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,,Sent tl1ltlrnoc

CIrłopslra''

ul. Gdańska 38
83-330 Zuhowo

DnCYZ

J ANr

.2t|14.MK

ZFil.E).41

o umorzeniu postgpowania

Na podstawie art" 105 s l ustawy z dnta 14
administracyjnego lti 1)ł:. U.

l

2013 r., poz.Ż67l w

ozcl\Ą/oa 1960

'.r'xvla'z]<v

(lcJaliskr_r

Kodek,s

1;tl,;lępr.lv,,ania

l. al:l. 7 ust. 3 ltstarłly z clrliii 15 grLrdnia

2000 r" łl Inspekcji Iltntllov,ef lt1.Dz.TJ^ z2a14 r.. !]()Z' I48

Wojewódzkiego Inspe litclra Inspe kcji Flandlowej w

r'

l

ovl'z \ 6 Zarządzcnia l)<ltłrtlrskiegcl

Nr PO" 1 10.13.2013.PI-I z

c1nia l 4 nlaja

2a13r. w sprawie upowaznienia pracowników Wtl.jcrvóc1zl<iogo Inspektoratu Inspckcji i{allljlt.wej

w Gdańsku do podejmor'vania' wydawania oraz pocl1;isywaniir clecyzji. postanowict1"

i

korespondencji

W illlictritt Wcljewódzkiego

Ins1ic1tLol

a. il0

t1tlliLltrlr;ntÓrł'

pr'zcprorvadzctliLl ji)5tcp{l\'\'ania
l

administracyjnego

Pomorski Wojcwódzki Inspektor Inspcl<cii I{ancllorvci rv Gdańsl<u
działając w osobie: Ann.v l(1echa * Naczelnika Wvdziałlr l(ontroli Artykrrłów Z1'rłrlrl(ciorł,r-ch
i Niez1.vrrrościowych - lc8' rrr 000004. ttporł.aznienic Nr P(i'
|_!

ri1 :l

rz1l

[)

os t ęp0

\1/

:

i .: i

i

jakościhandlol,yej

0.Ł'l.2013.PII,

{l,,', ł :ł ł t' ! ł:i

w sprawie wydania dccr'zji lła ptldstawie art..ł(]ł '-l:l['
o

1l

l

tti'l);lit;lLll,ll l'rłln.is - S1ltlż1ll,l:l','.l'i-'il (lcił:lt.jccllitliity

]I

:0007
])z.LI' z 201_l r''' poz.6 rW

tll.:L _] i.|StŹlwy

dnia

gI'tLllrria

',łtl,

Chicl1lsLa''' ul' Gdańska 38, 83'.Samoporrroc
wpl'orvadzcnicnr do obrotr: 4 partii artykułów

o wymierzcniu przedsiębiorcy: GIlit_tna Spółtiz.lelrria

z

330 Zltktlr,rtl kar1' picnięzrlcj rv zlvi11zkLl
Spozywczyclr

-

przetworów nrięsnych (wędiin) oferowanyclr clo sprzeclaŻy luzem o wartości

7I,04 zł rv t'vm:

ilości1.890

a/ salccstln l<aszubski w

b/ kaszanltrr rł,iloŚci 1'115 kg

l<g rł, cenie

11,69 złlkg o wartości22.09 zŁ,

rł'cctlic 1().0() złllig o r,vartości 1l.]5 zł.

cl mctlła lulłsustllvit w iloŚci l'925 kg w cclrie 12.59 złlkg o wartoŚci 24,21 zł,
d/ parórr'lłi w

ilości1,020 kg w cenie 13,29 złlkg o wartoŚci 13,56 zł,

nieoc]porł'iadająoych jakościhancllorvei określolre.j r,r, przepisach o.iakości}randlowe.i, tj. w:

1)

A 17 ust. 1 pkt 2 oraz ust.

