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Pani Małgorzata Dzionk
,,Firma Handlowa Małgorzata Dzionk"
ul. Przodkowska 5
83 - 300 Kartuzv

DECYZJA

Nr

ZN.f).63.2013.J2

Na podstawię art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy dnia 2I grudnia 2000 r. o jakości handlowej
artykułów

rolno

spożywczych (tekst jednolity

ze zm.), afi.. I04 $ 1 i 2 ustawy
(tekst jednolity.

z dnia 14 czerwca

Dz. U. z 2005 r. Nr I87, poz.

1577

1960 r' Kodeks postępowania administracyjnego

Dz' U . z Ż0I3 r' poz. 267 zę zm.) oraz $ 6 Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora

Inspekcji Handlowej

w

Gdańsku

Nr

PO.110.13.2013.PH

z

dnta 14 maja 20I3r'

upowaznienia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

w

sprawie

w Gdańsku

do

podejmowania, wydawania oraz podpisywanta decyzjt, postanowień, dokumentów i korespondencji
w imięniu Wojewodzkiego Inspektora'

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

'

Naczelnika lłydziałuKontroli ArĘkułów Zyanościowych

i Nie4nvnościowych - leg. nr 000004, upowaznienie

Nr Po.057 'I7.2013.PH,

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

wymierza przedsiębiorcy Pani Małgorzacie Dzionk prowadzącej działalnośćgospodarczą pod
flazwą,,Firma Handlowa Małgorzata Dzionk'' z siedzibą 83-300 Kartuzy, ul. Przodkowska 5'
kary ptentężną w wv soko ści5 0 0, 0 0 zł (s ło w n i e : p ie ćs et zł o 1v c h )

w zwlązku z wprowadzeniem do obrotu 16 partii środków spoŻywczych

Ę rn )łll

,wr[u*

\

'

tj.:

Urc

masła ekstra z Warlubia a' 2009;,,JAGR'' producent P.H'U.

JAGR Sp. z o.o. 86-160 Warlubie

ul. Bąkowska 34; w ilości26 szt. a 2009, o wartościIŻ9,74 zł; nieodpowiadającego jakości
handlowej określonej w rcZporządzeniu Rady (WE) Nr 123412007 z dnta22 puŹdzierntka2007r

ustanawiajqcym wspólnq organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe doQczqce
niektórych produktów rolnych (,,rozporzqdzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku'') (Dr.

IJrz. IJE

L

299

z 16.II.2007 z pożn' zm.)

z

uwagi na wyŻszą zawartośÓ wody, w stosunku do

wymagań w zakresie tego parametru określonych w ww. rozporządzeniu.

15 partii pieczywa bez opakowań lub pakowanych przy sprzedazy, o wałlości56,25 zł
nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach

o jakościhandlowej

w $17 ust.1 pkt I, Ż,5 Iit arczporządzenla Ministra R.olnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca
2007 r. w sprawie znakowania środków spoŻywczych (Dz. L]. Nr I37,poz.966 ze zm.) w tym:

a) pańii

chleba bez opakowania lub pakowanego przy sprzędazy oferowanego pod nazwą

,,chleb domowy ffiilY", o wartości5,I0 zł; - z uwagi na brak podania w miejscu sprzedazy

informacji określającejInazwę lub imię i nazwisko producenta,wykaz składników i masę
jednostkową,

b) 14 partlipl,eczywabez opakowań lub pakowanychprzy sptzedaŻy, o wartości5L,I5złtj.:
bochenka, oferowanego według ustnej deklaracji, jako ,,chleb kościerski Z mak'Lem"
1)

,

o wartoŚci 2,35 zł;

Ż)

bocheŃa, oferowanego według ustnej deklaracji jako ,,chleb wie1oziarnisty'',
o wartości Ż,9a zł;

3)

Ż sztuk
duŻy

4)

środka spoŻywczego, oferowanego według ustnej deklaracji jako ,,rogal

zfirmy Daniec'';

5 sztuk Środka

o wartoŚci 3,60 zł;

spożywczego, oferowanego jako według ustnej deklaracji jako

,,bułka maŚlana zftrmy Daniec''; o wartości 2,25 zł;

5)

