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Gdańsk. dnia 2014.08.

POMORSKI WOJEWODZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ

lj

w cołŃsKu

Sygn. akt: ZN.83 61.4t2

zotą.lŻ.llw"

Pan |ózefAndrzej Gawlik
Pracownia cukiernicza,,ESKIMo' BIs |ózef Andrzei Gawlik
ul. Wyspiańskiego 22

B0-434 Gdańsk

D
Na podstawie art"
artykułów

rolno

z dnlaL4 czerwca

.:l0a

E,

C Y Z J A Nr Z|{.D.3 4.20I4.JŻ

ust. 1 pkt 3

i

ust. 4 ustar,rry dnia 21 grudnia 2000 r' o jakości handlowej

Spozywczych (tekst jednolity I)'z. U. z Ż0I4 t", poz. 669) art. 104 s 1 i 2 ustawy
1960 r. I(odeks postępowania adn'rinistracyjnego (tekst jednolity

Dz"lJ z2013

r..

poz. 267) oraz $ 6 Zarządzenia Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
w Gdańsku Nr Po.110'13.2013.PH z dnia 14 maja 2013r. w sprawie upowaznienia pracowników
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Hancllowej w Gdańsku do podejmowania, wydawania oraz

podpisywania dec1,z-ji. postanowień, dokumentów'

i

l<oresponclencji

w imieniu

Wojewódzkiego

Inspektora.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspckcii l{andlorvej w Gdańsku
działając w osobię Anny Klecha
i

-

Naczelnika Wydziału Kontroli Artykulów Z1łvnościowych

Nieżyvnościowych leg. nr 000004, upowaznienie Nr Po.057.17 .2013.PH,
po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

wymierza przedsiębiorcy Panu Józefowi Andrzejowi Gawlik - Pracownia Cukiernicza,,ESKIMo''

BIS Józef Andtzej Garł,lik z siedz|bą w Gdarisku ul. Stanisława Wyspiańskiego 22 - karę pienięzną

w wysokości500,00 ( pięćset ) zł w zwlązku z wprowadzeniem do obrotu 6 par1ii lodów luzem
oferowanych do sprzcda'Ży na gałki - o łącznej waltclśoi 340.00

'{l

aó

zł nieodpowiadających jakości
str. t/a

'}o1U

("'Vń"a'\

handlowej określonej w przepisa,,h o jakościhandlowej, tj. w art. 7 ust. 1 pkt. 2 cytowanej ustawy
o jakoŚci handlowej

arlykułów rolno

-

Spozywczy ch

rozporuądzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w związku z $

z dnia

17 ust' 1 pkt. 7 l 2 oraz ust. 2

10 lipca 2001 r. rv sprawie znakowania

środków spoŻywczych (tekst jeclnolity Dz.l]. Nr 2014, poz.774) w tym:

z

1.

lody śmietanowe - 30 gałelr o łącznej nrasie 0,75 kg, o wartości60,- zł.

2.

lody jagodowe - 10 gałek o łącznej nłasie 0,25 kg, o wartości20,- zł.

3.
4.

lody ananasowe - 40 gałek o łącznej masie

5.

lody truskawkowe - 25 gałek o łączne.i masie 0,625 kg, o wartości 50.- zł.

6.

lody cytrynowe - 25 gałek o łączrrcj masie 0,625 kg, o wartoŚci 50.- zł

lody bakaliowe - 40 gałek o łącznej masie

uwagi na brak podania

w miejscu

1

kg, o wartości 80,- zł.

1

sprzedaŻy,

kg, o wartości 80,- zł.

na wywieszce dotyczącej danego

środka

spoŻywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom nazv'ry aIbo

imienia i nazwiska producenta orazWkazu składników.

PowyŻsze stwierdzono podczas kontroli przeprowadzonej

w

pracowni cukierniczej

,,ESKIMQ,, BIS ul. Stanisława Wyspiańskiego Ż2 w Gdańsktr, nalezącej do strony postępowania.

