WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W
RZESZOWIE
ul. Gen. M. Langiewicza 26
35-101 Rzeszów

Sprawozdanie z realizacji kontroli w zakresie przestrzegania
przez sprzedawców żywności oraz organizacje pozarządowe
przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1645).

Rzeszów, grudzień 2021 r.

Wstęp

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w okresie od kwietnia do
grudnia 2021 r. realizował zadania kontrolne dotyczące przestrzegania przez
sprzedawców żywności oraz organizacje pozarządowe przepisów ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1645). Zasady kontroli określone zostały w WYTYCZNYCH do przeprowadzania
kontroli w zakresie przestrzegania przez sprzedawców żywności oraz organizacje
pozarządowe przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645). Wytyczne zostały sporządzone w
Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska – Departamencie Kontroli
Gospodarowania Odpadami w związku z potrzebą nadzoru nad prawidłowością
prowadzonych przez sprzedawców żywności oraz organizacje pozarządowe działań
w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Podmioty objęte kontrolą dotyczącą przestrzegania przez
sprzedawców żywności oraz organizacje pozarządowe
przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności.
Zgodnie ww. wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w
województwie podkarpackim należało wytypować do kontroli 15 przedsiębiorstw
spożywczych oraz 2 organizacje pozarządowe.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie wytypował 15 podmiotów
prowadzących sprzedaż detaliczną oraz 2 organizacje pozarządowe, w których
zostały przeprowadzone kontrole:
1. WOMAR FOOD Sp. z o.o. - Sp. k. - sklep S – 8, ul. Pużaka 49, 38-400
Krosno;
2. Sieć Delikatesów Z.P.O.W. "Orzech" Sp. z o.o. Rzeszowska 7, 36-100
Kolbuszowa - Centrum Hurtowe Orzech - PASSA w Jaśle, ul. Towarowa 27,
38-200 Jasło;
3. GRUPA NEO-MEDIA Sp. z o.o., ul. Piekarska 4, 38-300 Gorlice - Sklep 4433,
Dębowiec 584, 38-220 Dębowiec;
4. FRAC Handel Sp. z o.o., ul. Lwowska 6, 35-959 Rzeszów - Sklep w Krośnie,
ul. Bieszczadzka 29, 38-400 Krosno;
5. MIELDIS Sp. z o.o., ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań - SUPERMARKET
E.LECLERC w Mielcu ul. Powstańców Warszawy 4, 39-300 Mielec;
6. VIDALI Sp. z o.o., INTERMARCHE SUPER w Stalowej Woli, ul. Fryderyka
Chopina 42, 37-450 Stalowa Wola;
7. Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k., al. Armii Krajowej 47, 50-541
Wrocław - Market w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 48, 39-400 Tarnobrzeg;
8. A&K HURT-MARKET Sp. z o.o., ul. Piaskowa 10, 39-300 Mielec, Market przy
ul. Legionów 95, 39-300 Mielec;
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9. LIDL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-080
Tarnowo Podgórne – sklep w Lubaczowie, ul. Unii Lubelskiej 77, 37-600
Lubaczów;
10. Erfis Sp. z o.o., ul. Gorliczyńska 5, 37-200 Przeworsk -„Sklep Intermarche” ul.
Gorliczyńskiej 5, 37-200 Przeworsk;
11. Piotruś Pan Sp. z o.o. Sp. k., ul. Nestora 8, 37-700 Przemyśl - Delikatesy przy
ul. Obozowej 1, 37-700 Przemyśl;
12. Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k., al. Armii Krajowej 47, 50-541
Wrocław -Market w Jarosławiu, ul. Przemysłowa 5, 37-500 Jarosław;
13. Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J., al. Armii Krajowej 47, 50-541
Wrocław -Market w Rzeszowie, ul. Okulickiego 14a, 35-222 Rzeszów;
14. Auchan Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno - Centrum
Handlowe Auchan Krasne, 36-007 Krasne 20B;
15. LIDL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-080
Tarnowo Podgórne - sklep w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 6, 35-082 Rzeszów;
16. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku, ul. Hetmańska
11, 38-500 Sanok;
17. Podkarpacki Bank Żywności z siedzibą w Rzeszowie, Rynek 17/201, 35-064
Rzeszów.

Wyniki kontroli dotyczące przestrzegania przez
sprzedawców żywności oraz organizacje pozarządowe
przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności
WOMAR FOOD Sp. z o.o. - Sp. k. - sklep S – 8, ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno
Kontrolowany sklep S - 8 zlokalizowany jest w Krośnie przy ul. Pużaka 49 w
dzielnicy usługowo-handlowej miasta Krosna (działki nr. ewid. 99/73 oraz 99/123) i
należy do Spółki WOMAR FOOD.
W trakcie kontroli przedstawiono umowę w sprawie nieodpłatnego
przekazania żywności zawartą w Krośnie w dniu 12 lutego 2020 r. pomiędzy
WOMAR FOOD Sp. z o.o. - Sp. k., a Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta
Koło Krośnieńskie z siedzibą w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 26, która jest
organizacją pożytku publicznego. Jej statutowym celem jest wykonywanie zadań
publicznych w zakresie m.in. pomocy społecznej i działalności charytatywnej. Umowa
określa zasady wsparcia instytucji pożytku publicznego w działalności charytatywnej
celem przeciwdziałania marnowaniu żywności. Umowa zawarta na czas
nieokreślony. Ww. umowa zawiera ustawowe postanowienia określone w art. 3 ust. 2
ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności i na dzień zakończenia kontroli nie
została wypowiedziana.
Spółka WOMAR FOOD w dniach 09.11.2020 r. – 23.11.2020 r. i 12.07.2021 r.
– 26.07.2021 r. przeprowadziła kampanię edukacyjno-informacyjną. Każda z
przeprowadzonych kampanii trwała dwa tygodnie, w każdym dniu działalności
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jednostki. W kampaniach wykorzystano plakaty edukacyjno-informacyjne
poruszające tematykę przeciwdziałania marnowaniu żywności, oraz rozdawane były
ulotki. Kampanie były prowadzone wraz z organizacją pozarządowa, z którą Spółka
zawarła umowę.
Spółka WOMAR FOOD złożyła roczne sprawozdanie o marnowanej żywności
za rok 2020 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie w dniu 31 marca 2021 r. Sprawozdanie zostało wysłane terminowo, na
obowiązujących wzorach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 5 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru sprawozdania o marnowanej żywności oraz
wzoru zbiorczego sprawozdania o marnowanej żywności. Całkowita masa
marnowanej żywności - 2740 kg (z czego dla sklepu S – 8 masa marnowanej
żywności wynosiła 1781 kg), a wysokość należnej opłaty - 219,20 zł. Wysokość
opłaty wpłaconej na rachunek bankowy WFOŚiGW - 0 zł. Opłata została obliczona
prawidłowo. Stawka opłaty wynosi 0,1 zł za każdy kg marnowanej żywności.
Podstawę obliczenia stanowi 80% masy marnowanej żywności, w przypadku
kontrolowanego jest to kwota 219,20 zł. Opłata nie została wniesiona, ponieważ
zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu
żywności, w przypadku gdy wysokość opłaty nie przekracza 300 zł, opłaty nie wnosi
się. Kontrolowany prowadzi stronę internetową, na której umieszczono informację o
tym, że Spółka złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie sprawozdanie o marnowanej żywności za 2020 r.
Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego produkty z zbliżającym się upływem
terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości zostały przecenione
oraz sprzedane. Natomiast ilości towarów, które uległy mechanicznemu uszkodzeniu
i nie nadawały się do ponownej sprzedaży ani do przekazania na cele charytatywne
zostały wykazane w sprawozdaniu o marnowanej żywności.
Na podstawie informacji zawartej w sprawozdaniu finansowym, które
przedstawiono do wglądu podczas kontroli w roku 2020 nie przekazywano żywności
do organizacji pozarządowej ze względu na bezpieczeństwo w czasie pandemii.
Ustalenia kontroli nie wykazały nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.
Sieć Delikatesów Z.P.O.W. "Orzech" Sp. z o.o., Rzeszowska 7, 36-100
Kolbuszowa - Centrum Hurtowe Orzech - PASSA w Jaśle, ul. Towarowa 27, 38200 Jasło
Centrum Hurtowe Orzech-PASSA zlokalizowane jest w Jaśle przy ul.
Towarowej 27 (działka nr ewid. 18/9 o powierzchni 0,2718 ha) i należy do Sieci
Delikatesów Z.P.O.W. „Orzech” Sp. z o.o., który posiada tytuł prawny (własność) do
zajmowanego terenu.
W trakcie kontroli przedstawiono umowę w sprawie nieodpłatnego
przekazania żywności zawartą w Mielcu, w dniu 18 lutego 2020 r. pomiędzy
ZAKŁADEM PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "ORZECH" Sp. z
o.o., ul. Rzeszowska 7, 36-100 Kolbuszowa, a Towarzystwem Pomocy im. Brata
Alberta Koło Mieleckie, ul. Sandomierska 19, 39-300 Mielec, która jest organizacją
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pożytku publicznego. Jej statutowym celem jest wykonywanie zadań publicznych w
zakresie m.in. pomocy społecznej i działalności charytatywnej. Umowa dotyczy
nieodpłatnego przekazywania żywności spełniającej wymogi prawa żywnościowego z
przeznaczeniem na wykonywanie przez organizację zadań w sferze zadań
publicznych w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Umowa zawarta na czas nieokreślony. Ww.
umowa zawiera ustawowe postanowienia określone w art. 3 ust. 2 ustawy o
marnowaniu żywności i na dzień zakończenia kontroli nie została wypowiedziana.
Kontrolowana Spółka w dniach 12.11.2020 r. – 26.11.2020 r. i 24.08.2021 r. –
07.09.2021 r. przeprowadziła kampanię edukacyjno-informacyjną. Każda z
przeprowadzonych kampanii trwała dwa tygodnie, w każdym dniu działalności
jednostki. W kampaniach wykorzystano plakaty edukacyjno-informacyjne, które
wywieszono na drzwiach sklepu oraz umieszczono informacje na stronie internetowej
sklepu. Kampanie były prowadzone wraz z organizacją pozarządowa, z którą Spółka
zawarła umowę.
W trakcie kontroli przedłożono do wglądu sprawozdanie Zakładu Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego "ORZECH" Sp. z o.o. o marnowanej żywności za 2020 r.
sporządzone 26 marca 2021 r. oraz jego korektę z dnia 14 kwietnia 2021 r.
Sprawozdanie zostało wysłane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie terminowo. W związku z wykorzystaniem
nieprawidłowego wzoru sprawozdania o marnowanej żywności Spółka dokonała
korekty i przesłała dane na właściwym wzorze zgodnym z rozporządzeniem Ministra
Klimatu i Środowiska z dnia 5 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru sprawozdania o
marnowanej żywności oraz wzoru zbiorczego sprawozdania o marnowanej żywności.
Spółka w sprawozdaniu rocznym dotyczącym marnowanej żywności za rok 2020
przedstawiła, że zmarnowano 226,2 kg. Z informacji uzyskanych podczas kontroli
oraz przedstawionych dokumentów do wglądu (protokoły przekazania oraz RW)
wynika, że masa marnowanej żywności w Zakładzie Przetwórstwa OwocowoWarzywnego "ORZECH" Sp. z o.o ujętej w sprawozdaniu to ta sama masa żywności,
którą przekazano do Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta Koło Mieleckie. Spółka
ustaliła wysokość należnej opłaty. Opłata została obliczona prawidłowo. Stawka
opłaty wynosi 0,1 zł za każdy kg marnowanej żywności. Podstawę obliczenia stanowi
80 % masy marnowanej żywności, w przypadku kontrolowanego jest to kwota 18,10
zł. Opłata nie została wniesiona, ponieważ zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, w przypadku gdy wysokość
opłaty nie przekracza 300 zł, opłaty nie wnosi się. W związku z powyższym
kontrolowany nie był zobowiązany do uiszczenia opłaty określonej w art. 5 ust. 1.
Kontrolowany prowadzi stronę internetową, na której umieszczono informację o ilości
przekazanej żywności organizacji pożytku publicznego. Sprawozdanie finansowe
Spółki za 2020 r. do dnia zakończenia kontroli było w trakcie zatwierdzenia przez
wspólników. Planowany termin udostępnienia go w KRS przewidziany był na 30
września.
Na podstawie dokumentów przedłożonych do wglądu ustalono masę żywności
przekazanej organizacji pożytku publicznego ze sklepów należących do Sieci
Strona 5 z 29

