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Katarzyna Michułka - Tran
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ,,BACH"
ul. Robotnicza 5
84-239 Bolszewo

DECY Z

JA Nr Żx.l.z.z014.MK

Na podstawie art. 40 a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 Ustawy

z

dnia

2I

artykułów rolno _ spoŻywczych (tekst jedn. Dz. U. z 2005t Nr

i 2 Ustawy z

grudnia 2000r. o jakościhandlowej

poz. 1577 ze zm.), art. 104 $ 1
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U.
1

87 ,

z 2013r. poz.267 ze zm.) oraz $ 6 Zarządzenia Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji
Handlowej w Gdańsku

Nr Po.1I0.I3.20I3.PH z dnta 14 mąa 20I3r. W

Sprawie upowaznienia

pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku do podejmowania,
wydawania oraz podpisywania decyzjt, postanowień' dokumentów

i

korespondencji

w imieniu

Woj ewodzkiego Inspektora,

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku

działąąc w osobie: Anny Klecha

-

Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Zyłvnościowych

i Niezywnościowych- leg' nr 000004, upowaznienie Nr Po.057.I7 .2013.PH,

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wymierza przedsiębiorcy Pani Katarzynie

Michułka _ Tran działąącej pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo _ Usługowe ,,BACH''
Katarzyna Michułka _ Tran, ul. Robotntcza 5, 84-239 Bolszewo karę pieniężną w wysokoŚci

1.47l'00 zł (słownie: Ęsiąc czterysta siedemdziesiąt jeden złoĘch) w związku z wprowadzęniem

ołw,ywatraAil, ł,!,0L,d,0 tLl

q

U6

do obrotu 5 partii jaj konsumpcyjnych oferowanych do sprzedaży luzem o wartości437,50 zł
rj.

al 249 sztuk jaj w cenie 0,25 złlszt. o wartości 6Ż,25 zł

bl 3I4 sztuk jaj w cenie 0,30 złlszt. o waftości 94,20 zł
cl 307 sztuk jaj w cenie 0,35 złlszt' o wartości I07 ,45

dl234 sztuk jaj w cenie 0,40 złlszt. o wartości93,60

zŁ

zŁ

el 160 sztuk jaj w cenie 0,50 złlszt. o wańości80,0 zł
nieodpowiadających pod względem oznakowania jakościhandlowej określonej w przepisach
o

-

jakości handlowej tj':
art. 16 rozporządzenia

Komisji (WE) nr

z

58912008

dnl'a

23 częrwca 2008 r. ustanawiającego

szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenta Rady (WE)
handlowychw odniesieniu do jaj

w miejscu sprzedaży w

(

nt

123412007 w sprawie norm

Dr. U. L. 163 224.6.2008 r. str. 6) - z uwagi na brak podania

sposób łatwo widoczny

i

czytelny dla konsumenta informacji

doĘczących: klasy jakości,klasy wagowej, oznaczenia metody chowu, objaśnieni^ znaczenia
kodu producenta oraz daĘ minimalnej trwałoŚci.

PowryŻsze stwierdzono podczas kontroli przeprowadzonej

w Punkcie

sprzedaży -

box 17 A

w Gdyni, Plac Dworco!\y 1 należącym doKatarzyny Michułka - Tran prowadzącej dziaŁalnośó pod

nazwąPrzedsiębiorstwo Handlowo _ Usługowe

',BACH''

ul. Robotnicza 5,84 -239 Bolszewo.

Uzasadnienie
W

dniach 26.11

_

06.12.2013

r.

inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji

Handlowej w Gdańsku działĄąc na podstawie upowaznienia Nr ZN.057.811.2013.ML

z

dnia

2Ż'1L20I3 r. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku' podstawa
prawna: art. 3 ust' I - 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 ptawęm paszowym
.dobrostanu zwieruąt (Dz. U.

i

L I9I

zywnościowym oraz regtlłami dotyczącymi zdrowia zwierząt ł
z28.5.2004 r.' str.

1

z poen. zm.), art.17 ust. 3 ustawy

grudnia 2000 r. o jakościhandlowej ar1ykułów rolno-spozywczych (Dz. U.

I5]7 ze zm.)w związkuzart.3 ust. 1pkt 6orazari.3 ust. 1pkt
2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. U.

Nr

151

1i2
z

z

2005 r.

Nr

zdnta2l
187, poz'

ustawy zdnta 15 grudnia

2009 r., poz. 1279 ze zm.)

przeprowadzili kontrolę w Punkcie sprzeduŻy - box 17A w Gdyni, Plac Dworcowy

1

nalezącym do

Kataruyny Michułka - Tran prowadzącej działalnośópod nMwą Przedsiębiorstwo Handlowo

-

Usługowe ,,BACH'', ul' Robotnicza 5,84 -239 Bolszewo.

w

toku kontroli sprawdzano m.in' prawidłowośó oznakowania jaj konsumpcyjnych

oferowanych do sprzedaŻy luzem'
2t6

W wyniku powyŻszego zakwestionowano oznakowanie znajdujących się w obrocie 5 partii jaj

o

wartoŚci 437 ,50 zŁ tj.

al 249 sztuk jaj w cenie 0,25 złlszt. o wartości 62,25 zł

bl3I4

sztuk jaj w cenie 0,30 złlszt. o wartości94,20

zł

cl 307 sztuk jaj w cenie 0,35 złlszt. o wartości 107,45 zł

dl 234 sztuk jaj w cenie 0,40 złlszt' o wartości93,60 zł
el 160 sztuk jaj w cenie 0,50 złlszt. o wartości80,0 zł
z uwagi na brak podania w miejscu sprzeduŻy w sposób łatwo widoczny

i

czytelny dla konsumenta

informacji dotyczących: klasy jakoŚci, klasy wagowej, oznaazęnla metody chowu, objaśnienia
znaczenia kodu producenta oraz daty minimalnej trwałości.

