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POMORSKI WOJEW ODZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W GDAŃSKU
Sygn. akt: ZN.83
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zorlł:s- z n
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Pan Dariusz Godlewski
Firma Handlowa IGLO
ul. Kwiatowa 10
83 - 110 Tczew

DECY Z

JA Nr

2N.D.49.2013.AR

Napodstawieart.40aust. 1pkt3iust.4Ustawyzdnia2l grudnia2000r.ojakościhandlowej
artykułów rolno _ spoŻywczych (tekst jedn. Dz.U. z2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), art. 104 s 1

i 2 oruz art. l05 $ 1 Ustawy z
(tekst jedn.

dnia 74 czetwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Dz.U. z Ż0I3r. poz. 267 ze zm.) oraz $ 6 Zarządzenia Pomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

w

w

Gdańsku

Nr Po.1I0.I3'Ż0|3.PH

z

dnia 14 maja 2013r.

sprawie upoważnienia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

w Gdansku do podejmowania, wydawania oraz podpisywania decyzji, postanowień, dokumentów
i korespondencji w imieniu Wojewódzkiego Inspektora'

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

-

Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Zywnościowych

i Niezyrnrnościowych _ upoważnienie Nr Po.

05 7.

1

7.20 1 3.PH,

po przeprow adzeniu postępowania administracyj nego,

1. umarza

postępowanie

w sprawie w częścidoty,czącej wprowadzenia do

obrotu przez

przedsiębiorcę Dariusza Godlewskiego, prowadzącego działa|nośÓ gospodarcząpodnazwą:

Firma Handlowa IGLO w Tczewie, PIZY ul. Kwiatowej 10, 1 partii środkaspoż}rwczego
(wyrobu głęboko mrozonego). tj.:
pobrano

Pyzz mięsem ó 5009;

partia w ilości90 szt. (do badań

3 szt.), w cęnie 2,26 złlszt, o wartoścl 203,40 zŁ;

producent: ,,Jan Bielesz"

Sp. z o.o., oddział w Goleszowie, ul. Wolności 42, 43-440 Goleszów; najlepiej spoŻyc
t

Ą'łbv ą1"ą.**l

Tt ęt .l.:, {)-7*$*
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przedi 20.0Ż'2014; nieodpowiadającej jakości handlowej określonej w deklaracji producenta
podanej w oznakowaniu, z uwagi na zawyŻoną za:wartośćtłuszczu;

-

poniewaz wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej nawet

byłoby niezgodne

z

w najruŻszejwysokości

zasadą proporcjonalności wyraŻoną w art. 17 ust.

Rozporządzenia (WE)
2OO2r' ustanawiającego

tt

I78lŻ002 Parlamentu Europejskiego

i

Rady

z

2

akapit trzeci

dnia 28 stycznia

ogólne zasady i wymagania prawa zyrłmościowego'powołującego

Europejski lJrząd ds. Bezpieczeństwa Zywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie
bezpieczenstwazywności (Dz.U. UE

L zdnia

1

lutego 2002r. Nr 31,

s.I zpóźn.zm');

2. łlymierza ww. przedsiębiorcy Dariuszowi Godlewskiemu karę pieniężną w

wysokości

500,00 z| (słownie: pięćset złotych 00/100) zł w sprawie w częścidotyczącej wprowadzenia
do obrotu 1 partii środka spozywczego (wyrobu głęboko mrozonego), tj':

Pierogów z kapustą

i

grzybami 6 900 g; partia II3 sń. w cenie 4,28 złlszt, o wartości

PPHU ,,Rolmax'' Sp. z o.o., ul. Koszarowa 19, 14-240 Susz; najlepiej
spoŻyc przed końcem: 04-2014, nr partii l---100 - nieodpowiadającej jakości handlowej
483,64 zł ; producent:

określonej w przępisach o jakości handlowej. tj.

w $ 26 ust. l pkt 2

Rozporządzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007t w sprawie znakowania środków
spoŻywczych (Dz.U.

Nr 137, poz.

966 ze zm'),

z uwagi na brak podania w oznakowaniu

dodatkowo informacji określających okres przechowywania przez konsumenta

z

temperaturą przechowywania

lub

wTaZ

wymaganym rcdzajem wyposazenia

do

przechowywania.