Delikatesów Z.P.O.W. "Orzech" Sp. z o.o. ul. Rzeszowska 7, 36-100 Kolbuszowa 226,2 kg. Natomiast z kontrolowanego sklepu w roku 2020 nie przekazywano
żywności do organizacji. Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego produkty z
zbliżającym się upływem terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej
trwałości zostały przecenione oraz sprzedane.
W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowość w zakresie niepoprawnie
sporządzonego rocznego sprawozdania o marnowanej żywności. W związku ze
stwierdzoną nieprawidłowością wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do
jej usunięcia. Informację o ustaleniach kontroli przesłano również Wojewódzkiemu
Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do
wykorzystania zgodnie z właściwością.
GRUPA NEO-MEDIA Sp. z o.o., ul. Piekarska 4, 38-300 Gorlice - Sklep 4433,
Dębowiec 584, 38-220 Dębowiec
Kontrolowana Spółka prowadzi jednostkę handlową przygotowaną dla potrzeb
sprzedaży detalicznej m.in. żywności, napojów, zlokalizowaną w m. Dębowiec 584.
Zgodnie z § 3.1. umowy agencyjnej z dnia 1 czerwca 2014 r., Zleceniodawca
(Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn) zleca, a
Agent (GRUPA NEO-MEDIA Sp. z o.o., ul. Rynek 12, 38-300 Gorlice) zobowiązuje
się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, do prowadzenia w imieniu i na
rzecz Zleceniodawcy, za wynagrodzeniem sprzedaży towarów oferowanych przez
Zleceniodawcę w Obiektach (sklep 4433 w m. Dębowiec 584) działających pod
znakiem towarowym: „Biedronka” – Autoryzowany Agent – na warunkach
uzgodnionych Umową.
Na podstawie art. 758 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.
j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), przez umowę agencyjną przejmujący
zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do
stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na
rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.
Spółka GRUPA NEO-MEDIA Sp. z o.o. pośredniczy w sprzedaży produktów,
w dużej mierze żywnościowych, na rzecz klientów zleceniodawcy (Jeronimo Martins
Polska Spółka Akcyjna). Ponadto zgodnie z treścią § 4.1.2 lit. d) umowy agencyjnej z
dnia 1 czerwca 2014 r., cyt. „(…) Towary przyjęte do sprzedaży przez Agenta
stanowią własność Zleceniodawcy, Agentowi nie wolno w tym zakresie swobodnie
dysponować towarem (z pominięciem standardów Zleceniodawcy), także w zakresie
towarów przeterminowanych i uszkodzonych. Zgodnie z § 4.2 lit. f) umowy
agencyjnej z dnia 1 czerwca 2014 r., cyt. „Zleceniodawca określa zasady gospodarki
magazynowej, rotacji towarów oraz gospodarki opakowaniami i odpadami, w tym
odpadami opakowaniowymi, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie z
uwzględnieniem postanowień zawartych w Podręczniku Kierownika Sklepu”.
Na paragonach fiskalnych wydawanych klientom w jednostce handlowej –
sklepie 4433 w m. Dębowiec 584 prowadzonej przez kontrolowaną Spółkę, widnieją
m.in. następujące informacje: sklep 4433, Dębowiec 584, 38-220 Dębowiec, GRUPA
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NEO-MEDIA SP. Z O.O., NIP 738-214-61-36, data wydania paragonu, numer
paragonu. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie kas rejestrujących (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1625), podatnik, który
ma obowiązek prowadzenia ewidencji, zlecając wykonywanie sprzedaży innemu
podmiotowi, przekazuje kasę powierzoną lub zobowiązuje go do prowadzenia
ewidencji sprzedaży na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy użyciu kasy własnej
tego podmiotu.
Zgodnie z informacją udzieloną podczas kontroli ewidencja sprzedaży
prowadzona jest z wykorzystaniem kas własnych – należących do spółki GRUPA
NEO-MEDIA Sp. z o.o. Umowa agencyjna z dnia 1 czerwca 2014 r. nie umocowuje
agenta do zawierania jakichkolwiek nieodpłatnych umów przekazywania towarów
stanowiących własność zleceniodawcy. Spółka GRUPA NEO-MEDIA Sp. z o.o. jako
agent uprawiona jest jedynie do pośredniczenia w zawieraniu umów sprzedaży
towarów między zleceniodawcą (Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna), a
klientami.
FRAC Handel Sp. z o.o., ul. Lwowska 6, 35-959 Rzeszów - Sklep w Krośnie, ul.
Bieszczadzka 29, 38-400 Krosno
Sklep Frac zlokalizowany jest w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 29, w galerii
handlowej „VIVO!” w Krośnie. Jednostka handlowa należy do FRAC Handel Sp. z
o.o. W trakcie kontroli przedstawiono umowę w sprawie nieodpłatnego przekazania
żywności zawartą w dniu 11 lutego 2020 r. pomiędzy FRAC HANDEL Sp. z o.o. z
siedzibą w Rzeszowie ul. Lwowska 6, 35-959 Rzeszów, a Towarzystwem Rodzin
Katolickich św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. W trakcie kontroli przedstawiono Statut
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej (numer KRS:
0000032721). Zgodnie z art. 1 ww. statutu Stowarzyszenie działa na podstawie
Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach. Statutowymi zadaniami Stowarzyszenia jest m.in. działalność
charytatywna. Struktura Stowarzyszenia oparta jest na parafialnej strukturze
administracyjnej Diecezji Rzeszowskiej. Ponadto zgodnie z art. 58 ww. statutu w
sferze zadań publicznych, Stowarzyszenie stawia sobie w szczególności zadania
określone w art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 24
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Umowa o współpracy z
dnia 11 lutego 2020 r. pomiędzy FRAC HANDEL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
a Towarzystwem Rodzin Katolickich św. Judy Tadeusza w Rzeszowie zawiera
ustawowe postanowienia określone w art. 3 ust. 2 ustawy o marnowaniu żywności.
W sklepie FRAC prowadzonym w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 29
przeprowadzono kampanię edukacyjno-informacyjną od 1 grudnia 2020 r. – do 15
stycznia 2021 r. Kampania trwała ponad dwa tygodnie (w każdym dniu działalności
jednostki). W kampaniach wykorzystano plakat edukacyjno-informacyjny wykonany
przez podopiecznych Towarzystwa Rodzin Katolickich św. Judy Tadeusza w
Rzeszowie. W celu organizacji ww. kampanii edukacyjno-informacyjnych w roku
2020 Spółka nie korzystała ze środków pochodzących z wyliczonej opłaty za
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marnowanie żywności. Przeprowadzona kampania promowała w formie
umieszczonych plakatów racjonalne gospodarowanie żywnością oraz
przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez planowanie zakupów, zwracanie
uwagi na etykiety produktów, przechowywania jedzenia w odpowiedzi sposób. Plakat
umieszczono w jednostce handlowej jak również na stronie internetowej https://plpl.facebook.com/sklepyfrac/. Post zamieszczony 15 grudnia 2020 r. pod hasłem
„FRAC DARUJE, NIE MARNUJE”. W roku 2021 r., Spółka zamierza zorganizować
odrębną kampanię edukacyjno-informacyjną poświęconą tej tematyce.
FRAC HANDEL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Lwowska 6, 35-959
Rzeszów w sprawozdaniu rocznym dotyczącym marnowanej żywności za rok 2020
przedstawił, że zmarnowano 10,233 Mg żywności. Spółka ustaliła wysokość należnej
opłaty. Opłata została obliczona prawidłowo. Stawka opłaty wynosi 0,1 zł za każdy kg
marnowanej żywności. Podstawę obliczenia stanowi 80% masy marnowanej
żywności, w przypadku kontrolowanego jest to kwota 818,64 zł. Opłata została
wniesiona. W trakcie kontroli przedstawiono potwierdzenie przelewu z datą operacji 8
czerwca 2021 r. Opłata została wniesiona na konto organizacji, po dniu 30 kwietnia
2021 r., tj. po dniu ustawowo określonym. W trakcie kontroli przedstawiono
korespondencje dot. utworzenia nowego konta bankowego pomiędzy
kontrolowanym, a organizacją pozarządową. Zgodnie z pisemną informacją złożoną
w dniu 29 października 2021 r. opłata za marnowanie żywności, o której mowa w art.
5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności
przekazana została po terminie na rachunek bankowy organizacji pozarządowej, z
którą zawarto umowę, ze względu na zmianę konta bankowego przez
Stowarzyszenie. Spółka przed ustawowo określonym terminem do wniesienia opłaty
zwracała się do Stowarzyszenia o podanie numeru rachunku bankowego. Po
uzyskaniu numeru konta Spółka FRAC niezwłocznie uregulowała opłatę. Spółka
posiada korespondencję dotyczącą utworzenia nowego konta bankowego pomiędzy
FRAC Handel, a organizacją pozarządową. Kontrolowany prowadzi stronę
internetową, na której umieszczono informację na temat przekazanej organizacji
pozarządowej opłaty za zmarnowaną żywność. Wysokość wykazanej opłaty na
stronie internetowej jest tożsama z wyliczoną przez kontrolowaną Spółką i
wysokością opłaty ujętej w sprawozdaniu.
W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu wycinek sprawozdania
finansowego Spółki za 2020 r. w którym wykazano informacje dotyczące wysokości
opłaty za marnowanie żywności. W trakcie kontroli przedłożono do wglądu
sprawozdanie oraz jej korektę sporządzone przez FRAC HANDEL Sp. z o.o. z
siedzibą w Rzeszowie ul. Lwowska 6, 35-959 Rzeszów o marnowanej żywności za
2020 r. Sprawozdanie zostało wysłane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ustawowo określonym terminie na
obowiązującym wzorze, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z
dnia 5 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru sprawozdania o marnowanej żywności oraz
wzoru zbiorczego sprawozdania o marnowanej żywności. Korekta sprawozdania
dotyczyła niepoprawnego zaokrąglenia wyliczonej opłaty.
W roku 2020 i 2021 r. do dnia kontroli, Spółka nie przekazywała żywności
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organizacji pozarządowej, z która posiada zawartą umowę. Natomiast w roku 2020
FRAC Handel Sp. z o.o. ul. Lwowska 6, 35-959 Rzeszów w jednostce handlowej w
Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 29 wykazał zmarnowanie żywności w ilości 10,233
Mg. Część towaru (w każdej z grup asortymentowych, m.in.: warzywa, mięso, nabiał,
pieczywo), który nie został sprzedany w jednostce handlowej w Krośnie zostaje
zwrócony dostawcom. W trakcie kontroli przedstawiono faktury dokumentujące zakup
poszczególnych towarów oraz ich zwrot.
W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowość w zakresie wniesienia
należnej opłaty za marnowanie żywności po ustawowo określonym terminie, na
rachunek bankowy organizacji pozarządowej, z którą zawarto umowę, o której mowa
w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu
żywności. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością wszczęte zostało
postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia FRAC Handel Sp. z o.o., ul.
Lwowska 6, 35-959 Rzeszów, administracyjnej kary pieniężnej za wniesienie
należnej opłaty za marnowanie żywności po ustawowo określonym terminie, na
rachunek bankowy organizacji pozarządowej, z którą zawarto umowę, o której mowa
w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu
żywności.
Po szczegółowej analizie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego
(w tym pisma - wniosku o odstąpienie od wymierzenia administracyjnej kary
pieniężnej z dnia 18 listopada 2021 r. przesłanego przez Spółkę), Podkarpacki
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uznał, że FRAC Handel Sp. z o.o.
dopuścił się naruszenia przepisu ochrony środowiska, jednakże w przedmiotowym
postępowaniu administracyjnym należy uwzględnić przepis art. 12 ust. 3 ustawy o
przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy o
przeciwdziałaniu marnowaniu żywności jeżeli okoliczności sprawy i dowody
wskazują, że podmiot, który popełnił naruszenie, dołożył należytej staranności, aby
do naruszenia nie doszło, lub nie miał żadnego wpływu na powstanie naruszenia, a
nastąpiło ono na skutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć, wojewódzki
inspektor ochrony środowiska odstępuje od wymierzenia kary pieniężnej, umarza
postępowanie oraz zwalnia podmiot od wniesienia opłaty za okres do wydania
decyzji o umorzeniu postępowania.
W związku z powyższym wydana została decyzja odstępująca od wymierzenia
podmiotowi FRAC Handel Sp. z o.o., ul. Lwowska 6, 35-959 Rzeszów,
administracyjnej kary pieniężnej za wniesienie po ustawowo określonym terminie, tj.
po dniu 30 kwietnia 2021 r., należnej opłaty za marnowanie żywności za rok 2020, w
związku z okolicznościami sprawy i dowodami wskazującymi, że ww. Spółka która
popełniła naruszenie, dołożyła należytej staranności, aby do naruszenia nie doszło
oraz nie miała żadnego wpływu na powstanie naruszenia, a naruszenie nastąpiło na
skutek okoliczności, których nie mogła przewidzieć.
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MIELDIS Sp. z o.o., ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań - SUPERMARKET
E.LECLERC w Mielcu ul. Powstańców Warszawy 4, 39-300 Mielec
Supermarket E.LECLERC w Mielcu, przy ul. Powstańców Warszawy 4, jest
placówką handlową prowadzoną przez MIELDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Towarowej 35. W Spółce MIELDIS, przychody ze sprzedaży środków
spożywczych za 2020 r. stanowiły 47% przychodów ze sprzedaży wszystkich
towarów. Wg udzielonej do protokołu informacji, wynika to z faktu sprzedaży dużej
ilości paliw na stacji paliw E.Leclerc.
Wobec powyższego, kontrolowana Spółka, z uwagi na niespełnienie warunku
o osiąganiu przychodów ze sprzedaży środków spożywczych w wysokości co
najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów, nie spełnia definicji
sprzedawcy żywności, zawartej w art. 2 pkt 3 i art. 17 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
przeciwdziałaniu marnowaniu żywności i nie podlega obowiązkom z niej
wynikającym. Pomimo tego, Spółka MIELDIS zawarła w dniu 15 października 2020 r.
umowę o nieodpłatne przekazywanie żywności z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
Oddział Miejski w Mielcu, wpisanym do KRS pod nr 0000278724, będącym
organizacją pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Umowa zawiera zapisy w zakresie czasu i sposobu przekazywania
żywności organizacji pozarządowej, z przeznaczeniem jej na wykonywanie zadań w
