4q/Ł

Gdańsk, dnia ZOI3.oe.

POMORSKI WOJEWODZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ

w cołŃsKu

Fp

Sygn. akt: 2N.83 61.218.2013.S2.MK

p'

Gdańskdis Sp. z o.o.
ul. Obrońców Wybrzeża 1

- 398 Gdańsk

80

DECY ZJA
Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3

i

art.

Nr

ŻN.D.29.Ż0I3.MK

40 a ust' 4 ustawy dnta 2I grudnia 2000 r. o jakości

handlowej artykułów rolno-spo4nuczych /tekst jednolity

Dz.U. z2005

r.

Nr

187, poz' 1577 ze zm.l,

w związku Z s 6 pkt. 1 Zarządzenia Po.lI0.I3'20I3 Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej w Gdańsku z dnia 14 maja 20]3 r' w sprawie upowaznienia pracowników
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku do podejmowania, wydawania oraz

podpisywania decyzji, postanowień, dokumentów
Inspektora,

oraz art' 104 $ I i 2

ustawy

z

i

korespondencji

w imieniu

Wojewódzkiego

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego /tekst jednolity 22000 r.Dz. U. Nr 98,poz.I07I ze zm.l

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

i Niezywnościowych Nr

_ Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów ZywnoŚciowych
PO.057.17.2013.PH

po

przeprowadzeniu postępowania
administracyjnego' vłymierza spółce Gdańskdis Sp. z o.o.' ul. obrońców WybrzeŻa I, 80 _ 398
Gdansk

karę pienieżna w wvsokości725"00 zł ( siedemset dwadzieścia pięć zł)

z

t5Ęilu wprowadzenia do obrotu opakowanych środków spoŻywczych tj. 3 partii mrożonych

wyrobów kulinarnych o wartości249,06 złz

v7

r:ŁMYWw,thw" łJ,ł]g,}'oĄu

q'.

o

Tortilla shoarma
surówką

z

r{

300 g, placek pszenny

kapusty

i

sosem 1000

z

grillowanym kurczakiem, serem mozare\la,

wysp,

partia 13 sztuk

w

cenie 9,99 złlszt.

o wartości128,8] zł, producent: Fantasy Food Sp. z o.o., ul. Szeroka 5,05-230 Kobyłka
k/Warszawy, najlepiej spozyó przed:28.08.Ż0I3' numer partii: NP.

o

cepeliny wileńskie ń 0o500

,,Polaris'' sp.

j'

kg

partia 7 sztuk w cenie 8,79 złlszt. o wartości6I,53

Bondariew, 10-519 olsztyn, ul. Mazurska 114/5,

zł, PPHU

Za|<ł.ad Produkcyjny:

Tomaszkowo, ul. Wulpińska 31, 11-034 Stawiguda, najlepiej spozyć przed:26.02.2014,

o

pierogi ruskie ó 500 g NoRDIS partia 14 sztuk w cenie 4,I9 złlszt o wańości 58,66 zł,
Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o., 65-707 Zielona Góra , ul. Zimna 1a, najlepiej spozyć przed
końcem: 0I- 2014, numer partii produkcyjnej: 219/I I

nieodpowiadających pod względem oznakowania jakościhandlowej okreŚlonej
o jakości handlowej tj.

z

w $ 26 ust.

1 pkt.

w

podania

przepisach

2 rozporządzęnta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dnia 10 lipca 2007 t. w sprawie znakowania środków spoĄnuczych (Dz. U.

zm) - Z uwagi na brak

w

Nr

137, poz. 966 ze

oznakowaniu ww. produktów dodatkowo informacji

określających okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechovływania lub
wymagany m rodzĄem wyposazenia do przechowywania'

PoryŻsze stwierdzono podczas kontroli przeprowadzonej

w

Hipermarkecie

E'

Leclerc

w Gdańsku przy ul. obrońców WybrzeŻaI,należącym do strony postępowania.