Pov,yŻsze nieprawidłowościstwierdzono podczas kontroli przeprowadzonej

w hurtowni IGLO

w Tczewie przy ul. Kwiatowej |0,naleŻącej do strony postępowania.

UZASADNIENIE
W dniach od 22 do 25 kwietnia 20I3r., inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
.

Handlowej

w

Gdansku, działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Pomorskiego

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
I8.O4.2OI3r., podstawa prawna: art. 3 ust.

l,2,3

w

Gdańsku

Nr

ZN.057.26I.2013.A8

z

dnia

RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady

(wE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004t. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych
w celu sprawdzenia zgodności z pra'wem paszowym i zpvnościowym oruz regdami dotyczącymi
zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U.

Ustawy

z
z

z

L

165

z 30.4.2004r., str. I, ze zm.), aft.

17 ust.

3

dnia 21 grudnia 2000r. o jakościhandlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U.

20O5t.Nr 187, poz' 1577 zezm')wzwiązkuzart.3 ust' 1pkt 6oruzart.3 ust. 1pkt
dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U.22009r.

Nr

1i2 Ustawy

151, poz. I2I9
218

ze Zm) - przeprowadzili kontrolę w hurtowni IGLO w Tczewie przy ul. Kwiatowej I0, naIeŻącej
do Dariusza Godlewskiego, prowadzącego działalnośÓ gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowa

IGLO Dariusz Godlewski w Tczewie, ul. Kwiatowa

W toku

w

kontroli pobrano do badan

10.

Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOKiK

w olsztynie m.in. próbki:

1. Pyzzmięsem

ó

500g; partiaw ilości90 sń. (do badan pobrano 3

o wartości203,40 zł; producent:

,,Jan Bielesz'' Sp.

z

szt.), w cęnie 2,26 złlszt',

o.o., oddział w Goleszowie,

ul. Wolnoś ci 42, 43 -440 Goleszów; najlepiej spozyó przed: 20.02.201 4;

W rvyniku przeprowad zonych badail ftzyko

-

chemicznych zakwestionowano ww. próbkę Pyz

z mięsem ó 500 g, ze względu na niezgodność,z deklaracją producenta podaną na opakowaniu,

z

uwagi na vłyŻszązawartośćtłuszczl

-

zgodnie

z

oznakowaniem producent dęklarował l,3Yo

tłuszczu, analizalaboratoryj na vrrykazała 4,3oń tłuszczu. Szczegoły zawarto w przekazartym stronie
postępowania Sprawozdaniu z badń nr 324 l20 13 z dnia I 4.0 5'20 I3t'.

W zakresie prawidłowościoznakowania zakwestionowano wyrób: Pierogi z kapustą i grzybamt
6 90O g; partia ll3 szt. w cenie 4,28 złlszt, o wartości 483,64 zł, producent: PPHU ,,Rolmax''
Sp. z o.o., ul. Koszarowa 19,14-240 Susz; najlepiej spożyó przed końcem: 04-2014, nr partii 1---

z uwagi na nie podanie dodatkowo informacji określających okres przechowywania przez
konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzĄem wyposażenia
100

do przechowywania. Powyzsze wymagane jest $ 26 ust'

l

pktŻ RozporządzęniaMinistra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dnia 10 Iipca2007r. w sprawie znakowani,a środków spoŻywczych (Dz.U" Nr 137,
poz.966 ze zm.),

W piśmiez dnia29.05.2013r. Firma Handlowa IGLO Dariusz Godlewski w Tczewie, jako strona

postępowania wskazał'a, Że poinformuje producentów zakwestionowanych łvyrobów

o

zasttzeżetiach Pomorskiego Inspektora, dotyczących jakości handlowej otaz braków

w oznakowaniu wyrobów. Niezaleznie od powyŻszego producent Pyz z mięsem
Sp. z o'o.

z siedzibą w Goleszowie podał, iŻ wyŻsza

-

,,Jan Bięlęsz''

zawartośÓ tłuszcnl była wynikiem pomyłki

pracownika, który do wyrobu uŻyłfarczuptzeznaczonego do innego produktu. Natomiast producent

_ PPHU ,,Rolmax'' Sp. o.o. Z siedzibą w Suszu zapewnił
'
o zaktualizowaniu oznakowania wyrobu podczas zamawtania kolejnego nakładu folii
Pierogów

z

kapustą

i

grzybarrti

opakowaniowej.

