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Łódzki Wojewódzki Inspektor                                                               
Inspekcji Handlowej z siedzibą  w Łodzi 

    ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź       

.....................................................                                                              Łódź, dnia 11.05.2015 r. 
(oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) 

                                                                                                           

Nr akt: DSk.8361.238.2014 
 

    DECYZJA  Nr 36 / KJ – ŻG / 2015 

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

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

 

 wymierza  
 

przedsiębiorcom Małgorzacie Bodek i Izabeli Wierzbickiej 
wspólnikom spółki cywilnej  „ELMIT” 

wykonującym działalność gospodarczą w Skierniewicach przy ul. Jagiellońskiej 2 

 

solidarnie karę pieniężną w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) z tytułu 

wprowadzenia do obrotu handlowego dwóch partii zafałszowanych, w rozumieniu art. 3 pkt 

10 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych  (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 669 ze zm.), jaj wartości łącznej 60,26 zł nieodpowiadających jakości 

handlowej z uwagi na podanie niezgodnie z prawdą danych w zakresie daty minimalnej 

trwałości.  
 

Uzasadnienie 
 

W dniach od 18 do 21 listopada 2014 r. na podstawie upoważnienia Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer DSk.8361.238.2014 z dnia  

18 listopada 2014 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi, 

Delegatury w Skierniewicach przeprowadzili kontrolę w sklepie spożywczo-przemysłowym 

zlokalizowanym w Skierniewicach przy ul. Jagiellońskiej 2, należącym do Izabeli Wierzbickiej 

wykonującej działalność gospodarczą pod nazwą „ELMIT Izabela Wierzbicka” i Małgorzaty 

Bodek, wykonującej działalność gospodarczą pod nazwą „Hurtownia BODEK Małgorzata 

Bodek” (zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). 

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 r. 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 wspólnika Izabeli Wierzbickiej.  
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W trakcie prowadzonych działań badaniem objęto: 

 1 partię (8 opakowań po 10 sztuk w cenie 5,29 zł za opakowanie) jaj „Mazowieckie 

Złote” klasy A, klasy wagowej „M”, wyprodukowanych przez Fermę Drobiu RSP 

Duchnice, ul. Ożarowska 28/30, 05-850 Ożarów Mazowiecki oznakowanych na 

skorupkach „3-PL 1432130, zaś na opakowaniach datą minimalnej trwałości „04 GRU. 

2014”, 

 1 partię (6 opakowań po 6 sztuk w cenie 2,99 zł za opakowanie) jaj „Mazowieckie 

Złote” klasy A, klasy wagowej „M”, wyprodukowanych przez Fermę Drobiu RSP 

Duchnice, ul. Ożarowska 28/30, 05-850 Ożarów Mazowiecki oznakowanych na 

skorupkach „3-PL 1432130, zaś na opakowaniach datą minimalnej trwałości „06 GRU. 

2014”. 

Przedmiotowe jaja zostały zakupione za fakturą VAT nr 27549/2014 z dnia 13 listopada 2014r. 

wystawioną przez Firmę Handlową „Fruktus” Robert Dziuba, Monika Dziuba Sp. j. ul. Jana III 

Sobieskiego 16, 96 – 100 Skierniewice. Ponieważ kontrolowani przedsiębiorcy nie posiadali 

żadnego dokumentu (np. handlowego dokumentu identyfikacyjnego), na podstawie którego 

można by było zweryfikować podaną na opakowaniach datę minimalnej trwałości jaj, mając na 

uwadze bezpieczeństwo konsumentów przeprowadzono postępowanie wyjaśniające                   

w powyższej sprawie. W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających ustalono, że 

podane na opakowaniach daty minimalnej trwałości były niezgodne z przepisami i stanem 

faktycznym. Na podstawie faktury nr F/001947/14/FD (będącej jednocześnie handlowym 

dokumentem identyfikacyjnym) wystawionej przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną              

w Duchnicach, ul. Ożarowska 28/30, dla Firmy Handlowej „Fruktus” Robert Dziuba, Monika 

