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Napodstawieart.40 aust. 1pkt4iust.4ustawy

zdniaLl

grudnia 2000r. o jakościhandlowej

arĘkułówrolno-spoĄnvczych(Dz.U.z20I4r.poz'669),art. 104$1i2Ustawyzdnia14
czerwca 1960 r" Kodelcs postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U ' z 2013 r. poz. 26] zę

zm') oruz

$6

Zarządzenta Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w

Gdńsku Nr Po'l10.13'2013.PH z dnia 14 maja Ż0I3 r. w Sprąwie upowaznienia pracowników
Wojewódzkiego Inspelłoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku do podejmowania, wydawania oraz

podpisynuania decyzji, postanowień, dokumentów

i

korespondencji

w imieniu

Wojewódzkiego

Inspektora,

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
działając w osobię: Anr'y Klecha

-

Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Zywnościowych

i Niezywnościowych - leg. nr 000004, upoważnienie Nr Po.057.17.2013.PH, po przęprowadzeniu
postępowania administracyjnego, vłymierza przedsiębiorcy

CITY HOME'S LfD. Sp. z o.

o.,

z siedzibą w Gdyni ul. Waszyngtona2l,
karę pieniężnąw wysokości1000'00 zł (słownie: tysiqc złotych),

w związku z wprowadzeniem do obrotu zafałszowanego w rozumieniu art.
ustawy

z

pkt 10 lit. c cytowanej

dnia 2I.12'2000 t. o jakościhandlowej artykułów rolno-spozywczych ańykułu rolno-

spozywczego

-

sałatki świętyMarekzfetą, awokado i sezamem a400 g o wartości26złzuwagi

na podanie w oznakowaniu niezgodnych

zawartą

3

z prawdą danych w zakresie składu - zgodnie z deklaracją

w cenniku w skład sałatki wchodził sera Feta a

fak<tycznie

do sporządzenia uzyto

sałatkowo _ kanapkowego,,Favita''.

o\lr..o'.."o}.o*nł

$.ą -o9. eo{\

4$*dt

sera

CoCo

Povryższe stwierdzono podczas kontroli przeprowadzonej w

cafe, club

&

restaurant w

Gdyni, ul. Waszyn gtona 2I.

Uzasadnienie
W

dniach 08

Handlowej

-

w Gdńsku,

14 lipca 2014

r'

inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji

działając na podstawie upowaznienia wydanego ptzez Pomorskiego

w

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
04.07.2014 r., podstawa prawna: art. 3 ust.

Gdańsku

Nr ZN.057.466'20I4Jo z

dnia

I,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia2}}4 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w

celu sprawdzenia zgodnościz prawem paszowym
zdrowia zwierzqt i dobrostanu nvierzqt (Dz. U. UE
ust. 3 ustawy

z dniazl.I2.200a

r.

o

i

L

żWnościowymoraz regułami doĘczqcymi
165

z 30.04'2004 r., s.

1

z poŻn. zm'), art.

1'7

jakościhandlowej artykułów rolno_spoż1nłczych (Dz'U. z20I4

r.poz.669),wzwiązkuzart'3 ust' 1pkt 6orazart.3 ust. 1pkt

1i2

ustawy zdnia 15 grudnia2000

r. o Inspekcji Hąndlowe7 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.' poz' 148) * przeprowadzili kontrolę
w placówce gastronomicznej

CoCo

cafe club & restaurant w Gdyni, ul. Waszyngtona 2I naleŻącej

do spółki.

Inspektorzy występując w charakterze nabywców zakupili 1 porcję sałatki świętyMarek

z

fetą, awokado

i

sezamem

a

400 g w cenie 26

zł za

porcję, która została wyprodukowana

w kontrolowanym zakładzie na zamówienie kupujących. Zamówienie zostało złoŻonę w oparciu
o dane za'warte w karcie menu udostępnianej dla konsumentów. Zgodnie z zawartą w karcie menu
deklaracją w skład ww. potrawy wchodził sera Feta'

W toku czynności kontrolnych inspektorzy stwierdzil| Że na stanie kontrolowanej placówki

nie było sera Feta. Jak oświadczyłaPani Joanna Wojciulewicz
sporządziŁaprzedmiotową sałatkę orazPan Jakub Bojanowski

z

-

kucharz, która faktycznie

- wicedyrektor spółki (oświadczenia

dnia 08.07.2014 r.), do produkcji zakupionej przęz inspektorów sałatki użyto sera sałatkowo _

kanapkowego

',Favita''

zarniast deklarowanego Sera Feta,

tj.

faktycznie innego składnika.