Przedstawiony vłyŻej stan fal<tyczny

i

prawny daŁ podstawę

do

wszczęcia postępowania

administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pienięznej na podstawię
Ustawy

z

z

art' 40a ust. 1 pkt

3

dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jedn.

Dz'U. z2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z wprowadzeniem do obrotu artykułów rolno
318

spoŻl"wczych nieodpowiadających jakościhandlowej określonejw przepisach

o

jakości

handlowej i deklarowanej przezproducenta w oznakowaniu tyóh artykułów.

Pismem

z

dnia 26.07.2013r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdansku

zawiadomił stronę

o

wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wymierzenia

kary

pieniężnej z ty'tlłłu wprowadzenia do obrotu ww. wyrobów spozywcrych nieodpowiadających
jakoŚci handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej

i

deklarowanej przez producenta

w oznakowaniu tych artykułów. Ponadto w piśmietym poinformował, Że napodstawie art. 10 $ t
Kodeksu postępowania administracyjnego _ stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w toku
postępowania,

t.

do zapoznania się

z

aktami sprawy oraz składania wyjaśnień i wniosków

dowodowych.

Po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego strona poinformowała,
ze do dnia kontroli nie wpłynęłydo firmy Żadne skargi dot. jakościi nieprawidłowego oznakowania
oferowanych wyrobów.

Pismem

z

dnia 29.07.2013r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdansku

zwrocił się do strony postępowania o wyliczenie i przesłanie informacji o wielkości osiągniętych

obrotów

w 20I2t. Przedsiębiorca Dariusz Godlewski pismem

informację dot. wysokości

obrotów

z

dnia 19.08.2013r ptzekazał
I

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku uznał i stwietdził,

1.

Że:

zaryŻona zawartość tłuszczu, nieodpowiadającajakości handlowej określonej w deklaracji
producenta podanej na opakowaniu (Pyzy z mięsem ó 5009);

otaz

2.

brak w oznakowaniu dodatkowo informacji określających okres przechowywania przez
konsumenta wTaz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposaŹenia
do przechow1rvania (Pierogi z kapustą

i

grzybami ó 900 g);

jakościhandlowej środków spożywczych.
'stanowią istotne elementy

w myślart. 3 pkt 5 ww. Ustawy o jakości handlowej aĄkułów rolno _
spoŻywczych, oznacza cechy artykułu rolno spożywczego dotyczące jego właściwości
organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji,
Jakośćhandlowa,

wielkościlub masy otaz wmagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, ptezentacji
i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnyrni'
Wprowadzanę do obrotu artykuły rolno-spozywczę powinny spełniać wymagania

w

zakresie

jakościhandlowej, jeŻeli w przepisach o jakościhandlowej zostały określone takie wymagania

418

Ze Zm.) - przeprowadzili kontrolę w hurtowni IGLO w Tczewie przy ul. Kwiatowej I0, na|eŻącej
do Dariusza Godlęwskiego, prowadzącego działalnośó gospodarczą pod naz:wą: Firma Handlowa

IGLO Dariusz Godlewski w Tczewie, ul. Kwiatowa

w toku

kontroli pobrano

do

badań

w

10.

UoKiK

Laboratorium Kontrolno-Analitycznym

w olsztynię m.in. próbki:

1. Pyz zmięsem

ó

500g; partiaw ilości90 sń. (do badan pobrano 3 szt.),w cenie 2,26 zŁlszt',

o wartości203,40 zł; producent:

,,Jan Bielesz'' Sp.

z

o.o., oddział w Goleszowie,

ul. Wolnoś ci 42, 43 -440 Goleszów; najlepiej spoĘó przed: 20.02.Ż01 4;

W wyniku przeprowad zonych badart ftzyko

-

chemicznych zakwestionowano ww. próbkę Pyz

z mięsem ń 500 g, ze wzg|ędu na niezgodnoŚć z deklnacją producenta podaną na opakowaniu,
z uwagi na wyŻszą zawartośi tłuszczu - zgodnie z oznakowaniem producent deklarował. l,3oń
tłlszczu, analiza laboratoryjnawykazała

4,3%o

tłuszczu. Szczegóły zawarto w przekazanym stronie

postępowania Sprawozdaniu z badań nr 324 /20 13 z dnia 1 4.0 5 .20 I3r'.