2

ror'porzz1c'lzctlia

Ministla Rolnictrł'a i Rozwo.iu Wsi z dnia 10lipca

200] r. v' ,łpruv;i.e znukclłl,ctllict .śroclkólt' .\|])()Zv\.1)CZyCł (tekst.jcdlrolit1' Dr. |.).2014 t" poz. v74)

z

urvagi lra bralr podania w nlicjscu sprzedaŻy, na r'vywieszce dolvczącej danego Śrrrdka

Spoz'v\ł'Czcgo

lub w inrry sposob rv nricisctl dostępnym bezpoŚrcclnio konsumentom lvykazu

składników'

Ż) art. 7 ust. 2 pkt 1 ustarły z
SpoZy1)CZyCł (tekst

dnja 21 grr-rdnia 2000 r. o jakości hantllol'vej artykułów rolno

jednolity: Dz'.U.2011

i:..

poz,.669) w związltu arl.47 ust" 1 ustawy z dn"

25.0E.2006 r. o bezpieczeń.slll,ia z.1.ll,rttl"it:i i z];lvienia (tekst jcclrro1it1': Dz.. U'

poz.9l1 z

poż'n. zm.')

z

-

zŻ}la

r.

Nr t36.

lrrvagi na JaliL. 7'C naz.vqr ww. 4 partii low'arów nie umożliwiaĘ'

lłonsuu;ł:ntox'i rozpoznanie rodza,iu

i

rvlaŚciwoŚci

tych śrorlkórv spożyrvczych orv

odroznicnie ic1r od irrrrych produktów,

wobec stwielclzenia jego bezprzedmiotołvości, poniewaz wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary

pienięznej

-

nar,vet

W

najniŻszej ustallrlwe.] wysokości - b)'łob}' rriezgodne

proporc.jona]ntlści wyrazoną rv art. 17 r:st.
Parlanrr:ntlr lluropejskiego

i

2 akapit trzect

rozporząd'ł'cnia (WE)

zasadą

178/2002

Rady z drria 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogóine zasady i

w}',tniłgania prawa zywnościowcgo, powołującego Europejski

Urząd ds. Bezpieczeństwa Zywności

oraz usta]larviającego proceclury w zakresic bezpleczenstwa zywności lDz. U. UE
t11.02 2002r.

nr

z

L 31 z

dnia

Nr 31,s.1zezm.l.

Powyzsze tiicplaniclłor,r,oŚci strł'ierdzono pilc1czits koIrtroli przcplorł,acizotrc.j w Sklepie firmowym
Gmirrnc-j Sp(lłclzielni ..Samopomoc Chłopslia"". ul. 3 Maja 13 w Zukou-ic.

IJzasadnienie
W clniach 23
Handlowc"i

w

-

26 czerwca 201'{ r.. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji

Gclańsku, działąąc lra pocistirwie upowaznietlia wydaneutl \)tZeZ

,"^*ior{1fl
\i4

'rik
Ltv

1,6

Wo.jewódzkiego Inspektora Inspekcji Handioiłt'i ) Gclańsku Nr Z|].057 '12,ł.2014.MK
z dnta 20.06.2al4 r.. ilclclstitwa prawna: art. 3 Llst. (r?zporrąclzenta Parlanłentu llrlr'opejskiego

i

Nr

z

29 kwietnia 2004 I. \Ą' sprawie kontroli urzędowych
przeprowadzanych w ceht sprawdzenia zgodnościz prawem paszowym i zyłvno$gigwym oraz
'
regułami dotyczącymi zdrowia zwtetząt i dobrostanl zwtetząt (Dz. lJ. L I9I z 28,5.2004' s.1
Rady (wE)

88212004

dnta

zpoŹn. zm.), afi. 17 ust. 3 ustawy z dnta 21 gruclnia 2000 r. o jakościhandlowej artykr"lłów rolno'
spoŻywczych (tekst jec1nolity Dz. U.

z

2014 r., po'l'.669.) w zlvlązku z art. 3 ust. 1 pkt 1-2 16

ustawy zdnia 15 grudnia 2000 r' o Inspekcji Hanc1lorł'e.j (tekst jcclnolity
przeprowadzili kontrolę ił'Slrlepie firmowynl w Ztrl<oriic.

Dz.U. z2()14

ul.3 Maja 13

poz. 148)

na\eŻąc1,m clo Gminnej

Spółdzielni ,,Samopomoc Clrłopska" z siedzibą w ZLrltowic.
W toku kontroli sprawdzono m.in' prawidłowośćozrrakowania wędlin oferowanych - wyłożtlnyclr
do sprzedaŻy Luzem *bez opakowań /pakowanychprly sprzedaŻyl

W wyniku

porv'-vŻszego stwierdzono,

.

