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Slupsk, drna 0.6.tstoPada 2018 r.

Nr akt kontroli: DS.ZN.83 6 1.298.2018.MP'AS'

Mariusz Jablorflski
Mariusz Jablorflski orOskaro',
,oMarine Sailoro' Miroslaw Jablofskit
Jaroslaw Bartha, Mariusz Jabloiski s.c',
,rZeglaga P as aierska" s. c. Miroslaw Jablofi ski'
Jaroslaw Bartha, Mariusz Jablorfiski, MMJ

INVESTMENT S.C.
ul. Obrofc6w WesterPlatte 10A
84-360

t

eba

DF;CYZJA Nr DS.ZN.D.68.2O18.MP

Na podstawie art. 40 a ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o iakoSci
f poz' 2212 ze zm') i
handlowej artykul^w rolno - spoiywczycft (tekst jednolity Dz.IJ. z 2017 ,
art. 104 $ 1 i 2 ustawy z drna 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
pkt 7 Zatz4dzenia nr
(tekst jednolity Dz.IJ. 2077 r., poz. 1257 ze zm.) oraz na postawie $ 4
po.l10.13.2013 pomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdarisku z
Inspektoratu
dnia 14 maja 201.3 r. w sprawie upowahnienia pracownik,w woiew6dzkiego
decyzji,
Inspekcji Handlowej w Gdarisku do podejmowania, wydawania oraz podpislwania
postanowiefi, dokument6w i korespondencji w imieniu Wojew6dzftiego Inspektora'

'PomorskiWojew6dzkilnspektorlnspekcjiHpndlowej

w Slupsku
reprezentowany przez Pani4 Joannq Zieliitskq Dyreklora Delegatury
z dnia
wojew6dzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdarisku - upowa2nienie
administracyjnego
23.06.2016 r. nr PO.057.33.2016.PH, po przeprowadzeniu postgpowania
wymieza przedsigbiorcy Panu Mariuszowi Jabloriskiemu prowadz4cemu dzialalnoS'
Jabloriski,
gospodarcz4 pod naTw4i Mariusz Jabloriski ,,oskar", ,,Marine Sailor" Miroslaw
1

ffi- Mrr*= i::{ontki s.c., ,,ZegIuga Pasaaerska" s'c' Mirostraw Jabloriski'
,@
S.C. z siedzibqprzy uI' obroric6w
^ililf, 6- Mr:= laHon:ki. MMJ INVESTMENT
zl (slownie dwa
_,[A ], _::,_r Leba- - karg pienigZn4 w wysokosci 2.000,00
fi.*m
llml z qtulu wprowadzenia do obrotu 4 partii wyrobow kulinarnych o
r
;6
rEEr. *L:r: E E..
: ilTn 1i; <rna76nej Sola o wartoSci 44,00 zL'
s-sek -areckich o wartoSci 36'00 zN'
- ::
art' 3 pkt 10 ustawy z dnia
przepis6w
q. f,'(rftlry +ozTlTcz,vch zafalszowanych w rozumieniu
(tekst jednolity DZu ' z
:: ggila -000 r. o jakoici handlowei artykul,w rolno - spo7ywczych
- podanie informacji
ll l r- pz- 1212 ze zm.), zuwagina umieszczenie w miejscu sprzedaly
-

.:ir

jako gl6wnego skladnika potrawy -nazwl
=enuryby: 1imanda26\topt'etwa'
Sola podczas, gdy faktycznie do ich przygotowatnaulyto
saiatki greckiej u?yto sera salatkowo
F-eta, podczas, gdy faktycznie do przygotowania

-

kanapkowego tlustego Favita'
2018 r'
powy*szestwierdzono podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 22 - 30 sierpnia
strony
w restauracji ,,AQUARIUM" w tr ebie przy ul. Nadmorskiej 9, nalea4cej do
postgpowania.