7

sz:;'lk środka spoŻywczego' oferowanego według ustnej deklaracji

więloziarni sta razowa z ftmy Daniec''; war1ości 6,93

6)

zŁ;

5 sztuk środkaspożywczeeo, oferowanego według ustnej deklaracji jako
zparowkąi serem z Sierakowic;

7)

jako ,,bułka
bułka

o war1ościII,00 zł;

3 sztuk środkaspoŹyrvczego, oferowanego według ustnej deklaracji oferowanego
jako ,,bułkaz czosttkiem z Sierakowic''; o wartości 4,65 zł;

8)

3 sztuk środka spoŻywczego, oferowanego według ustnej deklaracji jako

,,bułka

słoneczna zfirmy lanca"; o wartości 2,40 zł;

9)

2

sztuk Środka spoz}.Wczego, oferowanego według ustnej deklaracji jako ,'bułka

razowaz Sierakowic''; o wańośct' I,70 zł;

10)

Ż sztuk środkaspoŻywczego,

oferowanego według ustnej deklaracji jako ,,rogal

zmaktemzKościęrzYfrY", o wartości 2,20 zł;
2110

lęlt
\-,

11)

3 sztuk środka spożywczego, oferowanego według ustnej deklaracji jako ,'bułka
Z Serem

t2)

zftrmy Janca", wartości Ż,97 zŁ;

5 sztuk środka spożywczego, oferowanego według ustnej deklaracji jako

,,bułka

maŚlana zftrmy Daniec'', wartości 4,50 zł;
13)

środka spożywczego, oferowanego według ustnej deklaracji jako ,,chałka maślana

zflrmy Daniec'', wartości2,4O zł;
r4)

2 sztuk środkaspożywczego, oferowanego według ustnej deklaracji jako ,,stokrotka
z ftrmy Daniec", wartości3,70

z

zŁ'

uwagi na brak podania w miejscu sprzedaŻy: nazry produktu, naZW lub imienia

i

nazwiska

producenta, mas y j edno stkowej oruz w1,kazu składników.

PoryŻsze stwierdzono podczas

iw

wyniku kontroli przeprowadzonej w sklepie spozywczo

-

przemysłowym w Grzybnie, ul. Przodkowska 5, naleŻącym do strony postępowania.

UZASADNIENIE

W dniach od 30 lipca 2013r do 06 sierpnia Ż0I3r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej w Gdańsku' działając na podstawie upowaznienia wydanego przęz
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku Nr ZN.057.528.2013.JŻ

z dnia29.07'2013 r. podstawa prawna ań. 3 ust. 1 - 3 Rozporządzenta

Parlamentu Europejskiego

i Rady Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2a04r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych
w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowymoraz reglsłami dotyczącymt
zdrowia zwieruąt i dobrostanu ZwLerZąt (Dz.U.

Ustawy

z

Dz'U.z

2005r' Nr 187, poz.1577

Ustawy

z

L i65

z30.4.2004r', str. I ze zm.), art. 17 ust.

3

dnia 21 grudnia 2000r. o jakoŚci handlowej artykułów rolno-spozywczych (tekst jedn.

zezm.)wzwiązkuzart.3 ust. 1pkt 6orazar1.3 ust. 1pkt1i2

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

z

2009r.

Nr

151,

poz. I2I9 ze zm') przeprowadzili kontrolę w sklepie Spozywczo przemysłowym w Grzybnie przy

ul.

Przodkowskiej

5,

naleŻącym

do przedsiębiorcy Pani Małgorzaty Dzionk

działalnoścgospodarczą pod nMwą,,Firma Handlowa Małgorzata Dzionk''
ul. Przodkowska

z

prowadzącej

stedzlbą w Kartuzach,

5

W toku kontroli pobrano do badań w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UoKiK
w olsztynie próbkę w ilości6 szt. Masła Ekstra a'200g ,,JAGR'' , producent : P'H.U. JAGR Sp.
z o.o., ul. Bądkowska 34, 86-160 Warlubie z partti o liczebnośct 26 szt. a 2009, o waftości
lŻ9,74 zł.

