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Pani Irena Ba
Sklep Rybno-SpoĘwczy
ul. Jana Brzechwy

1

81-591 Gdvnia

DECYZJA
Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3

i

Nr

2N.D.24.20I4.25

art. 40 a ust. 4 ustawy dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości

handlowej artykułów rolno-spozywczych /tekst jednolity Dz. U . z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.l,

w związku z s 6 pkt. 1 Zarządzenia Po.1I0.I3.Ż0I3 Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej w Gdańsku z dnia 14 maja Ż0I3 r. w sprawie upowaznienia pracowników
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku do podejmowania, wydawania oraz
Inspektora, oraz art' 104
administracyj

ne

go (ltj.

D

s I i 2 ustawy

i

w imieniu Wojewódzkiego
z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania

podpisywania decyzjł, postanowień' dokumentów

korespondencji

z. U z 20 13r., poz. 267 )

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

-

Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Zywnościowych

i Niezywnościowych upowaznienie Nr Po.057.I].Ż0I3.PH, po

przeprowadzeniu postępowania

administracyjnego, wymierza przedsiębiorcy Irena Banaszczyk Sklep Rybno-Spożywczy,81-591
Gdynia, ul. Jana Brzechwy
karę pieniężną w

1

wysokości 700.00

(słownie : siedemset) złotych

w związku z wprowadzęnięm do obrotu 6 partii produktów rybołówstwa głęboko mrozonych,
glazurowanych oferowanych
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do
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sprzedaŻy
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/t',{ł

bez

opakowań

L/("

o warloŚci

1010,38 zł
U7

)"

jakościhandlowej, tj. $17 ust' 1
nieodpowiadających jakościhandlowej okreŚlonej w przepisach o
ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r"
pkt 4 oraz

$I7

ze zm.),
w sprawie znakowania środków spoŻywczych (Dz. IJ" z2007r, Nr 137' poz.966

llwd}i na niedopełnienie obowiązku podania w miejscu sprzedaŻy na wywieszkach
dotyczących tych produktów lub w inny sposob w miejscu dostępnym bezpośrednio

o z

konsumentom informacji dotyczącej iloŚciowej zawartości glazury lub ryby

Powyzsze stwierdzono w wyniku kontroli przeprowadzonej

Banaszczyk w Gdyni, ul. Jana Brzechwy

w

Sklepie Rybno-SpoŻywczymIrena

1.

UZASADNIENIE
W dniach od 31 stycznia do 04 lutego 20I4r., inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Gdańsku, działając na podstawie upoważnięnia Nr ŻN.osl.gz.20l4.ŁL z dnta
w
29'OI.2OI4r. wydanego przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
Gdańsku, podstawa prawna: art. 3 ust. I

_3

rozporuądzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE)

dnia 29.O4.ŻOO4 r. W sprawię kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu
zdrowia
sprawdzenia zgodności z pravłem paszowym i zywnościowym oraz regllł'amt doĘczącymi
wydanie
zwierz$. i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.04.2004 r' str. I-I4 zę zm.; Polskie

Nr

882/2004

z

z

specjalne Rozdział 3 tom 45 s. 200_25I), art. 17 ust. 3 ustawy
handlowej artykułów rolno-spozywczych (tj ' Dz.

t pkt 6 orazart'

Nr 151

IJ

'

z

2005 r'

Nr

dniaŻI.I2.2000 r. o jakości

187, poz. 1577 ze zm.), afc. 3 ust'

3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zdniaI5.I2..ŻOO0 r. o Inspekcji Handlowej (t"

zŻOO9 t.,

j

Dz.U.

poz' I2I9 ze zm.) przeprowadzili kontrolę w Sklepie Rybno-Spożywczyrntrrena

Banaszczyk w Gdyni, ul. Jana Brzechwy

W toku kontroli

1'

dokonano wyrywkowej kontroli prawidłowoŚci oznakowania produktów

rybołówstwa głęboko mrozonych, glazurowanych oferowanych
(luzem) - pakowanych przy sprzedaŻy

do

sprzedaŻy bez opakowań

.

W wyniku povryŻszego stwierdzono, Że w sklepie nie dopełniono obowiązku podania w miejscu
wywieszkach
sprzedaŻy informacji dotyczącĄ ilościowej zawartościg\azury lub ryby na
oferowanych do
d'otyczących 6 partii produktów rybołówstwa głęboko mrozonych, glazurowanych
sprzeduŻy bez opakowań o wartości 1010'38

zł,tj'

- Sandacza fiIet zę skórą , w ilości1,80 kg1'80 kg w cenie 52,90 złlkg;
-

Kostki zft\etow zmintĄa,w iloŚci 3,30 kg w cenie 2I,90 złkg;

_

Polędwicy zmirrtajabez skóry, w ilościŻ,20kgw cenie 33,90 złkg;
211

-

Flądry strzałozębnej filety, w ilości0,39 kg w cenie 29,00 złkg;

- Mrożonych
-

filetów zminta1a, w ilości5 kg w cenie 21,90 złlkg;

Limandy ŻółtopŁetwej filety lffozone' w ilości25 kg w cenie 25,90 zŁlkg
trub

w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom.