AZASADNIENIE
wdniach22-30sierpnia2018roku,inspektorzywojew6dzkiegolnspektoratu
dziaNaj}c na podstawie
Inspekcji Handlowej w Gdarisku Delegatura w Slupsku,
wydanego przez
UpowaZnienia do przeprowa dzenia urzqdowej kontroli .ZyvrmoSci'
pomorskiego wojew6dzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdarisku nr

pzeplowadzili kontrolg w restauracji
DS.ZN.057 .2g8.2018.J2 z dnia22 sierpnia2Ol8 roku,
9,nalea4cej do strony postepowania'
,,AQUARII,JM"" w Lebie przy ul. Nadmorskiej
plac6wki gastronomicznej' m'in'
W toku kontroli sprawdzano prawidlowoS6 funkcjonowania
w zakresie rzetelnoSci obslugi.
m'in' 2 porcje Soli smazonej oruz2
Inspektorzy wystgpuj4c w charakterzenabryc6w zakupili
ser feta' pomidor' papryka'
porcje salatki greckiej z deklarowanym skladem: saLata lodowa,
Zam6wienie zostalo ztoaone w oparciu o
og6rek, oliwki, czefwona cebula, dresing vinegrette'
przed wejsciem do lokalu'
dane zawarte w jadlospisie oraz cenniku awizo umieszczonym
oraz
z zawartqw nich dpklaracj4 konsumenci winni ottzymaf rybq sma:Zon4 SOLA
Zgodnie

salatkg greck4 zawienl4c4 skladnik gl6wny - ser FETA'
ze na stanie
w toku czynnosci kontrolnych inspektor zy badaj4c rzetelnos6 obslugi stwierdzili'

kontrolowanej plac6wki nie bylo ryby Sola oraz sera Feta'
przez inspektor6w ryby Soli
Jak ustalono w trakcie kontroli, do produkcji zakupionei
przedstawil Fakturg vAT
smazonej rrzyto limandy 26ltopletwej, na kt6rq ptzedsigbiorca
Sp' Jawna w' Kolodziejski'
F111181024572 2dnia22.08.2018 r wystawionlptzezP.H. ,,Koryb"
uwidoczniono
I. Stabrowska - wysocka, 84-100 Puck, ul. zankowa20' Na ww' fakttxze'
A' 5 kg (LIMANDA ASPERA)
sprzeda.ryby: LIM. ZOLT.FILET 5 -7 ozglazuta2s -3Ayo

-

informacje umieszczone na opakowaniu ryby oraznaww. fakturze
stwierdzono, ze oferowana w restauracji ryba pod nazwE,,sola", okazala sig by6 filetarri z

- w iloSci 5 kg. Weryfikuj4c

,Jimandy 26hopletwej" (Limanda aspera), a nie filetami z soli (Solea spp.- sole lub Solea
vulgaris - sola zwyczajna)
Zastosowanie dla tego produktu w miejscu sprzedu?y i-*y ,,sola", zarlrirast ,,limanda
26ltopletwa" jest naruszeniem art. 16 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady $fE)

tv 17812002 z dnia 28 stycnia

2002 r. ustana'vviajqcego og6lne zasady i wymagania prawa

2ywnoiCiowego powolujqcego europejski [Irzqd ds. Bezpieczeristwa Zyunofici oraz
ustanawiajqcego procedury w zalcresie bezpieczeristwa zwnofci (Dz.Urz.L 3l z 1.2.2002 s.T
ze zm.) oraz'wprowadza konsumenta w bl4d, co do rodzaju Srodka spo?ywczego, co jest
naruszeniem art. 7 ust. 1 lit. a) rozporz1dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1169120ll z &)ia25 pu1dziernika 2011 r. w sprawie przeknzywania konsumentom informacji
na temat 2Tnvnofci, zmiany rozporzqdzefi Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006

i

(WE)

nr

1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady

90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/1)/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporzqdzenia Komisji
(wE) nr 608/2004 (nz.u.r 304 222.11.2011, s. 18 zp6in. zm.).
Zgodrue ztreSci1ww. artykulu ,,Informocje na temat Zwnoici nie mogqwprowadzat w btqd,
w szczeg6lnoSci co do jego charakteru, to2samofci, wlaiciwo{ci, sldadu, ilofci, trwaloici, kraju
lub miej s ca po cho dzenia, meto d wytw arz ani a lub pr o dukcj i " .

