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Łódzki Wojewódzki Inspektor                                                               
Inspekcji Handlowej z siedzibą  w Łodzi 

    ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź       

.....................................................                                                             Łódź, dnia 19.05.2015 r. 
(oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) 

                                                                                                           

Nr akt: DSk.8361.7.2015 
 

    DECYZJA  Nr 41 / KJ – ŻG / 2015 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.               

o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678) oraz art. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 

267 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego  
 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi 
 

wymierza  
 

   przedsiębiorcy „ORAF” Sp. z o.o.  

  z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Targowa 6 

 

karę pieniężną w kwocie 747,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści siedem złotych)                 

z tytułu wprowadzenia do obrotu handlowego jednej partii łososia norweskiego, kawałki 

mrożone, 50-150g, z/s IQF o masie 500g, oznaczonego na opakowaniu jednostkowym datą 

minimalnej trwałości „27.04.2015” i numerem partii „I 04 28”, wyprodukowanego dla 

„MILITO” Sp. z o.o., ul. Polanki 136/4, 80-322 Gdańsk wartości 249,00 zł nieodpowiadającego 

jakości handlowej zadeklarowanej na opakowaniach jednostkowych z uwagi na stwierdzoną 

obecność fosforu dodanego niedeklarowanego w składzie wyrobu na opakowaniach 

jednostkowych.  
 

Uzasadnienie 

 

W dniach od 30 października 2014 r. do 06 listopada 2014 r. na podstawie 

upoważnienia Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer 

DSk.8361.228.2014 z dnia 30.10.2014 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji 

Handlowej w Łodzi, Delegatury w Skierniewicach przeprowadzili kontrolę w supermarkecie 

„INTERMARCHE” zlokalizowanym w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej 6, należącym do 

„ORAF” Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. Kontrolę przeprowadzono na podstawie 

art. 3 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia      

29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia 

zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt               

i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 

2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.)      

w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt  1 i 2 ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 r.         

o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014, poz. 148 ze zm.) w obecności prokurenta (…). 
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W toku kontroli w dniu 03 listopada 2014 r. na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 10              

i rozdziału 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 

ze zm.), zwanej dalej „ustawą o Inspekcji Handlowej” pobrano w tych samych ilościach próbki 

podstawowe i próbki kontrolne łososia norweskiego, kawałki mrożone, 50-150g, z/s IQF                    

o masie 500g, oznaczonego na opakowaniu jednostkowym datą minimalnej trwałości 

„27.04.2015” i numerem partii „I 04 28”, wyprodukowanego dla „MILITO” Sp. z o.o.,                    

ul. Polanki 136/4, 80-322 Gdańsk zwanego dalej „łososiem norweskim”. Próbka podstawowa 

przedmiotowego łososia norweskiego została opisana w protokole pobrania próbki numer 01720 

i przekazana do Laboratorium Kontrolno-Analitycznego Urzędu Ochrony Konkurencji                          

i Konsumentów z siedzibą w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, zwanego dalej „Laboratorium               

w Katowicach” celem przeprowadzenia badań organoleptycznych i fizyczno-chemicznych, zaś 

próbka kontrolna została opisana w protokole pobrania próbki numer 01721, zabezpieczona                  

i pozostawiona w kontrolowanej placówce do czasu jej zwolnienia przez Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w warunkach uniemożliwiających zmianę 

jakości lub cech charakterystycznych produktu.  
 

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono wyższą masę netto 

ryby bez glazury (na opakowaniu jednostkowym producent deklarował 450 g, a stwierdzono 

479,5 g przy niepewności wyniku ± 13,4 i 469,8 przy niepewności wyniku ± 13,2) oraz obecność 

fosforu dodanego niedeklarowanego w składzie wyrobu w ilości 0,9 g/kg przy niepewności 

wyniku ± 0,1. Wyniki badań zostały udokumentowane w sprawozdaniu z badań numer 303            

z dnia 18 listopada 2014r. wystawionym przez Laboratorium w Katowicach. Po 

przeprowadzonej analizie wyników badań Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

stwierdził, że badany łosoś norweski nie odpowiadał jakości handlowej zadeklarowanej na 

opakowaniu jednostkowym z uwagi na obecność fosforu dodanego. 
 