Powyzsze stanowiło naruszenie $17 ust. 1 pkt 4 oruz $1'7 ust. 2 wyŻes cytowanego rczpotządzenta

Ministra Rolnictwa

i

Rozwoju Wsi

z

dnia 10'07.2007

r' w

sprawie znakowania środków

spozywczych.
Przedstawiony stan faktyczny i prawny dał podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego

w przedmiocie wymieruęnia kary pieniężnej zgadnie z dyspozycją zawattą w art. 40 a ust.1 pkt
cyt. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

3

w związku z wprowadzeniemprzez

stronę postępowania do obrotu przedmioto!\Tch produktów rybołówstwa głęboko mrozonych,

glazurowanych nieodpowiadających jakościhandlowej określonejw przepisach

o

jakości

handlowej.

Pismem

z

dnia 25'04'2014r Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku

zawiadomił przedsiębiorcę Panią Irenę Banaszczyk Sklep Rybno-SpoŻywczy,81-591 Gdynia, ul.

Iana Brzechwy 1, dalej Zwanego ,,stroną'', o wszczęciu postępowania administracyjnego
w przedmiocie wymiqzenia kary pienięznej w związku Z wplowadzeniem do obrotu 6 partii
produktów rybołówstwa głęboko mrozonych, glazurowanych

o

wartoŚci 1010,38

nieodpowiadających jakościhandlowej określonej wprzepisach o jakościhandlowej' tj. $17 ust.

pkt 4 oruz $I7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007
w sprawie znakowania środków spożywczych(Dz.U. zŻ00]r, Nr 137' poz' 966 ze zm.).
Ponadto w piśmietym poinfofmowano' żę na podstawie art. 10
administracyjnego

(t.Dz'U.

$ 1 Kodeksu

Zł
1

r.

postępowania

z 20I3r poz. 267) _ stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w

toku postępowania tj. do zapoznania się z aktami spralły oraz składania wyjaśnień i wniosków
dowodowych.

Pismem

w

z

dnta 25.04.2014r Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zwrocił się do przedsiębiorcy

o

wyliczenie

i

przesłanie informacji

o

wielkości

osiągniętych obrotów.

odpowiedź otrzymano w dniu 09.05.2014r.
Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w

Gdańsku ustalił i stwięrdził

co następuje.

Jl

I

z

W myślart. 3 pkt. 8 Rozporządzenia (wE) nr 1,7812002 Parlamentu Europejskiego i Rady
dnia 28.OI.ŻO02 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa zywnościowego,

procedury
powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Zywnościoraz ustanawiającego
_
rozporządzenie
w zakresie bezpieczeflstwa zywności (Dz. U. L 3I z01"02.Ż002' s. I ze zm.) dalej
rynek
(WE) nr I78lŻ0O2 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia28.OI'2002r - ''wprowadzenie na
do
oznacza posiadanie zywności lub pasz w celu sprzedaŻy, z łtwzg\ędnieniem oferowania
sptzedaŻy lub innej formy dysponowania, bezpłatnego

lub nie oraz sptzedaz, dystrybucję i inne

formy dysponowania".
ań.8 ust.1 cytowanego rozporządzenia (WE) Nr 178 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia Ż8.O1.2OO2r - plawo żyr,rłrościowema na celu ochronę interesów konsumentów
i powinno stanowić podstawę dokonywania ptzez konsumentów świadomegowyboru zwląZanęgo
Zgodnie

z

ze spoŻywaną przeznich zywnością.
produkcji,
Podmioty działające na rynku spoŻywczym i pasz zapevłntĄą, na wszystkich etapach
tej
ptzetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodnoŚć

,,

i
Wmogami prawa zywnościowego właściwymidla ich działalności
(WE) nr
kontrolowanie przestrzegania tych wymogów'' - artykuł 17 ust' 1 cyt. Rozporządzenia
I7 8 l2OOŻ Parlamentu Europej skiego i Rady z dnia 28.0I .2002t .
zywnościlub pasz

z

jakościhandlowej art. rolno Jakośćhandlowa w myślart. 3 pkt 5 cytowanej ustawy o
jego właściwości
oZI7acZa cechy artykułu rolno-spozywczego dotyczące

spozywczych
organolepty

cznych, fizykochemicznych

i

mikrobiologicznych

w zakresie

technologii

produkcji, wielkościlub masy aIaz .vqrlrnagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania,
lub
prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi' weterynaryjnymi
fitosanitarnymi.