W zakręsie prawidłowościoznakowania zakwestionowano wyrób: Pierogi z kapustą
agO0

g;partiaII3

szt.

i

grzybamt

w cenie 4,28 złlsń', o wartości 483,64 zł, producent: PPHU,,Rolmax''

Sp. z o.o', ul. Koszarowa 19,14-240 Susz; najlepiej spożyó przed końcem: 04-2014, nr partii 1---

I00 z uwagi na nie podanie dodatkowo informacji określających okres przechowywania przez
konsumenta wraz

z

temperaturą przechowywania

do przechowywania. Powyzsze wymagane jest $ 26 ust.

lub wymaganym rodzajem

l

wyposazenia

pkt}RozporządzeniaMinistra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dnia 10 Iipca2007r' w sprawie znakowani]a środków spoŻywczych (Dz.U' Nr 137,
poz.966 ze zm.),

W piśmiez dnia29.05.2013r. Firma Handlowa IGLO Dariusz Godlewski w Tczewie, jako strona

postępowania wskazała, Że poinformuje producentów zakwestionowanych wyrobów

o

zasttzeŻeniach Pomorskiego Inspektora, dotyczących jakości handlowej

otaz

braków

w oznakowaniu wyrobów. Niezaleznie od powyŻszego producent Pyz z mięsem _ ,,Jan Bielesz''
Sp' z o.o. z siedzibą w Goleszowie podał' iŻ Wższa zavłartość,tłuszczu była wynikiem pomyłki
pracownika, który do wyrobu uŻyŁ farczuprzezrLaczonego do innego produktu. Natomiast producent

Pierogów

o

z

kapustą

t

grzybani

_ PPHU

,,Rolmax'' Sp.

z

o'o.

z

siedzibą

w Suszu

zapewnił

zaktualizowaniu oznakowania wyrobu podczas zanawiaurtia kolejnego nakładu folii

opakowaniowej.

Przedstawiony wyŻej stan faktyczny

i

prawny dał podstawę

do

wszczęcia postępowania

administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie
Ustawy

z

z

art.40a ust. 1 pkt

3

dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spozyłvczych (tekst jedn.

Dz.U. z2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z wprowadzeniem do obrotu artykułów rolno
3t8

oraz dodatkowe wymagania doĘczące tych artykułów, jeŻeli ich spełnienie zostało zadeklarowane
przezproducenta

-

art. 4 ust. 1 ww. Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno - spozyr,vczych.

W przypadku Pyz z mięsem ó 5009, producent zadeklarował zawartośÓ tłuszczu na poziomie 1'3 g

na 100 g produktu, natomiast przeprowadzone badarlia vłykazały tzeczywistą zawartośó na
poziomie 4,3 g.

i

C1towane powyżej kozporządzenie Ministra Rolnictwa

Rozwoju Wsi z dnia 10 Itpca 2007

r.

w sprawie znakowania środków spożywczych wdroŻyło w $ 26' postanowienia Dyrektywy Rady

89/108/EwG

w sprawię

zbliŻenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do

środków spoŻywczych ptzeznaczonych do spozycia przez ludzi (Dz. Urz. UE.

L

1989 Nr 40 str.

34).

Zgodnie z $ 26 ust. 1 ,,w oznakowaniu opakowanych środków Spozwczych głęboko mrozonych
przeznączonych bezpośrednio dla konsumenta podaje się dodatkowo informacje:

2) określaiqce okres przechowwania przez konsumenta wraz z temperaturq przechowywania lub
w ym a 7anym r o dz aj e m w yp o s a ż e ni a do pr z e c h ow1łu ani a''

.

Słowo ,,dodatkowo" oznacza' że ww. informacja powinna byó przedstawiona
w oznakowaniu głęboko mrozonych środków spozywczych jako uzupełnienie informacji
wymaganych dla wszystkich opakowanych środków spożywczych na podstawie $ 2 ust. 1 ww.
rozporządzenia w tym m'in. daty minimalnej trwałościalbo terminu przydatnoŚci do spoŻycia

i

warunków przechowywania

,

jeŻeli oznakowanie środkaspozywczego zawieta informacje

o terminię przydatności do spożycia oraz w przypadku, gdy jakośćśrodka spoŻywczego w istotny
sposób

zaleĘ od warunków jego przechowywania.

