.,

.t

'[r-Gdańsk, dnia 2OI3'08

POMORSKI WOJEWODZK' INSPEKTOR

/

rNsPEKcJiltSPLowEJ

Sygn. akt: ZN.83 6L37
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/

Ps#o[,

6.20Is.lŻItt
,'ADMIR KĘszyńscy - Spółka Jawnao'
ul. Świętego Wojciecha 7
81 * 347

Gdvnia

Nr ŻN.D.45.2013.ML

DECYZJA

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy dnia 2I grudnia 2000 r'
artykułów

rolno

spożywczych (tekst jednolity

ze zm.), art.

l04 $ 1 i 2 ustawy z dnia

(Ę. z2000

r'Dz' U Nr 98,poz. I07I ze

Dz. U.

z

2005

o

jakości handlowej

r. Nr I87, poz.

1577

14 czerwca 1960 t. Kpdeks postępowania administracyjnego

zm.) oruz $ 6 pkt.

l

Zarządzenia Po.110.13.2013

Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku z dnia 14 mąa2013 t' w

sprawie upoważnienia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku

do

podejmowania, wydawania oraz podpisyuania decyzji, postanowień, dokumentów i

kor e spondencj i w imi eni

u Woj ew ó dzki e go Ins p e kt or a,

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
działając w osobie Anny Klecha
i Nieżywnościowych - Upoważnienie

po

_

Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Z1nunościowych

Nr Po.057.17.2013.PH'

przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wymierza przedsiębiorcy ,,ADMIR

KĘszyńscy - Spółka Jawna'' z siedzibąw Gdyni
kare oienieżnq w wvsokości 500,00 zł (słownie: niećset zł)

w związku z wprowadzęniem do obrotu niżej wymienionych 5 partii pieczywa o wartości 25,70 zł
oferowanego do sprzedaży bez opakowań nieodpowiadających pod względem oznakowania jakoŚci
handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej i tak:

jakościhandlowej okreŚlonej w $ 31 pkt I, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r' w Sprąwie znakowania środków spozywczych (Dz. IJ.

8/7--ł -

''-,

,#r. o oF,

Zclłś{-%*-I

1t7

Nr

137,

poz' 966 ze zm.) - z uwagi na brak podania nazw środkaspożywczego ,,chleb'',

danych identyfikuj ących przedsięb i orcę (pro ducenta) i masy j edno stkowej,

Chleb oliwski caĘ w ilości2 szt. w cenie 2,50 złlszt. o wartości 5
jakości handlowej określonej w $

3

I

pkt2

i3

zŁ - nieodpowiadający

rozpotządzeniaMinistra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi z dnia 10 lipca2OO7 t. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz' U. Nr

poz. 966 ze zm.)

- z

137,

uwagi na brak podania danych identyfikujących przedsiębiorcę

(producenta) i masy jednostkowej,

Chtebbaltonowskiwilości4szt.wcenie2złlszt.owartości8zł-nieodpowiadaJący
jakoŚci handlowej określonej w $ 3I pkt2 i3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 10 lipca2OO7 r. w Sprawie znąkowąnia środków spożywczych (Dz. U. Nr 137'
poz. 966 ze zm.) _

z

uwagi na brak podania danych identyfikujących przedsiębiorcę

(producenta) i masy jednostkowej,

Chleb ziemniaczany w ilościI szt. w cenie 2,50 złlszt - nieodpowiadający jakości
handlowej określonej w $ 3I pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z

dnia 1 0 lipca 2007 r. w Sprawie znakowania środków spozwczych (Dz. U. Nr I37 , poz. 966

ze zm.) _ z lwagi na brak podania danych identyfikujących przedsiębiorcę (producenta) i
masy jednostkowej,

Chleb swojski w ilości1 szt. w cenie 2,70 złlszt. - nieodpowiadĄący jakościhandlowej
określonejw $ 3I pkt2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10
|tpca}OO7

T.

w Sprawie znakowania środków spoż1łvczych (Dz' U. Nr I37, poz. 966 ze zm.)

_ z uwagi na brak podania danych identyfikujących przedsiębiorcę (producenta) i masy
jednostkowej.