Dziuba Sp. j. ul. Jana III Sobieskiego 16, 96 – 100 Skierniewice, ustalono, że przedmiotowe jaja 

zostały wprowadzone do obrotu w dniu 05 listopada 2014 r. (data 05 listopada 2014r. była 

również datą zniesienia, co zostało odnotowane w protokole kontroli z dnia 18 listopada 2014r.). 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że daty minimalnej trwałości dla badanych jaj zostały 

ustalone odpowiednio na 29 i 31 dni od dnia zniesienia, co naruszało postanowienia art. 13 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm 

handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z dnia 24.06.2008 r. ze zm.) zwanego dalej 

„rozporządzeniem 589/2008. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 589/2008 datę minimalnej 

trwałości ustala się na nie więcej niż 28 dni od dnia zniesienia. Wspólnik Izabela Wierzbicka 

wycofała przedmiotowe jaja ze sprzedaży, celem dokonania ich zwrotu do dostawcy (pismo        

z dnia 18.11.2014 r.). Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość w zakresie oznakowania 

przedmiotowych jaj, polegająca na podaniu niezgodnie z prawdą danych w zakresie daty 

minimalnej trwałości świadczyła o ich zafałszowaniu w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 

21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 

669 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”. 
 

                   Ponadto w wyniku dokonanych oględzin 1 partii (8 opakowań pakowanych po 10 

sztuk) jaj „Mazowieckie Złote” klasy A, klasy wagowej „M”, wyprodukowanych przez Fermę 

Drobiu RSP Duchnice, ul. Ożarowska 28/30, 05-850 Ożarów Mazowiecki oznakowanych na 

skorupkach „3-PL 1432130, zaś na opakowaniach datą minimalnej trwałości „04 GRU. 2014” 

stwierdzono, również że w partii liczącej 80 sztuk, aż 69 sztuk (86%) posiadało nieczytelne 

oznaczenia kodem producenta na skorupach, zaś 2 sztuki (2,5%) nie posiadały oznaczenia 

kodem producenta na skorupach, co naruszało przepisy obowiązujące w dniu 18 listopada 
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2014 r. § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.       

w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 774) zwanego dalej 

„rozporządzeniem w sprawie znakowania środków spożywczych” [od 09 stycznia 2015 r. narusza 

§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r.              

w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29) 

zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków 

spożywczych”] w związku z art. 28 rozporządzenia 589/2008. Zgodnie z art. 28 rozporządzenia 

589/2008 podczas kontroli partii i opakowań dopuszczalna jest tolerancja na poziomie 20% 

jaj z nieczytelnymi oznaczeniami. 
 

                   Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości zostały udokumentowane                   

w protokole kontroli z dnia 18 listopada 2014r. protokołach oględzin nr 1, 2 z dnia 18 listopada 

2014r., załączniku nr 2 i na zdjęciach zrobionych w toku kontroli. 
 

Działając na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji 

Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.) Dyrektor Delegatury w Skierniewicach                  

o stwierdzonych nieprawidłowościach w oznakowaniu jaj poinformował producenta „Fermę 

Drobiu RSP Duchnice”, ul. Ożarowska 28/30, 05-850 Ożarów Mazowiecki (pismo numer 

DSk.8361.238.2014 z dnia 02 grudnia 2014 r.) i jednocześnie wniósł o wprowadzanie do obrotu 

wyrobów o właściwej jakości handlowej. O fakcie tym powiadomiony został również 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Warszawie.  
 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne (pismo z dnia 10 grudnia 2014 r.) 

„Ferma Drobiu RSP Duchnice” wyjaśniła, że oznakowanie opakowań jaj niewłaściwą datą 

minimalnej trwałości wyniknęło z błędnego wyliczenia, przez pracownika, daty minimalnej 

trwałości, zaś nieczytelne oznakowanie skorup jaj kodem producenta powstało na skutek awarii 

drukarki i fakt ten został przeoczony przez pracownika nadzorującego oznakowanie jaj. 

Jednocześnie firma zapewniła, że wzmożono kontrolę jaj przygotowanych do wysyłki. 
 

W związku z wprowadzeniem do obrotu zafałszowanych artykułów rolno – 

spożywczych w dniu 10 kwietnia 2015 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie 

administracyjne w sprawie wymierzenia kontrolowanym przedsiębiorcom kary pieniężnej 

wynikającej z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości. Strony zostały poinformowane o wszczęciu 

postępowania z urzędu oraz o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami sprawy, 

wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.  
 