Próbki do badań pobrano na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. I0
15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity

rczporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z

t

rczdziału 6 ustawy

z

dnia

Dz. U. z Ż009 r. Nr 151, poz.I219 ze zm'),

dnia 27.04.2012 r. w Sprąwie szczegółowego trybu
3110

pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012

T', poz.

w iloŚci niezbędnej do wykonania badań. Jednocześnie pobrano próbki kontrolne .vqtzej
opisanego produktu z tej samej partii, w ilościodpowiadającej ilościpobranej do badań
496),

laboratoryjnych, które po zabezpieczeniu przekazano podnadzor przedsiębiorcy.

W wyniku
względu

Nr

przeprowadzonych badań ftzyko

na

-

chemicznych zakwestionowano Ww. probkę ze

ntezgodnośó z wymaganiami określonymiw tozpotządzentu

Rady

(WE)

z dnia2Ż puŹdzierntka200]r ustanawiajqcym wspolnq organizację rynków rolnych

123412007

oraz przepisy szczegółowe dotyczqce niektórych produhów rolnych (,,rozporzqdzenie o jednolitej
wspólnej organizacji rynku") (Dz' Urz.
zawartośó wody

-

UE L 299 z 16.II.2007 z poŹn. zm.) z uwagi na wyŻszą

stwierdzono 16,7 Yo;76,9 oń;16,9 oń ; 17,0 oń; 16,8 %. Według cy'towanego

rozporządzenia maksymalna zawartość wody nie moze byc vłyŻszaniŻI6Yo'

Szczegoły badań zawarto

w

przekazanym stronie Sprawozdaniu

z

badań

Nr

56212013

z

dnla

09.08.2013r.
Strona postępowania zrezygnowała z badania pobranej próbki kontrolnej.

Ponadto

w

toku kontroli sprawdzono również m. in. prawidłowośćoznakowania 15 partii pleczywa

bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaŻy, o wartości56,25 zł w odniesieniu do wymagań
określonych w rozporządzentu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca2007 r, w sprawi.e
znakowania środków spożynvczych lDz. U. Nr I37,poz.966 zpożn. zm/.

W wyniku
pakowanych

przeprowadzonych ocen zakwestionowano 15 partii pieczywa bez opakowań lub

ptzy

sprzedaŻy,

o

wartości 56,25

zł jako

nieodpowiadające jakościhandlowej

określonej w przepisach o jakoŚci handlowej, tj:

o

partię chleba bez opakowania lub pakowanego przy sprzędazy oferowanego pod nazwą
,,chleb domowy ffiilY", o wartości 5,10 zł; z lwagi na brak podania w punkcie sprzedaŻy

informacji określającej i nazwę lub imię i nazwisko producenta, vłykaz składników i masę
jednostkową wbrew wymaganiom okreŚlonym w $17

powyzej rozporządzenia Ministra Rolnictwa

i

ust.l

pkt

Rozwoju Wsi

z

I,2,5lit

a cytowanego

dnta 10 lipca Ż007 r. w

spraw ie znakow ania środków spo4nv czych;

o 14 partii
51

-

pteczywa

bez opakowań lub pakowanych przy

sprzedaŻy,

o

wartości

,1521tj.:

bochenek środka Spozywczego oferowany, według ustnej deklaracji, jako ,,ohleb kościerski

zmakięm",o wartości 2,35 zł;

-

bochenęk oferowanego według ustnej deklaracji jako ,,chleb wieloziamisty", o wartości
2,90 zŁ;

- 2

sztuki środka Spozn'Vczego, oferowanego według ustnej deklaracji jako ,,rogal duŻy z

firmy Daniec''; o wańoŚci 3,60 zł;

4lt0

- 5

sztuk środkaspoŻywczego, oferowanego jako według ustnej deklaracji jako ''bułka
maślana zftrmy Daniec''; o wartości 2,25 zł;

- 7

sztuk środkaSpozywczego' oferowanego według ustnej deklaracji jako ',bułka

wieloziarni

-

sta t azow a

z ftmy Daniec" ; wartoŚci 6,93 zł;

5 sztuk środkaspoŻywczego, oferowanego według ustnej deklaracji jako
Seręm z Sierakowic; o

-

bułka z parowką

t

wańości 7I,00 zł;

