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POMORSKI WOJEWODZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W GDAŃSKU

Gdańsk. 2O|4"O9.le

/g1ą-.

Lr'.:;

sygn" akt: 2N.83 61.281.20 14.AB.ML

/'.'

tjs' t
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Pani
Joanna Jerenkiewcz

Żnct'1'lłz
ul. Chwarznieńska 47A
81-602 Gdvnia

DECY Z
Na podstawię art. 40a ust.
ańykułÓw rolno

z

-

1

JA Nr

Zi\.D.38.20I4.A8

pkt 3 oraz ust. 4 ustawy 'z dnl'a 21 grudnia Ż000 r. o jakościhandlowej

Spozywczyclr (tekst jednolity Dz.\]. zŻ014 r.,poz.669)' art. 104 $ 1 i 2 Ustawy

dnia 14 czerwca 1960r' l(odeks postępowania ac]mirristracyjnego (tekst jedn. Dz' U" z 20tr3 r.

poz" 267 ze zm.') oraz

$6

Z'aruądzenla Pomorskicgo Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji

Handlowej w Gdańsku Nr Po.110.13.2013.PlHz dnia 14 maja2073 r. w sprawie upowaznienia

pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji I{ancllowej r,ł' Gdańsku do podejmowania,
wydawania oraz podpisyrł,ania decyzjt, postanowieri" dokumentów

i

koresponclcncii rł, imieniu

Woj ewódzkiego Inspck tora.

Pomorski Woiewódzki Inspektor Inspckcii Handlowej w Gdańsku
działając w osobie: Anny Kiecha

-

Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Z1,wnościowych

i NiezyłvnoŚciowych- leg. nr 000004, upowaznienic Nr Po.057.17.2013.PIi,

po przeprowadzeniri

postępowania administrite1'.jnr:go, rvymierza przeclsiębiorcy Joannie

Jerenkiewicz, prorvaćlzącc.j dzlałalnośćgospodarcza pilcl nazwą: .Ioanna .Ir:renkiewicz Z'ŁGLI\RZ
w Gdyni, ul. Chwarznienska zl7A karę pieniężną u, tvYsol<ości 500,00 zł (pięćset złtltych) z tytułu
wprowadzenia do obrotu 1 partii artykułu rolno-spozyw'Ozego:

CŁru1iĄ.nl [L{.'uu AĄ

oĄ

r-ol\

!-)

CzekoladymlecznejzorzechanliBio,,il[cenerl''d100ge-Zpart1i4sztukwcenie11,15złlszt.
o war1ości 44,60 zł, Proclucent: Alce Nero
Wilkowa Wieś7' 05
o

-

-

Włochy, Dystrybutor:

BIo PLANET

Sp.

z

o.o.

084 Leszno, nieoclpow'iadającej jakościhandlor.vcj określonejw przepisach

jakości handlowej, tj. w:

a) $ 27 ust.

2

i

rozporządzenta Ministra l{olnictwa

z dnia 10 lipca Ż0a7 t.
Dz" U. z 2OI4 r., poz" 774}

Rozwoju Wsi

w sprawie znakowąnia środkóy, Spożyvtlę2ycŻ (tekst jednolity
z uwagi na brak uzupełnienia oznakolvania określeniem

''masa

kakaowa minimum "..%",

poprzez podanie zawartości całkowitc,i suchcj masy kakaowe.j,
b) sprostowaniu

do Dyrektywy

2000/36/WE Parlamentu Europejskiego

i Rady z

dnta

23 czerwca 2000 r. odntlszqcej się c\o w1lrobóvl kakaowych i czekoladowych przeznaczonych dla

ludzi (Dz. U. WE
s. 431)

L

19] z 3 sierpnia 2000 r., Polskie wydanie specjalne, rozdział13,tom25,

z uwagi na podanie w wykazic składników,,maslo kakaowe'' zamiast -

tłuszcz

kakaowy.

Fowyzsze nieprawidłowościstwierdzono poclczas kontroli przeprowadzonej w Sklepie w Gdyni

pt4l uI. S. Filipkowskiego 2, lok. U3,

naleŻącym do przedsiębiorcy Joanny Jerenkięwicz

Żp.ct dlłz, 8 I -602 Gdynia, ul. Chwarznieńska 47A.
UZASADNIEI{IE
W dniaclr 23-25.04.2014 r., inspcktorzy' Woiewódzkiego Inspektolatu inspekcji Handlowej

w Gdańsku, działając na podstawie upowaztlienia wydanego pTzez Pomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Inspekcji Handlowej
podstawa pfawna: aft. 3 ust. 1
88212004

z

w

-3

Gdańsku

Nr ZN.057.28I.20I4.AB z

dnia 22.04.2014 r.,

rozporz'ądzenia Parlamentu Europejskiego

i

Rady (WE) Nr

dnta 29 kwietnia 2004 I. \Ą' Sprawie kontroli urzędowyclr przeprowadzanych w celu

sprawdzenia zgodności z prawem paszowyl11 i zywnościowym otaz regułaml dotyczącymi zdrowia
Zwlerząt i dobrostanuzwtetząt (Dz' U.