Powyzsze stanowiło naruszenie:

-

art. 16 rczporządzenia Komisji (wE) nr 58912008

z

dnta

23 czerwca 2008 r. ustanawiającego

szczegołowe zasady wykonyrvania rozporządzenta Rady (WE)

nr

123412007 w sprawie norm

handlowychw odniesieniu do jaj ( Dr. U. L. 163 224.6.2008 r. str. 6).

Pismęm

z dnia

02.0I.20I4r Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku

zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzeniakary
pienięznej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. środkaspożywczego nieodpowiadającego jakości

handlowej określonej w przepisach o jakoŚci handlowej. Ponadto w piŚmie tym poinformował'
ze na podstawie art. 10 $ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego

-

stronie przysługuje prawo

do czynnego udziału w toku postępowania, tj. do zapoznanua się z aktami sprawy oraz składania
wyjaśnień i wniosków dowodowych.

Ponadto pismem

z

dnia 0Ż.0I.20I4r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w 'Gdańsku zwrócił się do strony postępowania o wyliczenie i przesłanie informacji o wielkości
osiągniętych obrotów w 20IŻr'
PowyŻszych pism strona postępowania nie odebrała.

W związku zpowyŻszym w dniu 28.0L20I4I ww. pisma wysłano do przedsiębiorcy na adres:
Ferma Jaj ,,Bach'' Katarzyna Michułka - Tran ul. Murowana I7

c,

Maszewo, 84-312 Cewicę.

Ponadto poinformowano przedsiębiorcę ( pismo z dnia28.0l.20l4r) , Że załatvłienie Sprawy nastąpi
w terminie 2 (dwóch) miesięcy - tj. do 03.03.20I4r.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku ustalił i stwierdził co następuje:
Wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spozywcze powinny spełniać wymagania

w

zakresie

jakościhandlowej' jeŻeli w przepisach o jakościhandlowej zostały określone takie wymagania
oraz dodatkowe wymagania doĘczące tych artykułow, jeżelt ich spełnienie zostało zadeklarowane
ptZęZ producenta

_

aft. 4 ust. 1 ww. Ustawy

z

dnia 21 grudnia 2000r. o jakościhandlowej

artykułów rolno _ spoŻywczych (tekst jedn.Dz.U' zŻ005r. Nr 187, poz' 1577 ze zm.)'
3t6

Jakośćhandlowa, w myślart. 3 pkt 5 ww. Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno

-

spoŻywczych, oznacza cechy arlykułu rolno

organoleptycznych, fizykochemicznych

i

-

spożywczego dotyczące jego właściwości

mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji,

wielkości lub masy oraz .vqrmaganla wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji
i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

W stosuŃu do oznakowania jaj oferowanych do sprzeduŻy luzem przepisy zostały zawarte

w

rozporządzeniu Komisji (WE)

rt

589lŻ008

z

dnia 23 czerwca 2008

szczegołowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE)

nr

r.

ustanawiającym

123412007 w sprawie norm

handlowychw odniesieniu do jaj ( Dz. U. L. 163 224.6.2008 r. str. 6).

Aft. 16 c1towanego rozporządzęnia określa jakie informacje winny byó podawanę przy
sprzeduŻy ja1luzem:

',W

przypadku sprzedaŻy

następuj ące informacj
a)

e

ją luzem w sposób

i

łatwo widoczny

czy'telny dla konsumenta podaje się

:

klasajakości;

b) klasy wagowe zgodnie

z

art. 4;

c) oznaczenie metody chowu równowazne oznaczeniu, o którym mowa w art. 12 ust.2;
d) objaśnienię znaczenia kodu producenta;
e) data minimalnej trwałości''.

Dyspozycja art. 17 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (wE) Nr

z

dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady

i

17812002

wymagania ptawa zywnościowego,

powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Zyvności oraz ustanawiającego procedury
w zakresie bezpieczeństwa zywności(Dz.Urz' UE L 3I z I 'Ż.2002, s. I ze zm.), wskazuje, Że kary

zastosowane

w

ptzypadku naruszenia prawa zywnościowego powinny

byi

skuteczne

'

proporcjonalne i odstraszające.

Natomiast art. 40a ust. 1 pkt.