3 sztuki Środka spoŻywczego' oferowanego według ustnej deklaracji oferowanego jako
,'bułka z czosnkiem z Sierakowic''; o wartości 4,65 zł;

-

3 sztuki środkaspoŻywczego, oferowanego według ustnej deklaracji jako ,,bułka słoneczna

zfirmy Janea"; o war1ości 2,40 zł;

-

2 sztuki Środka spoŻywczego' oferowanego według ustnej deklaracji jako ,,bułka razowa z
Sierakowic''; o watlości I,70 zł;

-

2 sztuki środkaspoŻywczego, oferowanego według ustnej deklaracji jako

-

Z

-

',rogal

z makiem

Kościerzyny",o wartościZ,2O zŁ;

3 sztuki środka spoŻywczego' oferowanego według ustnej deklaracji jako ,,bułka Z

Serem

zftrmy Jar|ca",wartości 2,97 zł;

-

5 sztuk środkaspoŻywczego, oferowanego według ustnej deklaracji jako ,,bułka maślana
z ftrmy Daniec'', wartości4,50 zł;

-

środękspożywczy, oferowany według ustnej deklaraoji jako ,,chałka maślanaz ftrmy
Daniec'', wartoŚci Ż,40 zł;

-

2 sztuk środka SpoZWVcZego, oferowanego według ustnej deklaracji jako ,,stokrotka z firmy
Daniec'', wartości3,I0 zł.

Z uwagI na brak podania w miejscu sptzedaŻy informacji określających: nazwę produktu, nazwę lub

imię

i

nazwisko producenta

określonymw $17 ust.1 pkt

jednostkową oraz vnrykaz składników wbrew wymaganiom

' masę
I,2,5lit

a cytowanego powyżej rczporządzenia Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca2007 r. w sprawie znakowanią środków spożywczych.

Przedstawiony wyzej stan faktyczny

l

pfawny dał podstawę do wszczęcla postępowania

administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pienięznej zgodnie

z

dnta

2I

z

aft'. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy

grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spoz1łvczych (tekst jedn. Dz. U.

z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w zwtązku z wprowadzeniem do obrotu arlykułów rolno

-

spoŻywczych nieodpowiadających jakości handlowej, okreŚlonej w przepisach o jakości handlowej'

Pismem

w

z

dnta 07.I0'20I3r Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zawiadomił stronę

wymierzenia kary pienięznej

z

o

wszczęciu postępowania administracyjnego

w

przedmiocie

tytułu wprowadzenia do obrotu ww. wyrobów spozywczych nte

odpowiadających jakości handlowej okreŚlonej w przepisach o jakoŚci handlowej'

sl10

Ponadto w piśmietym poinfofmowano' Że na podstawie ar1. 10

$I

administracyjnego (Dz.U. z2000 r., Nr 98,poz.I07I zpóźn. zm.)

stronie przysługuje prawo do

czynnego udziału w toku postępowania tj. do zapoznania się

z

-

Kodelrsu postępowania

aktami sprawy oraz składania

rłryjaśnieńi wniosków dowodowych.

z dnia

Pismem

w

10.10.2013r Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zv,,róclł się do przedsiębiolcy

o

wyliczenie

i

przesłanie informacji

o

wielkości

osiągniętych obrotów w 2OI2 r. Przedsiębiorca Małgorzata Dzionk ptzekazała Żądaną informację
dnlaŻ9.10.2013r

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku ustalił i stwierdził:

-w

badanej partii masła ekstra a'200g ,,JAGR'' jakośćhandlową niezgodną

w

okreŚlonymi

rozporządzentu Rady (WE)

ustanawiającym wspólną organizację

Nr

l234l20a7

z

z

wymaganiami

dnia 22 puŻdziernlka 200]r

ryŃów rolnych oraz przepisy szczegoł.owe dotyczące

niektórych produktów rolnych (,,rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacjt rynku'') (Dz.

IJ:z.I]EL299 z 16.II.200] zpoźn. zm.)

z uwagi navłyŻszązawartoścwody.

- 15 partii pleczywa bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży, o wartości 56,25

zł jako

nieodpowiadające jakościhandlowej określonej w przepisach o jakości handlowej.