Że prz'',l 4 partiach lvędlin

oferowan'vcl'r clo sprzedaŻy

tuzemo wartości7I,04 złtj.:

a)

salceson kaszubski w ilości1,890 kg w cenie 11,6() złlkgo wartości 22,09 zł

b)

kaszanka w iloŚci 1,115 kg w cęnie 10,00 zŁlkg o wartości II,l5 zł

c)

metka luksusowa w iloŚci 1,925 kg w cenie 12.59 złlkg o r'vartości24,24 zł

d)

parówki w ilości1.020 kg w cenie 73,29 złlkg o lł,irrtości73,56 zł

nie dopełniono obowiązktr podania w miejscrr spllcclaŻ1l na wywieszkach dotyczących wyżej
wymienionych produktóvr, lub w inny sposób w miejsctt dostępnym bezpośreclnio konsumentom
wykazu składników, co Stanow-iło naruszenie $17 tlst. 1

pkt 2 oraz

$17 ust. 2wyŻe1cytowanego

rozporzqdzenia Ministra lłolnicty,a i Ronłojtt Wsi z clnia ]0.07.2007 r. u)
śr o

dkow

Ponadto

Sp o

żyv ę 2y

ę

SprCDĄ)ie znukrm,ctnia

fu .

nMW ww. 4 partii

towarów nie umożlirvialy konsumentowi rozplznż|nic rodzaju

i właściwościtych środków spoż1łvczych oraz oÓ:óznienie ich od innych produktów, co stanowiło
naruszenie ałt' 7 ust'Z pkt 1 wyżej cyt' ustawy o jalrościirandlowej artykrrłów rolno

w związku

art"

-

spozywczych

47 ust. 1 ww. ustawy z dn. 25.08.Ż006 r. o bezpieczeństwie 4nvności i żyll,'ieniu.

Wyżej wymienione produkty opatrzone były wywicszkanri. na których poclano naz\,Ve lor.varu oraz
aęnęZa

i kilogram

tovt''arLt' l..Iacl we.jŚciem do skle1lLl Lirł,icltloztriotro

ilrlormację: ,,Sklcp lrirrlowy GS

SCh Zukowo".
oznaczenia producenta rł'w. r'vędlin (etykiety zarł'iet'itiącc m. in. inlbrmacje o wykazie skłaclrrików

otaz nazwie środkaSpozy\Ą'czego umozliwiającei tozpoznanle roclzaju środkaspoz1,wozego)
przył'ączone były bezpośrcdniodo wędlin. Ww. |owarY W)rłozone były do sprzctla

, * ,^or@

e,

1

3t6

r,

chłodniczej umieszczonej Za osobą sprzedającą, tj.

w

miejscu niedostępnym dla klienta

i uniemoz|iwiającym odczytanie informac.ji umieszczonych na etykietacli z oznakowaniem wędlin"
Prze c]staw.iony

stan faktycznr'

i

pi'llwtry dał podstawę clo wszczęcia postępowania

administracyjrlego u, sprawie rl,1,nlierzct'iia ka11' pienięznej w związku z wprowadzeniem do obrotu

Spółdzielnię ,,Samopomoc ('hlo1rska'' w Zukowie artykułow rolno - spozywczych
nieodpowiaclającyoh jakości hand1owej okreŚ1orrej w przepisach o jakości handlowej.

przez

GmiLrrrą

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 40a ust.

-

artykułów rolno

1

pkt 3 cytowanej Llstawy

o

jakości handlowej

spozywczyclr ,,kto lł,prowadza do obrotu artykuły rolno

-

spozywcze

nieodpowiaclające jakoŚci lrarrdlowej okrcślollc.j r,v przepisaclr o jakoŚci liand1owej lub deklarowanej

ptZęZ proclucetrta

w oznakowaniu

tyc1r :irt\,l<ułów, podlega karze picnięzrrej

w wysokości do

pięciokrotncj wartości korzyścimajątkor,vcj r-rz,vskanej lub która nrogłaby zostac uzyskana przęZ
wprorł,aclzerrie tyclr artykułów ro1no

Pismern

z

-

Spozywczyclr do obrotu, nic niższcj niż 500 zł.''

dnia 22.O8'2OI4t. Pornorski Wojewódzki Irrspektor inspekcji Handlowej

Gdańsktr zawiadomił stronę

o

ws7e./-ęe

wymierzenia lrary pienięznej

z

tytuJr-r wprowadzenia

w

iLr postępowania adrrrinistracyjnego

do obrotu

w

przedmiocie

Środków spoz1łvczych

nieodpowiaclających pod względem oznakor'vania jakoŚci handlowej okreŚlonej

w

przepisach

o jakościlrancl1or,vej. Ponadto w piśrrrietym poinformowano stronę o prawie do czynnego udziału

w kazdym stadium postępowania otaz o prawie do wypowiędzenia się co

c1o

zebranych dowodów

i materiałów orazzgłoszonych żądanprzed wydaniem decyĄi ( art. 10 $ 1 kpa).

