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POMORSK! WOJEWODZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W GDAŃSKU
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Sygn. akt: 2N.83 6I.3I4.2013.ZS.MK

Centrum Handlowe,,Ziegerto' Sp.j.

Ludwik Ziegert i Wspólnicy
ul. Dworcowa 16
83

DECYZJA
Na podstawie art. 40a ust' 1 pkt 3

i

- 300 Kartuzv

Nr ZN.D.3I.20L3.MK

art. 40 a ust. 4 ustawy dnta

2I

grudnia 2000 r. o jakości

handlowej arĘkułów rolno-spożynuczych /tekst jednolity Dz' U . z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm'l

w związku z 5 6 pkt. 1 Zarządzenta Po.l10'13'2013 Pomorskiego Wojewódzkiego

,

Inspektora

Inspekcji Handlowej w Gdansku z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie upowaznienia pracowników
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdąńsku do podejmowania, wydawania oraz

podpisyvania decyzji, postanowień, dokumentów
Inspektora, oraz art. 104

$Ii 2

ustawy

z

i

korespondencji

w imieniu

Wojewódzkiego

dnia 14 czetwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (tj.22000 r.Dz. U Nr 98, poz.I07l ze zm.),

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
w osobie Anny Klecha _ Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Zywnościowych
i Nieżywnościowychupoważnienie Nr PO.057.17.2013.PH, po przeprowadzeniu postępowania
dzia:Iając

administracyjnego, vłymierza przedsiębiorcy dziaŁąącemu
,,Ztegert" Spółka Jawna Ludwik Ziegert

pod rrazwą Centrum

i Wspólnicy, ul' Dwolcowa

16, 83

-

Handlowe

300 Kartuzy karę

pienieżna w wysokości 500 zł ( piećset złotvch) w związku z wprowadzenlem do obrotu 1 partii
jaj konsumpcyjnych z oznakowaniem 10 świezych jaj, klasa A, najlepiej spozyó przed20.05.ŻOI3r,

jaja po zakupie przechowywać w warunkach chłodniczych, w ilości25 opakowań o wartości

fr
I

.1 '.^u}s'łn"1 ł c 1, ł) u
1

(\/

.--.*-*,--J^

U7

II2,25

zł nieodpowiadających pod

względem oznakowania jakości handlowej określonej

w przepisach o jakości handlowej tj.:

-

w ań. 12 ust' 1 lit. a) i c) oraz ust. 2 tozporządzenia Komisji (WE) nr 58912008 z dniaZ3 częrwca

f.

2008

rr

Rady (wE)

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenta

123412007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do

jaj ( Dz.U. L.

163 224.6.2008 r. str.

6),

z uwagi na brak nodania na

opakowaniu iednostkowym: kodu zakładu pakowania, klasy

wagowej oraz na zewnęttznej powierzchni dobrze widocznego

i

czyĄeLnego oznaczenia metody

chowu;

- w art' 7 ust. 2

pkt.

2 ustawy

z

dnia 2I.I2. 2000

r.

Spozwczych lDz.IJ. zŻ005 r. Nr 187' poz.1577 Ze zm')

Ministra Rolnictwa

i

spożvnłczych lDz. U.

Nr I37,poz.966

z

Rozwoju Wsi

z dnia

ze

i

o jakościhandlowej artykułów rolno$ 2 ust. 1 pkt. 5 a)

10.07.2007

L w sprawie

i b) rozporządzęnia

znakowania środków

zn.l,

uwaqi na brak podania na opakowaniu iednostkowym danych identyfrkujących:

osobę

ftzyczną, osobę prawną albo jednostkę organtzacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która
produkuje lub paczkuje środkispoŻywcze lub wprowadza środkispożywcze do obrotu' jeŻeIi
działalnośó w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś zpaństw członkowskich

Unii

Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA)' będącego stroną umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym oraz miejsce
albo żródło pochodzenia, w przypadku gdy brak tej informacji mógłby wprowadzić konsumenta w
błąd.