Uzasadnienie
W dniach od 12 częrwca2O74r do 17 czerw-ca 20l4r., inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej W Gdańsku. działa.1ac na podstawie upowaznietlia wydanego prZęZ

Pomorskiego Wojewódzkiego Inspcktora Inspekcji l-Iandlorł'cj w Gdańsku
Nr ZN.057.4\2.ŻO]4AB z dnia n.O6.20r4r. podstawa prawna: art. 3 ust. 1 - 3 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 88212004

urzędowych przeprowadzanych

w celu

z

dnta 29

kwietniaŻ004 r. w sprawie kontroli

sprawdzenia zgodności Z prawem paszowYm

i zywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwl'erząt i dobrostanu zwierząL
z3O.4.2OO4 r., Str.
17 ust' 3 ustawy

I-14ZeZm; Polskie

z dnta21 grudnia 2000

ur1ldon1" specjalne

oz'U.L

165

Rozdział 3 Tom 45 s.200 -25I), art.

r. o jakośoihandlowej artykułów rolno-spozywczych (tekst

jednolityDz.IJ.z20L4r.,poz.669),aft.3ust.ipkt6orazał1.3ust.
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. U.

1pkt1i2 ustawyzdntal5

z20l4r, poz.

148) przeprowadzih

kontrolę w pracowni cukierniczej ,,ESKIMO', BIS ul. Stanisława Wyspiańskiego 22 w Gdańsku'
naleŻącej do przedsiębiorcy Pana Józeta Andrzeja

Gawlik prowadzącego działalnoŚć gospodarczą

pod nazwą Pracownia Cukiernicza ,.ESKIMO'' BIS Jozef Andrzej Gawlik w Gdańsku
Stani sława Wyspiańsk

l'e go

ul.

22

str. 2/B

Zakręsęm kontroli objęto m.in. zagadnienia dotyczące prawidłowoŚci oznakowania
w miejscu sprzedaży lodow luzem oferowanych jako lody gałkowe.

W toku kontroli stwierdzono, Że do obrotu wprowadzono łącznte 6 partli lodów luzem,
oferowanych na gałki, o waftości340,0 zł, nieodpowiadających jakościhandlowej okreŚlonej
w przepisach o jakościhandlowej, tj::
a/

lody śmietanowe - 30 gałek o łącznej masie 0,75 kg, o warloŚci 60,- zł.

b/ lody jagodowe - 10 gałek o łącznej masie 0,25 kg, o wartoŚci 20,- zł.
c/

lody ananasowe - 40 gałek o Łącznej masie

d/ lody bakaliowe

_

1

kg, o wartości80,- zł.

40 gałek o łącznej masie 1 kg' o wartości80,- zł'

e/

lody truskawkowe - 25 gałek o łącznej masie 0,625 kg, o wartości 50,- zł.

f/

lody cytrynowe - 25 gałek o Łącznej masie 0,625 kg, o wartości50,- zł.

Zuwag7 na brak podania w miejscu sprzedaŻy ww. lodów luzem:

i

informacji o nazwie lub imieniu

nazwisku producenta oraz o wykazie składników. PowryŻsze nieprawidłowości natuszają

przepisy określone art.

J ust. 1 pkt. 2

cytowanej ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno

spoŻywczych w związkuz $ 17 ust. 1 pkt' I

t2

oraz ust.

2

-

rozporządzenia Ministra Roinictwa i

Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania ŚrodkÓw Spozywczych (tekst jednolity
Dz. U. Nr 2014, poz.714).

Przedstawiony wyzej stan faktyczny

i

prawny dał podstawę

administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pienięznej zgodnie

z
z

dnta 21 grudnia 2000

2014 t., poz' 669)

w

r.

o

do

z

wszczęcia postępowania

art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy

jakości handlowej artyhilów rolno-spoz7łvczych (tekst jedn. Dz' U.

zwlązku

z

wprowadzeniem do obrotu artykułów rolno

-

spozywczych

nieodpowiadających jakościhandlowej, określonej w przepisach o jakoŚci handlowej.

Pismem

w

z

dnl'a

'07.20I4r Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
Gdańsku zawiadornił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie
17

wymierzenia kary pienięznej

z

t7'tuŁu wprowadzenia

do obrotu ww. artykułów spozywczych

nieodpowiadających jakościhandlowej określonej w przepisach o jakoŚci handlowej.

