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Renata Lisiecka
Delikatesy Renata Lisiecka
ul. Myśliwska 61 lok. 6
80-126 Gdańsk

D B C Y Z J A Nr 2N.D.32.2014.J2

Na

podstawie

art' 105 $ 1 Ustawy z dnia 14 częrwca 1960r. Kodeks

postępowania

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z20I3r.poz.267 zę zm.) w związkuzart. I ust.3
ust. 2 Ustawy

148) oraz

z

iart.5

dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz. rJ. z 2014r., poz.

$6

Zatządzenia Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

w Gdańsku Nr Po.110.I3.2013.PH z dnia 14 mąa Ż0I3r' w sprawie upowaznienia pracowników
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

w Gdańsku do

podejmowania, wydawania

oraz podpisywania decyzji, postanowień' dokumentów i korespondencji w imieniu Wojewódzkiego
Inspektora, po przeprowadzeniu postępowania administracyj nego

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowei w Gdańsku
działając w osobie: Anny Klecha
i Niezywnościowych

-

Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Zywnościowych

- leg. nr 000004, upowaznienie Nr Po.110. n.Ż0I3.PH,
umarza postępowanie

w sprawie w)'dania decyzjj na podstawie art. 40 a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 Ustawy z dnia 21 grudnia
2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (tekst jednolity Dz. |]. z Ż074t poz'
669), o wymierzeniu

-

przedsiębiorcy Renacie Lisieckiej prowadzącej działa\nośćgospodarczą

pod nazwą ,,DELIKATESY'' RENATA LISIECKA

w

Gdańsku ul. Myśliwska 6116

-

kary
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pienięznej,
4 opakowań

a)

W zwtązku Z

Wprowadzeniem

do obrotu

artykułów

rolno

spożyłvczych

a' 10 szt. jaj w cenie 3,99 złlop., wańości15,96 zŁ, z oznakowaniem:

"Świeze Wiejskie Jaja" natle wiejskiego krajobrazl oTaz informacją Jaja z Hodowli Drobiu

Wiza swój wyjątkowy

i

niepowtarzalny smak zawdzięczają odzywianiu kur wyłącznie

naturalną kompozycj ą zbóz i traw, podczas gdy na bocznej ścianiepodano ,,JĄa z chowu

klatkowego";

b)

,,Jajaz Hodowli Drobiu Wiza", podczas gdy na jaju podano kod producenta 3PL22I2I30I,

który to kod według wykazu Głównego Inspektoratu Weterynarii uzyskał zakład
ADKONIS Ferma Kur,76-252 Kwakowo ul. Słupska 1
tj. artykułu spoŻywczego nieodpowiadającego jakościhandlowej określonejw przepisach o jakości
handlowej

_

w art. 6 ust.2 cytowanej ustawy

o

jakości handlowej artykułów rolno - spozywczych w

związku z aft. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnta 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie zywności i Ąnłienia
(tekst jednolity

Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz.914 ze zm.) z uwagi na podanie w oznakowaniu

informacji mogących wprowadzaó w błąd co do metod wytwarzania lub produkcji oraz Źrodłalub
mie.jsca pochodzenia jaj. poniewaz wymierzenie poniewaz wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary

pienięznej nawet

W

najnizszym ustawowym wymiarze byłoby niezgodne

z

zasadą

w art. 17 ust. 2 akaplt trzeci rczporządzenia (WE) nr 17812002
i Rady z dnia 28 sĘcznia 2002 r. ustanawiajqcego ogólne zasady i

proporcjonalności lnyrażoną
Parlamentu Europejskiego

wymagania prawa żyvnościowego'powołujqcego Europejski (Irzqd ds. Bezpieczeństwa Żyvvności

oraz ustanawiajqcego procedury w zalrresie bezpieczeństwa zwności(Dz. U. UE L z dnta 1 lutego
2002 r' Nr

3

i, s. I zpoŻn.zm.).

Powyzsze stwierdzono podczas kontroli przeprowadzonej

w sklepie

,,DELIKATESY"

w Gdańsku przy ul. MyśliwskieWzgorze I,naleŻącym do strony postępowania.