Powyzsze stwierdzono

w

w

wyniku kontroli przeprowadzonej

Centrum Handlowym ,,Ziegert" Spj. LudwikZiegert i Wspólnicy,

w dniu

10.05.2013

ul. Dworcowa

r.

16; 83 _ 300

Kartuzy.

Uzasadnienie
w dniu

10.05.2013

r.

inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

w Gdańsku działając na podstawie upowaznienia Nr ZN'057.3I4.20I3.MK
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
art. 3 ust. L -

w

z

dnia 09.05.2013

r"

Gdańsku, podstawa prawna:

3 rozporządzenta Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnta29

kwiętnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodnoŚci

z

prawem paszowym

zwrcrząt(Dz. U.

L

i zyrvnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwieruąt i

165 z3O.4.2OO4 r., str.

45 s' ŻO0 - 25I), art. I7 ust. 3 ustawy

rolno-spozywczych(Dz.lJ.

z

2OO5

I-14

dobrostanu

Ze zm; Polskie wydanie specjalne Rozdział 3 Tom

z dnia}I

grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów

r' Nr 187, poz. 1577 zezm'), art. 3 ust. I

pkt}w

zwtązku
217

z

ust. 2 ustawy

2009 r., poz.

z dnia

15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. U.

Nr

151 z

lŻI9 ze zm.) plzeprowadzili kontrolę w Centrum Handlowym ,,Ziegeli" Spj. Ludwik

Ziegert i Wspólnicy

ul. Dworcowa

16 w Kartuzach.

W toku kontroli sprawdzano m.in. prawidłowośćoznakowania jĄ konsumpcyjnych.

W wyniku powyŻszego zakwestionowano oznakowanie znĄdującej się w obrocie 1 partii jaj
konsumpcyjnych w opakowaniach jednostkowych z oznakowaniem: 10 świezychjaj' klasa A,
najlepiej spoŻyć ptzed 20.05.2013r , jaja po zakupie przechowywać w warunkach chłodniczych,
w ilości 25 opakowań o wartoś ci II2, 25 zł z uwagi na brak podania na opakowaniu jednostkowym:
kodu zakładu pakowania, klasy wagowej, metody chowu, danych identyfikujących: osobę ftzyczną,
osobę prawlą albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje

lub paczkuje środki Spozywcze lub wprowadza środkispożywcze do obrotu, jeŻeli dziaŁalnośÓ

w tym

zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii

Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), będącego stroną rrmowy o Europejskim obszarze Gospodarczym oraz miejsca
albo fuodła pochodzenia,

w przypadku gdy brak tej informacji mógłby wprowadzió konsumenta

w błąd.
P

owŻszę stanowiło naruszenie

-

ur.. 12 ust. 1 lit. a)

r.

2008

:

i c) oraz ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE)

rr

58912008

z

dnia 23 częrwca

ustanawiającego szczegołowe zasady wykonywania rczporządzenia Rady (WE) nr

( Dz. U. L. 163 224.6.2008 r. str. 6),
dnta 2I'I2' 2000 r. o jakościhandlowej artykułów rolno -

123412007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

-

art.

7 ust. 2 pkt. Ż ustawy

spoŻywczychlDz'U.z2005

r.

z

Nr

187, poz.I577 zezm.)

-

$2ust. 1pkt.5 a)ib)rozporządzeniaMinistraRolnictwaiRozwojuWsizdnia 10.07.200] r'
w sprawie znakowania środków spoŻywczych lDz. U. Nr I37 , poz. 966 zę zm.l .
Pismem

w

z

dnia 28'05.2013r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zawiadomił stronę

wymierzenia kary pienięŻnej

o

wszczęciu postępowania administracyjnego

z tytlilu wprowadzenia do obrotu ww.

w

przedmiocie

1 partii jaj konsumpcyjnych

nieodpowiadających jakościhandlowej określonej w przepisach o jakościhandlowej.

