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Jeronimo Martins Polska S.A.
Ul. Zniwna 5
62-0Ż5

Kostrzvn
Adres do doręczeń
Ul. Dolna 3
00-773 Warszawa

D E C Y Z J A Nr 2N.D.11.2014.48
Na podstawię art.40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnta 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej
artykułówrolno

-

spoŻywczych (tekst jedn.Dz.U.z2005 r. Nr 187,poz.1'5]7 zezm.),art.104 $

1

i 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z
2013 t. poz. 267 ze zm.) oraz $ 6 Zaruądzenia Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji

Handlowej

W

W Gdańsku Nr

Po.110.13.2013.PH

z

dnta 14 mąa 2013

f.

sprawie upowaznienia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

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

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
działąąc w osobie: Anny Klecha _ Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Zywnościowych
i Niezywnościowych _ legitymacja nr 000004, upowaznienie Nr Po.110.17.2013.PH,

po

przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wYmierza przedsiębiorcy Jeronimo

Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie
karę pieniężna w wvsokości 1'1'07.00zł ( tysiac sto siedem złotvch)
w związku z wprowadzenlęm do obrotu

1

partii środkaspozywczego:

Podgrzybka marynowanego ,,Devaldano" ń 280

g

-z

parttt 44 sztuk w cenie 5,99 zł za sztukę o

wartościŻ63,56 zł; z oznaczenięm: wyprodukowano dla Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Strona 1 z 8

Danex Sp. z o.o., Sp. K. Rosko, ul. Dworcowa34,64-730 Wielefu najlepiej spoŻyc przed końcem:
10.2015; nr partii 1838308,

-

nieodpowiadaiacego jakości handlowej deklarowanej przez producenta.

niewłaściwecechy organoleptyczne: obecnośćgrzvbów zaczerwionych

i

ze względu na

w ilości6.7%:

24.2%

13^8%.

Zgodnte

z art' 42 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r' o bezpieczeństwie zywności

i zywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r', Nr

136, poz' 9L4 zę zm.)

,,Grzyby świeżedopuszcza gĘ

do obrotu lub produkcii przetworów grzybowych (...)' ieżeli: nie

występują

w nich Żywe larvły lub kanaliki po larwach muchówek, a ilośćgrzvbów zaczerwionych nie
.tt.

PoryŻsze stwierdzono w wyniku kontroli przeprowadzonej w sklepie BiedroŃa w Gdańsku przy
ul. Grunwaldzkiej 100,należącym do strony postępowania'

UZASADNIENIE

W dniu 29

listopada 2013 r., inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

w Gdańsku, działĄąc na podstawie upowaznienia wydanęgo przęz Pomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Inspekcji Handlowej
podstawa prawna: art. 3 ust. 1

z

88212004

w

Gdańsku

Nr ŻN.osl.gz4'20I3'AB z

dnia 29.Il.20I3 r.'

- 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr

dnia 29 kwietnia Ż004 r. w Sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu

sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i zywnościowym orazregułami dotyczącymi zdrowia

zwieruąt

i

dobrostanu zwterząt (Dz. Urz'

UE L I9I z Ż8.5.2004 r., s.

1, ze zm.), art.

I]

ust.

3

z dnia 2I grudnia 2000 r. o jakościhandlowej artykułów rolno-spozywczych (tekst jedn.
Dz.U.z2005r.Nr187,poz. 1577zezm.)wzw.zart.3ust. lpktl,2i6Ustawyzdnta15
grudnia 2000 r' o Inspekcji Handlowej (tekst jedn' Dz. U. z 2009 r. Nr 151r, poz. IŻI9 ze Zm.) Ustawy

przeprowadzili kontrolę w Sklepie Biedronka w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 100, nalezącym
do Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie.

W toku kontroli do badań laboratoryjnych w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w olsztynie,
Urzędu ochrony Konkurencji

i

Konsumentów w Warszawie pobrano próbkę w ilości4 sztuki

Podgrzybka marynowanego ,,Devaldano" ń 280 g _ z partii 44 sztuk w cenie 5,99 zł za sztukę

o

wartości 263,56 zł; z oznaczeniem: wyprodukowano dla Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Danex Sp. z o.o., Sp. K. Rosko, ul. Dworcowa34,64-730 Wieleń; najlepiej spożyc przed końcem:
10.2015; nr partii 1838308.