O wynikach badań laboratoryjnych przedmiotowego łososia norweskiego strona 

została powiadomiona pismem numer DSk.8361.228.2014 z dnia 11 grudnia 2014 r., do którego 

zostało dołączone sprawozdanie z badań numer 303 z dnia 18 listopada 2014 r. wystawione 

przez Laboratorium w Katowicach. Jednocześnie w piśmie tym strona została poinformowana              

o przysługującym prawie do złożenia wniosku o przeprowadzenie badań próbek kontrolnych 

(art. 29 ust. 3 ustawy o Inspekcji Handlowej). Przedmiotowe pismo zostało doręczone stronie               

w dniu 11 grudnia 2014 r. Po zapoznaniu się z wynikami badań kontrolowany przedsiębiorca - 

„ORAF” Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Targowa 6 - złożył wniosek                            

o przeprowadzenie badań próbki kontrolnej łososia norweskiego (pismo z dnia 11 grudnia 

2014r.). W związku z powyższym próbkę kontrolną przekazano do Laboratorium Kontrolno – 

Analitycznego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie,                        

ul. Sienkiewicza 3, zwanego dalej „Laboratorium w Warszawie” celem przeprowadzenia badań 

w zakresie oznaczenia zawartości fosforu dodanego. Przeprowadzone analizy wykazały 

obecność fosforu dodanego w ilości 317 mg/kg przy niepewności wyniku ± 34, co 

udokumentowano w sprawozdaniu z badań numer 496/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 

wystawionym przez Laboratorium w Warszawie. 
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O wynikach badań próbki kontrolnej łososia norweskiego strona została 

poinformowana w dniu 12 stycznia 2015 r. w toku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów 

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi, Delegatury w Skierniewicach. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Łódzkiego Wojewódzkiego 

Inspektora Inspekcji Handlowej numer DSk.8361.7.2015 z dnia 12.01.2015 r. w obecności 

prezesa (…) i prokurenta (…). 
 

Działając na podstawie art. 34 ustawy o Inspekcji Handlowej Dyrektor Delegatury              

w Skierniewicach o stwierdzonej nieprawidłowości poinformował dystrybutora 

zakwestionowanej ryby – „MILITO” Sp. z o.o., ul. Polanki 136/4, 80-322 Gdańsk                             

i jednocześnie wniósł o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonej 

nieprawidłowości (pismo nr DSk.8361.228.2014 z dnia 22.01.2015 r.). O fakcie tym 

powiadomiony został również Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych w Gdyni. Dystrybutor nie udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne (termin 

udzielenia odpowiedzi upłynął w dniu 06 lutego 2015 r.). 
 

Dyrektor Delegatury w Skierniewicach ustalił, że w firmie „MILITO” Sp. z o.o.              

z siedzibą w Gdańsku ul. Polanki 136/4 nastąpiły przekształcenia własnościowe i została ona 

przejęta przez „MyFood” Sp. z o.o., ul. Szafarnia 6/32, 80-755 Gdańsk i w związku                       

z powyższym do tej spółki ponownie przekazał wystąpienie pokontrolne (pismo DSk.228.2014                  

z dnia 04 marca 2015 r.).  
 

W dniu 17 kwietnia 2015 r. bezpośrednio do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji 

Handlowej w Łodzi wpłynęło pismo „MyFood Plus” Sp. z o.o., ul. Szafarnia 6/32, 80-755 

Gdańsk (która z dniem 01.04.2015 r. zmieniła nazwę z „MyFood” Sp. z o.o. na „MyFood Plus” 

Sp. z o.o.) będące odpowiedzią na wystąpienie pokontrolne, w którym spółka poinformowała                 

o podjętych działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonej nieprawidłowości. 

Jednocześnie zobowiązała się do większej staranności w procesie pozyskiwania informacji                  

o otrzymanym produkcie, aby informacja przekazywana konsumentom była kompletna, rzetelna 

i nie wprowadzała w błąd. 
 

W związku z wprowadzeniem do obrotu artykułu rolno - spożywczego 

nieodpowiadającego jakości handlowej w dniu 20 kwietnia 2015 r. zostało wszczęte z urzędu 

postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kontrolowanemu przedsiębiorcy kary 

pieniężnej wynikającej z art. 40 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości 

handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 678) zwanej dalej „ustawą                 

o jakości”. Strona została poinformowana o wszczęciu postępowania z urzędu oraz                                

o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do 

zebranych dowodów i materiałów, lecz z tego prawa nie skorzystała. Przedmiotowe pismo 

zostało odebrane przez stronę w dniu 22 kwietnia 2015 r. 
 

W dniu 28 kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej                

w Łodzi wpłynęło pismo, w którym strona podała wielkość obrotu za rok 2014.  

 



4 

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi mając 

na uwadze powyższe ustalił i stwierdził. 
 