z

L 19i z28.5.Ż004

r', Str. 1 z poen. zm.), atli.17 ust. 3 ustawy

dnia 21 grudnia 2000 r. o jakościlrandlowej artykułów rolno-spozywczych

187,poz. I5]7 zezm')wzwlązkuzatt.3 ust. 1pkt 6oraz ar1.3 ust. 1pkt
grudnia 2000 r" o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity

kontrolę

w

Sklepie

w Gdyni przy uL S.

(Dz.U.

1i2

Dz.U.22014 r.,poz.

Filipkowsktego 2, lok.

U3

z

2005 r. Nr

ustawyzdnia

tr5

148) przeprowadzili

należącym do strony

postępowania.

W toku kontroli

oznakowania oI'erowanych
sprawdzono prarł,idłowość

do

sprzedaŻy

produktów rolnictwa ekologicznego.

W wyniku

powyzszego stwierdzono, że w ofercie handlowej znąd'ował się artykuł

spoŻywczy - Czekolada mleczna z orzechallli Bio ,,alce nero" ćł }00g e, Froducent: Alce Nero _

Włochy, Dystrybutor: BIo PLANET Sp. z o.o' Wilkowa Wieś7, 05'- 084 Leszno w

oznako7apif|

Ittl
Iffi',l
,-U

Bct

kakaowa minimum ...'h"rpoprzez podanie

której nie podano wvmaganego określenia

',masa
zawartościcałkowitei suchej masy kakaowej, co stanowiło naruszenie $ 27 ust' 2 rozpotządzenta

Ministra Rolnictwa

i

Rozwoju Wsi

Spoz)Ąuczycł (tekst jednolity

Ponadto

W

z dnia

Dz.U. z2014

10 Iipca 2007 T. w Sprawie znakowania środków

t., poz.774).

oznakowaniu podano ,,masło kakaowe'' podczas gdy, zgodnie zę

i

sprostowaniem do Dyrektywy 2000 361WE Parlamentu Europejskiego

Rady

z

dnta 23 czerwca

2000 r" odnoszqcej się do u,yrobóltl kakaowych i czekolctdtlwych przeznaczonych clla ludzi (Dz. U"

wE L 29] z 3 sierpnia 2000 r., Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 25,s.431), winno być
,,tŁuszcz kakaowy''.

Frzedstawiony wyzej stan faktyczny

i

prawny dał podstawę do wszczęcia postępowania

administracyjnego w sprarł,ie wymierzenia kary pienięznej zgodnic

z

art. 10a ust. 1 nktf 3 ustawy

z

dnia 21 grudnia 2000 r. o.jakości handlowej artykttlóv, rolno-spclż1łvczych (tekst jednolity Dz"U"

z

2014 r., poz. 669). rł' zwl'ązku

z

wprowadzenietn do obrotu artykułu rolno

-

spożywczego

nieodpowiadającego jakoŚci handlowej określonej w przepisach o jakościhandlowej.

Działając na podstawie art. 33 ust.
(tekst jednolity

Dz.IJ. z 2014 r., poz.

1

ustawy z dnl'a 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

148), Pomor'ski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Flandlowej

w Gdańsku skierował r,ł1,stąpienie pokontrolne

z

(pisrrro nLllnel' ZN.8j61'281.2'2014.ML.AB.AB

dnia 12.06.2014 r.) do plzcdsiębiorcy Pani .IoallllY .Icrenkiewicz ( dalej strona postepowania)

informujące o stwierdzonyclr uclrybieniach. Strona postępowarria poinformowała (pismo

z

dnla

26.06.2014 r.), Że przeclmiotowa czękolada została zakupiona u clystrybutora Bio l]lanet Sp' z o.o.

Wilkowa Wieś7, 05-081- Leszno i jest rownteŻ przez ww. firmę znakowana poprzel, naklcjanie
polskojęzycznych etykiet. Strona zapewntła, Że będzie zwtacać większą Llwagę na oznakowanie
produktów oraz. Że zwróciła uwagę firmie Bio Planct Sp. z o.o. rra błędy w oznakowaniu procluktu.