Próbki do badań pobrano na podstawie arl. 16 ust.

1

pkt 10 irozdziału 6 ustawy z dnta 15 grudnia

2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. U . z 2009 r.

z

Nr

151,

trybem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów

z

poz.12l9 ze zm.), zgodnie
dnia 27 kwrctnta 2072

r"
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Sprawie Szczegółowego trybu pobierania

Handlowej (Dz. U.

z

2012

r' poz.

496),

badanią próbek produktów przez organy Inspekcji

w sposób losowy i

reprezentatywny

w

odniesieniu

do badanej partii, w ilościniezbędnej do wykonania badań.

Szczegółowy sposób pobrania próbki wyżej wymienionego produktu oraz zakres badai
laboratoryjnych określono w protokole pobrania próbki produktu Nr 084418 z drua29.11.2013 t'
Jednocześnie pobrano próbkę kontrolną wyŻej opisanego produktu

z tej samej

parttt,

w ilości

odpowiadającej ilościpobranej do badań laboratoryjnych, którą po zabezpieczeniu przekazano pod
nadzór przedstawiciela kontrolowanego przedsiębiorcy tj. w kontrolowanym sklepie. Szczegółovły

sposób pobrania próbki kontrolnej zawarto
Nr 084426 z dntaZ9.II.2013

W

protokole pobrania próbki kontrolnej

r.

W wyniku przeprowadzonych badań w Laboratorium Kontrolno-Analltycznym w olsztynie,
Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, próbki podgrzybka marynowanego

zostaĘ zakwestionowane z uwagi na niewłaściwecechy organolepĘczne, tj, obecnośćgrzybów
zaczerwionych, w ilości: 617"ń;24'2'ń oraz l3r8oń. Szczegóły za-warto w Sprawozdaniu zbadan

Nr 887/2013 zdnta19.I2.20I3 r.
Pismem

z

dnia 30.12.2013 r. strona zostaŁa Zapoznana

badania laboratoryjnego przedmiotowego produktu

złoŻenia wniosku

o

i

z wynikami

przeprowadzonego

pouczona o przysługującym jej prawie do

przebadanie próbki kontrolnej' Strona skorzystała z ptzysługującego jej

uprawnienia, o czym poinformowała w piśmiez dnia 08.01.2014 r.

W

związku Z powyższym próbkę kontrolną przekazano do badań

Zywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno

-

Epidemiologicznej

w

Laboratorium Badania

w Gdańsku ul. Wrońskiego

5'

Analiza laboratoryjna przeprowadzona przęz grzyboznawcę wykazała obecnośćgtzybow
zaczerwionych
z badanNr 200/5

w ilości:1I%;
1/

1

4

z

dnta

LLA|

6,3Yo; I9,5yo

i

2%. SzczegoŁy zawarto W Sprawozdaniu

.201 4r.

Producent Podgrzybka marynowanego

_

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,Danex''

Sp' z o.o', Sp. k.' Rosko' 64-730 Wieleń, ul. Dworcowa 34 pismem
zapoznaniu się

z

wynikamt badan, przesłałdokumenty

z

z

dnia 10.01.2014

dotychczasowej oceny

z

r'

po

badan

zakładowego laboratorium na poszczególnych etapach produkcji zakwestionowanej partii _ grzyby
świeżepod względem cech organolepĘcznych nie budziły zastrzeżeń.

Ponadto producent w piśmietym poinformował, Że proby archiwalne zakwestionowanej partii
183/8308 zostaną przesłane do akredytowanego laboratorium SGS Polska

otrzymaniu wyników badan kopie sprawozdań

z

w ozarowie, a

po

badan zostaną przesłane do siedziby

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku.
Do dnia wydania decyzji nie otrzymano od producenta wyŻęj opisanych sprawozdań zbadan'
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Przedstawiony wyŻej stan faktyczny

i

prawny dał podstawę

administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pienięznej zgodnie

z

dnia

2I

z

2005 r.

grudnia 2000 r.

Nr

o

do
z

wszczęcla postępowania

art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy

jakościhandlowej artykułów rolno-spoz1+vczych (tekst jednolity Dz.

187, poz. 1577 ze zm.)

U

w związku z wprowadzeniem do obrotu artykułu rolno

'

-

spoŻywczego nieodpowiadającego jakości handlowej deklarowanej przez producenta.