Art. 8 cytowanej Dyrektywy Rady 89/I08/EWG precyzuje to w następujący

sposób:

jakim głęboko mrożone środki

,, dodatkowo do daty

minimalnej trwałościmusi być dodany czas,

spoż1nvcze mogq być

przechowwane przez nabywcę, oraz musi być wyszczególniona temperatura

pr z e c how yw ani a I ub

ro

d z aj ur z qdz e ń pr z e c how uj q cy c h"

w

.

Ww. przepisy wskazują na koniecznośó doprecyzowatia przez producenta prodŃtu głęboko
mrozonego informacji dla konsumęnta o prawidłowym sposobie przechowywania.

Dyspozycja art. I7 ust. 2 ww' Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 wskazuje, Że kary zastosowane

w

przypadku naruszenia pfawa żywnościowegopowinny

być skuteczne,

proporcjonalne

i odstraszające'
Natomiast art. 40a ust' 1 pkt. 3 ww. Ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno _ spożyr,vczych

precyzuje: ,,kto wprowadza

do obrotu arĘkuły rolno-spożywcze nieodpowiadajqce

jakości

handlowej olrreślonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta
w oznakowaniu tych arĘkułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciolcrotnej wartości
518

korzyści majqtkowej uzysknnej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych
arĘkułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł'' '

W toku

prowadzonego postępowania Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w Gdańsku dokonał analizy zebranychmateriałów w sprawie i oceny czynników wpływających na
wysokość kary pienięŻnej, Ę': stopnia szkodliwości społecznej czynu, stopnia zawinienia i jego
dotychczasowej działalno ścina ryŃu żyvuno ściowym.

Wykonując dyspozycję ww. art. 40a ust.

l

pkt 3 (Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno _

spozyłvczych) Pomorski Wojewódzki Inspek1or Inspekcji handlowej

w

Gdansku uznil, co

następuje:

1.

Pyzy zmięsem ń 5009, producent: ,,Jan Bielesz'' Sp. z o.o.

Przedmiotowe pyzy z mięsem posiadały zavłyŻoną zawartość tłuszczll o 3 %, (deklaracja 1,3

wynik badania 4,3

yo),

yo,

oń w stosunku do wartoścideklarowanej
co stanowi ptzekoczenię aŻ o 230

przez producenta w oznakowaniu wyrobu. Jednak Pomorski tnspektor dał wiarę wyjaśnieniom
złoŻotym ptzęz producenta' który wskazał na błąd pracownika polegający na uzyciu farszu
przezfiaczonego do innego produktu oraz zapewnieniu o wdrozeniu nowego systemu znakowania
roŻnychrodzajówfarszów na etapie produkcji, w celu uniknięcia dalszych pomyłek.
Ponadto zdaniemtut. Inspekt ora, wyŻsza zawartośó tŁuszczunie spowodowała obnizęnia zawartości

składnika mięsnego, gdyż zawartośćbiałka ustalona

w

badaniach uksŹałtowałasię

na poziomi e 3,8 %o,przy deklałacji producenta na poziomie 3,g %ó.

Na podstawie powyższego, zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 ww. rozporządzenia (WE)
Nr 17812002 kara pienięŻna wymierzona w minimalnej przewidzianej wysokości500 zł
za wy żej opi sane nieprawi dłowo ścinaruszałaby zasadę proporcj onalno ści.

Zatęm biorąc pod uwagę povłyższe, Pomorski Wojewódzki lnspektor Inspekcji Handlowej
w Gdańsku postanowił jak w sentencji decyĄi w częścidotyczącej wprowadzenia do obrotu przez
,-

przedsiębiorcę Dariusza Godlewskiego, 1 partii w ilości90 szt. Pyz z mięsem ó 500g; producent:

w deklaracji producenta
,'Jan Bielesz'' Sp. z o.o.' nieodpowiadającejjakości handlowej określonej
podanej na opakow aniu, zuwagi na zaryżoną zawartośćtłttszczu_ umorzył postępowanie.

2.