UZASADNIENIE
W dniach 0I.04'2014 r.
Handlowej

w

-

03.04.2014, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji

Gdańsku' działąąc na podstawie upowaznienia wydanego przez Pomorskiego

w

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

Gdańsku

Nr ZN.057.2I2.20I4'JŻ z

dnia

3I.03.2014 r., podstawa prawna z art. 3 ust. 1 - 3 rozpotządzenta Parlamentu Europejskiego i Rady

(WE) Nr 882/2004 z dnta 29 kwietnia2}}4 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w

celu sprawdzenta zgodnoŚci Z plawem paszowym

i

zywnościowym oraz regllŁami dotyczącymi

zdrowiazwterząt i dobrostanu zwierząt(Dz. U. L 165 z 30.4.2004 r., sprostowanie: Dz. U. L ]91 z
28'05.2004, S.1 z późn. zm.), art. I7 ust. 3 ustawy

ańykułów rolno-spozywczych (Dz. U.

z

Ż005 r.

z dnia2I
Nr

grudnia 2000 r. o jakościhandlowej

187, poz'

I5]] ze zm.), w zwtązku z

art.

3
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ust. 1 pkt tr,z i

z

6

ustawy

z dnia

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

2014 r.J poz. 148) przeprowadzllt kontrolę

w

sklepie ,,DELIKATESY''

w

Gdańsku przy

ul' Myśliwskie Wzgórze I,należącym do przedsiębiorcy Renaty Lisieckiej.

W toku kontroli sprawdzono prawidłowośćoznakowania jaj konsumpcyjnych znajdujących

się

w ofercie ww. sklepu.

W wyniku powyŻszego stwierdzono' w obrocie

1 partię

jaj w ilości4 opakowań a' 10 szt. jaj w

cenie 3'99 złlop., wartości 15,96 zł, w oznakowaniu których zawarto informacje niezgodne,
sprzecznę ze stanem faktycznym tj.

1.

,,Świeże Wiejskie Jaja" na tle wiejskiego Wajobrazu zkurami na wolnym, zielono

wybiegu oTaZ Jaja

z

Hodowli Drobiu Wiza swój wyjątkowy

i

zawdzięczają odżywianiu kur vnryłącznte naturalną kompozycj ą zbóŻ

-

Żołtym

niepowtarzalny smak

i

traw, podczas gdy na

bocznej Ścianie, podano następującą informację: ,,Jaja z chowu klatkowego";

2.

,,JĄa z Hodowli Drobiu WiZa", podczas gdy na jaju podano kod producenta 3PL 22I2I30I,

który zgodnie

z

v,rykazem Głównego Inspektoratu Weterynarit uzyskaŁ zal<Ład ADKONIS

Ferma Kur,76-252 Kwakowo ul. Słupska 1

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy
spory,wczych

z

dnia

ŻI grudnia

2000 r. o jakości handlowej arQkułów rolno-

(Ę.Dz.U. zŻ0I4r poz.669.) do znakowania artykułów rolno - Spozywczych

się odpowiednio wymagania określonew aft. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy
bezpieczeństwie 4nvności i żywienia (Dz'

którego

-

z

stosuje

dnia 25 sierpnia 2006 r' o

U. z Ż0I0 r., nr 136, poz. 9|4 z poźn. zm.) według

oznakowanie środka spozywczego

nie możę wprowadzać konsumenta w błąd

)

w szczegolności co do źródŁa lub miejsca pochodzenia, metod fiwatzania lub produkcji.
Przedstawiony stan faktyczny i prawny dał podstawę do wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pienięznej w zwtązku z wprowadzeniem do obrotu

przez kontrolowanego przedsiębiorcę artykułu rolno - Spozywczęgo nieodpowiadającego jakości
handlowej okreŚlonej w przepisach o jakościhandlowej. Zgodnte

z dyspozycjązawartąw

art. 40a

jakości handlowej arQkułów rolno - spożyluczych ,,kto wprowadza
do obrotu artykuły rolno - SpoZWcZe nieodpowiadajqce jakości handlowej określonej w przepisach
o jakościhandlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu Ęch artykułów, podlega
ust. 1 pkt" 3 cytowanej ustawy

o

karze pienięznej w wysokości do pięciolcrotnej wartościkorzyścimajqtkowej uzyskanej lub która
mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno

-

spożyuczych do obrotu, nie

niższej niŻ 500 zł."

Pismem

w

z dnia

04.06.2014r Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zawiadomił stronę

wymierzenia kary pienięznej

z

o

wszczęciu postępowania administracyjnego

ty{.lllu wprowadzenia

w

przedmiocie

do obrotu artykułu rolno-spozywazego

nieodpowiadającego jakościhandlowej określonejw przepisach o jakościhandlowej. Ponadto
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w piśmietym

poinformowano stronę

o prawie do

postępowania otaz

o

prawie do czynnego udziału w kazdym stadium

wypowtędzęnia się co

orazzgłoszonych Żądanprzedwydaniem decyzjt (art. 10 $
Do dnia wydania niniejszej decyzji strona

z

Pismem

w

do zebranych dowodów
1

i

materiałów

KPA).

zĘch uprawnień nie skorzystała.

dnta 05.06.2014r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zwróc1Ł się do przedsiębiorcy

o

wyliczenie

i

przesłanie informacji

o

wielkości

osiągniętych obrotów.

i

Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 11812002 Parlamęntu Europejskiego

z

dnia 28 stycznia Ż002 r. ustanawiajqcego ogólne zasady

Rady

i wymagania prawa żywnościowego,

powołujqcego Europejski Urzqd ds' Bezpieczeństwa Żyvvnościoraz ustanawiajqcego procedury
w zalłresie bezpieczeństwa zywności(Dz' U.