Pomorski Wojewodzki Inspektor Inspekcji } lancllowej

W Gdańsku o

stwierdzonych

nieprawidłowościach poinformował dystrybutora Bio Planet Sp. z o.o., Wilkowa WieŚ 7, 05-084
Leszno (pismo numer ZN"8361.281.1.2014.ML.AB'AB

o

z

dnl'a 12.06.2OI4 r.) i jednocześnie wniósł

\,łprowadzantę do obrottr handlowego wyrobórł' oznakowanych zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami. W odpowiedzi na wystąpienie pokontlrllllc (pisnro z dnia 03.07'2014 r.) dystrybr'rtor
poinformował, Że wdrozy,ł działania naprawcze i ptlpr:awił oznakowanie przcclmiotowej ozekolady
mlecznej z orzechami Ilio.

Pismem z dnla 12.08.Ż0\4r Pomorski Wojewtidzki Inspektor Inspekcji Flandlowej w Gciańsku
zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary
pieniężnej zt7Ąułu wprowadzenia do obrotu ww. śrocllraSpozywczego nieoclpowiadajacego jakości
handlowej okreŚlonej w przepisach o jakościlrancllor,vej. Ponadto w piśnrietym poinformował.
ze na podstawie art. 10 $ 1 I(odeltsu postępowalria aclnrinistracyjnego

-

stronie

pr'y.łrrg,ipffi

\'\J]ł /
J EIT/

do czynnego udziału w toku postępowania, tj. do zapoznania się

z

aktami sprawy oraz składania

wyjaśnień i wniosków dowodowych'

Pismem z dnl'a 12.08.2014r Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handtrowej w Gdańsku

zwrócił się do strony postępowzlnia o w,vliczelrie i przesłanie inforrrracji o rł'ielkościosiągniętych

obrotów W 2013

r.

Przecisiębior'ca .Toziirna .Ierenkiewicz prze\<azała Żądaną informację w

obowiązuj ącytr'i tcrtrrinie.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w Gdańsku ustalił i stwierdził co

następuje:

z art.3 pkt 4 cytowanej ustawy o jakościhandlowej art. rolno *
to czynności w rozumicniu art. 3 pkt 8 Rozporządzenia (WE) nr 178Daa2

Definicja ,,obrót'' zgodnie
spożywczych,

Parlamentu Europejskiego Rady z, dnta 28 stycznia 2002 r.,

tj. "wprowudlenie na rynek"

-

posiadanie żywnościlub pasz w celu sprzcclaży, z uwzg|ęclnieniem ofcrowania do sprzedaży lub

innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaŻ, dystrybucję

i

inne formy

dysponowania.

odpowiedzialnośćza zgodnośó produktów

przęplsami prawa zyrłrrościowegoW zakręsie jakości

7,

handlowej ponoszą WSZyScy uczestnicy obr'otu tymi produktami.

sprzedawca detaliczrry.

co wynika

nr 17812002 Parlamentu Europejskiego i
zasady

strona jako

z art. I1 ust. 1

rozporządzenta (WE)

z dnta28 stycznta2002 r.

ustanawiającego ogólne

lq;t'ost
Rac1y

w tym takze

i wymagania prawa zywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa

Zywnościoraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczenstwa Zywności (Dz" Urz. UE L

z I.Ż.2002, str. ] ze

31

zm.') zwanego dalej ..rozporządzeniem (WE) nr I78l20a2",W świetlę którego'

podmiotT' dzialajqce na rytnku spozyrc:)'ttt

i

l't11,57

zapewniajq. no u),sz)).\'tkich etapach produkcji,

przelwo'rzaniu i tlysn,yl:uc.ji w przedsiębiors'/.:,t,uch będqcych pod ich kontrolą, zgodnośćtej żywności

i pasz Z

lĄ)ymogami

prawa ZWnościoyvego u,laściwymidla ich dzialalności i kontrolowanie

przeslrzegania tych wymogów'

Nie ma przy tym zna;zenia, na którym etapie

stwięrdzona

niezgodnoŚć powstała"

Stanowisko rł, zakresie odpowiedzialności poclmiotów działających na kazdym etapie obrotu za
'

jakoŚć handlową znajduje potwierdzenie rór'vniez

W orzecznictlvic

Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Warszawie - wyrok z, clnta 4 sierpnia 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 894110,
i wyrok z dntaT maja 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 126110.

Zgodnie

z

art.