1)

Pierogi z kapustą igrzybami ń 900 g, producent: PPHU ,,Rolmaxo' Sp. z o. o.
stopień szkodliwości czynu jako wysoki - brak w oznakowaniu informacji o sposobie

przechowywania mroŻonego wyrobu kulinarnego po jego zakupie i przyniesieniu do domu przez
powyŻszy
konsumenta w Znaczący sposób wpłyłva na jego zdrowie. Ustawodawca, statuując

6t8

przepis miał na uwadze przede wszystkim ochronę zdrowia

i Ęcia człowieka jako

dobra

szcze gólnie chronione go.

jako wysoki

2) stopień zawinienia przedsiębiorcy

Handlowa

i

-

zdanięm Pomorskiego Inspektora Firma

IGLO Dariusz Godlewski w Tczewie, nie

jednoznacznej informacji

o

zapevłniŁa konsumentowi rzetelnej

produkcie, pomimo tego, ze jest przedsiębiorcą działającym

na hurtowym rynku artykułów rolno _ spoŻywczych i jako profesjonalista jest zobligowana
do dołozenia szczegóInej staranności jeślichodzi o znajomośó i przestrzeganie przepisów pfawa
zyrłmościowego.Element obcięający stanowi równiez okres czasu,

w jakim

kontrolowany

uczestniczy w obrocie hurtowym artykułami spoŻywczymi na terytorium RP.

j)

zalcres naruszenia

jej

są dętaliczne placówki, w których dokonuje zakupu codziennie wielu
Zatem krąg osób zagroŻonych ujemnymi następstwami zvłiązarrymi
nieprawidłowościamijest znaczny. Zdaniem tut. Inspektora zby duŻa liczba

kontrahentami

konsumentów.

z

jako średni - gdyż strona prowadzi hurtowy obrót na terytorium RP,

ujawnionymi

konsumentów zostaŁa naraŻona na nieprawidłowe przechowywanie wyrobu głęboko mrozonego
we własnych warunkach domowych.

4)

jest to pierwszy przypadek stwierdzenia tego typu nieprawidłowościujawnionych w wyniku

dotychczasowych kontroli przeprowadzonych przez
24 miesięcy. Ponadto

tylko

tut. Inspektora w okresie

ostatnich

1 partia na oceniane 5 posiadała nieprawidłowe oznakowanie

Mając powyŻsze na uwadze Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku,

w częścidotyczącej

wprowadzenia do obrotu ptzez przedsiębiorcę Dariusza Godlewskiego,

prowadzącego działalnośógospodarczą pod nazwą: Firma Handlowa IGLO w

w ilości1I3 szt. Pierogów z kapustą

-

i

grzybami 6 900 g, producent: PPHU ,,Rolmax'' Sp. z o.o.

nieodpowiadającej jakości handlowej określonejw przepisach

tj. w $ 26 ust. I

pl<L

Tczewie' 1 partii

o

jakoŚci handlowej,

Ż ww. Rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych, z uwagi

na brak podania w oznakowaniu dodatkowo informacji określających okres przechowywania
ptzez konsumenta wraz

z

temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia

do przechowywania - orzekł jak w sentencji i na podstawie art. 40 a ust. 1 pkt 3 ww. Ustarry

o jakościhandlowej artykułów rolno
500'00

zN

-

spoĄrwczych wymierzył karę pieniężną w wysokości

(słownie: pięćset zł 00/100).

Napodstawieart.40aust.6 i 7 Ustawyo jakości handlowej artykułówrolno _ spoŻywczych - karę
pienięzną stanowiącą dochód budzetu państwa przedsiębiorca Dariusz Godlewski, prowadzący
działalnośÓ gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowa IGLO w Tczewie, PrzY ul. Kwiatowej 10,

winien wpłació na rachunek bankowy:

718

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku

NBP Gdańsk Nr 03 101011400069692231000000
lub w kasie Inspektoratu w Gdansku, ul. Konopnickiej

4

codziennte 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 29 sierpnia I997r' ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz.U. z 2012r., poz. 749), od której
naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 $ 1 ww. ordynacji podatkowej.

POUCZENIE
l. Zgodniezart. I27$1i2orazart. l29$1i2KPAstroniepostępowaniasłuŻyodwołanie

od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji
-

i

Konsumentów

Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 -950 Warszawa. odwołanie naleŻy wnieśó w terminie

14

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

- 240 Gdansk.

2.

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

-).