L 3I z I.2.2002, str.

1) stanowi:

działające na rynku spoŻywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji'

''Podmioty
przetwatzania

i

dystrybucji

zywności lub pasz

Z

i kontro l owanie prze

r

st

w

przedsiębiorstwach będących pod

ich kontrolą, zgodnośćtej

wymogami prawa zywnościowego właściwymidla

ich

działalności

ze gania tych wymo gów''.

Jakośó handlowa w myŚl art. 3 pkt 5 c1towanej ustawy o jakościhandlowej art. rolno

-

spoŻywczych oznacza cechy artykułu rolno-spozywczego dotyczące .jego właściwości
organoleptycznych, fizykochemicznych

i

mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji,

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

W trakcie analizy zebranych materiałów w sprawie, Pomorski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej w Gdańsku dokonał oceny czynników wpływających na wysokośćkary
pienięznej, tj.: stopnia szkodliwoŚci czynu, stopnia zawintenta kontrolowanego przedsiębiorcy'
wielkośÓ obrotów oraz jego dotychczasowądziałalnośćna rynku zywnościowym.

Stwierdzono, Że oznakowanie, które zawiera informacje ntezgodne' sprzecznę ze stanem

faktycznym' mogące wprowadzaó konsumenta w błąd: co do metod fiwarzania lub produkcji
oraz co do źrodłalub miejsca pochodzen|a , na:usza w sposób istotny interesy konsumentów. Jako
okolicznoś c łagodzącą naleŻy przyjąÓ liczebnośćsprawdzanej partti, jej maŁą wartośó oraz podjęte

przez przedstawiciela kontrolowanego działania natychmiastowe wycofanie

z

obrotu

handlowego, a także dotychczasową działalnośćstrony postępowania na rynku zywnościowym.

Z prowadzonej dokumentacji pIZeZ Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
w Gdańsku wynika, ze jest to pierwszy przypadek wprowadzenia do obrotu na trokalny art.
spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach

o

jakości handlowej.
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Zdaniem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

w

Gdańsku

wymierzenie przedsiębiorcy Renacie Lisieckiej , prowadzącej działalnośćgospodatczą pod nazwą

,,DELIKATESY'' RENATA LISIECKA w Gdańsku, kary pienięznej w minimalnej przewidziane1
wysokościbędzie stało w sprzeczności z art. 17 ust. Ż Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) Nr

17812002

z

dnta

28 stycznia 2a02r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania

prawa zywnościowego, powołującego Europejski IJrząd ds. Bezpieczenstwa ZyrłłrościoTaz
ustanawiające procedury

w zahesie bezpieczęnstwa zywności (Dz.Urz' UE L

31'

z1.2.Ż002, s.

1 ze

zm.), który jasno wskazuje' Że kary zastosowane w przypadku naruszenia prawa zywnościowego
powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające'

W zwiqzku z

powyższym, Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w Gdańsku orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE
t.

Zgodniezart. l27$1i2atazart'129$1i2KPAstroniepostępowaniasłuzyodwołanie

od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i
- Pl. Powstańców

Konsumentów

Warszawy 1, 00 -950 Warszawa' odwołarrie naleŻy wnieśćw terrninie

14

dni od dnia doręczenla decyzji za pośrednictwem Pomorskiego Wojewodzkiego Inspektora
inspekcji Handlowej w Gdańsku' ul' Konopnickiej 4, 80
Ż.

-

240 Gdańsk.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art.130 8 2 KPA).

otrzymują:

l. Renata Lisiecka Delikatesy Renata Lisiecka , 80 - 126 Gdańsk, ul. Myśliwska61 iok.6
2.

ila

$r.,u-ł--

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
w Gdańsku

ul.

Marii Konopnickiej
80 - 240 Gdańsk

Wydział Kontroli

4,

Artykułów

Tel. (058)

-

09

-

24

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

(058)
Zywnościowych

341

(Ł.u'J-r-

j4l - si

_

s:

*.* :ł, ło
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