Ponadto w piśmie tym pouczono stronę, iŻ zgodnię

z

aft. 10

$ 1 Kodeksu

postępowania

administracyjnego moŻe braÓ czywty udział w kazdym stadium postępowania, a przed wydaniem
decyzjt ma prawo

do wypowiędzenia się co do zebranych dowodów i materiałow oraz zgłoszonych

Żądań'

317

z

Pismem

dnia 29.05.2013

w Gdańsku zwrócił się do

r.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

o

przedsiębiorcy

wyliczenie

i

o

przesłanie informacji

wielkości

osiągniętych obrotów.

w

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku ustalił i stwierdził,

co następuje.

W myślart. 3 pkt. 8 Rozporządzenia (WE) nr

z

17812002 Parlamentu Europejskiego

dnia 28 stycznta 2OO2 r. ustanawiającego ogólne zasady

i

i

Rady

wymagania prawa żywnościowego,

powołującego Europejski Urząd ds' Bezpieczeństwa Zywności oraz ustanawiającego procedury w

L 3I z I.2.2002,

zakresie bezpieczenstwa zywności(Dz. U.

str" 1) ,,wprowadzenie na rynek

oznacza posiadanie żyvnościlub pasz w celu sprzedaŻy, z uwzględnieniem oferowania do sprzedazy

lub innej .frr*y dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz SprzedaŻ, dystrybucję

i

inne formy

dysponowania".

Artykuł 17 ust. 1 cy.towanego powyzej Rozporządzenta (WE) nt 11812002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnta}8 stycznial}\Ż r. stanowi:
,,Podmioty działajqce na rynku spożywczym i pasz zapewniajq, na wszystkich etapach produkcji,
przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będqcych pod ich kontrolq, zgodnośćtej

Ąłvnościlub pasz

z

wymogami prawa ż1łvnościowegowłaściwymidla

i kontrolowanie przestrzegania Ęch wymogów

"

ich

działalności

'

_
JakoŚć handlowa w myślart. 3 pkt 5 cytowanej ustawy o jakoŚci handlowej art. rolno

spoŻywczych oznacza cechy artykułu rolno-spozywczego dotyczące

cznych, fizykochemicznych

organolepty

i

mikrobiologicznych

jego

właściwości

w zakresie

technologii

produkcji, wielkościlub masy oraz Wmagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania,

i

prezentacji

oznakowania' nieobjęte wymaganiami sanitarnymi' weterynaryjnymi lub

fitosanitarnymi.

Wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spozywcze powinny spełniać wymagania w zakresie

' jakościhandlowej,

1eŻe\i

w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz

dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jezeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez
producenta

-

art. 4

Ustawa
ust. 1pkt.3

o

ust. 1 c1towanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spozywczych'

jakościhandlowej artykułów rolno

-

spożywczych cyt' wyżej stanowi

w art. 40a

:

,,Kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożyucze nieodpowiadajqce jakościhandlowej
olłeślonejw przepisach

o

jakościhandlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu

4tl

tych artykułów, podlega karze pieniężnej

w

wysokoścido pięciokrotnej wartościkorzyści

majqtkowej uzyskanej lub hóra mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie Ęch arĘkułów rolno
- spożywczych do obrotu,

l

Artykuł 12 ust.

nie niźszej jednak niż 500 zł''
rozporządzenia Komisji (WE)

nr

58912008

z

dnia 23 czer:wca 2008 r.

ustanawiającęgo szczęgółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE)
w sprawie norm handlowychw odniesieniu do

,,opakowania zawierające jaja klasy

jaj (Dz.

U.

nr

123412007

L 163 z 24.6.2008 r., Str. ó) stanowi:

A posiadają na zewnętrznej powierzchnt

następujące dobrze

widoczne i czytelne oznaczęnia:
a)

kod

zaL<ł.adu pakowania;

c) klasa wagowa zgodnie

z

art.