sferze zadań publicznych; podziału kosztów odbioru i dystrybucji żywności pomiędzy
stronami umowy; przypadków, w których organizacja pozarządowa może
zrezygnować lub odmówić odbioru żywności; okresu obowiązywania umowy oraz
odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków
wypowiedzenia.
Pozyskana na gruncie umowy żywność, ma być przekazywana jedynie na cele
przewidziane w statucie działalności charytatywnej, która polega głównie na
dystrybucji żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia
zbiorowego dla osób potrzebujących, za pośrednictwem innych organizacji
pozarządowych, prowadzących działalność charytatywną. Umowa przewiduje
również warunki podejmowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie kampanii
edukacyjno-informacyjnych w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością oraz
przeciwdziałania marnowaniu żywności. Umowa została zawarta na czas
nieokreślony, z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Na dzień
kontroli żadna ze stron nie złożyła wypowiedzenia umowy. W umowie nie zawarto
informacji o rodzaju przekazywanej żywności.
Spółka MIELDIS przeprowadziła w okresie od 19.10 do 2.11.2020 r., przy
współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Mielcu, kampanię informacyjnoedukacyjną. W ramach kampanii wykorzystano ulotki informacyjne, które były
rozdawane klientom oraz plakaty umieszczone na hali sprzedaży E.Leclerc w Mielcu.
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W związku z niepodleganiem przepisom ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu
żywności, Spółka Mieldis nie obliczyła i nie wpłaciła na konto organizacji pożytku
publicznego, z którą ma podpisaną umowę, jak również na konto Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, opłaty za
marnowanie żywności. W związku z powyższym nie złożyła również do WFOŚiGW,
sprawozdania o marnowanej żywności za 2020 r. Spółka MIELDIS nie prowadzi
strony internetowej dla Supermarketu w Mielcu. Na podstawie przedstawionych do
wglądu protokoły likwidacji – darowizny wynika, ze kontrolowany przekazał trzy razy
żywność do organizacji pozarządowej w roku 2020 i 2021. W protokołach nie zawarto
informacji o masie przekazanej żywności. Towary uszkodzone lub przeterminowane,
przekazywane są odbiorcom za protokołem likwidacji - zepsucia.
Ustalenia kontroli nie wykazały nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.
VIDALI Sp. z o.o. INTERMARCHE SUPER w Stalowej Woli, ul. Fryderyka
Chopina 42, 37-450 Stalowa Wola
Placówka handlowa INTERMARCHE SUPER w Stalowej Woli jest sklepem
należącym do VIDALI Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Fryderyka Chopina
42. Vidali Sp. z o.o. dla placówki INTERMARCHE SUPER w Stalowej Woli w
ustawowym terminie tj. w dniu 30.12.2019 r., zawarła umowę o nieodpłatne
przekazywanie żywności Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu „MAR-KOT” z siedzibą
w m. Ożarów Mazowiecki, ul. Kopernika 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Wg KRS nr
0000165137 organizacja ma statut organizacji pożytku publicznego. Umowa zawarta
została w formie pisemnej i zawiera postanowienia zawarte w art. 3 ust. 2 w/w
ustawy. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, na dzień kontroli żadna ze
stron nie złożyła wypowiedzenia umowy.
INTERMARCHE SUPER w Stalowej Woli w dniach 30.11.2020 r. - 13.12.2020
r. (2 tygodnie) przeprowadził kampanie edukacyjno-informacyjną na temat
racjonalnego gospodarowania żywnością, oraz przeciwdziałania marnowaniu
żywności. W kampanii wykorzystano plakaty i ulotki edukacyjno-informacyjne
poruszające tematykę przeciwdziałania marnowaniu żywności. Kampania
prowadzona była we współpracy z w/w organizacją pozarządową, z którą
sprzedawca żywności zawarł umowę. Plakaty formatu B1 umieszczone były przy
wejściu do centrum handlowego, a ulotki na kasach sklepu. Nie poniesiono kosztów
za materiały edukacyjne przeznaczone na kampanie, ponieważ spółka otrzymała je z
centrali Intermarche.
Vidali Sp. z o.o. - INTERMARCHE SUPER w Stalowej Woli zgodnie ze
sprawozdaniem rocznym o marnowanej żywności za 2020 r., zmarnował 320 kg
żywności. Opłata została obliczona prawidłowo. Stawka opłaty wynosi 0,1 zł za 1 kg
marnowanej żywności. Podstawę obliczenia za rok 2020 stanowi 80 % masy
marnowanej żywności w przypadku Kontrolowanego jest to kwota 25,60 zł. Opłata
nie została wniesiona ponieważ zgodnie z art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w przypadku gdy wysokość całej opłaty nie
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przekracza 300 zł, opłaty nie wnosi się. Dlatego też, Przedsiębiorca nie był
zobowiązany do uiszczenia opłaty określonej w art. 5 ust. 1. Kontrolowany
sprzedawca żywności nie prowadzi strony internetowej.
Vidali Sp. z o.o. - INTERMARCHE SUPER w Stalowej Woli zgodnie z art. 8
w/w ustawy za pośrednictwem Poczty Polskiej złożył roczne sprawozdanie o
marnowanej żywności za 2020 rok do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025
Rzeszów. Sprawozdanie zostało wysłane terminowo (data nadania wg wpisu w
książce nadawczej 10 marca 2021 r.) na obowiązujących wzorach, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra klimatu i środowiska z dnia 5 grudnia 2020 r. w sprawie
wzoru sprawozdania o marnowanej żywności oraz wzoru zbiorczego sprawozdania o
marnowanej żywności. Całkowita masa marnowanej żywności wynosiła 320 kg, a
wysokość należnej opłaty to kwota 25,60 zł. Jako masę marnowanej żywności
przyjęto produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego obliczone z danych ujętych w
,,Dokumencie handlowym stosowanym przy przewozie, wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych Kategoria 3 w
rozumienia rozporządzenia nr 1069/2009”.
W 2020 r. do organizacji pozarządowej przekazano 1 342,57 sztuk produktów
o wartości 4 600 zł. Za pierwsze półrocze 2021 r. do organizacji pozarządowej
przekazano 58 sztuk produktów o wartości 519 zł. Dane te pochodzą z dokumentu
pn. „Protokoły strat w systemie magazynowym sklepu”. Podmiot kontrolowany nie
prowadzi ewidencji masy przekazywanej żywności do organizacji pozarządowej. Nie
posiada dokumentów potwierdzających przyjęcie przez organizację przekazywanej
żywności. Wykazywana masa marnowanej żywności przez Podmiot za 2020 r.
wynosi 320 kg, natomiast za I półrocze 2021 r. 680 kg.
Ustalenia kontroli nie wykazały nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k., al. Armii Krajowej 47, 50-541
Wrocław – Market w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 48, 39-400 Tarnobrzeg
Market KAUFLAND w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 48, jest placówką
handlową prowadzoną przez Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J. z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław. Wg udzielonej informacji
Spółka Kaufland posiada 228 marketów w całej Polsce, w tym 9 na terenie
województwa podkarpackiego. Poszczególne Markety nie są samodzielnymi
jednostkami, koordynacja większości spraw prowadzona jest z poziomu siedziby
Spółki we Wrocławiu.
W toku kontroli przedłożono do wglądu umowę o nieodpłatne przekazywanie
żywności, zawartą przez Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J. z Bankami
Żywności reprezentowanymi przez Federację Polskich Banków Żywności z siedzibą
przy ul. Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa. Wg wpisu w KRS pod nr
0000063599, Federacja nie została wpisana do rejestru przedsiębiorców, a do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
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samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Do umowy załączono m.in.
wykaz Banków Żywności wraz z danymi kontaktowymi oraz listę sklepów Kaufland,
objętych umową. Na liście tej umieszczono Market w Tarnobrzegu przy ul.
Sienkiewicza 48 – nr sklepu 7760, z informacją, że żywność z niego będzie
odbierana przez Tarnobrzeski Bank Żywności, zlokalizowany przy ul. Sienkiewicza
145. Wg zapisów umowy, Banki i Federacja są organizacjami pozarządowymi w
rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które
posiadają status organizacji pożytku publicznego. Pozyskana na gruncie umowy
żywność, ma być przekazywana jedynie na cele przewidziane w statutach
działalności charytatywnej, która polega głównie na dystrybucji żywności osobom
potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób
potrzebujących, za pośrednictwem innych organizacji pozarządowych, prowadzących
działalność charytatywną. Umowa została zawarta w dniu 18 lutego 2020 r., w
terminie ustawowym. Przedłożona do wglądu umowa zawarta została w formie
pisemnej i zawiera postanowienia wymagane w art. 3 ust. 2 ustawy o
przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Ww. umowa została zawarta na czas
nieokreślony. Na dzień kontroli żadna ze stron nie złożyła wypowiedzenia umowy.
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J. zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz.
1645), w dniach 16.10.2020 r. - 30.10.2020 r. (2 tygodnie, w każdym dniu
działalności jednostki) przeprowadziła kampanię edukacyjno-informacyjną. W
kampanii wykorzystano plakaty i banery edukacyjno-informacyjne poruszające
tematykę przeciwdziałania marnowaniu żywności. W ramach kampanii powstała
strona internetowa dotycząca zapobiegania marnowaniu żywności. Kampania
prowadzona była wspólnie ze wszystkimi organizacjami, z którymi Kaufland Polska
Markety Sp. z o.o. Sp. J. współpracuje w zakresie nieodpłatnego przekazywania
żywności, w tym, z Federacją Polskich Banków Żywności. W 2020 r. Spółka Kaufland
nie przeznaczyła środków pochodzących z opłaty za marnowanie żywności na
prowadzenie kampanii edukacyjnej, co wynika z faktu, że materiały dotyczące
kampanii zostały przygotowane przez międzynarodowy dział marketingu firmy
Kaufland.
Z przedstawionego w trakcie kontroli sprawozdania o marnowanej żywności
za 2020 r., wynika, że wyliczona kwota opłaty wynosi 21 957,01 zł. Opłatę
pomniejszono o koszty wykonania umowy, tj. 6 000 zł. Nie odliczono kosztów
prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej. Kwota opłaty wyniosła 15 957,01
zł. Opłatę obliczono przyjmując całkowitą masę marnowanej żywności w ilości 274
462,69 kg. Jest to masa żywności marnowanej ze wszystkich marketów Kaufland na
terenie województwa podkarpackiego. W oparciu o powyższe dane, opłata została
obliczona prawidłowo. Przyjęto stawkę opłaty w wysokości 0,1 zł za 1 kg marnowanej
żywności, i podstawę obliczenia opłaty - 80% masy marnowanej żywności. W toku
kontroli przedłożono do wglądu potwierdzenie wykonania w dniu 16 marca 2021 r.,
przelewu w kwocie 6 369,78 zł na konto Tarnobrzeskiego Banku Żywności, tytułem
„Opłata za zmarnowaną żywność za okres 01.01 – 31.12.2020 r.” oraz potwierdzenie
otrzymania w dniu 2 czerwca 2021 r., zwrotu od Tarnobrzeskiego Banku Żywności na
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kwotę 1 212,90 zł tytułem „zwrot opłaty za zmarnowaną żywność”. Z wyjaśnienia
przedstawiciela Kaufland, wynika, że początkowa wysokość opłaty została ustalona
nieprawidłowo z uwagi na uwzględnienie w jej obliczeniu, marketów z całego kraju.
Po przeliczeniu opłaty na województwo podkarpackie, ustalono, że wpłacona kwota
była za wysoka o 1 212,90 zł.
Kontrolowany sprzedawca żywności prowadzi stronę internetową, na której
umieszczono informację, że od marca 2020 r. do lutego 2021 r., Spółka KAUFLAND
Polska Markety, przekazała potrzebującym za pośrednictwem organizacji pożytku
publicznego: Banków Żywności, Caritas Polska oraz Towarzystwa Pomocy im. św.
Brata Alberta, żywność o wartości 4 961 434,26 zł. Spółka nie podaje ww. informacji
w rozbiciu na poszczególne markety.
Zgodnie z przedłożoną kontrolującemu Inspektorowi kopią książki nadawczej,
sprawozdanie przesłane zostało do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w dniu 16 marca 2021 r. Korekta sprawozdania
przesłana została 17 maja 2021 r. Sprawozdanie zostało wysłane terminowo, na
obowiązujących wzorach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra klimatu i środowiska z
dnia 5 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru sprawozdania o marnowanej żywności oraz
wzoru zbiorczego sprawozdania o marnowanej żywności. W pierwszej wersji
sprawozdania ujęto dane dotyczące marketów Kaufland z całej Polski, zaś w
korekcie podano dane dla marketów zlokalizowanych na terenie województwa
podkarpackiego. Zgodnie z dokumentem, całkowita masa marnowanej żywności
wynosi 274 462,69 kg, a wysokość opłaty za marnowanie żywności – 21 957,01 zł.
Wykazano, że koszty wykonania umowy wyniosły 6 000 zł, a wysokość należnej
opłaty stanowi kwotę 15 957,01 zł. Wysokość opłaty wpłaconej na rachunek
WFOŚiGW wynosi 0 zł. Masa żywności przekazanej z Marketu w Tarnobrzegu do
organizacji pożytku publicznego oraz masa wytworzonych odpadów
przeterminowanej żywności o kodzie 16 03 80 oraz produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego, za 2020 r. i I półrocze 2021 r.:
1/ masa przekazanej żywności: 2020 r. – 6 765 kg, I półrocze 2021 r. – 347 kg;
2/ masa zmarnowanej żywności: 2020 r. – 50 990 kg, I półrocze 2021 r. – 15 970 kg.
Przekazana w 2020 r. do organizacji pozarządowej żywność, stanowiła ok. 12%
całkowitej masy żywności, której sprzedawca nie sprzedał z tytułu m.in. krótkiego
terminu przydatności do spożycia, upłynięcia terminu przydatności do spożycia,
uszkodzenia opakowania itp.
Ustalenia kontroli nie wykazały nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.
A&K HURT-MARKET Sp. z o.o., ul. Piaskowa 10, 39-300 Mielec, Market przy ul.
Legionów 95, 39-300 Mielec
Spółka „A&K” Hurt-Market jest właścicielem sieci 7 marketów na terenie
Mielca. Kontrolę przeprowadzono w markecie przy ul. Legionów 95 w Mielcu. A&K
Hurt-Market Sp. z o.o., ul. Piaskowa 10, 39-300 Mielec zawarł w dniu 17 lutego 2020
r. umowę nieodpłatnego przekazywania żywności z Parafialnym Oddziałem Caritas
Parafia MB Nieustającej Pomocy, ul. Ks. Arczewskiego 1 w Mielcu. Umowa zawiera
Strona 14 z 29