Ponadto w piśmietym poinformowano' Że na podstawie art. 10 $
administracyjnego (tekst jednolity Dz. I]
azynnego udziału w toku postępowania

z

2013 r., poz. 269)

-

l

Kodeksu ptlstępowanict

stronie przysługuje prawo do

tj' do zapoznania się z aktami sprawy oraz

składania

wyjaśnień i wniosków dowodowych.

str. 3/B

Pismem

w

z

dnta

'07.20),4r Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
Gdańsku zwrócił się do przedsiębiorcy o wyliczenie i przesłanie informacji o wielkoŚci
17

osiągniętych obrotów w 2013 r.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku ustalił i stwięrdził, co następuje'

Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenta (WE) nr I]8l2002 Parlamentrr Europejskiego

z

dnia 28 stycznta 2002 r. ustanawiające ogólne zasady

i

i

Rady

wymagania prawa zywnościowego,

powołujące Europejski TJrząd ds. Bezpieczenstwa Zywności oraz ustanawiające procedury
w zakresie bezpteczenstwa zywności(Dz. U. L 3), z I.2.2002, str' 1)

Nr

-

dalej rozporuądzenie WE

178/2002, stanowi:

,,Podmioty działające na rynku spoŻywczym

i

pasz zapewiląą' na wszystkich etapach

produkcji, ptzetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność

tej

ży"vi,nościlub paSZ

z

wymogami plawa żywnościowegowłaściwymidla ich działalnoŚci

i kontrolowanie przestrze gania tych wymo gów''.
JakośÓ handlowa

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

spozywczych oznacza cechy artykułu rolno
organoleptycznych, fizykochemtcznych

i

-

Spoz}avczego dotyczące jego właściwości

mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji,

wielkoŚci lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji
i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi. weterynaryjnymi lub lrtosanitarnymi.

Wprowadzane

do obrotu artykuły rolno spoŻywcze powinny spełniaó

wymagania

w zakresie jakościhandlowej, jeżell' w przepisach o jakościhandlowej zostały określone takie
wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów' jeżell ich spełnienie zostało
zadeklarowanę przez producenta

Zgodnie

z

art.

-

art. 4 ust. 1 ww. ustawy.

3 pkt.8 cytowanego rczporządzenia (WE) Nr 178/2002, wprowadzenie na rynek

oznacza posiadanie zywności lub pasz

w celu

sprzedaży ,

z

uwzg|ędnienięm oferowania do

sprzedaŻy lub innej formy dysponowania. Uwzględniając definicję obrotu zawattą w ustawie

21 grudnia 2000 r.

o

z dnta

jakościhandlowej artykułów rolno-spożyvvczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669)

odwołującą się do treŚci art.3 pkt. 8 c1.towanego rozporządzentawE 17812002, zajakośćhandlową

odpowiada nie tylko producent, alę takŻe przedsiębiorca prowadzący obrot handlowy produktami

zywnościowymi, na każdym jego etapie, w tym takŻe detalicznym.
pojęcie ''wprowadzanie do obrotu'' dotyczy kazdego etapu obrotu

W prawie

i nie jest

zywnościowym

zawęŻone jedynie do

pierwszego wprowadzenia na rynek' Przedsiębiorca prowadzący sprzedaŻ detaltczną produktów
spożywczych jest odpowiedzialny za ich jakość.Takt teŻ kierunek wykładni prezentowany jest
w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2003r w sprawie C-315/05 (Dz. U. C331

str. 4/B

JK,,

z

dnia 30.12.2006 s.14)

w

którym wskazano,

żę wprowadzający do obrotu może być

odpowiedzialny zajakośćnawet w sytuacji, gdy jako zv'1łkłydystrybutor wprowadza do obrotu

produkt

w postaci

dostarczonej

przez producenta. odpowiedzialnośó kontrolowanego

przedsiębiorcy nie jest zawęŻona jedynie do czynności zwtązanych z dalszą odsprzedaŻą zywności.
Wymogi prawa zywnościowego w zakresie jakości handlowej odnoszą się do zywności oferowanej
konsumentom, dlatego teŻ zapewnienie zgodnościz tymi wymaganiami obowiązuje takŻe na etapie
handlu detalicznego.

Regulacje dotyczące oznakowania środków spoŻywczych zaularte są w cytowanej ustawie
o

jakościhandlowej artykułów rolno-spoż1+vczych
Według zapisu art. 7 ust. 1 pkt'

2

spoŻywczego zawiera informacje istotne

Spozywczego'

w szczególrrości inne

.

powyzszej ustaury

-

oznakowanie ar1ykułu rolno

z punktu widzenia jakościhandlowej artykułu rolno

-

dane umozliwiające identyfikację artykułu rolno

spożywczego oraz odróznienie go od innych artykułów rolno

- spożywczych'

Natomiast regulacje dotyczące oznakowania Środkórł, spożywczych bez opakowań lub
pakowanych przv sprzedaży określono w

Rolnictwa

i

$ 17

cytowanego powyzej rozporządzenia Ministra

Rozwoju Wsi z dnia 10 ltpca 2007 r. w SpralĄlie znakowania środków spozyvczych

w którym podano w:
ust. 1 ,,W przypadku środków spożywczychbez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży optocz

nzw środkaspozywczego podaje się:
1) Nazwę albo imię i nazwisko producenta;
2) Wykaz składnikow;
ust.2Informacje, o których mowa w ust'l' podaje się w miejscu sprzedaŻy na wywieszce
dotyczącej danego środka spoŻywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio
konsumentom.