I pkt I ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku
jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 262), mirnster wlaSciwy ds. rybol6wstwa

Ponadto stosownie do art. 7 ust.

rybnego (tekst
prowadzi :uv1kaa oznaczen handlowych produkl6w rybol6wstwa przyjEtych na terytorium
Rzecrypospolitej Polskiej, o kt6rym mowa w art. 37 ust. I rozporz4dzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 137912013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wsp6lnej

i

organtzacji rynk6w produkt6w rybol6wstwa akwakultury, zmieniaj4cego rczporz1dzeria
Rady (WE) nr 118412006 i (WE) nr 122412009 orcz uchylaj4cego rczporzqdzenie Rady (WE)

nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L354228.12.2013, str. l,zp62n.zm.).
W wykazie tJrm,,, solo" i ,,limanda 26hopletwa" zostaly wymienione jako rSime gatunki ryb i
w taki teZ spos6b powinny byf rozroimiane na rynku polskim, zv,rlaszcza, ze cepy soli s4
znacniewyhsze ni2limandy z6hopletwej
Ponadto ustalono, 2e do produkcji zakupionej przez inspektor6w Sal{ki greckej uzyto sera
salatkowo - kanapkowego Favita, na kt6ry przedstawiono kontroluj4cym Fakturg VAT nr
180011072612018 z dnia 10.08.2018 r. do paragonu - Serek FAVITA 18% w iloSci 2 szt. $toz.
163) - wystawion1przez DINO POLSKA S.A., ul. Ostrowska 122,63400 Krotoszyn - Market
D-726,A1. Sw. Jakuba 26,84-360 N-eba- data sprzeduzy 01.08.2018 r.
Weryfikuj4c informacje umieszczone na opakowaniu sera oraz na wwr fakturze stwierdzono,
ze oferowana w restauracji Salatka grecka posiadala w swoim skladzie ser Favita, a nie jak.
I

deklarowano ser Feta.

Nazwa ser Feta jest zastrze2ona v'ryl4cznie dla ser6w pochodz4cych z Grecji i jest chroniona

przepisami rozporz4dzenia Rady

$fE) nl

51012006

w sprdwie

ochrony

oznaczeft

geograficznych i nazw pochodzenia produktdw rolnych i irodk6w spolnvczych (Dz.U.L 93 z
31.3.2006, s. 12 zp62n.zm.).

Od dnia 14.10.2007 r. ser pod nazwq ,,Feta" mohe by6 produkowany jedynie na terytorium
Grecji, na vqclznaczonym obszarze geografrcznym. Do produkcji sera ,,Feta" uZywane jest
v,rytqcznie mleko owcze lub mleko owcze z ewentualn4 domieszk4 mleka koziego (domieszka

ta moae wynosii maksymalnie 30%). Mleko pozyskiwane jest od lokalnych ras owiec i k6z,
kt6rych pozywienie stanowi roSlinnoSd wystgpuj4ca na obszarze wskazanym w specyfikacji.
Podczbs procesu produkcyjnego zachowana musi byi receptura i tradycyjne metody produkcji.
Natomiast ser satratkowo - kanapkowy ,,Favita" wyprodukowany jest z mleka krowiego.
z dodatkiem soli, regulatora kwasowoSci E 575.

Prledstawiony wyZej stan faktyczny i prawny dal podstawg do wszczgcia postgpowania
administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pienigZnej na podstawie art.40 a ust. I pkt
4 ustawy z dnia"2l grudnia 2000 r. o jakoSci handlowej artykul6w rolno - spoZywczych.
Pismem z dnia 12 puldziemika 2018 r. Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej
zawiadomil strong

o

wszczQciu

z

urzEdu postgpowania administracyjnego

w

przedmiocie

wymierzenia kary pienigznej, z tyttilu wprowadzenia do obrotu 2 porcji ryby smaZonej
zadeklarowanej jiko sola oraz 2 porcji salatek greckichzalalszqlryanph.
Ponadto w piSmie tym poinfornowano, 2e na podstawie art. 10 $ I Kodelau postgpowania
administracyjnego: ,,Organy administracji publicznej obowiqzane sq zapewnit stronom czynny
kaadym stadium postgpowania, a przed wydaniem decyzji umohliwit im
wypowiedzenie sig co do zebranych dowod|w i materialfw oraz zgloszonych hqdafi".
Pismem z dnta 12 pu2dziernika 2018r. Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej
zwr6cil sig do strony postgpowania o wyliczenie i przeslanie informacji dotyczqcych wielkoSci
obrot6w oraz przychod6w osi4gnigtych za rok 2017, celem uwzglgdnienia wszystkich

udzial

w

okolicznoSci branych pod uwagg przy wymierzaniu kary pienigZnej.
Pismo w tej sprawie wplynglo do Delegatury w Slupsku w dniu 2 listopada 2018r.

Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalil i stwierdzil:
Zgodnie z art. 17 ust.

I

rozporz4dzenia (WE) nr 17812002Parlarnentu Europejskiego i Rady z

dnia28 styczria2002 r. ustanawiajqcego og1lne zasady i wymagania prm,va Zywnoiciowego,
powolujqcego Europejski Urzqd ds. Bezpieczeristwa Zywnoici oraz ustanawiajqcego
procedury w zalcresie bezpieczeristwa 2ywnoici (Dz.U.L 31 z 01.02.2002 str. l), kuizdy
z podmiot6w dzia\ajqcych na rynku spo?ywczym: producent, przetwarzajqcy czy dystrybutor,
obarczony jest obowi4zkiem zapewnienia w przedsigbiorstwie, bgd4cym pod jego kontrol4,
zgodno5ci ZywnoSci z wymogami prawa ZyrvnoSciowego wlaSciwymi dla jego dzialalno5ci
i kontrolowanie przestrzegania tych wymog6w. Powyzszy obowi4zek zostal powt6rzony w art.

8 ust. 2

i 5 rozporu4dzenia nr 1169120Il -

podmioty dzia\q4ce na rynku spo?ywczym

zapevtniajqprzestrzeganie w przedsigbiorstwach pozostaj4cych pod kontrol4 wymog6w prawa
dotyczqcego informacji na temat ZyvrnoSci

i

odpowiednich przepis6w laajowych maj4cych
ze wymogi te s4 spelni one. Z ust. 2 tego artykutu

ich dzial.alnoSci i upewniaj q siE,
wynika, ze podmiot odpowiedzialny za informacjg na temat ZywnoSci zapewnia obecnoSi i
znaczenie dla

I

rzetelnoS6 informacji na temat ZywnoSci zgodnie zmajqcymzastosowanie prawem dotycz4cym

informacji na temat zyr,vnoSci orazz wymogami odpowiednich przepis6w krajowych.
Takim podmiotem dzialaj4cym na rynku spo2ywczym jest strona postqpowania, kt6rej
dzialalno SO o dpowiada defi nicj i obrotu.
W odniesieniu do kwestii podmiany asortymentowej, strona ponosi odpowiedzialnoS6
za wprowadzenie do obrotu ryby Sola oraz saNatek greckich z serem Feta, jako produkt6w
zafalszowanych, poniewa| zgodnie z definicj4 zawart1 w art. 3 pkt l0 ustawy o jakoSci
handlowej artykul6w rolno - spoaywczych: ,, artykul rolno - spolnvczy zafalszowany - produld,
lct6rego slclad jest niezgodny z przepisami dotyczqcymi jakoici handlowei poszczeg6lnych
artykul6w rolno-spo2,yvvczych, albo produkt, w kt6rym zostaly wprowadzone zmiany, w tym
zmiany dotyczqce oznakowania, majqce na celu ulvycie iego rzeczywistego sldadu lub innych
wlasciwoSci, je2eli niezgodnoici te lub zmiany w istotny spos6b naruszaiq interesy
konsument6w finalnych, w szczegdlnoici jeheti w oznakowaniu podano niezgodne z prawdq
dane w zalqesie slcladu, pochodzenia, terminu przydatno1ci do spo2ycia lub daty minimalnej

i handl ow ej' "
Zdanem Pomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, strona miaNa
moZliwoSf zidenffikowania sprzedawanego gatunku ryby i mogla to zweryfikowa6, w oparciu
o informacj e zarrrieszczone na opakowaniu jednostkowym przechowywanym w zamraZarce.
Na etykiecie zamieszczono w spos6b v,ryruhny, czytelny i jednoznaczny informaqE, 2e w
trw al o i c i, z aw art o S c i