Inspektorom przedŁoŻono dowód zakupu sera użytego do sporządzenia zakupionej przez nich

"potrawy,

tj. fakturę vAT 2648lG447l20I4 z dnia

05.07.2014

r.

wystawioną przez lglotex

Dystrybucja Sp. z o' o.' ul. Polaka 20,8I _339 Gdynia, na zakup m' in. 5 sztuk aŻ70 g sera Favita.

Ujawniona nieprawidłowośów zakresie oznakowania potrawy, polegająca na podaniu
niezgodnie z prawdą danych w zakresie składu świadczyłao jej zafałszowaniu w rozumieniu art.
pkt 10 lit' c ustawy

o

3

jakościhandlowej artykułów rolno-spożywczych cyt. vłyŻej.

Przedstawiony stan faktyczny

i

prawny dał podstawę do wszczęcia postępowania

administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pienięŻnej zgodnie

z dyspozycją art.40

a ust.1
Ż

pkt 4 cyt. ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno-spozywczych w związku z wprowadzeniem

ptzez stronę postępowania do obrotu sałatki świętyMarek z fetą, awokado

i

sezamem a 400 g, tj.

potrawy zafil.szow anei.

Pismem

z

dnia Ż2.08.2014 r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w

Gdańsku zawiadomił stronę o wszczęciu ww. postępowania administracyjnego. Ponadto w piśmie
tym poinformowano' Żę na podstawie art' 10 $ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego

$.Dz.

IJ. z2013 r' poz. Ż67 ze zm.) stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w toku postępowania
tj.

do zapoznania się z aktami sprawy oruz skJadania wyjaśnieńi wniosków dowodowych.

Z

tego prawa strona skorzystała przysyłając

w dniu 08.09.2014 r. pismo, w którym wyjaśnia,
Żę wprowadzenie do obrotu sera Favita zamiast sera Feta było czynem nieŚwiadomym

i

niecelowym - spowodowane zostało zbięŻnościąnazw

i

popularnością sera Favita wśrod

przedsiębiorców gastronomicznych. Ponadto nie posiadali wiedzy na temat roŻnic pomiędzy selem
fęta a serem Favita'

Pismęm

z

dnia 22.08.2014 r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w

Gdansku zvłrócił się do przedsiębiorcy

o

wyliczenie

i

przesłanie informacji

o

wielkości

osiągniętych obrotów.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku zwaŻył, co następuje.

W myślart. 3 pkt. 8 Rozporządzenia (WE) nr I]8l2002 Parlamęntu Europejskiego i Rady z dnia
28.0I.2002 r. ustancnłliajqcego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujqcego

Europejski \Jrzqd ds. Bezpieczeństwa Zywnościoraz ustanawiajqcego procedury w zalłesie
bezpieczeństwa żywności(Dz.

U. L 3I z I.2.2002, stt. 1)

,,wprowadzęnie na rynek oznacza

posiadanie zywności lub pasz w celu sprzedaŻy, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub

innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaŻ, dystrybucję

i

inne formy

dysponowania".

Artykuł 17 ust.

i Rady z

1 cytowanego Rozporządzenia

(WE) nr 17812002 Parlamentu Europejskiego

dnia Ż8 stycznia 2002 r. stanowi: ,,Podmioty działające na rynku spoŻywczym

zapewniają' na wszystkich etapach produkcji, przetwatzania

i

i

pasz

dystrybucji w przedsiębiorstwach

będących pod ich kontrolą, zgodnoŚó tej zyłvnościlub pasz z wymogami prawa Źywnościowego

właściwymidla ich działalnościi kontrolowanie przestrzegania tych wymogów''.