Pismcnr

w

z

cinia 22.O8.2OI4

r.

}'otnclrsj<i Wojewódzki Inspekttlr Inspekcji Hand1owej

Gdańsku zwrócił się do przedsiębic)rcy

o wyliczenie i

przesłanie inlbrmacji

o

wielkoŚci

osiągniętyclr obrotów.

}romorski Wojewodzki Inspektor Irrspekcji Handlowej r,v Gdańsku ustalił i stwierdził'

co następuje'

W świet|cprzepisl-l art. 3 pkt 5

tt,s'ltLl..t'1,

o lakościhandlol,l,e.j urlykL.tlóv, rolna

- spo\naczych

ptzez jakośćhandlową naleŻy rozumjeć ccohy artykułu rolno-spozywczego dotyczące jego
organoleptycznych, fizykoclrenricznyclr i mikrobiologicznyclr w zakresię technologii
właściwości
produkcji, wielkościlub masy oIaZ wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania,
prezentacji i oznakowania nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub
htosanitarnymi.

Artykuł 17 ust. 1 Rozporząclzenia

z

(W11)

nr

17812002 Parlarncntul łJr-rropejskiego

dnia 28 stycznia 2OO2 r. ustanawiająccgo ogólne zasady

i

i

R-ady

wymagania prawa zywnoŚciowego,

powołującego Europejski Urząd ds. Bezpicczetistwa ZywnościoIaZ ustanawiającego procedury

w zakresie

bezpl'ecz,enstwa zywności (Dz.

Urz.

UE L3I z

L2.2OO2' str.

l ze zm') zwan"'Wi
\
4lt

ląr

(WL.) nr I7812002 Parlanrelltt't lluropejsl<iego i Rac1y z dnia 28 stycznia
",Rozporządzeniem
2aa2 t"", stanowi: ,,Pocinliotll clziałajqce na rynktl,Spoz)l|Ą;1'71'1lt ipasz zapewniajc1, na u'szystkich
etapach produkcfi, przełwa.rzania

i dystrybucji

l,v

przedsiębiorstwach będqcych pod ich kontrolq,

zgodnośćtej 4nvności lub pasz z wymogan'li praula zyulnościoulego właściulymic{la ich t]ziululności

i kontrolowanie przeslrzegunia tych ulynlogórt'". Dot1'c7.:l to

,urr- i ostatniego

szczebla. jakint jest

sprzeduŻ konsumentom.

Definicja ,'obrót'' zgocirrie Z
spaŻywczych,

al|".

3 pkt 4

c1.towanc.j ustar,vy

o jakościlrandlor'vej art. rolno

to czytmościw rozumieniu art. 3 pkt 8 Rozporządzenta

(Wi.-r)

Parlamentu Europejskiego Rady z dnta28 stycznta2002 r., czyli .,wprowadzenie

nzr

nr

-

178l20a2

rynek"

o'.1,nacza

posiadanie zywności lub pasz w ceiu sptzedaŻy' z uwzględnieniem oferowania do sprzcda'Ży Iub

innej formy dysponorł'ania, bezpłatnego lub nie tll'itz sprz'eclaŻ, dystrybricję lLrb itinc lbrmy
dysponowania.

Uwzględniając pc:wyższe, za iakośćhandlorł':1 odpowiada nie tylko prodrrcent. ale takŻę
przedsiębiorca prowadząc5l obrot handlowy produktami zywnościowYmi, w tyrrr takze na etapie
detalicznyrn"

W toku prowaclzonego postępowania Pomors]<i Wrljerr,óclzki Inspektor inspcki:.ji llandlowej
w Gdańsku dokonał arłalizy zcbr'anych materiałórr'' u, splarłic i tlcellY czytrlrikorł, r'lilł-vwających

na wysokość kary pit-lllgż.rlt'j d.: stopnia szlioc1livr,ości CZ\'llu' stopnia zarł,it'licllia" wielkości
obrotów kontrolowancgo ijego dotychczasowej działalnclścilra rynku zywnoŚcio\Ą'ym.