ne tt o

lub kl asy i ako

Sc

opakowaniu znajduje sig ryba ,,limanda 26hoptretw&", d nie ryba ,,sola". Informacja ta
zamTeszczonabylaw jgzyku polskim. Strona, wprowadzaj4c ten produkt do obrotu, powinna
jaki gatunek ryby oferuje
zapo7aglac sig r6wnieZ z jego oznakowaniem, aby mied SwiadomoSd,
konsumentom do spozycia.
Zgonte

z dysporycjq

artykuty rolno
I0o%

art. 40 a ust. 1 pkt 4 cytowanej wyZej ustawy:

- spo2wcze zafalszowane, podlega

,,

Kto wprowadza do obrotu

karze pienig2rtej w wysokoici nie wy2szei

ni/

przychodu osiqgnigtego w roku rozliczeniowym poprzedzaiqcym rok nalohenia knry, nie

ni|szej jednakni2 1000 zl".

Ustawodawca nakazuje wymierzy6 karg pienigZn4 podmiotowi, kt6ry wprowadza do obrotu
arrykufy rolno spoZywcze zafalszowane. Zatem samo stwierdzenie - udowodnienie faktu
wprowadzenia do obrotu zafalszowanego artykulu rolno - spoZywczego jest przeslank4
naLo1entastosownej kary (por. wyrok Wojew6dzkiego S4du Apelacyjnego w Warszawie

04.08.2010

zdnia

r. sygn. akt VI SA/Wa 894110). Nie ma przy tym znaczenia, czy zafalszowanie

nast4pilo zwiny (umySlnej lub nieumySlnej) danego podmiotu, czy teL nie. OdpowiedzialnoS6
okreslona w fym przepisie ma charakter obiektylvny, natomiast przeslank4 jej przyjgcia jest
fakt wprowadzeria do obrotu produkt6w niewlaSciwej jakoSci handlowej - zafalszowanych
(por. wyrok Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego w Warszawie 2dnia07.05.2010 r. sygn.
akt

VI SA/Wa

126/10).

Kary zastosowane w prrypadku naruszenia prawa zywnoSciowego, zgodnie z art. 17 ust. 2
rczporz1dzena 17812002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.
ustanawiajqcego og6lne zasady i wymagania prawa 2ywnoiciowego, powoluiqcego Europejski
Urzqd ds. Bezpieczeristwa Zywnolci orqz ustanawiajqcego procedury w zalcresie

bezpieczeristwa 2ywnoici

proporcj on alne i

(Dz.IJ.L31 201.02.2002 r. s.1 zp62n.zm.) powinny by6 skuteczne,

o dstr aszaj 4c e.

tFomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej, ustalaj4c wysokoS6 kary pienigZnej,
stosownie do art. 40 a ust. 5 cyt. wyzej ustawy o jakoSci handlowej artykul6w rolno spo1ywczych, uwzglgdnil: stopiefi szkodliwoSci czyrrL zakres naruszenia, dotychczasow4
jego
dzial.aInoS1 podmiotu dzialaj4cego na rynku artykul6w rolno - spoZywczych i wielkoSi

obrot6w orazprzychodu, a takZe wartoSd kontrolowanych artykul6w rolno - spoZywczych.
Wykonuj4c dyspozycjg powyZszego przepisu Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji
Handlowej .uznal, iZ stopieri szkodliwoSci czynu jest znaczny, poniewaZ strona do
przygotowaria2porcji ryby smazonej wykorzystaly filety Inrozone z,,Limandy 26ltopletwei",
co
z
zamiast deklarowanego w oznakowaniu i znacznie drolszego surowca - fi1et6w ,,Soli",
ze wzglgdu
wprowadzalo,konsument6w w bl4d odnosnie gatunku zakupionej ryby smaZonej,
oznakowanie
na odmienne cechy jakbsciowe i w spos6b istotny naruszalo ich interesy. Takie
jakoSciowe'
bowiem nadawalo gotowym wyrobom cechy sugeruj4ce ich wyzsze walory
Deklarowanie w oznakowaniu ryby smaZonej jako ,,Solo", wprowadzalo konsumenta w bl4d
co do wtraSciwoSci wyrobu, poniewaz ryba ,,Sola" jest irurym gatunkiem ryby niZ ,,Limanda
26hopletwt' - znacztie dro1szq, a poslugiwanie sig w cenniku t4nazw4, podkreSlalo lepszq
jakoS6 oferowanej ryby smaZonej, a tym samym wplywalo na atrakcyjnoSd oferty i stanowilo
smaZonej
zachgtq do zakupu. Konsument podejmuj 4c decyzjE o zakupie potrawy - ryby
w uwidocznionym cenniku.
,,SOLA,,, kieruje sig przede wszystkim informacjami zawartymi
Informacje te,w zwipzklzpowyhszym, powinny bylrzetelne,ataklepowinny odzwierciedla6
potraw i
charakter potrawy, poniewa:Z wplywaj4 one na odr62nienie jej od innych, podobnych
w efekcie na dokonanie Swiadomego wyboru konsumentaprzy zakupie.
Strona do przygotowania Salatki greckiej wykorzystala ,,ser salatkowo - kanapkowy tlusty