4 ust. 1 ustawy o jakoŚci

1rarrdlowej wprowadzane

do obrotu artykuły rolno-

SpoZyWcZe powinny spełniać wyma-gania r'r, zakresie jakościlrandlowci. jezeIi
o jakoŚci

handlowej zosLały okreŚlone takie rł,yma ganla orazdodatkowe rvymagania

aftykułow' jeŻeli ich spełnienie zostało zacleklarow ane

przezproducenta

w

przepisach

dotvczacy@)

qltr

UIt,

nłłWI

bł
oznakowanie środków Spozywczych, jak wynika

z

al:t.

u'

l'tobóu, .'.'.n1o6grłl1lch został1'' określone

3 pkt 5 rrstawy o jakościlrandlowej jest

jednym z elementów jakościlrarrdlowei.

Wymagania dolyczące sposobu oznakorł'ania

w $ 27 ust. 2 cytowanego na lvstęprc rczporządzenia N1inistra Rolrrictwa i Rozrł'ojr: Wsi w sprawie
znakowania środkórł'Spozywczych, zgodnie z którym ,^oznakoulanie ......, czekolacty' '.uzupełnia

Się olcreśleniem ,,masa kakaowa minimum...oń, podajqc zalllarto'{ć ccłlkou,itei suchej

nxasy

kakaowej".
Ponadto w wykazie sl<jladilikór,v przedmiotowego \Ą)/robu podano ,,lTIaSło kakaowe'' podozas gdy,

zgodnie ze sprostowaniem do Dyrektywy 2000136/WI.j Parlamentu Europejskiego

23 czerwca 2000 r" odno'szqcej się do wyrobów
ludzi (Dz. U. WE
s. 431),

L 29] z 3

i

1rr,1rngy,ych

i

Rady

z

dnta

czekoladowych przeznaczorylch dla

sierpnl'a2000 r., Polskie wydanie specjalne, rozdział 13. tom 25,

winno byó ,,tłuszcz kakaowy''.

Kary zastosowane w przy'padku naruszenia prar'r'a zYrvnościolł,egclzgoclnie
razporządzenia (WE) Nl' i78/2002 Parlamentu iJlLr'cl1lejskiego
powinny iryć skuteczne.

Ustawa

z

(tekst jednolity

p

rclporcj onalne i odstrasza.j

i lłacl1'z drria

z

irrt. \7 ust.

2

28 stycznia Ża02

r"

ąc e.

dnia 21 gruclnia 2000 r. ł.l iakościhandltlwej arlykułriu, rolno

Dz. Il. z 7014 t., poz.669),

stanor,vj

-

Spożylłtlę7yęfu

w art. 40a ust.l pkt 3 ,.Kto tuprotvadzu

da

obrotu artykuły rolno-spozy,vcze nieodpowiadajqcc .iakości handlov,e.l okreśLone.f y, przepisach
o

jakościhandlowej lttb

clelrlartllt,cłne.j przez prochtcr:nlt.t lt, tlznctkou.,ctll.it.t lyc'h ctrb:kttlo'r, podlega

karze pienieżnei y y,'y,soko,(ci do pięciokrcltnej y,0r/O.\:Ci korzy.fui mctic1tkovlej uzy's'lranej lttb ktorą
mogłaby zostać uzyskanu przez vlprowctdzenie tych arlyktLłóul rolno-spożyu)Czych do obrottl nie
niższei iednak niż 500 zł.".

Pomorski Wojerł'ódzki Inspektor Inspekcji llancl1olvcj
cy.towanej ustawy

o lako'ic:i hctndlrlwej artyktiló:l, rolrto

w-

Gdarisku zgodnie

'z, arL.

-- ,s:poz)Ąl)CZ);Cł, ustala.jąc

40a ust.

5

rłvsokośckary

pienięznej uwzgiędnil przcrlc rvsz;l51|ęinr: stopieri szl<tlc]]jr.r'ośoi czyntr. stopień zavvitrienia. zakres
naruszenia, doty chczas

o rvz1

clzi ał alno śćoraz

wielko śćo bro

tó

w.

Wykonując dyspoz,vcję powyzszego przepisu Pomorski Wojewódzki Inspelttor Inspekcji
Handlowej w Gdańsku stwierdził tuznał:

o stopień szkodliv,ościczynLt za średni- zgoclnic Z tozporząclzetrietn Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia .ł gruclrria Ż00Żt w spraw'ic szczegołowycJl wymagań w zakresie jakoŚci
handlowej wyrobórv kal'at,ut'cil i czekoladowYch ( I)l. U' z,20O2r Nr 211, pr'l'ł. 1813 ze zm)
czękolada mlęczna jest rł'yrobcnr otrzymanym

z

rvyrobów kakaowych, cukrór'v
urcj,

i

mieka lub

Nicnra*W
\/t
{l
vr

Vvy
5/J

,

Oznakowanie Środka Spozywczego uniemoż,]jyvla konsumentowi uzysiranie pełniej i rzetelnęj
informacji o nabywanym torł'arze.