4 ttst.2 niniejszego rozpotządzenia"

Natomiast treŚć ust. 2 stanowi:

',

W uzupełnieniu wymagań określonych w ust. 1

zawierające jaja klasy ,,A'' posiadają

opakowania

na zevłnęttznej powierzchni dobrze widoczne

i

czytelne

oznaczenie metody chowu. "

Zgodnie

z

7

art.

ust

2

pkt.2 ustawy z dnia 2I.I2' 2000 r. o jakości handlowej artykułów

rolno _ spożywczych,,W przypadku artykułu rolno-spozywczęgo będącego środkiem spoŻywczym:

oznakowanie opakowanych środków spoŻywczych zawięra dane identyfikujące producenta albo
producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres''

Natomiast $ 2 ust.

1

pkt. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r.

w sprawie znakowania środków spoŻywczych stanowi: ,,opakowany środek spoŻywczy znakuje
się, podając,

z zastrzeŻeniem ust. 2, co najmniej następujące informacje: dane identyflrkujące:

a) osobę ftzyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowościprawnej'

która:
- produkuje lub
- wprowadza

paczkuje środkispozywcze lub

środki spoŻywcze do obrotu, jeżeli działalnośĆw tym zakręsie jest zarejestrowana na

terytorium któregoś z państw człoŃowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy
o Europej

sk

tm Obszarze Go spodar czym,

b) miejsce albo źródłopochodzenia, w przypadku gdy brak tej informacji mógłby wprowadzić
konsumenta w błąd.''

Kary zastosowane w ptzypadku naruszenia prawa żywnościowegozgodnie
rozporządzenia (WE)

Nr

178/2002 Parlamentu Europejskiego

i Rady z

z

art. 77 ust' 2

dnia 28 stycznia ŻOO2

r.

powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

517

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdńsku zgodnie z art' 40 a ust.
cytowanej ustawy o jakości handlowej arĘkułów rolno

-

5

spożyłuczych, ustalając wysokośó kary

pienięznej uwzględnił przede wszystkim: stopień szkodliwości, stopień zawintenia, zalłes
naruszeni a, doĘ chczas ow ą dział'alno ść oraz wi e lko ść obrotów.

Wykonując dyspozycję pov,yższego przepisu Pomorski V/ojewódzki Inspektor Inspekcji
Handlowej w Gdańsku stwierdził

o

ilznał:

stopień szkodliwości czynu za wysoki _

z

u'wagi na to, Ze wprowadzenie do obrotu ja1 bez

wymaganych oznaczeń a w szczegóIności klasy wagowej, metody chowu, a takŻę nazry i adresu

producenta bądź wprowadzającego

do obrotu oraz bez

określenia źródłapochodzenia,

uniemozliwiło konsumentom uzyskanie podstawowych informacji, którymi kierują się przy zakupie

ją,

o

stopień zawinienia jako wysoki, gdyŻjako przedsiębiorca prowadzący działalnośó gospodarczą

od 2003 r. powinien zapoznać się

z

obowiązt4ącymi

w tym zakresie przepisami prawa

aby

zapevłnić konsumęntom towar odpowiadający wszelkim wymaganiom przepisów prawa.

. zalcres naruszenia jako średni- prawidłowe oznakowanie i rzete|na informacja
o produkcie stanowi jeden z nĄwaŻniejszych elementów jakości handlowej' oferowanie
do sprzeduŻy jajbezwymaganych oznaczęnnaruszaw sposób istotny interesy konsumentów.

o

w

ć o br

i e l ko ś

o t ów

p ozvł ala

na uznanię spółki za mikr oprzedsiębiorcę.

Uwzg|ędniając fakt, Że jest

przedsiębiorcę

to pierwszy

przypadek wprowadzenia przez kontrolowanego

do obrotu artykułów spozywczych

nieodpowiadających jakości handlowej

określonej w przepisach o jakościhandlowej kara w wysokości 500.00 ( pięćset złotych) jest
adekwatna do naruszenia otaz spełnia fuŃcję prewencyjną.