oświadczenie, że odbiorca żywności jest organizacją pozarządową w rozumieniu art.
2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, i jednocześnie nie jest
organizacją, działającą w celu osiągnięcia zysków finansowych, ani jednostką
sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.
Wg zapisów umowy, pozyskana żywność, ma być przekazywana jedynie na
realizację celów statutowych w zakresie pomocy społecznej, w tym rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej,
polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub
prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących. Przedłożona
do wglądu umowa zawarta została w formie pisemnej i zawiera następujące
postanowienia wymagane w art. 3 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu
żywności, tj. dotyczące:
1/ czasu i sposobu przekazywania żywności organizacji pozarządowej oraz rodzaju
przekazywanej żywności, z przeznaczeniem jej na wykonywanie zadań w sferze
zadań publicznych;
Przekazywanie żywności ma się odbywać po uprzednim wspólnym ustaleniu
terminu (umowa zawiera informację o wyznaczonej do kontaktu osobie), na
podstawie dokumentu wydania. Dokument ma określać specyfikę asortymentową
poszczególnych artykułów oraz ich wartość. Transport żywności realizuje Spółka
A&K. W umowie nie określono rodzaju przekazywanej żywności.
2/ podziału kosztów odbioru i dystrybucji żywności pomiędzy stronami umowy; Wg
umowy, A&K dostarcza żywność do odbiorcy każdorazowo na swój koszt.
3/ przypadków, w których organizacja pozarządowa może zrezygnować lub odmówić
odbioru żywności;
Odbiorca może zrezygnować z odbioru żywności, w przypadku, gdy jej
przyjęcie w danej ilości w związku z koniecznością przechowywania i dystrybucji
groziłoby rażącą stratą; w przypadku, gdy upłynął termin przydatności do spożycia; w
przypadku, gdy stosownie do oceny stanu żywności, nie nadaje się ona do spożycia.
4/ okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie
warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia;
Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a na dzień kontroli żadna ze stron nie
złożyła wypowiedzenia umowy.
„A&K” Hurt-Market Sp. z o.o. zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, przeprowadziła kampanię
edukacyjno-informacyjną w dniach 2.03 - 14.03.2020 r. oraz 12.03 - 23.03.2021 r. (2
tygodnie, w każdym dniu działalności jednostki). W kampanii wykorzystano ulotki i
plakaty edukacyjno-informacyjne poruszające tematykę przeciwdziałania
marnowaniu żywności. W ramach kampanii Kierownik sklepu przeprowadził
szkolenia dla pracowników na temat „Jak nie dopuścić do marnowania żywności”.
Program niemarnowania żywności wywieszony jest przez cały czas w
pomieszczeniach gospodarczych sklepu.
Wg sprawozdania z kampanii Spółka „A&K” Hurt-Market za zorganizowanie
kampanii edukacyjno-informacyjnej na terenie swoich jednostek handlowych,
Strona 15 z 29