Powyzsze stwierdzono podczas kontroli przeprowadzonej w sklepie ,,ADMIR Kłyszyńscy - Spółka
Jawna'' ul' WładysławaIV 46,8I _ 395 Gdynia'

IJzasadnienie
W dniach 04

-

07.06'Ż013 r., inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w

Gdańsku działając na podstawie upowaznienia do przeprowadzenia utzędowej kontroli zywności

Nr ZN.057.376.2013'ly'rK z dnia 03.06.2013 r. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji
Handlowej w Gdańsku, podstawa pfawna: art. 3 ust. I - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i

Rady (WE)

Nr

882l2OO4

z

dnla Ż9 kwietnia 2004

r. w sprawie kontroli

urzędowych

w celu sprawdzenia zgodnościz prawem paszowym i żWnościowymoraz
regułami dotyczqcymi zdrowia nłierzqt i dobrostanu nłierzqt (Dz. U. L 165 z 30.4'Ż004 r., str. I ze

przeprowadzanych

zm.;), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 2l grudnia 2000 r. o jakościhandlowej artykułów rolnospoĄnuczych (Dz.TJ.z 2OO5 r. Nr 187,poz.I5]7 ze zm.) w związkuzart.3 ust. 1pkt 6 orazart.3
217

ust. 1 pkt 1 i

2

ustawy

z

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

I2I9 ze zm') przeprowadzili kontrolę w sklepie ,,ADMIR Kłyszyńscy - Spółka
Jawna" ul. WładysławaIV 46,8I _395 Gdynia.

I5I z2009

r., poz.

W toku kontroli

sprawdzono prawidłowośćoznakowania pieczywa oferowanego do

sprzedaŻy luzem, w wyniku czego zakwestionowano 5 partii o wartości25,70

złtj.:

środkaspożywczego ,,chleb'', danych identyfikujących przedsiębiorcę (producenta) i masy
jednostkowej co stanowi naruszenie $ 31 pkt

l,2 i 3 tozporządzenia

Ministra Rolnictwa i

Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca2007 r. w Sprawie znakowania środków Spozwczych (Dz. U.

Nr

137,

poz.966 ze zm.).

identyfikujących przedsiębiorcę (producenta) i masy jednostkowej co stanowi naruszenie
31 pkt 2

i 3 tozpotządzetia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

$

10 ltpca 2007 t' w

sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr I37 poz. 966 ze zm').
'

identyfikujących przedsiębiorcę (producenta) i masy jednostkowej co stanowi naruszenie
31 pkt Ż i 3 rozpotządzetia Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca2007 t. w

sprawie znakowania środków spożyuczych (Dz' U.

Nr

I37, poz.966

ze

zm.),

identyfikujących przedsiębiorcę (producenta) i masy jednostkowej co stanowi naruszenie
31 pkt 2

$

i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

$

10 lipca2007 r. w

sprawie znakowania środków Spozwczych (Dz. U. Nr l37 , poz. 966 ze zm.).

przedsiębiorcę (producenta)

i

masy jednostkowej co stanowi naruszenie $ 31 pkt 2

rozporządzenia Ministra Rolnictwa
znakow ani a

śr o

i

Rozwoju Wsi

z dtia

i

3

10 lipca 2007 r" w sprawie

dków spo żyw c zyc h (Dz. U' Nr I37, poz' 9 66 ze zm.).

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku ustalił i stwietdził, żę
niepełne oznakowanie pieczywa uniemozliwiło konsumentowi uzyskanie istotnych dla niego
informacji o nabywanym produkcie.

Pismem

w

z

dnia 16.07.Ż013 r' Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zawiadomił stronę

o

wszczęciu postępowania administracyjnego

w

przedmiocie

z

tytułu wprowadzenia do obrotu ww' partii pieczywa nie
odpowiadającego jakości handlowej określonej w przepisach o jakościhandlowej. Ponadto

wymierzenia kary pienięznej

w

piśmietym poinformowano, Że na podstawie art. 10

$ 1

Kodeksu postępowania
)t

I

administracyjnego (Dz. U. z2000 r., Nr 98, poz. 107I zpóźn. zm.) _ stronie przysługuje prawo do

czyl7lego ldziaŁu w toku postępowania tj. do zapoznartia się

z

aktami sprawy oraz składania

wyjaśnień i wniosków dowodowych.

Pismem

w

z

dnia 17.07.2013

r.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zwrócił się do przedsiębiorcy

o wyliczenie i

przesłanie informacji

o

wielkości

osiągniętych obrotów w 2OI2 r. W dniu 29.O7.2013 r. otrzymano odpowiedź.

Po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego strona pismem

z

dnia29.01.ŻOI3r wniosła o umorzenie postępowania. Stanowisko przedsiębiorcauzasadnił trudną

sytuacją finansową firmy a ponadto tym , że kontrola przeprowadzanabyŁa w trakcie przenoszenia

firmy do nowego punktu.