W

zwiqzku

z

powyższym, Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w Gdańsku otzekł jak w sentencji.

Na podstawie art. 40a ust' 6 i 7 ustawy

o

jakościhandlowej artykułów rolno - spożywczych

karę pienięzną stanowiącą dochód budzetu państwa spółka Centrum Handlowe ,,Zlegert" Spółka
Jawna Ludwik Ziegert

i

WspólnicY, ul. Dworcowa 16, 83 - 300 Kartuzy, powinna wpłació na

rachunek baŃowy:

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Nr 03 1010 1140 0069

6922 3100 0000 NBP/o

Gdańsk

lub w kasie Inspektoratu, w Gdansku, ul. M. Konopnicktej 4 codziennie w dni robocze w godzinach

7:l5

-

15:t5 w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.
617

s 1 ustawy
Ż0I2r poz. 749 l

KaraniezapŁacona w terminie staje się zaległościąpodatkową w rozumieniu art. 51

z

dnia

29 sierpnia 1997 r. ordynacja

podatkowa

od której naliczane są odsetki zazvrĄokę zgodnie

z

arL.

l tj. Dz. U. z

53 $ I ordynacji podatkowej.

Pouczenie:

1.

Zgodniezart'I27$1i2orazart. 129$1i2Kodeksupostępowaniaadministracyjnego
stronie postępowania słuŻy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony

Konkurencji

i

Konsumentów

w

Warszawie, Plac Powstańców Warszawy

I,

00-950

Warszawa. odwołanie należy wnieŚć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za

poŚrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80 _240 Gdańsk.
2.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art' 130 $ 2 K.p'a.)

J.

Zgodnie

w

z

_

spoŻywczych

w ustawie, do kar pienięznych stosuje się

odpowiednio

arI. 40a ust. 8 ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno

zakresie nieuregulowanym

przepisy działu III ustawy ordynacja podatkowa.

Otrzvmuia:

1" Centrum Handlowe ,,Ziegert" Spółka Jawna Ludwik Ziegert i Wspólnicy, ul. Dworcowa

2.
3.

16,

83 - 300 Kartuzy

a/a
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Karaniezapłacona w terminie staje się zaległościąpodatkową w rozumieniu art. 51 $ 1 ustawy

z

dnia Żg sierpnia 1997

r.

l ti' Dz. U. z

ordynacja podatkowa

od której naliczane są odsetki zaz:włokę zgodnie

z ut. 53 $

20l2r poz. 749 l

1 ordynacji podatkowej.

Pouczenie:

1.

Zgodniezart. I27$1i2orazart. 129$1i2Kodeksupostępowaniaadministracyjnego
stronie postępowania słuzy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony
Konkurencji

i

Konsumentów

w

Warszawie, Plac Powstańców Warszawy

1'

00-950

Warszawa' odwołanie należy wnieśćw terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzjt za

pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
w

Gdńsku, ul. M. Konopnickiej 4,

80

_240 Gdańsk.

2.

Wniesienię odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130

J.

Zgodnie

$2

K'p.a.)

_

spozywczych

w zakresie nieuregulowanym w ustawie, do kar pieniężnych stosuje się

odpowiednio

z

art. 40a ust. 8 ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno

przepisy dziatu III ustawy Ordynacja podatkowa.

Otrzvmuia:

1.

Centrum Handlowe ,,Ziógert" Spółka Jawna Ludwik Ziegert
83 - 300 Kartuzy
ala

2.
3. WydziałBAw/m
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Wspólnicy, ul. Dworcowa 16,

Ąli'l YKUŁorł
li:żr_rvl'ą{t lOtĄ'vrl -

Tel. (058) 341-09 -24
Fax. (058) 341 - 08 - 77
Fax. (058) 341 - 87 - 83
Tel. (058) 34t -87 *

83 wew. 34, 40

711