o

stol:lien zall,inienia przec{s'iębiorcy jctko śrec{ni- chociaz niepraił'idłowclścipowstały na etapie

etykietowania wyrobów

z winy

dystrybutora, to jednak kontrolowany plzedsiębiorca powinien

dołoż,ycwszelkich starań, aby wprowadzane do obrotu środki Spozywcze spełniały wymagania

okreśione w obowiązujących przepisaclr plawa zywnościowego. Stwierclzone nieprawidłowoŚci

w oznakowaniu czekolady mleczne1 z orzechani Bio rrie wymagały szczegołowych badań, tnoŻna
je było dostrzec w trakcie og1ęc1zin et.vkict. lccz strona tego nie uczvniła i wprowadziła óo obrotu
wyrób

l

ni eprar,viclłclrł'o oznakowźl]ly

zakl'es naruszenia

jako

;

średni- prawic1łclwa

i

rzetelna informacja udzielana konsurnentowi

stanowi jeden z ważniejszyclr elementów jakości handlowej;

.

wielkośćobrotóyl pozwala na uznanie firmy Joanny Jerenkiewi cz z'a mtl<roprzedsiębiorcę.

o

dotychczasov)a dziatalntlśćprzedsiębiorcy - Z dokumentacji zgromadzonej przez Wojewódzki

Inspektorat Inspekcji Hancliowej

w GdańsktL wynika, że kontrolowany plzedsiębiorca w okresie

ostatniclr 24 micsięcy po raz pierwszy naluszył przepisy ustawy o jakości'
|ll zwiqzku

Z

p()wyż.Szynt,

Pontorski WĘewódzki Inspektor Inspekcji llundlawej w Gdańsku

orzekłjuk w sentencji.

Mając poWyZSZe na ur,vadze Pomorski Wojcrł'<idzki Inspektor Inspekcji lIarrdlowej w Gdańsku
orzekl jal< rł sclltcllcji.

Napodstawieart.40aust.ói7ustawyojakościlrandlowejartykułówrolno-spoŻywczych-karę
pienięzną stanowiącą dochod budzetu państwa Joanna Jerenkiewicz prowadząca działalność
gospodarczą pod nazsuą: Joanna Jerenkicwic z' ZI:GLARZ w Gdyni, ul. Clrwarznieńska 47A winna

wpłacić na rachunek bankowy:

Wojewódzkicgo Inspclrtorzrtu Inspekcii Handltlrvcj lr' Gdańsku
NI]P Gclańsk Nr 03 101011400069692231000000
lub w kasie Inspektoratu w Gdańsku, ul" Konopnickiej 4 codzierrrrie rł, clni robocze, w godzinach
7"I5 _ 15.15 lv terminie 30 dni ocl dnia' rł.ltt(lrytłrdecyĄa o wymierzetriu kiiry stała się ostateczna"

Kara nlez'apłacona rł' lerminie staje się zalcgłoŚcią podatkową w tozulllienitl art. 51 $ 1 Ustawy

z

dnia 29 sierpnia 1991 r. Ordynacja podatkorva (tekst jedn.

naltczanę są odsetki zazwło\<ę zgodnie

z

art. 53 $ 1

Dz. U. z 2012 r., poz. 749), o&$t/rej

ww' ordynacji

podatkowej Gł||1l/l'

6t7

POUCZENIE

1'Zgodniezart.t27$1i2orazart. 129$1i2KPAstroniepostępowańiasłuzyodwołanie
od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów - Pl. Powstańców

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 Gdansk.

2. Wniesienie odwołania w

terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art.130 $ 2 KPA).
J. Zgodnie z art.40a ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakościhandlowej ańykułów rolno _
spoŻywczych (tekst jednolity

Dz. U.

z

2014 r., poz' 669)

w

zakresie nieuregulowanym

w ustawie, do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy Działu III Ustawy
29 .08.1997r.

Ordynacja podatkowa (tekst jed n. Dz.

tJ .

z

dnia

z 20 12 r., poz. 7 49.).

otrzymują:
1. Joanna

JerenkiewiczŻEGLARZ,8I-602 Gdynia, ul. Chwarznieńska 47A

2'Wydział BA w/m
3. a/a
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Po

morski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
ul.

Wydział

iNi

w Gdańsku

Marii Konopnickiej
80 - 240 Gdańsk

Kontroli

Arlykułów

Tel. (058)

347

-09 -24

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

4,

Żywnościowych

Tel. (058) 341 -
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