Uzasadnienie
W

dniach 8-12 kwietnia 2013

Handlowej

w Gdańsku działĄąc na

!.)

inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji

podstawie upowaznienia

Nr ZN.057.2I8.2013.MK

z

dnla

08.04'2013 r. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku, podstawa
prawna: art. 3 ust. I,Ż,3 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnla

' 29 kwietnia 2OO4 r.

w

Sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych

zgodności Z prawem paszowym

i

w celu

sprawdzenia

zywnościowym oraz regllłami dotyczącymi zdrowia zwrcrząt

i dobrostanu zwierząt (Dz.IJ.L 165 z30.4.2004 r., Str. I, zpoźn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia

2I

grudnia 20OO r. o jakości handlowej artykułów rolno-spozywczych (Dz. U.

poz.1577 zezm)w związkuzart.3 ust.

1

z

2005 r.

Nr

187,

pkt 6 orazart.3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zdnia 15 grudnia

2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. IJ.

Nr

151

z

2009 r., poz. I2I9 ze zm.)

przeprowadzili kontrolę w hipermarkecie E. LECLERC w Gdańsku, ul. obrońców v,rybrzeŻa I,
naleŻącymdo Gdanskdis Sp'

z o'o.,ul. obrońców WybrzeŻaI,80 _ 398 Gdańsk'
Żl7

W toku kontroli

sprawdzano m.in. prawidłowośćoznakowania mtoŻonych wyrobów

kulinarnych.

W wyniku

pov,ryŻszego zakwestionowano oznakowanie znajdujących

się w obrocie 3 partii

mrozonych wyrobów kulinarnych o wartości249,06 złtj':

o

Tortilla shoarma ń 300 g, placek pszenny z grillowanym kurczakiem, serem mozarella,
surówką z kapusty i sosem 1000 wysp, partia 13 sztuk w cenie 9,99 złlszt.
o wartości 128,87 zł, producent: Fantasy Food Sp' z o.o.) ul. Szeroka 5, 05-230 Kobyłka
k/Warszawy, najlepiej spoŻyć przed:28'08.Ż013' numel partii: NP.

o

cepeliny wileńskie ó 0,500

,,Polaris'' sp.

j.

kg

partia 7 sztuk w cenie 8,J9 zŁlszt' o wartości 61,53

Bondariew, 10-519 olsztyn, ul. Mazurska 1IN5, Zal<ład Produkcyjny:

Tomaszkowo, ul. Wulpińska 31,

o

zł, PPHU

1

1-034 Stawiguda, najlepiej spozyó przed: 26.0Ż.2014,

pierogi ruskie ó 500 g NoRDIS partia 14 sztuk w cenie 4,I9 złlszt o wartości58,66 zł,
Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o., 65-707 Zielona Góra , ul. Zimna la, najlepiej spozyć
przedkońcem: 0I- 2014, numel partii produkcyjnej: 279lI I

zuwagi na brak podania w oznakowaniu ww. produktów dodatkowo informacji okreŚlających okres
przechowywania puezkonsumentawraz ztemperatutą przechowywania lub Wymaganym rodzajem
wyposazenia do przechow1.wania, co stanowiło naruszenie $ 26 ust. 1 pkt.

2 rozporządzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07. w sprawie znakowania środków spoż1łuczych(Dz.
U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

Pismem

w

z dnia

I5.05.20I3r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zawiadomił stronę

o

wszczęciu postępowania administracyjnego

w

przedmiocie

wymierzenla kary pieniężnej z tytuŁu wprowadzenia do obrotu ww. 3 partii mrozonych wyrobów
kulinarnych nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach
Ponadto w piśmie tym pouczono stronę, iŻ zgodnie

z

art. 10

o

jakości handlowej.

$ 1 Kodeksu

postępowania

administracyjnego może brac czynrty udział w kazdym stadium postępowania, a przed wydaniem
decyzjt ma prawo

do wypowtedzęnia

się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych

Żądań.

Pismem

w

z

dnta 16.05.2013

r.

Pornorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zwrócił się do przedsiębiorcy

o

wyliczenie

i

przesłanie informacji

o

wielkości

osiągniętych obrotów.

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

3/

I

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

w

ds.