Obowiązujące od 13 grudnia 2014 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego           

i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania 

konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń 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 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L 304 z 22.11.2011 ze zm.) w art. 8 ust. 1 

wskazuje, że podmiotem działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za informację na 

temat żywności jest podmiot, pod którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek dany 

środek spożywczy lub – jeżeli ten podmiot nie prowadzi działalności w Unii – importer danego 

środka spożywczego na rynek Unii. Ust. 2 wskazuje, że podmiot działający na rynku 

spożywczym odpowiedzialny za informację na temat żywności zapewnia obecność i rzetelność 

informacji na temat żywności zgodnie z mającym zastosowanie prawem dotyczącym na temat 

żywności oraz z wymogami odpowiednich przepisów krajowych, ale jednocześnie ust. 5 

wskazuje, że bez uszczerbku dla ust. 2 podmioty działające na rynku spożywczym 

zapewniają przestrzeganie w przedsiębiorstwach pozostających pod ich kontrolą wymogów 

prawa dotyczącego informacji na temat żywności i odpowiednich przepisów krajowych 

mających znaczenie dla ich działalności i upewniają się, że wymogi te są spełnione.  
 

Również art. 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 28 stycznia 2002 r.  ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 

powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiającego procedury                  

w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002 r. ze zm.) w ust. 1 wskazuje, że 

podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze i podmioty działające na rynku pasz 

zapewniają na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji                                            

w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz                            

z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie 

przestrzegania tych wymogów. 
 

Ustawa o jakości stanowi w art. 4 ust. 1, że wprowadzane do obrotu artykuły 

rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli                           

w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe 

wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez 

producenta.  
 

Jak wynika z przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, przez jakość handlową należy 

rozumieć cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, 

fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy 

oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, 

nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. 
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W niniejszej sprawie, w toku kontroli przeprowadzonej w supermarkecie 

„INTERMARCHE” zlokalizowanym w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej 6, należącym do 

„ORAF” Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej stwierdzono, że przedsiębiorca 

wprowadził do obrotu rybę mrożoną, która nie odpowiadała jakości handlowej zadeklarowanej 

na opakowaniu jednostkowym, tym samym naruszył przepisy o jakości handlowej (art. 4 ust. 1 

ustawy o jakości). Podawanie nierzetelnej informacji na temat żywności (niezadeklarowanie 

użytej w fazie produkcji substancji dodatkowej - fosforanów) stanowi niedopełnienie obowiązku 

zapewnienia zgodności oferowanych produktów z wymogami obowiązującego prawa 

żywnościowego. Strona jako podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze winna zapewnić 

przestrzeganie w przedsiębiorstwie pozostającym pod jej kontrolą wymogów prawa dotyczącego 

informacji na temat żywności i odpowiednich przepisów krajowych mających znaczenie dla ich 

działalności i upewnić się, że wymogi te są spełnione, a tego nie uczyniła i przez to wprowadziła 

do obrotu produkt nieodpowiadający jakości handlowej, tym samym strona nie zastosowała się 

do obowiązków nałożonych na nią przepisami prawa żywnościowego w zakresie jakości 

handlowej. 
 

                   Biorąc powyższe pod uwagę Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

uznał, iż kontrolowany przedsiębiorca był odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu                    

(w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy o jakości) ryby nieodpowiadającej jakości handlowej. Na 

skutek przeprowadzonego postępowania, po uwzględnieniu kryteriów wynikających z art. 40a 

ust. 5 ustawy o jakości (stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, 

dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno – spożywczych                    

i wielkość jego obrotów), Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wydał decyzję                

o wymierzeniu temu przedsiębiorcy kary pieniężnej. Wykonując dyspozycję art. 40a ust. 5 

ustawy o jakości Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając: 
 

1. stopień szkodliwości czynu polegającego na wprowadzeniu do obrotu łososia norweskiego 

nieodpowiadającego jakości handlowej stwierdził, że podanie nierzetelnej informacji co do 

składu w istotny sposób narusza interesy konsumentów. Obecność fosforu dodanego, który 

nie był deklarowany w jego oznakowaniu wprowadza konsumentów w błąd co do 

charakterystyki środka spożywczego, w szczególności jego składu i właściwości                    

i uniemożliwia dokonywanie wyboru związanego ze spożywaną przez nich żywnością, 

opartego na wiedzy i przekonaniu, bowiem dopiero pełna i rzetelna informacja                      

o oferowanym produkcie daje podstawy do świadomego wyboru. Należy tu podkreślić, że 

producenci dodając fosfor do tego rodzaju produktów dążą jedynie do zwiększenia zdolności 

mięsa ryby do wiązania dodatkowych ilości wody; 
 