Aft.

40a ust.

l

pkt. pkt.3 ustawy zdnta21 grudnia2000r.

o

jcłkościhandlowejartykułów

U. z 2014 t., poz.669) stanowt. Żę ,,Kto wprowadza do
spoż1avcze nie odpowiadajqce jakości handlowej deklarowanej przez

rolno-spoż1+vczych (tekst jednolity Dz.

obrotu artykuły rolno

producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pienięzne.j w wysokoścido pięciolłotnej

wartościkorzyścimajqtkowej uzyskanej lub ktora mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie
tych arQkułów rolno-spoz1+vczych do obrotu, nie nizszej jednak niż 500

zł.''.

str. s/B

Zgodnte

w

z

Nr 178/2002 kary zastosowane
prawa zywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne

art. 17 ust.

przypadku naruszenia

2

vłyŻej rozporządzenia (WE)

i odstraszające.
Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku ustalając wysokośó kary
pienięŹnej uwzględnił przede wszystkim: stopień szkodliwoścl czynu, stopień zawinienia, zal<res
naruszenia oraz dotychczasową działalności wielkośćobrotów.

Wykonując dyspozycję powyŻszego przepisu Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji

Handlowej w Gdańsku stwierdzil i uznał:

o

stopień szkodliwości czynu za wysoki mając na względzie skalę zagrożenta interesów

o składzie lodow gałkowych, co
właściwego,zgodnego z oczekiwaniami wyboru.

potencjalnego konsumenta wskutek braku informacji

uniemozliwia konsumentom dokonanie

Konsument podejmując decyzję

o

zakupie towaru kieruje

się

przede wszystkim

podstawowymi informacjami dotyczącymi jego składu, które odzwierciedlają charakter

produktu

i

umozliwiają odróznienie produktu od podobnych środków spozywczych

dostępnych na

rynku. Wskutek braku naleŻytej wiedzy o składzie produktu, potencjalny

konsument był naraŻon5, na nieświadome dokonanie niewłaściwegowyboru ptzy zakupie, w

tym wyboru Z nęgatywnym skrrtkiem dla jego zdrowia w przypaclku np. gdy w składzie
znąd',ąą się substancj e alergenne.

o

stopień zawinienia przedsiębiorcy jako wysoki. Strona jako operator prowadzący produkcję

i obrót lodów na detalicznym rynku zywnościma obowiązek

znajomoŚci

i

przestrzeganta

przepisów plawa dotyczących znakowania zywnoścl oraz wykazywac naleŻ3Ąą starannoŚć

dla

zadoścuczynienia wymogom tych przepisów. Podanie wykazu składników na

wywieszkach dotyczących lodów luzem oferowanych jako lody gałkowe lub w inny sposób

w miejscu dostępnym bezpoŚrednio konsumentom naleŻy do elementarnych obowiązków

przedsiębiorcy prowadzącego

ich

sprzedaŻ,

a

zapobiezenie stwierdzonym

nieprawidłowościom |ęŻało w mocy strony. Strona postępowania,

w toku

kontroli,

swiadczyła, że nie znała przepisów prawa zywnościowego regulujących znakowanie

Środków spozywczych luzem.

Z

materiałów zgromadzonych pTZeZ Pomorskiego

WojewÓdzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w gdańsku wynika, że jest to pierwszy
przypadek wprowadzenia ptzez stronę postepowania do obrotu na lokalny rynek artykułów

spożywczych nieodpowiadających jakościhandlowej określonejw przepisach o jakości

handlowej. Strona

w dniu

zakonczenia kontroli

informację o producencie lodów

-

tj. 17.06.2014r uwidoczniła w

produkcja własna. Ponadto pismem

z

cenniku

dnta I8.06.20I4r

strona poinformowała, że w sali sprzedazowej pracowni cukierniczej uwidocznlła wykaz

składników, łącznie z alergenami, zawattych

w

oferowanych lodaclr.