3 ww. Ustawy o jakościhandlowej

artykułów rolno

-

spoŻywczych precyzuje ,,kto wprowadza do obrotu arĘkuły rolno-spoż1łvcze nieodpowiadajqce

jakościhandlowej określonej w przepisach

o

jakościhandlowej lub deklarowanej przez producenta

.w oznąkowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciolłotnej wartości
korzyści majqtkowej uzyskanej lub która moglaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych
artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie nizszej jednak niż 500 zł''.

Ustalając wysokośó kary pienięznej Pomorski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w Gdańsku zgodnie

z

art.

40 a ust' 5 cytowanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno

-

spoż1łvczych, uwzględnił przede wszystkim: stopień szkodliwości, stopień zawlntenta, zalłes
naruszenia, dotychczasową działalnoŚć. Pod uwagę nie wzięto wielkościobrotów, poniewaz do dnia
wydania

de cy

zji przedsiębiorca nie

pr ze

dłoŻyłtakiej informacj i.

4t6

Wykonując dyspozycję powyższego przepisu Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji
Handlowej w Gdańsku stwierdził tuznał;

.

stopień szkodliwości czynu za wysoki z uwagi na to, Ze wprowadzenie do obrotu jaj luzem bez

wymaganychoznac,zeń, uniemożliwiło konsumentom uzyskanie podstawowych informacji, którymi

kierują się przy zakupie juj, a

w szczególności dotyczących klasy wagowej, metody chowu,

daty

minimalnej trwałościoraz klasy jakości.

o

stopień zawinienia przedsiębiorcy jako najwyższy, gdyż jako przedsiębiorca prowadzący fermę

drobiu oraz zĄmujący się sprzeduzą jaj zwłasnej fermy' a zatem specjalizujący się w tej dziedzinie

powinien Zapoznac się z obowiązląącymi w tym zakresie przepisami prawa oruztchprzestrzegac.

.

zalcres naruszenią

za

o produkcie stanowi jeden

wysoki, gdyŻ prawidłowe oznakowanie

i

tzetelna informacja

z najwaŻniejszych elementów jakościhandlowej. Niepodanie w miejscu

sprzedaŻy żadnej Z .vqimaganych przepisami prawa informacji przy ww. jajach narusza w sposób
istotny interesy konsumentów,

o jest

to

pierwszy przypadek stwierdzenia tego typu nieprawidłowości

Zatem wprowadzenie do obrotu przedmiotolvych jaj luzem bez wymaganych oznaczenjak wyżej
było następstwem okoliczności,zaktóre strona ponosi niewątpliwie odpowiedzialnośó.

Mając povłyŻsze na uwadzę Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
orzekłjak w sentencji.

Napodstawięart.40aust.6i7Ustawyojakościhandlowejartykułówrolno-spoŻywczych-karę
pienięzną stanowiącą dochód budzetu państwa przedsiębiorca Katarzyna

prowadząca działalnośćpod nazwą Przedsiębiorstwo

Handlowo

Michułka -

Tran

Usługowe ,,BACH'',

ul. Robotni cza 5, 84-239 Bolszewo winna wpłacić na rachunek bankowy:

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowei w Gdańsku

NBP Gdańsk Nr 03 101011400069692231000000
lub w kasie Inspektoratu w Gdańsku, ul. Konopnickiej 4 codziennię w dni robocze, w godzinach

].I5

-

15.15 w terminie 30 dni od dnia, w którym decyĄa o wymierzeniu kary stała się ostatęczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległościąpodatkową w rozumieniu art. 51 $ 1 Ustawy
zdnta29 sierpntaI997r. ordynacjapodatkowa ( tekst jedn. Dz. U.z2012r.,PoZ.749),od której
naltczane są odsetki zazwłokę zgodnie

z art.53 $ 1 ww. ordynacji podatkowej.

sl6

POUCZENIE
1.

Zgodniezart. 127$1i2orazart'129$1i2KPAstroniepostępowanlasłuŻyodwołanie

od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i
-

Konsumentów

Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 -950 Warszawa. odwołanie naleŻy wnieśÓ w terminie

14

dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. Konopnickiej 4, 80 _ 240 Gdansk.
2.

Wniesienie odwołania w tęrminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art.130 $ 2 KPA).

a

Zgodnie

J.

-

rolno

z art.40a ust' 8 Ustawy z dnia2I

grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułow

spożywczych (tekst jedn. Dz.U. z2005t.

Nr

187, poz. 1577 ze zm.) w zakresie

nieuregulowanym w ustawie, do kar pienięznych stosuje się odpowiednio przepisy Działu

jł-ol, ?"t\

III Ustawy

z dnia

29 .08 .1997 r. Ordynacj a

podatkowa (tekst j edn. DzU . z 2012r ., poz. 7 49

.)

.

it

hlr

lt

otrz}zmują:
1.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ,,BACH'' Katarzyna Michułka _ Tran, ul' Robotnicza 5,

84-239 Bolszewo
2.

WydzlałpA wlm

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
w Gdańsku

ul.

Wydział

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

Marii Konopnickiej 4'
80 - 240 Gdańsk

I(ontroli

iNiezr.ryvnościo

Atykułów

Tef. (058) 341-09 -24

ZywnoŚciowych

Tel. (058)

341

-

87

-

83 wew. 34, 40

616