poniosła łączny koszt w wysokości 11 850 zł. W 2020 i 2021 r., Spółka w wyniku
prowadzonej działalności, nie zmarnowała żywności, w związku z czym nie powstał
obowiązek obliczenia opłaty za marnowanie żywności, a tym samym nie było
możliwości wykorzystania części kwoty wyliczonej opłaty na prowadzenie kampanii
edukacyjnej.
W trakcie kontroli, ustalono, że Spółka w 2020 r. oraz 2021 r. – do końca
sierpnia, nie zmarnowała żywności. W przypadku niezgodności towaru z
zamówieniem, w tym np. złej jakości dostarczonej żywności (warzywa, owoce, mięso
i wędliny) jest ona zwracana do dostawcy na podstawie protokołu zwrotu, do którego
wystawiana jest faktura korygująca. Całość towaru z krótkim terminem przydatności
do spożycia została wyprzedana po 50% obniżce – przedstawiono do wglądu
dokumenty przesunięcia towarów. Towary z uszkodzonym opakowaniem, po
odpowiedniej przecenie, zakupywane są przez pracowników Spółki. W celu
zapobiegania marnowaniu żywności, pracownicy sklepów mają przydzielone do
kontroli bieżącej poszczególne regały sklepowe, dla których prowadzą zeszyty z
informacjami o zbliżającym się terminie przydatności do spożycia.
Kontrolowany sprzedawca żywności nie prowadzi strony internetowej. W
sprawozdaniu finansowym za 2020 r. nie podano kwoty opłaty za marnowanie
żywności, ponieważ żywność nie została zmarnowana.
W trakcie kontroli ustalono, że „A&K” Hurt-Market Sp. z o.o. w 2020 r. nie
zmarnowała żywności, w związku z czym nie powstał obowiązek sporządzenia i
przedłożenia w terminie przed 31 marca 2021 r., sprawozdanie o marnowanej
żywności do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie. Kontrolowany przedsiębiorca przedłożył do wglądu sprawozdanie
„zerowe” złożone do WFOŚiGW w dniu 24 sierpnia 2021 r.
W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowość w zakresie nieuwzględnienia
w umowie nieodpłatnego przekazywania żywności, zawartej z organizacja
pozarządową zapisów o rodzaju przekazywanej żywności. W związku ze stwierdzoną
nieprawidłowością wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do jej usunięcia.
LIDL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-080
Tarnowo Podgórne – sklep w Lubaczowie ul. Unii Lubelskiej 77, 37-600
Lubaczów
LIDL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Jankowicach. ul. Poznańska 48, 62-080
Tarnowo Podgórne jest podmiotem prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze w
zakresie sprzedaży żywności w jednostce handlu detalicznego w miejscowości
Lubaczów przy ul. Unii Lubelskiej.
LIDL Sp. z o.o. Sp. k. pierwszą umowę o współpracy w zakresie
nieodpłatnego przekazywania żywności zawarł w dniu 10.02.2020 r. z Caritas
Diecezji Warszawsko-Praskiej, przed upływem terminu określonego w art. 18 w/w
ustawy. Kolejną umowę LIDL Sp. z o.o. Sp. k. zawarł w dniu 28 lutego 2020 r. z
Caritas Diecezji Kieleckiej i która obejmuje przekazywanie żywności ze wszystkich
sklepów w rejonie objętym jej działalnością, w tym z jednostki handlu detalicznego w
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Lubaczowie. Umowa została zawarta w formie pisemnej i zawiera postanowienia
zawarte w art. 3 ust. 2 w/w ustawy. Caritas Diecezji Kieleckiej zgodnie z ustawą z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057), uzyskał status organizacji pożytku publicznego.
LIDL Sp. z o.o. Sp. k. przeprowadził w swoich sklepach, w tym w każdym dniu
działalności kontrolowanej jednostki w Lubaczowie, ogólnopolską kampanię
edukacyjno-informacyjną. W kampanii wykorzystano plakaty i banery edukacyjnoinformacyjne poruszające tematykę przeciwdziałania marnowaniu żywności.
Kampania prowadzona była we współpracy z w/w organizacją pozarządową.
Ponadto należy dodać, iż LIDL Sp. z o.o. Sp. k. od ponad roku prowadzi w swoich
sklepach akcję „Kupuję, nie marnuję”, zwracając uwagę konsumentów na problem
marnowania żywności. Na stronie internetowej dostępna jest też zakładka dot.
zapobiegania marnowaniu żywności - https://kimjestesmy.lidl.pl/zrownowazonyrozwoj/jak-nie-marnowac. Zgodnie z informacją zawartą na w/w stronie internetowej,
dzięki działaniom zapobiegającym marnowaniu żywności, w okresie od 1 marca 2020
r. do 31 grudnia 2020 r. udało się uratować przed zmarnowaniem 76 ton i 869
kilogramów żywności, o łącznej wartości 1 128 991 zł. Na ogólnopolską kampanię
edukacyjno-informacyjną na terenie województwa podkarpackiego LIDL Sp. z o.o.
Sp. k. przeznaczył 85 520,19 zł netto. Środki te nie pochodziły z opłaty za
marnowanie żywności.
LIDL Sp. z o.o. Sp. k. w myśl art. 8 w/w ustawy, za pośrednictwem Poczty
Polskiej złożył do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie
pisemne roczne sprawozdanie o marnowanej żywności. Sprawozdanie zostało
wysłane terminowo. LIDL Sp. z o.o. Sp. k. zgodnie ze sprawozdaniem rocznym za
2020 r., nie zmarnował żywności, stąd też nie był zobowiązany do uiszczenia opłaty
za marnowanie żywności.
Ustalenia kontroli nie wykazały nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.
Erfis Sp. z o.o., ul. Gorliczyńska 5, 37-200 Przeworsk - „Sklep Intermarche” ul.
Gorliczyńskiej 5, 37-200 Przeworsk
Erfis Sp. z o.o., ul. Gorliczyńska 5, 37-200 Przeworsk jest podmiotem
prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze w zakresie sprzedaży żywności w
jednostce handlu detalicznego pn. „Sklep Intermarche” w miejscowości Przeworsk
przy ul. Gorliczyńskiej 5. Erfis Sp. z o.o. zawarła w dniu 7.01.2020 r. w formie
pisemnej, umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnego przekazywania żywności
ze Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu Mar-Kot, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul.
Kopernika 2, przed upływem terminu ustawowego. Stowarzyszenie Pomocy
Bliźniemu Mar-Kot, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kopernika 2 jest organizacją
pozarządową, która uzyskała status organizacji pożytku publicznego w dniu
26.05.2004 r. Stowarzyszenie spełnia wymogi określone w art. 2 pkt 2 ww. ustawy i w
ramach działalności w zakresie tworzenia placówek z zakresu pomocy charytatywnospołecznej, informacyjno-promocyjnej oraz leczniczo-rehabilitacyjnej o różnym profilu
prowadzi własne Schronisko „Mar-kot”, 08-331 Suchodół Włościański 84.
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Umowa zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności , zawiera postanowienie dotyczące okresu obowiązywania
umowy (pkt 4 i 5) - została zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana
przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia,
licząc od daty dostarczenia wypowiedzenia.
Umowa nie zawiera natomiast pozostałych postanowień zawartych w art. 3 ust. 2
ww. ustawy dotyczących:
− czasu i sposobu przekazywania żywności organizacji pozarządowej oraz rodzaju
przekazywanej żywności organizacji pozarządowej, z przeznaczeniem jej na
wykonywanie przez tę organizację zadań w sferze zadań publicznych,
− podziału kosztów odbioru i dystrybucji żywności pomiędzy stronami umowy,
− przypadków, w których organizacja pozarządowa może zrezygnować lub odmówić
odbioru żywności,
− odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków
wypowiedzenia.
Erfis Sp. z o.o. we współpracy z ww. organizacją pozarządową przeprowadziła
w swojej jednostce handlu w Przeworsku kampanię edukacyjno-informacyjną w
zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością oraz przeciwdziałania marnowaniu
żywności. W 2020 roku kampania została przeprowadzona w dniach 15.03.29.03.2020 r., a w 2021 r. w dniach 15.03-29.03.2021 r. (dwa tygodnie). W kampanii
wykorzystano plakaty („NIE MARNUJ – Żywność traktuj z szacunkiem”) i ulotki
edukacyjno-informacyjne poruszające tematykę przeciwdziałania marnowaniu
żywności, udostępnione przez przedstawiciela sieci sklepów „Intermarche” - SCA PR
Polska sp. z o.o., ul. św. Mikołaja 5 Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne. Na
kampanię edukacyjno-informacyjną w 2020 r. nie wydatkowano środków
finansowych, natomiast w 2021r. przeznaczono na nią 150,00 zł.
Erfis Sp. z o.o. w sprawozdaniu rocznym za 2020 rok wykazała 10 944,00 kg
zmarnowanej żywności w rozumieniu art. 2 pkt 1 ww. ustawy. Wysokość opłaty za
marnowanie żywności ustalona i prawidłowo obliczona zgodnie z art. 5 ust. 3 i art.
19, wyniosła 875,52 zł i została w pełnej wysokości uiszczona na rachunek bankowy
ww. organizacji pozarządowej. W sprawozdaniu nie ujęto kosztów związanych z
kampanią edukacyjno-informacyjną (brak kosztów).
Erfis Sp. z o.o. w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, za pośrednictwem Poczty
Polskiej złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie
pisemne roczne sprawozdanie o marnowanej żywności. Zostało ono prawidłowo
sporządzone i zawiera wszystkie niezbędne dane, takiej jak całkowita masa
marnowanej żywności oraz wysokość należnej opłaty za marnowanie żywności.
Sprawozdanie zostało wysłane terminowo, natomiast opłata za marnowanie
żywności została wniesiona po upływie terminu określonego w art. 5 ust. 7 ww.
ustawy (po dniu 30 kwietnia 2021 r.) – „Potwierdzenie transakcji Nr 64001306412”,
data transakcji – 14.05.2021 r.
Erfis Sp. z o.o. nie zamieściła w sprawozdaniu finansowym za 2020 r.
określonej w art. 5 ust. 10 ww. ustawy informacji o wysokości należnej opłaty za 2020
r. ze względu na określony w ustawie termin jej uiszczenia (do 30 kwietnia roku
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kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy). Wysokość należnej
opłaty zostanie ujęta w przyszłym sprawozdaniu finansowym za 2021 r. Spółka nie
ujęła także ww. informacji na stronie internetowej, gdyż jej nie posiada.
W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości:
− nieujęcie w umowie z organizacją pozarządową postanowień określonych w
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu
żywności,
− niewniesienie w terminie na rachunek bankowy organizacji pozarządowej
opłaty za marnowanie żywności za 2020 rok.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano zarządzenie
pokontrolne zobowiązujące do ich usunięcia oraz wydana została decyzja
wymierzająca administracyjną karę pieniężną w wysokości 500,00 zł (słownie:
pięćset złotych) za niedokonanie w terminie określonym w art. 5 ust.7 ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności wniesienia na rachunek
bankowy organizacji pozarządowej opłaty za marnowanie żywności.
Piotruś Pan Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nestora 8, 37-700 Przemyśl - Delikatesy przy ul.
Obozowej 1, 37-700 Przemyśl
Piotruś Pan Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nestora 8, 37-700 Przemyśl jest podmiotem
prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze w zakresie sprzedaży żywności w
jednostce handlu detalicznego pn. „Delikatesy Piotruś Pan” w Przemyślu przy ul.
Obozowej 1. Piotruś Pan Sp. z o.o. Sp. k. w ustawowym terminie tj. 17.02.2020r.
zawarł umowę o nieodpłatne przekazywanie żywności ze Stowarzyszeniem Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Caritas z siedzibą w Przemyślu ul. Piotra Skargi 6, 37-700
Przemyśl. Umowa zawarta została w formie pisemnej i zawiera postanowienia
zawarte w art. 3 ust. 2 w/w ustawy. Umowa zgodnie została zawarta na czas
nieokreślony. Na czas trwania kontroli żadna ze stron nie wypowiedziała umowy.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas z siedzibą w
Przemyślu, ul. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl jest organizacją pozarządową
spełniającą wymogi określone w art. 2 pkt 2 w/w ustawy. Stowarzyszenie uzyskało
status organizacji pożytku publicznego w dniu 12.12.2005 r.
Piotruś Pan Sp. z o.o. Sp. k. we współpracy z ww. organizacją pozarządową
przeprowadził w Delikatesach w Przemyślu przy ul. Obozowej 1 kampanię
edukacyjno-informacyjną w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością oraz
przeciwdziałania marnowaniu żywności. W 2020 roku kampania została
przeprowadzona w dniach 07-25.10.2020 r. W 2021 r. rozpoczęła się w dniu 4.10 i
zakończy się 22.10. W kampanii wykorzystano plakaty („NIE MARNUJ JEDZENIA”).
Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej kontrolowanego, dzięki
działaniom zapobiegającym marnowaniu żywności w 2020 r. udało się uratować
przed zmarnowaniem żywność o łącznej wartości 1 114,56 zł netto. Środki
przeznaczone na kampanię edukacyjno-informacyjną nie pochodziły z opłaty za
marnowanie żywności.
Piotruś Pan Sp. z o.o. Sp.k. w myśl art. 8 w/w ustawy, za pośrednictwem
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Poczty Polskiej złożył do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w
Rzeszowie pisemne roczne sprawozdanie o marnowanej żywności. Sprawozdanie
zostało wysłane terminowo (data nadania – 25.02.2021 r.). W dniu 20.05.2021r.
(data nadania - 24.05.2021r.) została sporządzona korekta do ww. sprawozdania. W
sprawozdaniu dot. Delikatesów Piotruś Pan z województwa podkarpackiego ujęto