2. stopień zawinienia uznał, że chociaż stwierdzona nieprawidłowość powstała na etapie 

procesu produkcyjnego z winy producenta i nie mogła być wykryta w trakcie bieżącej 

kontroli, to jednak obowiązkiem przedsiębiorcy jest zwracanie szczególnej uwagi aby do 

obrotu handlowego nie trafiały artykuły rolno – spożywcze nieodpowiadające jakości 

handlowej. Winę strony należy rozpatrywać jako niedołożenie wystarczających starań 

mających na celu zapobiegnięcie powstaniu nieprawidłowości dotyczącej 

zakwestionowanego produktu. Strona, jako profesjonalista działająca na rynku spożywczym 
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od wielu lat (co ustalono na podstawie daty rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze 

Sądowym), prowadząca supermarket w ramach znanej sieci „Intermarche”, powinna 

podejmować działania umożliwiające weryfikację wprowadzanej do obrotu żywności, a tego 

nie uczyniła i wprowadziła do obrotu artykuł rolno-spożywczy o niewłaściwej jakości 

handlowej; 
 

3. zakres naruszenia stwierdził, że informacja o składzie artykułu rolno-spożywczego stanowi 

jeden z najważniejszych elementów jakości handlowej, zatem nierzetelne informowanie                

w oznakowaniu produktu o jego właściwościach i cechach stanowi niedopełnienie 

zapewnienia zgodności oferowanego produktu z wymogami prawa żywnościowego                             

i świadczy o naruszeniu przepisów mających na celu ochronę interesów konsumentów. 

Konsument nie mógł w tym przypadku dokonać świadomego wyboru związanego z zakupem 

przez niego żywności, gdyż otrzymywał niepełną informację co do jej składu; 
 

4. dotychczasową działalność przedsiębiorcy wziął pod uwagę, że kontrolowany 

przedsiębiorca w okresie ostatnich 24 miesięcy po raz pierwszy naruszył przepisy ustawy  

o jakości (co wynika z dokumentacji zgromadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 

Handlowej w Łodzi);  
 

5. wielkość obrotu wziął pod uwagę przesłaną przez stronę informację na temat wielkości 

osiągniętego w 2014 r. obrotu i zakwalifikował ją do grupy średnich przedsiębiorców                    

w rozumieniu art. 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 584). 
 

W oparciu o powyższe ustalenia faktyczne i prawne dokonane w toku postępowania, 

a w szczególności o ustalenia odnoszące się do pięciu kryteriów wskazanych  w art. 40a ust. 5 

ustawy o jakości oraz ustalenia wynikające z treści art. 40 a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości, 

stanowiącego, iż kto wprowadza do obrotu artykuły rolno spożywcze nieodpowiadające jakości 

handlowej podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej 

uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów do obrotu         

(w tym przypadku … zł), lecz nie mniejszej niż 500,00 zł a także z treści art. 17 ust. 2 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 

ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski 

Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa 

żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002 r. ze zm.) ustalającego normę, iż kary mające zastosowanie   

w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne                         

i odstraszające, Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji                      

i wymierzył karę w wysokości 747,00 zł. 
 

Pouczenie: 

1. Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kpa, art. 129 § 1 i 2 kpa stronie postępowania służy odwołanie od 

niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie                    

(00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1). Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem 

Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (90 – 730 Łódź, ul. Gdańska 38)                 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
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2. Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości strona jest zobowiązana uiścić należność 

pieniężną w wysokości 747,00 zł na rachunek Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji 

Handlowej w Łodzi, ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź, nr 91101013710007652231000000  NBP 

O/Okręgowy w Łodzi lub w kasie tego Inspektoratu (pok. 11) w dniach urzędowania                      

w godz. 7
30

 – 9
30   

i 13
30 

– 14
30 

(poniedziałek, środa, czwartek, piątek) oraz  w godz. 8
00

 – 10
00              

i 14
00 

– 15
00 

(wtorek) w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.  
 

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. z 2015 r. poz. 613).  
 

 

 

                                                                                              Łódzki Wojewódzki Inspektor  

                                                                                                     Inspekcji Handlowej  

                                                                                                    Marek Jacek Michalak 

...................................................................... 

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) 

 

Otrzymują: 
 

1. „ORAF” Sp. z o.o. 
 

                  ul. Targowa 6  

  96-200 Rawa Mazowiecka  
 

2.        a/a  

 

 