Jakośćhandlowa

w myślart. 3 pkt 5 cyt.

spożywczych oznacza cechy artykułu rolno
organoleptycznych, fizykochemtcznych

i

ustawy o jakościhandlowej aft. rolno

-

spożywczego dotyczące jego właściwości

mikrobiologicznych

w zakresie

technologii

produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania,

prezentacji

i

fitosanitarnymi.

oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarn1tni, weterynaryjnymi lub

Ustawa o jakościhandlowej artykułów rolno - spoŻywczych cyt. .vqtŻej stanowi w art. 4 ust.
1, ze wprowadzane do obrotu

ańykuły rolno

jakości handlowej, jeŻeli w przepisach

o

Spozyvvcze powirrrry spełniaó wymagania w zakresie

-

jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz

dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez
producenta.

Artykuł rolno - spożywczy zafałszowany zgodnie z definicją zavłartą w art. 3 pkt
lit. c cyt. ustawy

z

niezgodny

o

10

jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych to produkt, którego skład jest

przepisami dotyczącymi jakościhandlowej poszczególnych artykułów rolno-

spoŻywczych, albo produkt,

w którym

wprowadzone zmiany'

w tym zmiany

doĘczące

oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwoścl',jeże|t
niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności

jeżeli w oznakowaniu podano niezgodne

z prawdą dane w

zakresie składu, pochodzenia,

terminu przydatnoścido spozycia lub daty minimalnej trwałości,zawartości netto lub klasy jakości
handlowej.

Biorąc powyŻsze pod uwagę Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji
uzstał', iz

w Gdańsku

Handlowej

kontrolowany przedsiębiorca jest odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu

zafałszowanej sałatki w rozumieniu art. 3 pkt 10 cyt' ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno -

spozyłvczych.

Na

skutek przeprowadzonego postępowania Pomorski Wojewódzki Inspektor

Inspekcji Handlowej w Gdańsku wydał decyzję o wymierzeniu przedsiębiorcy kary pienięznej.

Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno

_ spożywczych cyt.

uryŻej stanowi

w

art" 40a

wprowadza do obrotu artykuły rolno - spozywcze zafałszowane, podlega karze
',Kto
pienięznej w wysokości nie v,ryŻszej niŻ I0oń przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym
ust. 1 pkt 4

poprzedzającym rok nałoŻeniakary, nie nizszej jednak niz 1000.00 zł.''.

Kary zastosowane w przypadku naruszenia prawa żywnościowego zgodnię
wyŻej cytowanego rozporządzenia (wE)

Nr

z

ałt. I7 ust' 2

178/2002 powinny być skuteczne. proporcjonalne

i odstraszające.
Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku zgodnie

c1t. ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno

_

z

art' 40 a ust.

5

spożywczych, ustalając wysokośó kary

pieniężnej uwzględnił przede wszystkim: stopień szkodliwości, stopień zawinienia, zakres
naruszenia, doty chczasow ą działalno śó oraz wielko śćobrotów.

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

.

stopień szkodliwości czynu

omawianej sałatki sera sałatkowo

sera Feta

za najwyższy, gdyŻ wykorzystanie do

przygotowania

- kanapkowego ,,Favitd', zamiast deklarowanego w oznakowaniu

w istotny sposób naruszało interesy

konsumentów. Konsument podejmując decyzję

4

o

zakupie potrawy kieruje się przede wszystkim informacjami zawartymi

Informacje te

w karcie

menu.

w związku z powyŻszym powinny byó rzetelne i odzwierciędlaÓ charakter potrawy,

poniewaz wpływają one na odróznienie jej

od innych, podobnych potraw i w efekcie

na dokonanie

wyboru konsumenta przy zakupie' Konsument został wprowadzony w błąd, co do właściwości
potrawy, ponieważ użyty do wyprodukowania sałatki ser sałatkowo

wyprodukowany

z

mlęka krowiego, zaśdeklarowany

- kanapkonry ,,Favita'' był

w składzie ser Feta

produkowany jest

zmięszaŃi mleka owczego i koziego lub tylko zm\eka owczego. Należy tu równiez podkreślić,ze
nazwa ,,feta" została zarejestrowana jako chroniona nazwa pochodzenia i jest ona rozpoznawalna
wśród konsumentów, a w związkuztym posługiwanie się w oznakowaniunazwą składnika ,,feta"

podkreślałolepsząjakośćoferowanej potrawy, a tym samym wpływało na atrakcyjnośćoferty i

stanowiło zachętę do zakupu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że skutkiem zastosowania do
produkcji sera sałatkowo _ kanapkowego ,,Favita", znaczfiie tafszego w porównaniu do cen sera
Feta, konsumęnt kupując sałatkę grecką nabywa

w rzeczywistości nie tylko inny' ale t

tanszy

wyrób.