Wprowadzane

do

obrotu artykuły rolno-spozywcze powinny spełniaÓ wymagania

takie
w zakłesie jakościhandlowej, jeżeIi w przepisach o jakościhandlowej zostały określone
jeżeli ich spełnienię zostało
wymagania oTaZ dodatkowe wyrnagania dotyczące tych artykułów,

,

. zadeklaro wane

przez producenta

_

art.

4 ust. 1 cyt. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-

spozyłvczych.

_
40a
Ustawa o jakościhandlowej artykułow rolno spoŻywczych cyt. wyŻej stanowi w art.

ust. 1 pkt. 3:

nieodpowiadające jakości handlowej
,,Kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywczę
ptzez producenta w oznakowaniu
określonej w przepisach o jakościhandlowej lub deklarowanej

tych artykułówo

podle

ga karze pienięznej w wysokości do pięciokrotnej wartościkorzyści
411

majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostac uzyskana przęz wprowadzenie tych artykułów
rolno-spozywczych do obrotu, nie nizszej jednak niż 500 zł"

Kary zastosowane w przypadku naruszenia prawa zyvnościowego - zgodnie z art. 17 ust"
cyt" rozporządzenia

2

(WE) Nr t7812002 Farlamęntu Europe"jskiego i Rady - powinny być skuteczne,

proporcj onalne i odstraszaj ące.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku wykonując dyspozycję

40 a ust. 5 cyt. ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno

-

ar1.

spożywczych, przy ustalaniu

wysokoŚci kary pienięŻnej uwzględnił przede wszystkim: stopień szkodliwości czynu, stopień
zawinienia, zahes naruszenia, dotychczasową dziaŁalnośó oraz wielkość obrotów podmiotu'

Wykonując dyspozycję powyższego przepisu Pomorski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej w Gdańsku stwierdzi| i uznał:

C

stopień szkodliwości czynu za wysoki, bowiem informacja o zawartości glazury lub ryby należy

do najistotniejszych elementów oznakowania ryb glazurowanych sprzedawanych luzem pakowanych przy sprzedaŻy, gdyŻ pozwala konsumentowi na uzyskanie wiedzy o faktycznej
zawartości ryby w produkcie sprzedawanym na wagę ruZem

z

glazutą, tj. wodą. Zatem brak tej

informacji w sposób istotny naruszaŁ prawa i interesy konsumentow, gdyŻ pozbawiał ich rzetelnej

informacji o produkcie

i mozliwościdokonania

właściwego,zgodnego

z

oczękiwaniami wyboru.

Wskutek braku naIeŻytej wiedzy konsument został nataŻony na nieświadomedokonanie
nięwłaściwego wyboru pr zy zakupie.

o

stopień zawinienia przedsiębiorcy

jako wysoki . oceniając stopień zawinienia

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
nieprawidłowości powstały

w

Gdańsku wziął pod uwagę to, Że ujawnione

ł'l kontrolowanego przedsiębiorcy' który prowadząc wieloletnią

działalnośchandlową winien znac przepisy obowiązujące

i

Pomorski

w

obrocie produktami rybnymi

faktycznie funkcjonujące w obrocie prawnym od około 7 lat. Strona nie dochowała naleŻytej

staranności aby produkty rybne oferowane Iuzem były prawidłowo oznakowane, mimo iŻposiadała

w dyspozycji oryginalne opakowania tych towarów z prawidło!\Tmi oznaczęniarrti producentów
imiałatym samym pełną wiedzę o zawartości glazury w tych produktach.
o 7akres naruszenia wysoki - miarkując tę przesłankę Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji
Handlowej w Gdańsku stwierdził, że prawidłowe i pełne oznakowanie produktu stanowią jedne

z

waŻntejszych elementów jakościhandlowej

i

ocenił' Że btak w miejscu sprzedaŻy informacji

dotyczącej ilościowejzawartościglazury lub ryby było uchybieniem obowiązującym
zakresie przepisom, bardzo istotnym

z punktu widzenia

interesów konsumentów

i

w

tym

właściwości

produktów.

5/7

3.

Zgodnie

z

art. 40a ust. 8 ustawy o jakości handlowej artykułow rolno _ spozywczych

w zakresie nieuregulowanym w ustawie, do kar pienięznych stosuje

się odpowiednio

przepisy dziaŁulll ustawy z dnia29 sierpnia L997r ordynacja podatkowa.

Otrzymuja:
ul. Jana Brzechwy

1. Irena Banaszczyk Sklep Rybno-Spozywczy,81-591 Gdynia,
Ż. ala

3.

1
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Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
w Gdańsku
ul. Marii Konopnickiej 4,
80 * 240 Gdańsk

l
I
I

Tel.

Wydział Kontroli Artykułów Zywnościowych i

l

Tel' (058) 34| _

Nieżywności

i,il'ł.ppi.i;9u'^

il

1

;,;1 1'

11,ijpi6;;'',*; ;.

(058) 34t _09

Fax. (058)

rax. (058)

_24

341-08-77
341 - 87 - 83

87 _ 83 wew. 34,4a

717