I

Artykuł 17 ust.

z

dnia

28 stycznta

Rozporządzenta (WE) rtr 17812002 Parlamentu Europejskiego

2OOŻ

r. ustanawiajqce ogólne zasady i wymagania prawa

i

Rady

ż1łvnościowego,

powołujqce Europejski Urzqd ds' Bezpieczeńsnwa Zyvności oraz ustanawiajqce procedury
w zalcresie bezpieczeństwa z1łvności(Dz. U.

L 3I z 1.2.2002'

str. 1) stanowi:

,,Podmioty dztałĄące na rynku spożywczym i pasz zapewnląą, na wszystkich etapach produkcji,
przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej

zywności lub pasz
i kontro lowanie prze

Z

str

wymogami prawa zywnoŚciowego właŚciwymi dla ich działalności

ze gania tych wymo gów''.

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

-

spozywczych oznacza cechy artykułu rolno-spozywczego dotyczące jego właściwości
organolepty cznych, fizykochemtcznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii
produkcji, wielkościlub masy oraz Wmagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania,

prezeriacji

i

oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub

fitosanitarnymi.

W dodatku do Załącznika Nr XV rozporządzenia Rady (WE) t\r 123412007 z dnia2Ż paŻdziernlka
20a7r ustanawiającego wspóIną organtzację rynków rolnych oruz przepisy szczegołowe dotyczące

niektórychproduktówrolnych (,,tozporządzenie

UE L

299

o

jeclnolitej wspólnej organizacjtryŃu'') (Dz.IJrz.

z 16.II .\OW z póżn. Zm) - masło to produkt zameraJący nie mniej niz 80

Yo

l nte więcej
6lr0

(ęl
ntŻ 90

%o

tłuszczu mlecznego, nie więcei

niż 16 7o wody i nie więcej niz 2 7o suchej

masy

bęztłuszczowej mleka.

Regulacje dotyczące oznakowania Środków spozywczych bez opakowań lub pakowanych
przy sprzedazy określonow art' $ 17 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15
ma1ea 2OI3r (opublikowane

dnia 29 marca 20I3z w Dz. U.

rozpotządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia

z Ż0I3r, poz"414)

zmieniającego

10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania

środków Spozwczych lDz. U" Nr I37 , poz. 966 zpoźn. złlll. zgodnie z którym:

$ 17.1 ,,W przypadku środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedazy oprócz
nał,ay środkaspożywczego podaje się:

1)
2)
3)

Nazwę albo imię i nanvisko producenta,'
Wykaz składników''

Klasę jakości handlowej albo inny wyróznik jakościhandlowej, jezeli zostały one ustalone w

przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zalcresie jakościhandlowej poszczególnych
artykułów rolno- Spozwczych lub ich grup albo jeżeli obowiqzek podawania klasy jakości
albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów

4)(
5)

)
W

przypadku piec4nła - dodatkowo"

a)
b)

Masę jednostkowq;

Informację "piecz1łvo produkowane z ciasta mrożonego" albo ,,piec4ruvo produkowane

z ciasta

w

głęboko mrożonego "

przypadku zastosowania takich procesów

technologicznych.

s 17.2

Informacje , o których mowa w ust.1

' podaje się w miejscu sprzedaŻy na
dotyczącej danego środkaSpozywczego lub w inny sposób w miejscu

w)rwieszce
dostępnym

bezpośrednio konsumentom.

Wprowadzane do obrotu artykuły rolno
jakościhandlowej, jeżelt w przepisach

o

-

jakości handlowej zostały określone takie wymagania.

Wprowadzenię na rynek, zgodnie
Parlamentu Europejskiego

i

Spozywcze powinny spełniać wymagania w zakresie

z

art. 3 pkt.8 rczporządzenia (WE)

Nr

17812002

Rady z dnia 28 sĘcznia 2002 r. ustanawiajqcego ogólne zasady i

wymagania prawa żywnościowego, powołujqcego Europejski Urzqd ds. Bezpieczeństwa Z4wności
()raz ustanawiajqcego proceduryw zakresie bezpieczeństwa

zwności(Dz. U. L 3I z07.02.2002r.

s. I z pożn. zm.), oznacza posiadanie zywności lub pasz w cęlu sprzedazy . z uwzględnięniem
oferowania do sprzedaŻy ltlb innej formy dysponowania. Uwzględniając definicję obrotu zawartąw
ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r.
r.