całkowitą masę marnowanej żywności wynoszącą 2178,62 kg, wysokość opłaty za
marnowanie żywności wynoszącą 174,29 zł (z czego dla Delikatesów w Przemyślu
przy ul. Obozowej 1 masa marnowanej żywności wynosiła 297,90 kg). Zgodnie ze
sprawozdaniem rocznym za 2020 r. dot. jednostek handlu z województwa
podkarpackiego, zmarnowana masa zmarnowanej żywności wyniosła 2178,62 kg (z
czego dla Delikatesów w Przemyślu przy ul. Obozowej 1 stanowiła 297,90 kg).
Piotruś Pan Sp. z o.o. Sp. k. nie był zobowiązany do uiszczenia opłaty. Z informacji
uzyskanych podczas kontroli wynika, że masa marnowanej żywności w Delikatesach
w Przemyślu przy ul. Obozowej 1 stanowiła 297,90 kg. Natomiast wartość
przekazanej żywności organizacji pozarządowej stanowiła 513,71 zł brutto.
Ustalenia kontroli nie wykazały nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k., al. Armii Krajowej 47, 50-541
Wrocław –Market w Jarosławiu, ul. Przemysłowej 5, 37-500 Jarosław
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Armii
Krajowej 47, 50-541 Wrocław jest podmiotem prowadzącym przedsiębiorstwo
spożywcze w zakresie sprzedaży żywności w jednostce handlu detalicznego w
miejscowości Jarosław przy ul. Przemysłowej 5. Kaufland Polska Markety Sp. z o.o.
Sp. J. (odnośnie Marketu w Jarosławiu) w ustawowym terminie tj.: 18.02.2020 r.
zawarł umowę o nieodpłatne przekazywanie żywności z Federacją Polskich
Banków Żywności z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa.
Umowa zawarta została w formie pisemnej i zawiera postanowienia zawarte w art. 3
ust. 2 w/w ustawy. Umowa zgodnie z § 7 została zawarta na czas nieokreślony, a na
dzień kontroli żadna ze stron nie złożyła wypowiedzenia umowy.
Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie, Al.
Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa jest organizacją pozarządową spełniającą
wymogi określone w art. 2 pkt 2 w/w ustawy oraz uzyskała status organizacji pożytku
publicznego w dniu 28.12.2004 r. Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J. w dniach
16-30.10.2020r. (2 tygodnie) przeprowadził w swoich sklepach, w tym w każdym
dniu działalności kontrolowanej jednostki w Jarosławiu, ogólnopolską kampanię
edukacyjno-informacyjną.
W kampanii wykorzystano plakaty i banery edukacyjno-informacyjne
poruszające tematykę przeciwdziałania marnowaniu żywności. Kampania
prowadzona była we współpracy z w/w organizacją pozarządową. Na stronie
internetowej dostępna jest też zakładka dot. zapobiegania marnowaniu żywnościhttps://firma.kaufland.pl/odpowiedzialnosc/zrobimy-to-razem/ratowaniezywnosci.html. Zgodnie z informacją zawartą na w/w stronie internetowej, dzięki
działaniom zapobiegającym marnowaniu żywności, w 2020 r. udało się uratować
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przed zmarnowaniem żywność o łącznej wartości 6 593 160,60 zł. Środki
przeznaczone na ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną na terenie
województwa podkarpackiego nie pochodziły z opłaty za marnowanie żywności.
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J w myśl art. 8 w/w ustawy, za
pośrednictwem Poczty Polskiej złożył do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Rzeszowie pisemne roczne sprawozdanie o marnowanej żywności.
Sprawozdanie zostało wysłane terminowo (data nadania – 16.03.2021 r.), natomiast
błędnie ujęto w nim wszystkie placówki handlowe prowadzone przez kontrowany
podmiot. W związku z tym w dniu 17.05.2021r. została sporządzona korekta do ww.
sprawozdania. W skorygowanym sprawozdaniu dot. Marketów Kaufland z
województwa podkarpackiego ujęto całkowitą masę marnowanej żywności
wynoszącą 274 462,69 kg, wysokość opłaty za marnowanie żywności wynoszącą 21
957,01 zł, koszty wykonania umowy, o które pomniejszono opłatę wynoszące
6000,00 zł i wysokość należnej opłaty wynoszącą 15 957,01zł (z czego dla Marketu
w Jarosławiu masa marnowanej żywności wynosiła 26 827,97 kg, wysokość opłaty
za marnowanie żywności wynosiła 2146,24 zł, koszty wykonania umowy, o które
pomniejszono opłatę wynosiły 1100 zł, natomiast wysokość należnej opłaty wyniosła
1340,40 zł.).
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J. zgodnie ze sprawozdaniem
rocznym za 2020 r., zmarnował żywność w rozumieniu art. 2 pkt 1 w/w ustawy, stąd
też był zobowiązany do uiszczenia opłaty określonej w art. 5 ust. 1. Zgodnie z
przedłożonym potwierdzeniem operacji w systemie bankowości internetowej opłata w
wysokości 10 014,72 zł (z czego opłata dot. Marketu w Jarosławiu wyniosła 1340,40
zł) wpłacona została w dniu 16.03.2021r. na numer rachunku bankowego
PODKARPACKIEGO BANKU ŻYWNOSCI. Opłata dot. Marketu w Jarosławiu została
prawidłowo obliczona i pomniejszona o transport i dystrybucję żywności do
organizacji, z którą Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J. współpracuje.
Obliczona opłata została wniesiona w pełnej wysokości.
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J. odnośnie Marketów
zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego zawarł umowę z trzema
organizacjami pozarządowymi, w związku z tym zgodnie z art. 5 ust. 7 w/w ustawy
opłata została podzielana między wszystkie organizacje proporcjonalnie do ilości
odebranej przez nie żywności.
Opłata o wartości żywności przekazywanej organizacjom pozarządowym
została zamieszczona na stronie internetowej sprzedawcy. Zgodnie z informacją
uzyskanej od pełnomocnika Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J. informacja ta
zostanie również umieszczona w sprawozdaniu finansowym. Ponadto, z informacji
uzyskanych podczas kontroli wynika, że masa marnowanej żywności w Markecie
Jarosław stanowiła 26 827,97 kg., natomiast masa przekazanej żywności organizacji
pozarządowej stanowiła 2 862,30 kg.
Ustalenia kontroli nie wykazały nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.
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Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J., al. Armii Krajowej 47, 50-541
Wrocław -Market w Rzeszowie, ul. Okulickiego 14a, 35-222 Rzeszów
Kontrolowany Market Kaufland zlokalizowany jest przy ul. Okulickiego 14a, 35222 Rzeszów i należy do sieci Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. Al. Armii
Krajowej 47, 50-541 Wrocław.
W trakcie kontroli przedstawiono umowę współpracy zawartą w dniu
18.02.2020 r., pomiędzy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. J. a Bankami
Żywności, reprezentowanymi przez Federację Polskich Banków Żywności z siedzibą
przy ul. Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa. Umowa dotyczy współpracy w
zakresie nieodpłatnego przekazywania żywności. Banki i Federacja są organizacjami
pozarządowymi w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, które posiadają status organizacji pożytku publicznego. Ww. umowa
zawiera zapisy w sprawie czasu i sposobu przekazywania żywności i rodzaju
przekazywanej żywności, podziału kosztów odbioru i dystrybucji żywności,
przypadków, w których organizacja pozarządowa może zrezygnować lub odmówić
odbioru żywności, okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za
niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
W Markecie Kaufland zlokalizowanym przy ul. Okulickiego 14a, 35-222
Rzeszów przeprowadzona została kampania edukacyjno-informacyjna w postaci
udostępnienia klientom i pracownikom sklepu informacji na plakatach i banerach
poruszających tematykę przeciwdziałania marnowaniu żywności. Kapania
przeprowadzona została w okresie 16.10.2020 r. - 30.10.2020 r. oraz 29.09.2021r. 13.10.2021 r. i prowadzona była wspólnie z organizacją pozarządową.
Sprawozdanie o marnowaniu żywności za 2020 r. zostało złożone w dniu
16.03.2021 r. (sporządzonego dla całej Spółki) wraz z korektą z dnia 17.05.2021 r.
(sporządzonego dla Marketów Kaufland z terenu województwa podkarpackiego).
Masa marnowanej żywności wskazana w sprawozdaniu za 2020 r. wynosi 274
462,69 kg. Jest to masa żywności marnowanej ze wszystkich marketów Kaufland na
terenie województwa podkarpackiego. Masa żywności przekazanej z Marketu w
Rzeszowie do organizacji pożytku publicznego oraz masę wytworzonych odpadów
przeterminowanej żywności o kodzie 16 03 80 oraz produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego przedstawia się następująco:
za 2020 r.
− masa przekazanej żywności 0,00 kg,
− masa zmarnowanej żywności 34 276,30 kg
za I pół. 2021 r.
− masa przekazanej żywności 733,894 kg,
− masa zmarnowanej żywności 15 658,67 kg.
Po kontroli w Market Kaufland zlokalizowany jest przy ul. Okulickiego 14a, 35222 Rzeszów WIOŚ w Rzeszowie skierował wystąpienie do kontrolowanego
podmiotu i wskazał na potrzebę podjęcia działań w celu ustalenia prawidłowych mas
marnowanej żywności wskazywanej w sprawozdaniu o marnowanej żywności w
latach kolejnych.
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Auchan Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno – Centrum
Handlowe Auchan Krasne, 36-007 Krasne 20B
Kontrolowane Centrum Handlowe Auchan Krasne zlokalizowany jest pod
adresem Krasne 20B, 36-007 Krasne i należy do sieci Auchan Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno.
W trakcie kontroli przedstawiono umowę o współpracy zawartą w dniu
18.02.2020 r., zawartą przez Auchan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul.
Puławska 46, 05-500 Piaseczno z Bankami Żywności, reprezentowanymi przez
Federację Polskich Banków Żywności z siedzibą przy ul. Al. Jerozolimskie 30, 00-024
Warszawa. Umowa dotyczy współpracy w zakresie nieodpłatnego przekazywania
żywności. Banki i Federacja są organizacjami pozarządowymi w rozumieniu Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które posiadają status
organizacji pożytku publicznego. Ww. umowa zawiera zapisy w sprawie czasu i
sposobu przekazywania żywności i rodzaju przekazywanej żywności, podziału
kosztów odbioru i dystrybucji żywności, przypadków, w których organizacja
pozarządowa może zrezygnować lub odmówić odbioru żywności, okresu
obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków
umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
W Auchan Polska Sp. z o.o. (w tym Centrum Handlowe Auchan Krasne)
przeprowadzona została kampania edukacyjno – informacyjna w kampanii
wykorzystano plakaty, banery, dane na temat przeciwdziałania marnowaniu
żywności. Informacje umieszczane były również w prasie, na stronie internetowej,
rozpowszechnione były również poprzez media społecznościowe, komunikaty
prasowe oraz dodatkowo była prowadzona kampania wewnętrzna w przestrzeni
pracowniczej. Kapania edukacyjno – informacyjna przeprowadzona została w okresie
od 15.10.2020 r. - 31.10.2020 r. oraz 29.09.2021 r. - 13.10.2021 r. i prowadzona była
wspólnie z organizacją pozarządową.
Sprawozdanie o marnowaniu żywności za 2020 r. zostało złożone w dniu
29.03.2021 r. (dla Centrum Handlowego Auchan Krasne). Masa marnowanej
żywności wskazana w sprawozdaniu za 2020 r. wynosi 54 040,00 kg. Masa żywności
przekazanej z Centrum Handlowego Auchan Krasne do organizacji pożytku
publicznego oraz masa wytworzonych odpadów przeterminowanej żywności o kodzie
16 03 80 oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego:
dane za 2020 r.
− masa przekazanej żywności 20 696 kg,
− masa zmarnowanej żywności 54 040 kg.
dane za I pół. 2021 r.
− masa przekazanej żywności 11 574 kg,
− masa zmarnowanej żywności 30 230 kg.
Z powyższych danych za 2020 r. wynika, że z łącznej masy przekazanej i
zmarnowanej żywności - 74736 kg, przekazano 20696 kg organizacji pozarządowej
co stanowi 27,7%.
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W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowość w zakresie:
1. Niekwalifikowanie niesprzedanej żywności innej niż pochodzenia zwierzęcego
wycofanej ze sprzedaży jako marnowanej żywności.
2. Sporządzenie sprawozdania o marnowanej żywności za 2020 r. z
pominięciem masy marnowanej żywności innej niż pochodzenia zwierzęcego
wycofanej ze sprzedaży.
3. Nieprawidłowe wyliczenie wysokości należnej opłaty wykazanej w
sprawozdaniu o marnowanej żywności za 2020 r.
4. Niewłaściwa klasyfikacja odpadów nieprzydatnych do spożycia (niesprzedana
żywność inna niż pochodzenia zwierzęcego) oraz odpadów produktów nie
spożywczych, jako odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 - niezgodnie z
katalogiem odpadów.
5. Nieprowadzenie ewidencji na KEO i KPO dla odpadów nieprzydatnych do
spożycia (niesprzedana żywność inna niż pochodzenia zwierzęcego),
nieprzydatnych do spożycia (niesprzedana żywność pochodzenia
zwierzęcego), oraz produktów nie spożywczych.
W związku z powyższym wszczęte zostały postępowania administracyjne:
1. W sprawie wymierzenia, administracyjnej kary pieniężnej na podstawie art. 11
ust. 1 za nieprawidłowe wyliczenie wysokości należnej opłaty wykazanej w
sprawozdaniu o marnowanej żywności za 2020 r., o której mowa w art. 5 ust.
7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