Po

analtzię

str" 6/8

i+
ptzęsłany ch clokumentów potwie r dząący

ch rcalrtzacje

poWyZSZe

go Pomorski Woj ewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku stwierdził, ze podjęte działanta nie do końca
zostaLy prawidłowo zreallzowane ponleważ w składzie Sulowco\ĄYm poszczególnych

rodzajow lociow wykazano obecnośó róznego rodzaju past nię podając

ich

składu.

Zobowiązano stronę do modyfikacji sporządzonego zestawienia o brakujące informacje w
zakre

si

e

o

znakowania artykułów

Sp

ozywczych wprow adzany ch do obrotu'

zakres naruszenta wysoki, poniewaz v\Ymóg podawania wykazu składników przy towarach

oferowanyclr

do

sprzedaŻy luzem jest praktycznie jedynym wymogiem

oznakowania tego rodzaju towarów

i

tym Samym stanowi jeden

z

W

zakresie

nąwaŻniejszych

ęlementów jakoŚci handlowej.
wielko śćobrotów

p

ozw ala uznać stronę za mikroprzedsiębiorcę.

Majqc powyższe na uwaclze Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji llandlowej

w

Gdańsku orzekł jak w sentencji.

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

o

jakościhandlowej artykułów

rolno

spoż1nuczych kary

pienięzną stanowiącą dochód budzetu państwa przedsiębiorca Pan Jozęf Andrzej Gawlik
prowadzący działalnośćgospodarczą pod nazwą Pracownia Cukiernicza ,,ESKIMO'' BIS Józef
Andrzej Gawlik

z

siedztbą

w Gdańsku ul. Stanisława Wyspiańskiego 22 powinien wpłacić na

rachunek bankowy:
Wojcwódzkiego Inspektoratu Inspekcii lIandlolvej w Gdańsku

nr 03 101011400069692Ż31000000 NBP Gdańsk
lub w kasie Inspektoratu, w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4 codziennie w dni robocze w godzinach

7:I5 _ 15:15 w terminie 30 dni od dnia, w którym decyĄa o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Karanlezapłacona w terminie staje się zaległościąpodatkową w rozumięniu art' 51 $ 1 ustawy z
dnia29 sierpnia 1997 t. ordynacja podatkowa l Ę.Dz.U. z2012 T', poz.749.l, od ktorej naliczane
są odsetki za zl*Ąokę zgodrrie

z

aft. 53 $

I ordynacji podatkowe j.
Pouczenie:

l.

Zgodniezarl. ]27 s 1i2Orazart. ]29 s l i2 Kpastroniepostępowaniaslużyodłvołąnie
od niniejszej decyzji do Prezesa Urzęńt ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl.
Powstańcóyl I,Yąrszawy ], 00 -950 Warszawa. odwołanie należy wnieśćw terminie 11 dni
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od dnia doręczenia decyzji zcl pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej w Gdansku, ul. M. Konopnickiej 4' 80

2.

j.

- 240 Gdańsk'

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art.130 $ 2 k. p. a.).

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

o

jakościhandlowej artykułów

rolno - spozwczych /Dz. U. z 2014 r., poz. 669/ w zalłesie nieuregulowanym w ustawie, do
kar pienięznych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29.08.]997

r"

Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. z 2012 r., poz. I 49./.

otrzvmuią:

7.

2.

3'

Pan Józef Andrzej Gawlik
Pracownia Cukiernicza,,ESKIMo'' BIS Józęf Andrzej Gawlik
80-434 Gdańsk ul. Stanisława Wyspiańskiego 22
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3.

Zgodnie Z art' 10(ł tt,yl' ,9

nlirtie

ytl

Ll'llcll1)))
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l.er

s

tr4łnnt je yt')lkonanie dec1lzji (art

c{nict

2I grttc{nia 2000 r.

' 1 3

a

sr

2 k. p. a')'

o jctkośt:ihancllou'ej artykułów

rolno*spożyłczycll/Dz. U. z 20]1r., pOZ.669/yv zalo"esie niettregttlo],fctl1yl1xw ustawie, do
r.
kar pienięznych stosttje się ocfilovlieclnio przepisy dziąłu III ustav;y z c{nia 29.08.1997
ordynacja potlalkowct /tj. Dz' U. zŻ0IŻ r ", poz' 7 49'/'
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