Pomorski Inspektor wnikliwie przeanaLizował materiał dowodowy Zgromadzony w sprawie i nie
przychylił się do wniosku o umorzenielpostępowania w sprawie w całości.Zdaniem Pomorskiego
Inspektora nieprawidłowoŚci, które zostały ujawnione podczas czynności kontrolnych

w sklepie

naleŻącym do spółki,,ADMIR Kłyszyńscy'' w Gdyni przy ul. WładysławaIY 46, stanowią istotne
naruszenia z punktu widzenia konsumenta. Przy żadtym z 5 rodzajów kontrolowanego pieczywa,

przedsiębiorca nie uwidocznił nazry producenta

i

masy netto. Fakt, że przedsiębiorca prowadzi

sklep w Gdyni przy ul. WładysławaIY 46 juŻ od 19 \at nie moze zostać vznany jako okoliczność
łagodząca. Przedsiębiorca miał vłystarczająco duzo czasu na zapoznanie się

z

aktami prawnymi

regulującymi działa|nośó,polegającą na detalicznej sprzeduŻy pieczywa. Ponadto, Pomorski
Inspektor wskazuje, Że naruszenia nie zsstały stwierdzone w nowej placówce handlowej, do której

przedsiębiorca dopiero przenosił swoją działalnośćlecz w starym punkcie sptzedaŻy, tam gdzie

przez lata zostały wypracowane standardy organizacyjne
postępowania,

w tym w

i od lat były stosowane

te same zasady

szczególności dotyczące oznakowania pieczywa oferowanego

konsumentom detalicznYm.

W myślart. 45 ust. 2 ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i ż1rwienia lt. j'Dz'IJ' z20IO r. Nr 136, poz.9I4l oznakowanie środkaspożywczego obejmuje
wszelkie informacje w postaci napisów i innych oznaczen, w tym znaki towarowe' nazry
handlowe, elementy graftczne

i

symbole, dotyczące środka spożywczego i umieszczone

I7a

opakowaniu, etykiecie, obwolucie, ulotce, zawieszce oraz w dokumentach, które są dołączone do
tego środkaspoŻywczego lub odnoszą się do niego.

Rozporuądzenie Ministra Rolnictwa
znakowania środków spożywczych lDz.

.

|J '

i

nr

Rozwoju Wsi

z dnia

10 Iipca 2007 r. w sprawie

I37 , poz. 966 z późn. zm.l podaje:

w $ 31 w punkcie sprzedaŻy pieczywa bez opakowań przy określonymrcdzaju pieczywa
na\eży podaó następujące informacje m. in.:

pkt. 1) nazwępleczywa,
417

pkt.z)daneoktórychmowaw$2ust"1pkt5lit.a-daneidentyfikująceosobęftzyczną.
osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która
produkuje lub paczkuję środkispozywcze (...),
pkt. 3) masę jednostkową.

Jakośćhandlowa w myślart. 3 pkt 5 cytowanej ustawy o jakości handlowej art. rolno

spożvlwczych oznacza cechy artykułu rolno
organoleptycznych, fizykochemicznych

i

-

spoŻywczego dotyczące jego właściwości

mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji.

wielkości lub masy oTaz Wmagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, ptezentacjl'
i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi' weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi'

z

Zgodnie

z

art' I7 ust. 1 rozporządzenia (WE)

Nr 178/2002Parlarnentu Europejskiego i Rady

dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiajqcym ogóIne zasady

i

wymagania prawa zywnościowego,

powołujqcym Europejski Urzqd ds. Bezpieczeństwa Zyvnościoraz ustanawiajqcym procedury

w zalcresie bezpieczeńStwa zwnościlDz. U'

L 3I z

0I.0Ż.2002

t s.I z

póżn. zm.l, podmioty

na rynku spozywczym i pasz zapev,łnląą, na wszystkich etapach produkcji,
przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodnośćtej
zywnościlub pasz Z wymogami prawa zywnościowego właściwymidla ich działalności
dziil'a1ące

i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

z art' 17 ust. 2 wyŻej cytowanego rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 kary
w przypadku naruszenia prawa zywnościowego powinny byó skuteczne,

Zgodnie
zastosowanę

proporcj onalne i odstr aszające.

Ustawa

z dnia2I

grudnia 2000 r.

o

jakości handlowej artykułów rolno

-

spożywczych lDz'

IJ. z2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm'l stanowi w art' 40a ust. 1 pkt. 3, że ,,kto wprowadza do
obrotu artykuły rolno

-

spożynucze nieodpowiadajqce

jakościhandlowej olłeślonejw przepisach o

jakościhandlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega
karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyścimajqtkowej uzyskanej lub która
mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno

-

spożywczych do obrotu, nie

niższej niż 500 zł."

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku ustalając wysokośćkary
pienięznej uwzględnił ptzede wszystkim: stopień szkodliwoŚci czynu, stopień zawinięnia. zakres
naruszenia oraz dotychczasową działalnośći więlkośćobrotów - art. 40 a ust' 5 c1.towanej ustawy o

jakościhandlowej artykułów rolno

- spożywczych.