Pismem

w

z

dnia 27.02.2014r' Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zawiadomił stronę

wymierzenia kary pienięznej

o

z

wszazęciu postępowania administracyjnego

w

przedmiocie

tytułu wprowadzenia do obrotu ww. środka spozywczego

nieo dp owi adaj ące go j ako ścihandlowej dekl arowan

Ą przez

pro ducenta.

Ponadto w piśmie tym poinfonnowano' Żę na podstawie art. 10 $ I Kodeksu postępowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.

z

2013 r., poz' 261)

czyrlnego udziału w toku postępowanl'a, tj' do zapoznania się

_ stronie przysługuje prawo

z

do

aktami Sprawy oraz składania

wyjaśnień i wniosków dowodowych.

w

Gdańsku

z

r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
zwrócił się do przedsiębiorcy o wyliczenie i przesłanie informacji o wielkości

Pismem

dnia 27.02.2014

osiągniętych obrotów w 2013 r.

w Gdańsku ustalił i stwierdził co

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
następuje:

jakościhandlowej arĘkułów rolno - spoz1łvczych
przez jakośćhandlową na|eży rozumieć cechy artykułu rolno-spożywczego dofyczące jego
W świetle przepisu art. 3 pkt 5 ustawy

o

organolepĘcznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii
właściwości
produkcji' wielkościlub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania,

prezentacji

i

oznakowania nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub

fitosanitarnymi.

W myślart. 3 ust. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 25.08.Ż006r o bezpieczeństwie zywności t żywtenta
(Dz.

U' z

2010 r.

Nr

136,

poz.9I4 z późn' zm.) ,,Cechy

obejmujqcych smak, zapach, wyglqd, w tym barwę

i

organoleptyczne to zespół cech

konsystencję środków spożywczych, które

można wyodrębnić i ocenić przy pomocy zmysłów człowieka. ".

Wprowadzane do obrotu artykuĘ rolno-spożYwcze powinny spełniać wymagania w zakresie
jakościhandlowej, jeŻeli w przepisach o jakościhandlowej zostały określone takie wymagania

oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych arĘkułów' jeżeli ich spełnienie zostało
zadeklarowane przez producenta

-

art.4 ust' 1 ww. ustawy

o

jakościhandlowej artykułów rolno

- spoz1łvczych'
Zgodnie

z

art. 42 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o bezpieczeństwie

Ąłunościi żywienia ,,Grzyby świeże

dopuszcza się do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych (...)' jeżeli: nie występują
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w nich żywe larwy lub kanaliki po larwach muchówek' a ilośćgrzybów zaczerwionych nie
przekracza 57o masy całkowitej grzybów.''.

Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia (wE) nr 17812002 Parlamęntu Europejskiego

z

dnl'a

28 stycznia 200Ż r. ustanawiającego ogólne zasady

i

i

Rady

wymagania prawa żywnościowego,

powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Zywności oraz ustanawiającego procedury

w zakresie bezpieczenstwa zywności (Dz. Urz. UE L 37 z I'2.2002, str. I ze zm.) zwane
,'Rozporządzeniem (WE)

nr

17812002 Parlamentu Europejskiego

i

Rady

z

dnia

28

dalej

stycznia

20a2 r.", stanowi: ,,Podmioty działajqce na rynku Spozwczym i pasz zapewniajq, na wszystkich
etapach produkcji, przetwarzania

i dystrybucji

w przedsiębiorstwach będqcych

pod ich kontrolq,

zgodnośćtej 4nunościlub pasz z wymogami prawa Ąnvnościowego właściwymidla ich dziąłąlności

i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów

"

. Dotyczy to zatem i ostatniego szczebla, jakim jest

sptzedaż konsumentom.

z art.3 pkt 4 cytowanej ustawy o jakoŚci handlowej art. rolno to czynnoŚci w rozumieniu art. 3 pkt 8 Rozporządzenta (WE) rlr I78l200Ż

Definicja ,,obrót'' zgodnte
spożywczych,

Parlamentu Europejskiego Rady

z

dnia 28 stycznta 2002 r., czyli ,,wprowadzenie na rynek"

ozna.cza posiadanie żywnoŚci lub pasz

w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania

do

sprzerlaży lub innej formy dysponowanta,bezpłatnego lub nte oraz sprzedaŻ, dystrybucję lub inne
formy dysponowania.