Bezpieczeństwa Zywności oTaZ

U. L 31 z I.2.2002,
Ąłvnościlub pasz w celu sprzedazy,

zakresie bezpteczenstwa zywności (Dz.

str. I) ,,wprowadzenie 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. 1 cytowanego powyżej Rozporządzenia (wE) nr

17812002 Par1amentu

Europejskiego i Rady z dnia}ł styczniaZ))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

żywnościlub pasz

z

wymo4ami prawa 4nanościowego właściwymidla

i knntr olow anie prze s trze gani a tych wymo gów

"

ich

działalności

.

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

-

spożywczych oznacza cechy artykułu rolno-spozywczego dotyczące jego właściwości
organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii
produkcji, wielkościlub masy otaz Wmagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania,

prezentacjt

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, jeŻeli ich spełnienie zostało zadeklarowane
przez producenta

-

art. 4 ust.

l'

cytowanej ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno-

spożywczych.

Ustawa
pkt.3

o

jakościhandlowej artykułów rolno _ spożywczych cyt. wyżej stanowi w art. 40a ust.

1

:

' ,,Kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożyłvczenieodpowiadajqce jakościhandlowej
olcreślonej w przepisach o jakościhandlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu

tych arĘkułów, podlega karze pieniężnej

w

wysokości do pięciolłotnej wartości korzyści

majqtkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych arĘkułów rolno
- spożywczych do obrotu,

W

nie niższej jednak niż 500 zł"

i Rozwoju Wsi z dnia 10 ltpca 2007 r. w sprawie
środków spożywczych lDz. U. nr I37, poz. 966 z poźn. zm.l s 26 ust.

rczporządzeniu Ministra Rolnictwa

znakowania

1

pkt' 2 stanowi ,,W oznakowaniu opakowanych Środków spozywczych głęboko mrozonych
417

przeznaczonych bezpoŚrednio dla konsumenta podaje się dodatkowo informacje: olłeśIaiqceolcres

Kary zastosowane w przypadku naruszenia prawa zywnościowegozgodnie
rozporządzenia (WE)

Nr

178/2002 Parlanentu Europejskiego

i

Rady

z

z

art. I7 ust. 2

dnia 28 stycznia 2002

r.

powinny byó skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdansku zgodnie
cytowanej ustawy o jakości handlowej arĘkułów rolno

-

z

art. 40 a ust. 5

Spozwczych, ustalĄąc wysokoŚć kary

pienięznej uwzględnił ptzede wszystkim: stopień szkodliwości, stopień zawinienta. zakres
naruszenia, dotychczas ow ą działalno ść.

Wykonując dyspozycję powyŻszego przepisu Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji
Handlowej w Gdańsku stwierdził tuznał:

Y

stopień szkodliwości czynu za wysoki - brak podania dodatkowo informacji określającychokres

przechowywania pIzez konsumenta wTaz
rodzajem wyposazenia do przechowywania

z

temperatutą przechowywania lub wymaganym

w

przypadku mrozonych wyrobów kulinarnych,

pozbawiał'o potencjalnego konsumenta mozliwościuzyskania istotnych dla niego informacji

dotyczących prawidłowego sposobu
mrozonych

otaz okresu przechowywania produktów

głęboko

w gospodarstwach domowych, w których urządzenia chłodnicze ptzewaŻnię

ntę

pozwalają utrzymywać wskazanej przez producenta temperatury lponizej ,,- 18 oC" l,
w której produkt zachowrrje właściwąjakośćw okresie określonym datą minimalnej trwałości.
Wiadome jest, ze im vłyŻsza jest temperatura przechowywania tego rodzaju produktów, tym
krótszy jest okres przechowywania, w którym zachowuje on odpowiednią i gwarantowaną pIzez
producenta jakośó. Produkt głęboko mfozony przechowywany

w

tempetatutzę wyzszej od

wskazanej przez producenta l_ I8 "Cl w okresie lvqtznaczonym datą minimalnej trwałoŚci moŻę

stanowić zagroŻenie dla zdrowia konsumentów'

W

związku

z

tym tak istotne jest aby

potencjalny konsument posiadał mozliwość dostępu do takiej informacji, którą zgodnie
z ptzepisamt naleŻy umieścićna opakowaniu produktu.