Zgodnie

rolno

_

z

art. 40a ust. 8 Ustawy

z

dnia

2l

grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów

spożywczych (tekst jedn. Dz.U. z2005r.

Nr

187, poz. 1577 ze zm.) w zakresie

nieuregulowanym w ustawie, do kar pienięznych stosuje się odpowiednio przepisy Działu
III Ustawy

z

dnia 29 .08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst j edn. Dz.U . z 2012r., poz. 7 49

ottz:,mują:
l.Firma Handlowa IGLO Dariusz Godlewski w Tczewie
2.Wydział BA w/m
3. ala

'
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,iir.ł'
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1':t')i'ł :,n

t

j'i

i,:

!i

'

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcj i Handlowej
w Gdańsku

ul. Marii Konopnickiej 4'
80 -240 Gdańsk

Wydział
iNiezlrvnoŚci

Kontroli

Artykułów

Zywnościowych

lj,:l t;-t'

''-'(UD,,,w:&,
.';

, t'l

.).

^'l,;;l;;li;,

1:.;| },,;',',n

:

;;iii; ;l grxuł,'l|"'łjii'"'

Tel. (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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Po uwzględnieniu zaolr'rąglerua wynlkającego z art. 63 $ l Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
ordynacjapodatkowa(tekstjedn.Dz.|J z 20I2r.poz.749) kosŹybadanwynoszą 421,00zł.
Mając na uwadze powyższe oraz dyspozycję art.30 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r'
o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U. z2009r., Nr 151, poz. lŻl9 ze zm.):
,Jeżeli przeprowadzone bądania wykazały, że produld nie spełnia wymagań olłeślonych
w przepisach odrębnych lub w deklaracji, Irontrolowany jest obowiqzany do uiszczenia,
na wslrgzany przez odpowiedni organ Inspekcji rachunek Urzędu ochrony Konkurencji
i Konsumentów albo wojewódzkiego'inspehoratu, hłoĘstanowiqcej równowartość kosztów
przeprowadzonych badań, hórq następnie przelrazuje się na rachunek dochodów budzetu
państwa, o ile przepisy odrębne nie stanowiq inaczej.''

_ Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdansku untał, Że nałożenie
na Dariusza Godlewskiego, prowadzącego działalnośćgospodarczą pod nazwą: Firma
Handlowa IGLQ Dariusz Godlewski w Tczewie ul. Kwiatowa 10, obowiązku uiszczęnia kwoty
w wysokości 42l,0O zł (słownie: czterysta dwadzieścia,jeden), stanowiącej równowartość
kosztów ptzeprowadzonych badan laboratoryjnych, jest w pełni uzasadnione.

POUCZENIE

1. od niniejszej

decyzji stronie przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji (art. I27 $1 i 2 i 129 $ 2. KPA). odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu ochrony
Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,
Konkurencji
za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
wGdansku -art. 129 $ I KPA, art.5 ust.2Ustawy zdnial5.t2.2000r. o Inspekcji
Handlowej (tekst jedn. Dz.U . z 2AA9r., Nr 1 5 1, poz. l2l9 ze nrn'.).

i

2.
3.

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

Na podstawie art. 30 ust' 1 ww. Ustawy o Inspekcji Handlowej w zvłiązku z $ 9 ust. 4
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 20t2r. w sprawie
szczegóŁowego trybu pobierania i badania próbek produktów przęz organy Inspekcji
Handlowej (Dz.U. poz. 496) otaz art. l30 KPA, strona obowiązana jest uiścić
ww. naleznośó pieniężną na rachunek bankowy:
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku

nr 03 101011400069692231000000 NBP/o Gdańsk
w terminie 14 dni od dnia, w którym d'ecyzja określająca wysokośó naleznościpienięznej
stała się ostateczna.

otrąrmują:
1. Fiima Handlowa IGLO Dariusz Godlewski w Tczewie;
2. Wydział Bud:Źetowo - Administracyjny w/m;
3. ala
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Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji llandlowej w Gdańsku
ul. Merii Konopnickiej 4'
80 - 240 Gdańsk

Wydział Kontroli Artykułów Zywnościowych i Nieżywnościowych

Tel. (058) 34t -09 -24
Fax. (05E) 341 -0E-77
Fax. (058) 341 - 53 - 37

Tel. (058) 341 -87 -83 wew. 34, 40
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