Uwzględniając powyższe, za jakośćhandlową odpowiada nie tylko producent, ale także
przedsiębiorca prowadzący obrót handlowy produktami żywnościowymi,na każdym jego
etapie, w tym także detalicznym.

z art. 17 ust. 2 v'ryżej cytowanego rozpotządzenia (WE) Nr 178/2002 kary
w przypadku naruszenia plawa żywnościowego powinny byó skuteczne,

Zgodnte
zastosowane

proporcjonalne i odstraszające.
Ustawa

jednolity

z

dnta 21 grudnia 2000 r.

Dz.U. z2005 r. Nr

o

jakości handlowej artykułów rolno * Spozwczych (tekst

187, poz. 1577 ze zm.) stanowi

w art'

40a ust. 1 pkt' 3, że ,,kto

u,prowadza do obrotu artykuły rolno * Spozwcze nieodpowiadujqce jakościhandlowej olcreślonej

w przepisach o jakościhandlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu Ęch
artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciolłotnej wartości korzyścimajqtkowej
uzyskanej

lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno

SpoZWcZyCh do obrotu, nie niższej niż 500

-

zł."

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku ustalając wysokoŚÓ kary
pienięznej uwzględnił przede wszystkim: stopień szkodliwościczyttu, stopień zawinienia, zakres
naruszenia oraz dotychczasową działalnośći wielkoŚć obrotów'
Wykonuj ąc dyspozycj ę povlryższego przepisu Pomorski Woj ewódzki Inspektor Inspekcji
I-Iandlowej w Gdańsku stwierd zi| i uznalz
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-

stopień szkodliwości czynu za najwyższy, z uwagl na to, Ze wprowadzenie przez stronę

do obrotu - jako zywności- środkaspozywczego

posiadającego niewłaściwecechy

organoleptyczne _ grzyby zaczerwione było działanl'em w sposób istotny zagraŻĄącym interesom

konsumentów, naraŻając ich na zakup artykułu spoŻywczego nie nadającego się do spozycia.
Potencjalny nabywca środkaspozywczęgo w opakowaniu jednostkowym nie jest w stanie zbadac

jego cech organoleptycznych w chwili zakupu, dlatego tez musi zaufać sprzedawcy, Że ten
wprowadza do obrotu pełnowaftościowyprodukt odpowiadający wymaganym dla zywności
kryteriom j akościowym.
Strona nadużyła zaufania konsumentów wprowadzając do obrotu - jako pełnowańościowy- środek

nie posiadający wymaganych cech produktu deklarowanego jako zywnośÓ, który
na Swe wady organoleptycznę nie mógł i nie powinien być ptzeznaczony do obrotu.

spoŻywczy

z

uwagi

Wskutek povłryŻszego potencjalny nabywca tego produktu

-

na pozór pełnowartościowegośrodka

Spozywczego naraŻony był na zakup produktu posiadającego wady

organoleptyczne

dyskwalifikujące ten produkt jako zywność,a więc w rzeczywistości produktu bezwartościowego,
nie mleszczącego się w definicji zywności.

-

jako wysoki - wprawdzie strona postępowania
produktu, ponosi jednak zgodnie z przepisami prawa

stopień zawinienia przedsiębiorcy

nie wyprodukowała przedmiotowego

zywnościowego odpowiedzialnośó za jego jakość.Przywołany w treści decyĄi art. 40a ust.

1

pkt

3

cytowanej ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno-spozywczych wprowadził mechanizm

polegający

na tym, iŻ kaŻdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spozywcze

odpowiadające jakościhandlowej deklarowanej przez producenta

nie

w ich oznakowaniu, podlega

karze określonej w tym przepisie, a więc odnosi się do kaŻdej formy zaistnienia artykułu rolnospożywczego w obrocie. Szeroka skala prowadzonego obrotu detallcznego środkami spozywczymi

zobowiązuje stronę do podejmowania takich dztałan, które umozliwiłyby weryfikację ich jakości

t

zapewniłyby zachowanie określonych standardów jakościowych, chociazby popIZeZ właściwy

dobór dostawców, Żądanie dokumentacji odnoszącej się do kontroli jakościprzeprowadzanej przez
producenta bądź zlecanie - w sposób losowy - dokonywania stosunkowo mało kosztownych badań

laboratoryjnych. Strona nie dowiodŁa, Że dołoŻyłana\eżytej starannoŚci

i

podjęła jakiekolwiek

działania w tym zakresie. ZapobieŻenie stwierdzonym nieprawidłowościom leżŃo
Inspektora

-

-

zdaniem tut.

w mocy strony, która nie dochowała obowiązku zapewnienia w obrocie zywności

spełniaj ącej wymagane kryteria

j

ako Ściowe.