Y

stopień zawinienia przedsiębiorcy jako wysoki, gdyz strona jako profesjonalista działający na

detalicznym rynku artykułów rolno-spozywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa

zywnościowegozwtązarlych z wykonywaną działalnością.Zapobieżenie nieprawidłowościom
doĘczącym oznakowania zakwestionowanych produktów leŻało w mocy strony, gdyŻ mogły
one być wykryte podczas rutynowego sprawdzenia oznakowania towarów przy ich dostawie,
tyrn bardziej, Że w swojej ofercie strona posiadała również mrozone środki spożywcze innych

producentów, wśród których były również produkty mrozone prawidłowo oznakowane' Strona
517

powinna zabezpieczyó prawidłowe funkcjonowanię słuzb dokonujących kontroli oznakowania

towarów przy odbiotze oraz odpowiednie procedury określające chociazby właściwydobór
dostawców.

Y zalłes naruszenia jako
stanowią

je

średnl,prawidłowa

den z w aŻniej szych elementów

j

i

rzetelna informacja udzielana konsumentowi

ako ścihandlowej

.

Wielkościobrotów nie wzięto pod uwagę, gdyŻ do dnia wydania decyĄi spółka nie przekazała
p ovłyższy ch informacj i.

Uwzględniając fakt, Że nie jest to pierwszy przypadek wprowadzenia przez kontrolowanego

przedsiębiorcę

do obrotu artykułów

spoŻywczych nieodpowiadających jakościhandlowej

określonej w przepisach o jakościhandlowej kara w wysokości 725

zł (siedemset dwadzieŚcia

pięć zł) jest adekwatna do naruszęnia oraz spełnia funkcję prewencyjną.

W zwiqzku z

powyższym, Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w Gdańsku orzekł jak w sentencji.

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

o

jakości handlowej artykułów rolno

karę pienięzną stanowiącą dochód budzetu państwa spółka Gdańskdis Sp.

-

spoz1+vczych

z o.o., ul. obrońców

Wybtzeża 1; 80-398 Gdańsk, powinna wpłació na rachunek bankowy:
Woj ewódzkiego 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 codzietnnie w dni robocze w godzinach

1:I5

-

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

s 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa ltj. Dz. U. z 20IŻr poz.749l
Karaniezapłacona w terminie staje się zaIegłośctąpodatkową w rozumieniu ań. 51

od której naliczane są odsetki zazvłł.okęzgodnie

z

art. 53 $

I ordynacji podatkowej.

Pouczenie:

1'

1i2

orazart. 129 $ 1i2Kodeksupostępowaniaadministracyjnego
stronie postępowania słuzy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony
Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950

Zgodniezart. I27 $

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

pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80 -240 Gdańsk'
617

2.
3.

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

Zgodnie

z

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

_ spozyłvczych

w zakresie nieuregulowanym w ustawie, do kar pieniężnych stosuje się

odpowiednio

przepisy działu III ustawy ordynacja podatkowa.

Otrzymuia:

1. Gdańskdis
z. ala

Sp. z o.o.' ul. obrońców Wybrzeża

I,80 - 398 Gdańsk

3. WydziałBAw/m

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ul. Marii Konopnickiej 4,
80 - 240 Gdańsk

W y dział Kontro

li Artykułów Zywno ściowychi Nieżywnościowych

Tel. (058) 34I -09 -24
Fax. (058) 341 - 08 - 77
Fax. (058) 341 - 87 - 83

Tel. (058) 341-87 -

83 wew. 34, 40

717

2.

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

J.

Zgodnie

z

aft.4Oa 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.

Otrzvmuia:

l.

Gdanskdis Sp. z o.o., ul. obrońców WybrzeżaI,8a

z.

aJa

3.

Wydział BA w /m
.|

l,

l'

-

398

Gdńsk
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Pomorski Wojewódzki lnspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ul. Marii Konopnickiej 4'
80 _ 240 Gdańsk

Wydział Konffoli Artykułów Zywnościowych i NieżywnoŚciowych

' \_|l l\ \yfo, l\l

l/

j\AV( |ł

Tel. (058) 341-09 -24
Fax. (058) 341 *48 -77
Fax. (058) 341 - 87 - 83

Tel. (058) 341 - 87 - 83 wew. 34, 40
717