2. W sprawie wymierzenia, na podstawie art. 194 ust. 1 pkt. 5b i ust. 3 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, administracyjnej kary pieniężnej za
nieprowadzenie ewidencji na Kartach Ewidencji Odpadów i Kartach
Przekazania Odpadów dla odpadów nieprzydatnych do spożycia oraz
produktów nie spożywczych, o której mowa w art. 66 i 67 tej ustawy.
LIDL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-080
Tarnowo Podgórne - sklep w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 6, 35-082 Rzeszów
Kontrolowany Sklep Lidl zlokalizowany jest przy ul. Podkarpacka 6, 35-082
Rzeszów i należy do sieci Lidl Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poznańska 48, Jankowice, 62-080
Tarnowo Podgórne. W trakcie kontroli przedstawiono umowy współpracy
zawarte w dniu 10.02.2021r. i 28.02.2021 r., pomiędzy Lidl Sp. z o.o. Sp. k., a
Caritas Diecezji Kieleckiej i Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Umowa dotyczy
współpracy w zakresie nieodpłatnego przekazywania żywności.
Caritas jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadającym
dodatkowo status organizacji pożytku publicznego. Ze względu na charakter
działalności, Caritas jest podmiotem wykonującym zadania zgodne z art. 2 pkt 2
ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Ww. umowa zawiera zapisy w
sprawie czasu i sposobu przekazywania żywności i rodzaju przekazywanej żywności,
podziału kosztów odbioru i dystrybucji żywności, przypadków, w których organizacja
pozarządowa może zrezygnować lub odmówić odbioru żywności, okresu
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obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków
umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
W Sklepie Lidl, ul. Podkarpacka 6, 35-082 Rzeszów przeprowadzona została
kampania edukacyjno – informacyjna w postaci plakatów i banerów edukacyjno –
informacyjnych poruszająca tematykę przeciwdziałania marnowaniu żywości.
Kapania przeprowadzona została w okresie od 28.09 - 10.10.2020 r. oraz 13.09. 03.10.2021 r. i prowadzona była wspólnie z organizacją pozarządową.
Sprawozdanie o marnowaniu żywności za 2020 r. zostało złożone w dniu
31.03.2021 r. (dla sklepów LIDL z ternu woj. podkarpackiego). Masa marnowanej
żywności wskazana w sprawozdaniu za 2020 r. wynosi 0 kg. Pełnomocnik Spółki
wskazał, że Lidl Sp. z o.o. Sp. k. nie zmarnował żywności i tym samym nie był
zobowiązany do wniesienia opłaty za marnowanie żywności.
W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowość w zakresie:
1. Niekwalifikowanie niesprzedanej żywności, wycofanej ze sprzedaży jako
marnowanej żywności.
2. Niekwalifikowanie niesprzedanej żywności pochodzenia zwierzęcego
wycofanej ze sprzedaży jako marnowanej żywności.
3. Sporządzenie sprawozdania o marnowanej żywności za 2020 r. z pominięciem
masy marnowanej żywności wycofanej ze sprzedaży oraz produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
4. Nieprawidłowe wyliczenie wysokości należnej opłaty wykazanej w
sprawozdaniu o marnowanej żywności za 2020 r.
W związku z powyższym wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w
sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej na podstawie art. 11 ust. 1 za
nieprawidłowe wyliczenie wysokości należnej opłaty wykazanej w sprawozdaniu o
marnowanej żywności za 2020 r., o której mowa w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku, ul. Hetmańska 11,
38-500 Sanok
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku ul. Hetmańska 11,
38-500 Sanok jest organizacją pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2020 r. poz. 1057), która posiada status organizacji pożytku publicznego.
Towarzystwo zarejestrowane jest w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:
0000412037.
Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności, celem statutowym organizacji pozarządowej jest
wykonywanie zadań w sferze zadań publicznych w zakresie:
− pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
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wspierania rodziny i systemu pieczy społecznej;
działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu
żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów zbiorowego
żywienia dla osób potrzebujących.
Na podstawie przedstawionych w trakcie kontroli wyciągów bankowych
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku w roku 2021 otrzymało
następujące opłaty za zmarnowaną w 2020 r. żywność od sprzedawców żywności:
- EUROCASH S.A. – 104,33 zł.;
- DELIKATESY CENTRUM Sp. z o.o. – 4271,48 zł.
Środki pochodzące z opłat w całości zostały przeznaczone na zakup żywności
wydanej do zużycia w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn na ul. Hetmańskiej 11
w Sanoku (zgodnie z zapisami w ustawie o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności z
dnia 19 lipca 2019 r., określonym w art. 2 pkt 2).
Sprawozdanie sporządzone zostało na obowiązującym wzorze, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 grudnia 2020 r. w sprawie
wzoru sprawozdania o marnowanej żywności oraz wzoru zbiorczego sprawozdania o
marnowanej żywności. Roczne sprawozdanie o sposobie zagospodarowania
otrzymanej żywności za 2020 r. zostało wysłane przez kontrolowane Towarzystwo do
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przy piśmie z dnia 19 maja 2021 r., po
ustawowym terminie, tj. po dniu 31 marca 2021 r.
W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowość w zakresie nieterminowo
sporządzonego rocznego sprawozdania o sposobie zagospodarowania otrzymanej
żywności, za rok 2020. W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością wydano
zarządzenie pokontrolne dotyczące zapewnienia terminowego przekazywania
rocznego sprawozdania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o sposobie
zagospodarowania otrzymanej żywności za lata kolejne.
Podkarpacki Bank Żywności z siedzibą w Rzeszowie, Rynek 17/201, 35-064
Rzeszów
Podkarpacki Bank Żywności (PBŻ) zlokalizowany jest pod adresem ul. Rynek
17, lok. 201, 35-064 Rzeszów. PBŻ jest jednym z trzydziestu Banków Żywności
działających w Polsce. Podkarpacki Bank Żywności zajmuje się działalnością
charytatywną poprzez prowadzenie działalności społecznej, zmierzającej do
zmniejszenia niedożywienia najuboższych grup społecznych oraz niedopuszczenia
do marnowania żywności.
Cele statutowe PBŻ realizowane są poprzez: bezpłatne pozyskiwanie
żywności od producentów, hurtowników i jej bezpłatny rozdział wśród organizacji
charytatywnych oraz placówek pomocy społecznej, prowadzących dożywianie
najuboższych: dzieci, bezdomnych, niepełnosprawnych, samotnych osób w
podeszłym wieku, chorych, niezaradnych życiowo, matek samotnie wychowujących
dzieci. PBŻ zajmuje się organizacją wolontariatu oraz promowaniem działań
samopomocowych. Organizuje zbiórki żywności w placówkach handlowych, a całą
zebraną żywność przekazuje na rzecz potrzebujących. PBŻ swoje cele realizuje we
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współdziałaniu na zasadach partnerstwa, ze strefą przedsiębiorców, przedstawicieli
władz samorządowych i rządowych, organizacjami pozarządowymi i kościelnymi, o
podobnym profilu działania. PBŻ jest organizacją pozarządową zgodnie z art. 2 pkt. 2
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
PBŻ o obowiązku złożenia sprawozdania został poinformowany przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w dniu 11.05.2021 r. W związku z
powyższym, Podkarpacki Bank Żywności z siedzibą w Rzeszowie przesłał do ww.
Organu informację pn. „Rejestr przyjęć wg. lokalizacji” w dniu 25.05.2021 r., z
przekroczeniem terminu określonego w ustawie (ustalono na podstawie zapisów w
pocztowej książce nadawczej).Powyższe sprawozdanie zostało przesłane na
błędnym formularzu niezgodnym z rozporządzeniem z dnia 15 marca 2021 r. w
sprawie wzoru informacji o wykorzystaniu środków pochodzących z opłaty za
marnowanie żywności oraz wzoru sprawozdania o sposobie zagospodarowania
otrzymanej żywności oraz zawierało niewymagane informacje o firmach innych niż
określone w ustawie UPMŻ, od których PBŻ odbierał żywność. Informacje te zostały
skorygowane w „sprawozdaniu o sposobie zagospodarowania otrzymanej żywności
za 2020 rok” przesłanym w dniu 13.07.2021 r. na prawidłowym formularzu.
W trakcie kontroli ustalono, że w 2020 r. PBŻ posiadał podpisane umowy na
nieodpłatne przekazanie żywności z 7 sieciami handlowymi bądź jednostkami
handlowymi. W sprawozdaniu uwzględniono prawidłowo informacje o 58 jednostkach
handlowych, od których w 2020 r. PBŻ odbierał żywność wraz ze wskazaniem masy
odebranej żywności od każdej jednostki handlowej o której mowa w ustawie UPMŻ.
W sprawozdaniu prawidłowo nie ujęto jednostek handlowych, z którymi PBŻ miał
podpisaną umowę ale nie wystąpiło przekazywanie żywności. PBŻ z siedzibą w
Rzeszowie w 2020 r. otrzymał łącznie 600,221 Mg żywności od sprzedawców
żywności. W sprawozdaniu zwarta została informacja o sposobie zagospodarowania
otrzymanej żywności. Z informacji wynika, że cała masa żywności została
przekazana do innych podmiotów (organizacje pozarządowe, instytucje), które
opiekują się i działają na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz najuboższych.
Podczas kontroli Dyrektorowi Podkarpackiego Banku Żywności udzielono
instruktażu w zakresie obowiązku złożenia sprzedawcom żywności, którzy wnieśli
opłaty na rachunek bankowy organizacji pozarządowej, pisemnej rocznej informacji o
wykorzystaniu środków pochodzących z opłaty. Informacja ta powinna zawierać w
szczególności dane o ilości środków przeznaczonych przez organizację
pozarządową na pokrycie kosztów administracyjnych. Pierwszą pisemną roczną
informację należy przesłać do 31 marca 2022 r.
W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowość w zakresie nieterminowo
sporządzonego rocznego sprawozdania o sposobie zagospodarowania otrzymanej
żywności, za rok 2020. W związku tym, wydano zarządzenie pokontrolne dotyczące
zapewnienia terminowego przekazywania rocznego sprawozdania do GIOŚ o
sposobie zagospodarowania otrzymanej żywności za lata kolejne.
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Podsumowanie ustaleń kontroli w zakresie przestrzegania
przez sprzedawców żywności oraz organizacje
pozarządowe przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Wnioski i uwagi
1) W ramach kontroli w zakresie przestrzegania przez sprzedawców żywności oraz
organizacje pozarządowe przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, skontrolowano 15 podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą oraz 2 organizacje pozarządowe na
terenie województwa podkarpackiego. Zgodnie z wytycznymi zakres kontroli
sprzedawców żywności obejmował: sprawdzenie wymagań zawarcia umowy z
organizacją pozarządową, przeprowadzania kampanii edukacyjnoinformacyjnych, przekazywania opłat za marnowanie żywności oraz
zamieszczania informacji o wysokości należnej opłaty lub o wartości żywności
przekazanej organizacjom pozarządowym, w sprawozdaniu finansowym oraz na
stronie internetowej, jeżeli jest prowadzona i składania sprawozdań rocznych o
marnowanej żywności. Natomiast zakres kontroli organizacji pozarządowych
obejmował kontrole zakresu wykorzystania środków pochodzących z opłat za
marnowanie żywności oraz zakresu wykorzystywania otrzymywanej żywności.
2) Ustalenia kontroli wykazały, że jeden z kontrolowanych podmiotów nie spełniał
definicji sprzedawcy żywności (przychody ze sprzedaży środków spożywczych
za 2020 r. stanowiły 47% przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów),
dlatego też nie podlegał obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
3) Jeden z kontrolowanych sklepów prowadzony jest przez Spółkę, która prowadzi
jednostkę handlową przygotowaną dla potrzeb sprzedaży detalicznej m.in.
żywności, napojów, na podstawie umowy agencyjnej. Na podstawie art. 758 § 1
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740
z późn. zm.), przez umowę agencyjną przejmujący zlecenie (agent) zobowiązuje
się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia,
za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego
zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Zapisy umowy nie
umocowują agenta do zawierania jakichkolwiek nieodpłatnych umów
przekazywania towarów stanowiących własność zleceniodawcy.
4) Wszystkie skontrolowane podmioty podjęły działania w zakresie przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności, tj. posiadały zawarte umowy z organizacja pozarządową,
za wyjątkiem dwóch podmiotów które posiadały zawartą umowę z organizacją
pozarządową, jednakże umowa nie zawierała niektórych postanowień zawartych
w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu
żywności dotyczących. W jednym przypadku w umowie nie określono rodzaju
przekazywanej żywności, a w drugim umowa nie zawierała pozostałych
postanowień zawartych w art. 3 ust. 2 ww. ustawy dotyczących:
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−