.

stopień zawinienia przedsiębiorcy jako najwyższyo poniewaz sałatka sprzedana

inspektorom w ramach zakupu kontrolnego zostaławyprodukowana w lokalu naleŻącym do strony i
to ona ponosi pełna odpowiedzialnośó za jakośćpotraw.

.

zakres naruszenia wysoki, bowiem informacja o składzie potraw stanowi jeden z
najwazniejszych elementów jakościhandlowej, a tym Samym wprowadzenie do obrotu
zafałszowanej potrawy w zakresię składu w myślprzepisu art. 3 pkt 10 lit. c ustawy o jakości

handlowej artykułów rolno

-

spoŻywczych cyt. wyŻęs stanowi istotne

z punktu widzenia jego

naruszenie wymagań w zakresie jakości środkaspożywczego'
właściwości

.

dotychczasową działalnoŚć _ z dokumentacji zgtomadzonej przez Wojewódzki Inspektorat

Inspekcji Handlowej

w Gdańsku wynika, ze u kontrolowanego przedsiębiorcy po raz pierwszy

stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno _ spożywczych c1t.
wyŻęj.

.

wielkośćobrotów pozwala na uznanie spółki CITY HOME'S LTD. Sp.

Z o.

o.

za mikroprzedsiębiorcę.

Biorąc powyższe pod uwagę Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w
Gdańsku orzek|jak w sentencji.

Na podstawię art. 40a ust. 6

i 7

cyt. ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno

-

Spozywczych karę ptenięŻną stanowiącą dochód budżętu państwa przedsiębiorca CITY HOME'S

LTD. Sp. z o. o. prowadzący

zal<ład gastronomiczny

powinien wpłació na rachunek bankowy:

CoCo cafe, club &

restaurant

w Gdyni

i

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Nr 03 1010 1140 0069 69223100 0000 NBP/o Gdańsk

[.}.

,j

lub w kasie Inspektoratu, w Gdansku, ul. M. Konopnickiej 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"

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległościąpodatkową w rozumieniu art. 51 $ l ustawy
z dnia 29 sierpnia |997 r. ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) od której
naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 $ 1 ordynacji podatkowej.

Pouczenie:

1'

Zgodniezart.727 s

1i2

oftzart.129 $ 1i2KPAstroniepostępowaniasłuzyodwołanieod

niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstanców

Warszawy 1, 00 - 950 Warszawa. odwołanie naleŻy wnieśćw terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji
Handlowej w Gdansku, ul. Konopnickiej 4, 80 _ 240 Gdńsk.

2.
3.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 $ 2 KPA).
Zgodnie

z art'

40a ust. 8 Ustawy

z

drua 21 grudnia 2000 r. o

rolno _ spożywczycł (tekst jedn. Dz. U.

z

2005 r.

jakościhandlowej arĘkułów

Nr 187, poz. t577 ze zm.) w zakesie

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

z dnia29.08.1997

Dz.U.22012

r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.

r., poz.749

ze zm,),

otrzymują:

t.

2.
3.

CITY HOME'S LTD. So. z o.

o.. ul. Waszynetona 21. 81

ala
Wydział BA

/t\N

-

342 Gdynia

Z up. POMORSKIEGO WOJl,wOlrZKiEOł

'*''ffiffi:trŁtnć''

ś"/s
Ięt
*\ %t

\ ĄCZELI{IK WYDZIAŁU KoNTRoLI

zymloŚctgwvcH

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w

N

Kontroli

Artykułów

Zywnościowych

t

nł'ryxuŁÓv

łlrżywNoŚclowclł

Tel. (058) 3Ą _a9 _Ż4
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