Nr 187,poz.

WE

17812002,

o

jakościhandlowej artykułów rolno-spożyvczych (Dz.U. z2005

1577 zpoŹn. zm.) odwołvJącą się do treściar1.3 pkt. 8 cytowanegorcZporządzenta

za jakośchandlową odpowiada nie tylko producent, ale takŻe przedsiębiorca
7110

prowadzący obrot handlowy produktami zywnościowymi, na kazdym jego etapie, w tym takze
detaIicznym. W prawie zywnościowym pojęcie ''wprowadzanie do obrotu'' dotyczy kazdego etapu

obrotu

i

nie jest zawężone jedynie do pierwszego wprowadzęnia na rynek' Przedsiębiorca

prowadzący sprzedaż detaLiczną produktów jest odpowiedzialny za lchjakość.Takl teŻ kierunek

wykładni prezentowany jest w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2003r w
sprawie C-315/05 (Dz. U. C33I z dnia 30' 12.2006 s.14) w którym wskazano, Ze wprowadzający do

obrotu moŻe być odpowiedziaIny za jakoŚć nawet
wprowadza do obrotu produkt

w

w

sytuacji, gdy jako zwykły dystrybutor

postaci dostarczonej ptZęZ producenta. odpowiedzialnoŚć

kontrolowanego przedsiębiorcy nie jest zawęŻona jedynie do czynności związanych

z

dalszą

odsprzeduŻą zywności. Wymogi prawa zywnościowego W zakresie jakościhandlowej odnoszą się

do zyłvłrościoferowanej konsumentom' dlatego teŻ zapewnienie zgodności z tymi wymaganiami
obowiązuje takżę na etapie handlu detalicznego.
W myślart.I7 ust.
dnia

1

rozporuądzenta (WE) Nr 178/2002Parlamentu Europejskiego i Rady z

28 stycznia 2002 r. ustanawiajqcego ogólne zasady i wymagania prawa

Ąnłnościowego,

powołujqcego Europejski (Irzqd ds. Bezpieczeńsnva Zyvności oraz ustanawiajqcego procedury w

zalłesie bezpieczeństwa zwności(Dz. U.

L 3I z

0I.02.Ż002 r. s. 1

z poŹn. zm.), ,podmioty

działajqce na rynku SpoZWcZym i pasz zapewniajq, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania

i dystrybucji

w przedsiębiorstwach będqcych

pod ich kontrolq, zgodnośćtej zyvności lub pasz z

wymogami prawa żywnościowegowłaściwymidla ich działalnościi kontrolowanie przestrzegania
tych wymogów".

Art.

z

40a ust' 1 pkt. pkt. 3 ustawy

rolno-spoŻyłvczych (Dz. U '

do obrotu artykuły rolno

-

z

2OO5 r.

Nr

1

dnia 21 grudnia 2000 r.

87,

o

jakościhandlowej artykułów

poz. 1577 z póżn' zm.) stanowi, że ,,Kto wprowadza

spożyucze nie odpowiadajqce jakości handlowej deklarowanej przez

proclucenta w oznakowaniu Ęch artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciolłotnej

wartościkorzyści majqtkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie
''.
tych artykułów rolno-spozywczych do obrotu' nie nizszej jednak niz 500 zł.
Przyjęte p1zezustawodawcę brzmienie w/w artykułu wprowadza męchanizm polegający na

tym, że kuz,dy

w

stosunku do kogo zostanie spełniona przesłanka wprowadzenia do obrotu

arlykułów rolno-spozywczych o niewłaŚciwej jakościhandlowej, podlega karze określonej w tym

przepisie. Zatęm samo stwierdzente faktu wprowadzenia do obrotu artykułow rolno-spozywczych
nie spełniających wymagań jakości handlowej, powoduje koniecznośó wymierzenia kary.

z art. 17 ust. 2 v,ryŻej cytowanego rozporządzenia (WE) Nr 178/200Ż kary
w przypadku naruszenia prawa zywnoŚciowego powinny być skuteczne,

Zgodnie
zastosowanę

proporcj onalne i odstr aszające.