5)

6)

7)

8)

9)

10)

czasu i sposobu przekazywania żywności organizacji pozarządowej oraz rodzaju
przekazywanej żywności organizacji pozarządowej, z przeznaczeniem jej na
wykonywanie przez tę organizację zadań w sferze zadań publicznych,
podziału kosztów odbioru i dystrybucji żywności pomiędzy stronami umowy –
przypadków, w których organizacja pozarządowa może zrezygnować lub
odmówić odbioru żywności,
odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków
wypowiedzenia. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano
zarządzenia pokontrolne.
Ustalenia kontroli wykazały również, że kontrolowane podmioty przeprowadziły
kampanie edukacyjno-informacyjne w zakresie racjonalnego gospodarowania
żywnością oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
Ustalenia kontroli sprzedawców żywności wykazały, że wszystkie kontrolowane
podmioty, które były zobowiązane do złożenia sprawozdania o marnowanej
żywności do odpowiedniego WFOŚiGW złożyły ww. sprawozdanie.
Ustalenia kontroli organizacji pozarządowych w zakresie przestrzegania
obowiązku składania sprawozdań o sposobie zagospodarowania otrzymanej
żywności przez organizacje pozarządowe wykazały, że dwa kontrolowane
podmioty złożyły sprawozdania po ustawowym terminie. W związku z
powyższym wydano zarządzenia pokontrolne.
W dwóch przypadkach stwierdzono nieprawidłowość w zakresie wniesienia
należnej opłaty za marnowanie żywności po ustawowo określonym terminie, na
rachunek bankowy organizacji pozarządowej, z którą zawarto umowę, o której
mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami
wydano decyzje.
Ustalenia kontroli wykazały, że trzy podmioty nieprawidłowo wyliczyły wysokość
należnej opłaty, o której mowa w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. W związku z powyższym w jednym
przypadku wydano zarządzenia pokontrolne, a w dwóch pozostałych wszczęto
postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia, administracyjnej kary
pieniężnej na podstawie art. 11 ust. 1 za nieprawidłowe wyliczenie wysokości
należnej opłaty wykazanej w sprawozdaniu o marnowanej żywności za 2020 r., o
której mowa w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności.
W przypadku jednego sprzedawcy skierowane zostało wystąpienie do
kontrolowanego podmiotu wskazujące potrzebę podjęcia działań w celu ustalenia
prawidłowych mas marnowanej żywności wskazywanej w sprawozdaniu o
marnowanej żywności w latach kolejnych.
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