Favita", zariast deklarowanego w oznakowaniu znacznie dtohszego "sera Feta", co
wprowadzalo konsument6w w bl4d odnoSnie jakoSci nabywanej salatki, ze wzglEdu na
odmienne cechy jakoSciowe i raz4co naruszalo ich interesy. Takie oznakowanie nadawalo
gotowemu wlnobowi cechy sugeruj4ce jego wyZsze walory jakoSciowe. Deklarowanie w
oznakowaniu salatki jako jednego ze skladnik6w,,sera feta",wprowadzalo konsumentawblqd
wyrobu, poniewaZ stosowany ser salatkowo - kanap\owy zostal'

co do wlaSciwosci

wyprodukowany zmlekakrowiego, zal ser feta produkowany jest zmieszanki mlbka owczego
i koziego lub tylko z mleka owczego. Nazwa ,,fetd'zostala zarejestrowana jako chroniona
sig ta nazw4
razwapochodzenia i jest onarczpoznawalna wSr6d konsument6w, a poslugiwanie
w jadlospisie i w wykazie skladnik6w podkreSlalo lepsz4 jakoS6 oferowanej salatki, a tym
Konsument
sam)rrn wplywatro na atrakcyjnoS6 oferty i stanowilo zachqtg'do zakupu.

podejmuj4c decyzjE o zakupie potrawy - salatki greckiej, kieruje sig przede wszystkim
informacjami zavtartymi w jadlospisie oraz w udostqpnianym mu wykazie skladnik6w'
Informacje te w rvtiqzku z powyhszym powinny byd rzetelne, atakhe powinny odzwierciedlad
prawdziwy charakter potrawy, poniewaz wplywaj4 one na odr62nienie jej od innych'
podobnych potraw i w efekcie na dokonanie wyboru konsumentaprzy zakupie'

zoznakowaniem
Strona, wprowadzaj4c do obrotu przedmiotowe wyroby kulinarne niezgodnie

umieszczonym

w karcie menu i w

wykazie skladnik6w, uniemozliwila konsumentom
6

C

uzyskanie rzetelnej informacji

o

oferowanym wyrobie

i w istotny spos6b ograniczyla

uprawnienia konsumenta.
Wydane do sprzeda Ly w ramach zakupu kontrolneg o 2 porcje ryb, deklarowane j ako Sola oraz
2 porcje salatek greckich, z deklarowanym w skladzie serem Feta, zostaly wyprodukowane w
Restauracji ,,Aquarium" naleh4cej do strony i to ona ponosi peln4 odpowiedzialnoSd za jakoi(,
potraw.
Oceniaj4c zal<res naruszenia Pomorski Inspektor uznal, 2e wprowadzenie do obrotu
zafalszowanych potraw w zakresie skladu w mySl przepisu art. 3 pkt. 10 lit. c cytowanej v'ryzej
ustawy o jakoSci handlowej artykul6w rolno - spoZywczych, stanowi istotne z punktu widzenia
konsumenta naruszenie wymagari w zakresie jakoSci Srodka spo|ywczego, w tym zgodnoSci
skladu z oznaczeniem zawafim j adlospisie i cennikach awizo umieszczony ch przed lokalem.