Zatem wprowadzenie do obrotu przedmiotowego podgrzybka marynowanego było następstwem
okolicznoś ci, za które strona pono si niewątpliwie odpowiedzialnoŚć.
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- zakres naruszenia wysoki - oceniając tę przesłankę tut' Inspektor uwzględnił ptzede wszystkim
nadrzędny cel cytowanej ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno-spozywczych, jakim jest
dobro konsumentów oraz charakter, rangę, ciężar gatunkowy stwierdzonego naruszenia z punktu
produktu oraz interesów i praw konsumenta. Cechy organoleptyezne artykułu
widzenia właściwości

rolno_spozywczego dotyczące

jego właściwości
organoleptycznych stanowią

element jakościhandlowej decydujący

o

najwaŻntejszy

wartościi użfiecznościtego arlykułu' Tym samym

wprowadzenie do obrotu przedmiotowego produktu pozbawionego warlości uzytkowej, a więc
najwazniejszego atrybutu kazdego towaru stanowi bardzo istotne z punktu widzenia właściwości
omawianego produktu naruszenie wymagań w zakresie jakościśrodkaspozywczęgo.

-

dotycltczusowa działalność-

Inspekcji Handlowej

z

dokumentacji zgromadzonej

w Gdańsku wynika,

ze

przez Wojewódzki

Inspektorat

strona po raz pierwszy naruszyŁa przepisy prawa

zywnoŚciowego.

.

wielkośćobrotów pozwula uznać stronę postepowania

7,a

makroprzedsiębiorcę.

Mając powyższe na uwadze Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
orzekŁjak w sentencji.

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

o

jakościhandlowej artykułów rolno * spoż1łvczych karę

ptenięŻną stanowiącą dochód budzetu państwa Spółka Jeronimo Martins Polska S.A.,
62-025 Kostrzyn, ul' Zniwna 5 powinna wpłacić na rachunek bankowy

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku

nr 03 101011400069692Ż3t000000 NBP Gdańsk
lub w kasie Inspektoratu, w Gdańsku, ul. M. Konopnicktej 4 codziennie w dni robocze w godzinach
7:15

-

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

Karanl'ezapłacona w terminie staje się za|egłośctąpodatkową w rozumieniu art. 51 $ 1 ustawy

z dtia 29 sierpnia

1997 r. ordynacja podatkowa

są odsetki za zwłokę zgodnie

z

art. 53 $

(t.Dz.U. zŻ0I2 r.) poz'

I ordynacji podatkowej

749), od której naliczane

.

POUCZENIE

I.

Zgodnte

z

art. I27

s

1

i 2 oraz art' 129 $

1

i 2 KPA stronię postępowania

niniejszej decyĄi do Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji

i

słuŻy odwołanie od

Konsumentów - Pl. Powstańców

Warszawy 1' 00 -950 Warszawa. odwołanie należy wnieśó w terminie 14 dni od dnia doręczenia

decyzji Za pośrednictwem Pomorskiego Wojewodzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
w Gdańsku' ul. Konopnickiei 4, 80

- 240 Gdańsk.
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2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (ań.130 $ 2 KPA).
3. Zgodnie z art. 4}aust. 8 Ustawy z dnia21 grudnia 2000 r. o jakościhandlowej artykułów rolno

spożywczych (tekst jedn.

Dz. U. z Ż005t' Nr 787, poz. I5]7 ze

Zm.)

w

-

zakresie

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

z

dnia 29.08.1997r. Ordynacj a podatkowa (tekst jedn. Dz. U . z 2012 r., poz.

7

49).

otrzymuią:
1.Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie.
2. Wydział BA

ilm

3. ala

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspeltcji Handlowej
w Gdańsku
ul. Marii KonoPnickiej 4'
80

Wydział

iNież

Kontroli

- 240 Gdańsk

Aftykułów

Zywnościowych

Tel. (058) 34|

_ 09 _ 2Ą

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

Tel. (058)

341

-

87

-

83 wew. 34, 40
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