYtłnrlśCtowYCH

Tel.

(058) 341

- 87-83

wew. 34' 40
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