Z

t

dokumentacji zgromadzonej przez Pomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora Inspekcji
Handlowej wynika, ze strona postgpowania po raz pierwszy naruszyla przepisy ustawy o
jakoSci handlowej artykul6w rolno - spoZywczych.
Bior4c uge kryteria pod uwagg,karapienigZna w \4cznej wysoko3ci 2.000,00 zlv'rymierzona
stronie postgpowania jest adekwatnym Srodkiem reakcji administracyjno - prawnej za
ujawnione naruszenia prawa. Ponadto spelni ona swoj4 funkcjE prewencyjn4, sklaniaj4c strong
do przestrzegania przepis6w o jakoSci handlowej, przede wszystkim do doloZenia nalelytej
starannoSci w zakresie zapewnieniarzetelnq

i odpowiadajqcej wymaganiom prawa informacji

o produktach dostarczanych konsumentom.

Maj4c powy2sze na uwadze Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdarisku

orzekljak w sentencji.
Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy

o

o

jakoSci handlowej arfykulfw rolno

- spoiywczych,

karg pienigZn4 stanowi4c4 doch6d budZetu paristwa, przedsigbiorca Pan Mariusz Jablotiski
prowadz4cy dzialalnoSi gospodarczqpodnazwq Mariusz Jabloriski,,Oskar", ,,Marine Sailor"
Miroslaw Jabloriski, Jaroslaw Bartha, Mariusz Jabloriski s.c., ,,Zegluga Pasazerska" s.c.
Miroslaw Jabloriski, Jaroslaw Bartha, Mariusz Jabloriski, MMJ INVESTMENT S.C. z siedzib4
przul. Obroric6w Westerplatte 10A, 84-360tr-eba, powinien wptacii na rachunek bankowy:
Woj ew6dzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdafsku
NBP o/Gdarfsk nr 03 1010 1140 0069 6922 3100 0000

lub w kasie Inspektoratu w Gdarisku, ul. Marii Konopnickiej 4, codziennie w dni robocze
w godzinachT:I5 - 15:15, w terminie 30 dni od dni4 w kt6r1m decyzja o wymierzeniu kary
stala siQ ostateczna. Kara niezaplacona w terminie staje sig zalegloficiE podatkow4
w rozumieniu art. 51 g 1 ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity
Dz.IJ . z 2018

r., poz.800 ze zm.), od kt6rej naliczane s4 odsetki za zwlokg zgodnie z art. 53 $

1 Ordynacji podatkowej.

:

I

POUCZENIE:

t

{'1. Zgodniezart.I2T $ 1i2 orazart.l29 $ 1 i2 Kpastroniepostgpowaniasluay odwolanie
od niniejszej decyzji do Prezesa Urzgdu Ochrony Konkurencji i Konsument6w,
Pl. Powstaric6w Warszawy 1 , 00 - 950 Warszawa. Odwolanie nale?y wnie56 w terminie 14
dni od dnia dorgczenia decyzji, za poSrednictwem Pomorskiego Wojew6dzkiego
Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdansku, ul. M. Konopnickiej 4, 80 -240 Gdarisk.
Zgodnie z art. I27 a $ 1 i 2Kpaw trakcie biegu terminu do wniesieniu odwolania strona

2.

mohe zqzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej,
.

kt6ry wydal decyfig. Z druem dorgczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia
o zxzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatni4 ze stron postgpowania,
decyzja sfaje sig ostateczna i prawomocna.

3.

4.

Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art.130 $ 2 k. p. a.).
Zgodnie z art. 40 a ust.8 ustawy z dnia 2l grudnia 2000 r. o jakoSci handlowej artykul6w
rolno

-

spo2ywczych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r, poz. 2212 z poan. zm.) w zakresie

nieuregulowa+ym w ustawie, do kar pienigZnych stosuje sig odpowiednio przepisy dziatu
III ustawy z dnia29.08.I997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.22018 t., poz.
800 ze zm.).

( podpis osoby upowa2nionej do wydania decyzji)

Otrzvrnuj4:

1.

Adresat

2. Naczelnik Wydzialu
3. ala

BudZetowo

- Administracyjnego WIIH w Gdarisku