8/1 0

,-:

(Ył
niŻ gO

%o

tłuszczu mlecznego, nie więcei

niż 16 7o wody i nie więcej niż 2 % suchej

masy

beztłuszczowej mleka.

Regulacje dotyczące oznakowania Środków spozywczych bez opakowań lub pakowanych
ptzy sptzedazy określonow art" $ 17 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15

malca ŻOI3r (opublikowane dnia 29 marca 2013z w Dz. U.
rozporządzenie Ministra Rolnictwa

z 20I3r, poz.4l4)

zmteniającego

i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 200] r. w sprawie znakowania

środków spoż1+vczych lDz" U. Nr I37 , poz. 966 zpóźn. zml. zgodnie z którym:

$ 17"1 ,,W przypadku środków Spozwczych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedazy oprócz
na^,Ą)y

l)
2)
3)

środkaSpozwczego podaje się:

Nanłę albo imię i nanvisko producenta,'
Wykaz sHadników,'

Klasę jakości handlowej albo inny wyróznik jakościhandlowej, jezeli zostały one ustalone w

przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zalcresie jakościhandlowej poszczególnych

arĘkułów rolno- spoż1łvczych lub ich grup albo jezeli obowiqzek podawania klasy jakości
albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów

4)(
5)

)
W

przypadku piec4uva

a)
b)

-

dodatkowo"'

Masę.jednostkowq;

Informację "pieczywo produkowane z ciasta mrozonego" albo ,,pieczynvo produkowane

z ciasta

w

głęboko mrożonego"

przypadku zastosowania takich procesów

technologicznych.

s 17.2

Informacje , o których mowa w ust.l

dotyczącej danego środkaSpozywczego

,

podaje się w miejscu sprzeduŻy na wywleszce

lub w inny sposób w miejscu

dostępnym

bezpośrednio konsumentom.

Wprowadzane do obrotu ar1ykuły rolno
jakościhandlowej, jeŻelt w przepisach

o

-

jakości handlowej zostały określone takie wymaganla.

Wprowadzenie na rynek, zgodnie
Parlamentu Europejskiego

i

Rady

z

Spozywcze powinny spełniać wymagania w zakręsie

z

art'

3 pkt.8

rozporządzenia (WE)

Nr

17812002

dnia Ż8 stycznta 2002 t. ustanawiajqcego ogólne zasady i

wymagania prawa z1łvnościowego,powołujqcego Europejski Urzqd ds' Bezpieczeństwa Zyvności

oraz ustanawiajqcego proceduryw zakresie bezpieczeńStwa ŻWności(Dz. U. L 31z01.0Ż.200Żt.

s. 1 z póżn. zm.), oznacza posiadanie zywności lub pasz w celu sprzedazy , z uwzg!ędnieniem
oferowania do sprzedaŻy Iub innej formy dysponowania. Uwzględniając definicję obrotu zawartąw
ustawie z

dnia2l

grudnta 2000 r.

o

jakości handlowej artykułów rolno-spozy+vczych (Dz. U. z2005

r. Nr 187,poz. 1577 zpóżn. zm.) odwołującą się do treściart.3 pkt. 8 cytowanegorozpoTządzenia

wE

1'7812002,

za jakośó handlową odpowiada nie tylko producent, ale także przedsiębiorca
7lr0

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku ustalając wysokośó kary
pienięznej uwzględnił ptzede wszystkim: stopień szkodliwoŚci czynu' stopień zawtntęnia. zakres
naruszenia oruz dotychczasową działalność,i wielkośćobrotów.

Wykonując dyspozycję powyŻszego przepisu Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji

Handlowej w Gdańsku stwierdzi| i uznał:

.