Pomorski Wojewódzki lnspektor Inspekcji l-Iancllowej stwierclził, Że braki rv oznzrkorvaniu
wymienionych artykułów spozywczych mają charakter drobnych niezgodności, który'ch istnienie
nie narusza w sposób zilaczny illteresów konsumcnttiw. Doclat]torł,o tlalezy naclnlicnić. iz ct1,kiety
zawlerające wykazy skłac'lnik<irł, lvęcllin oraz ich llaz\'v'\r' był-v przyłąc7'ol1ę bczpośrcc1nio do wędlin
i mogły zostac rrdostęplriotre lra l<azde Żądante klicnta.

Ponadto, przedsiębiorca i"locljął clziałanla naprawczc

klientów skoroszyt

ze wszystlrinri

jlrz rv trakcie kontroli,

uc1ostcpniając dia

wymaganym ilrfbnrracjarni dotyczącymi ol'crowan.vclr

clo

sprzeduŻy wędlin'

Dodatkowym argumcntctlj plzcrnawiając-vm 'ZL| Ltl'l'lt-lrzctlictr'i postcpclwirrria _jcst 1al<t" Ż'c był
to pierwszy przypadek str'ricrclzciria tcgo typu nicpl'alł ic]lorł'tlścilt ltontro1owanego prz'citsiębiorcy"

Zdaniem Porrrorskicgo Inspektora, nałozctlie lla Gminną Spółdzie1nię ..Satl'lopomoc

w Zukowie, keiry pienięznej w rnirrimalncj przcwidztanej w1,sol<ości bęclzie stało
w sprzeczności z art. 17 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu liuropejskiego i Rac1'v (WIJ) Nr
Chłopska''

178lŻ002 z drlia ]8 iL}e/'lrilt ]002r. Llsl'al)i.l\\il'.i:1."'.'r,,t'sti|11. zltslttl5 i rr1lllltgltilia prawa/\
żywnościowego.p()\Ąrlitt!llecgt, l rll'tlpcjsl'i Urzlltl .i::. lłt'/l'it',.'zetistrłlt./.ywtltlsci ul'.tz,,-,,,,'o'uiujĘ{e

W

)/()

I

L 3I z I.2.2002, s. I ze zm.), ktory
procedury w zakresię bezpieczeilstwa zywności (Dz. Urz. UE
powinny być
jasno wskaz uje, Żekary zastosowane w przypadku naruszenia prawa zywnościowego
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające'

WzwiqzkuzpowyŻszym,PomorskilłojewódzkiInspektorInspekcjiHandlowej
w Gdańsku orzekłjak w sentencji'

Pouczenie:

administrącyjnego stronie
Zgodruezart. I27 $ 1 i 2 oruzart..129 $ |i2 Kodel<supostępowania
Urzędu ochrony Konkurencji
postępowania służyodwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa
i Konsumentów. odwołanie na|eŻy wnieśó w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

w Gdańsku,
za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
_Ż40 Gdansk'
ul. M' Konopnickiej 4, 80
Otrzvmuis:

1.
2.

ala

q
Ts

P"l"o'.ki w"j"*ódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w
Gdańsku
ul. Marii KonoPnickiej 4'
80 _240 Gdańsk

Wydział

Ni

ZŃowo

Gminna Spółdzielnia,,Samopomoc Chłopska'" ul. Gdanska 38, 83-330

Kontrol I
lwvch

Artykułów

ZywnoŚciowych

Z uu. tOMoRSKiEco wUj E\ł'oL}ZKlEGo
HANpl-owEJ
r T.ISPEKTORA tNsPtKc$

Nł"uN-'We,'J"ą-''
Anna Klecha

wYDzlAŁU KoNTRoLl ARTYK UL0''
inCZEI-NIK
-iiwttogcrowvcH
I

NlEZYwNoŚcJ0\13/C}'r

Tel. (058) 341-a9 -24
Fax. (058) 341 -08 -77
Fax. (058) 341 * 53 - 37
Tel. (058)

341

- 81-

83 wew. 34, 40

6t6