Wykonuj ąc dyspozycj ę povłyŻszego przepisu Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji

Handlowej w Gdańsku stwierdził i uznał:

'

Stopień szkodliwości czynu za wysoki

z

uwagi na to' Ze w sposób istotny naruszały interesy

konsumentów. Brak informacji o masie netto produktu jak i danych identyfikujących producenta

st7

jest powaznym uchybieniem z punktu widzęnia konsumenta, który wskutek braku takiej wiedzy
zostałnaraŻony na nieświadomedokonanie niewłaściwego wyboru ptzy zakupie'

stopień zawinienia przedsiębiorcy jakn średni. Strona będąc przedsiębiorcą dziaLa1ącym na
detalicznym rynku artykułów rolno _ spożywczych ma obowipek znajomości i ptzestrzegania
przepisów prawa żywnościowego.Zdaniem tut. Inspektora strona postępowania nie zapevłniła
konsumentowi rzetelnej i jednoznacznei informacji o produkcie.
zalcres naruszenia za średni,gdyz strona wprowadzając do obrotu przedmiotowe produkty

z

niepełnym oznakowaniem uniemozliwiła konsumentom uzyskanie pełnej informacji o

oferowanych produktach.

jest to pierwszy przypadek stwierdzęilia tego typu nieprawidłowościw wyniku dotychczasowych
kontroli przeprowad zony ch przęZ tut' Inspektora.
wielkośćobrotów pozwaIauznać stronę postępowaniaza milcro przedsiębiorcę'

Majqc powyższe na uwadze Pomotski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
orzekłjak w sentencji.
Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy

o

jakościhandlowej artykułów rolno

pienięŻną stanowiącą dochód budzetu państwa spółka,,ADMIR Kłyszyńscy
Świętego Wojciecha

7

-

-

spożywczych karę

Spółka Jawna'' ul.

,8I _ 347 Gdynia powinna wpłacić na rachunek bankowy:

Woj ewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku

nr 03 101011400069692231000000 NBP Gdańsk
lub w kasie Inspektoratu, w Gdańsku, ul. M. Konopnicktej 4 codziennie w dni robocze w godzinach

7:I5 _ 15:15 w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.
Kara niezapłacona w terminie staje się zaIegłościąpodatkową w rozumieniu art. 51 $ 1 ustawy z
dnia29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa l tj.Dz.IJ. z20IŻ t., poz.749.l, od której naliczane
są odsetki zazwłokę zgodnie

z

art. 53 $

I ordynacji podatkowej.
Pouczenie:

1.

Zgodnie z art. ]27

s ] i 2 oraz art.

129

s t i 2 Kp a

stronie postępowania służyodwołanie od

niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji
Warszawy

i

Konsumentów

Pl.

Powstańców

], 00 -950 Warszowa' odwołanie należy wnieśćw terminie 14 dni od dnia doręczenia

decyzji za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Hałtdlowej w Gdańsku,
uI. M. Konopnickiej 4, 80
2.
a

J,

-

240 Gdańsk.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art.130 $ 2

Zgodnie z art' 40a ust. B ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
spożywczych /Dz. U.

z

2005 r.

o

k.

p. a')'

jakościhandlowej artykułów rolno _

Nr ]87, poz' 1577 ze zm./w zalcresie nieuregulowanymw ustmłie, do
617

kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29.08'1997 r. ordynacja
podatkowa hj. Dz. U. z 2012 r., poz. 749./.

Otrzvmuia:

1. ,,ADMIR KĘszyńscy
2. a/a
3. WydziałBAilm

_ Spółka Jawna" ul. Swiętego Wojciecha

7

8l _ 347 Gdynia

,

l, -

I'

;{r

l,
i1

t]A|ZEt.i,l,'

żł+;l,;.' l' . r'.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku

4,
Gdańsk

ul. Marii Konopnickiej
80

-240

w

I
I
l
l

Wydział Kontroli Artykułów ZywnoŚciowych i I

Nieżvrłlnościowvch

',

:

łł/ii

r,,,,;.',l r,-,,

.;,1iĄł'i'J (itiTii{iJ.i,!lł.'fYKUŁÓ!r'
.!! '\:l.a\',Yr'j(i{{'t{]V'Y(_ll

Tel. (058) 34t _09 _24
Fax. (058) 341-08 -77
Fax. (058) 34t _53 _37
Tel. (058) 34I _

87

-

83 wew. 34, 40

7ll

III ustawy z dnia 29'08.1997
kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu
podatkowa /ti. Dz. U. z 2012

Otrzvmuia:
l

'

2.
3.

r', poz'

749'/'

_
Wojciecha
,'ADM[R Kłyszyńscy Spółka Jawna'' ul. Świętego

7

u

1, PU,Ni

L) R $ F.

I

i:

zywxoŚctłlvlycH

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w

Gdańsku
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