Stopień szkodliwości czynu za wysoki

z uwagi na to, ze w punkcie sprzedaŻy przy określonym

rodzaju pieczywa nie podano informacji: określającejmasę jednostkową' nazwę pieczywa jest

to bardzo powaŻne uchybienie z punktu widzęnia konsumenta, który wskutek zakupu ww.
towarów został narażony na nieświadome dokonanie niewłaściwegowyboru ptzy zakupie ww"
wyrobów. Zarowno masa jednostkowa jak

i wykaz składników są jednym z

najwuŻnłejszych

elementów oznakowania, który ma decydujący wpływ na wybór Środka Spozywczega prZęZ
konsumenta. ZawżonazavlartośÓ wody w maślema negatywny wpływ na jego jakośc"

a

Stopień zawinienia przedsiębiorcy

detalicznym rynku artykułow rolno

jako wysoki. Strona będąc przedsiębiorcą działającym na

-

spożywczych ma obowiązek znajomości t przestrzegania

przepisów prawa zywnościowego' Zdanięm tut. Inspektora strona postępowania nie zapewntła

konsumentowi właściwej.jakości produktów oraz rzetelne.j

.

i

jednoznacznej informacji

o produktach oferowanych do sptzedaŻy luzęm.

zakres naruszenia jako średnl- brak

w miejscu

sprzedaŻy Ww. wyrobÓw bez opakowań

omawianych informacji oraz niewłaściwajakośćoferowanych towarów naruszają przepisy

.
.

mające na celu ochronę konsumentów.

jest

to

pierwszy przypadek stwierdzenia tego typu nieprawidłowościw wyniku dotychczasowych

kontroli przeprowadzonychprzez tut. Inspektora w okresie ostatnich 24 miesięcy,
wielkośćobrotów pozwalauznać stronę za mikroprzedsiębiorcę.

Majqc powyższe na uwadze Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku

orzekłjak

w sentencji.

Na podstawie

ar1.

40a ust. 6

plentęŻną stanowiącą dochód

i 7 ustawy o jakościhandlowej arĘkułów rolno - spożywczych karę
budzetu państwa przedsiębiorca Pani Małgorzata DzioŃ prowadząca

dztał.alnoścgospodarczą pod nazwą ,,Firma Handlowa Małgorzata Dzionk''

z

siedzibą 83-300

Kartuzy, ul. Przodkowska 5 powinna wpłació na rachunek bankowy:

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku

nr 03 101011400069692231000000 NBP Gdańsk
lub w kasie Inspektoratu, w Gdańsku, ul' M. Konopnickiej 4 codziennie w dni robocze w godzinach
7:15

-

15:l5 w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymięrzeniu kary stała się ostateczna.
9110

@

Karanlezapłacona w terminie staje się za\egłościąpodatkową w rozumieniu afi. 51 s 1 ustawy z
dnia29 sierpnia 1991 t. ordynacja podatkowa l tj.Dz.U. z2012 r', poz.749.l, od której naltczane
są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 $

l

ordynacji podatkowej

.

Pouczenie:

1.

] i 2 oraz art.

s I i 2 K p a stronie postępowania służyodwołanie
od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl.
Powstańców Warszawy ],00 -950 Warszawa. odwołanie nalezywnieśćw terminie ]1 dni
Zgodnie z art. ]27 s

129

od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej w Gdańsku' ul. M. Konopnickiej 4, 80 * 240 Gdańsk.

2.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art.I j0 $ 2

3.

Zgodnie z art. 40a ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.

rolno

-

spo4łaczych /Dz. LI.

z

2005

r' Nr

o

k.

p.

cł.).

jakościhandlowej artykułów

]87, poz.]577 ze zm./ w

zalcresie

nieuregulow()nym w ustalaie, do kar pienięznych stosuje się odpowiednio przepisy działu III
po2.749./.

ustawyzdnia2g.0s.lggTr.Ordynacjapodatkowa/t1.Dz.U.z2012r.,

Otrzvmuia:
1
Małgorzata Dzionk,,Firma Handlowa Mał'gorzata Dzionk :''
83-300 Kartuzy, ul" Przodkowska 5

.

2.
3.

a/a

Wydział BA wlm

l1,,}vN{)saj8,łYCii i NiEz.{w}{{it{;owYĆli

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w

Gdańsku

ul.

Marii KonoPnickiej 4'
80 _ 240 Gdańsk

Wydział I(ontroli Artykułów Zywnościowych i I

Tel.

0s8) 341 -09

Fax. 0s8) 341 -08
Fax. 0s8) 341 -53

Tel. (058)

341

-

87

-

-24
-77
-37

83 wew. 34, 40

NieżwvnoŚcio
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