W dniu 22 kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej                 

w Łodzi wpłynęło pismo, w którym wspólnik Izabela Wierzbicka podała wielkość przychodu                 

i obrotu spółki osiągniętego w 2014 r. Ponadto oświadczyła, że sklep zlokalizowany                       

w Skierniewicach przy ul. Jagiellońskiej 2 należy do Izabeli Wierzbickiej i Małgorzaty Bodek 

wspólników spółki cywilnej „ELMIT”. Jednocześnie wyraziła wątpliwości co do traktowania 

terminu wystawienia faktury jako daty zniesienia jaj, ponieważ zgodnie z ustawą o VAT fakturę 

można wystawić do 30 dni przed dostawą towaru, zaś z posiadanych przez nią informacji 

wynika, że w firma w której zostały zakupione zakwestionowane jaja praktykowane jest 

wystawienie faktury w dniu zamawiania, a nie dostawy towaru. Wprowadzone przez strony        

w dniu 18 listopada 2014 r. dwie partie zakwestionowanych jaj do końca terminu ważności 

miały odpowiednio 16 i 18 dni, a przy dostawie nie ma możliwości sprawdzenia daty ich 

zniesienia. 
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                   Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej po zapoznaniu się z treścią 

przedmiotowego pisma, przeanalizowaniu materiałów z kontroli stwierdził, że: 
 

 zarówno w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli, jak i sporządzonych dokumentach 

podane zostały nazwy firm przedsiębiorców zgodnie z nazwami określonymi w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej tj. Izabela Wierzbicka wykonująca 

działalność gospodarczą pod nazwą „ELMIT Izabela Wierzbicka” i Małgorzata Bodek, 

wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą „Hurtownia BODEK Małgorzata Bodek”. 

Przedsiębiorcy ci są wspólnikami spółki cywilnej o numerze NIP 8361799448. W trakcie 

kontroli nie wniesiono żadnych uwag do nazwy przedsiębiorcy. Przesłane przez Izabelę 

Wierzbicką wyjaśnienia dotyczące przedsiębiorców prowadzących działalność w sklepie 

zlokalizowanym w Skierniewicach przy ul. Jagiellońskiej 2 zostały uwzględnione                 

i w związku z tym powyższa decyzja dotyczy Izabeli Wierzbickiej i Małgorzaty Bodek 

wspólników spółki cywilnej „ELMIT”, 
 

 data wystawienia faktury nie musi być równoznaczna z datą zniesienia jaj, jednak w tym 

przypadku daty te się pokrywają. W fakturze dotyczącej zakupu jaj wystawionej przez 

Firmę Handlową „Fruktus” Robert Dziuba, Monika Dziuba sp. j. ul. Jana III Sobieskiego 

1696 – 100 Skierniewice zarówno data dostawy jak i data wystawienia faktury jest taka 

sama, zatem nie można tu mówić o wystawieniu faktury w innym dniu niż była dostawa. 

Ponadto należy tu wskazać, że data wystawienia faktury nie ma wpływu na datę minimalnej 

trwałości jaj, przedsiębiorca mając na uwadze bezpieczeństwo konsumentów winien to 

zweryfikować i wprowadzić do obrotu wyrób zgodny ze stanem faktycznym co do terminu 

trwałości, 
 

 obowiązkiem kontrolowanych przedsiębiorców jako podmiotów działających na rynku jest 

zapewnienie przestrzegania w przedsiębiorstwach pozostających pod ich kontrolą wymogów 

prawa dotyczącego informacji na temat żywności i upewnienia się, że wymogi te są 

spełnione. Strony jednak tego nie uczyniły - nie zweryfikowały informacji co do daty 

minimalnej trwałości, nie posiadały żadnego dokumentu co do daty zniesienia jaj, chociaż 

obowiązujące przepisy (art. 13 rozporządzenia 589/2008) jednoznacznie wskazują, że datę 

minimalnej trwałości ustala się na nie więcej niż 28 dni od daty zniesienia. Również 

strony nie podjęły żadnych działań (a wystarczyło dokonać oględzin jaj) by wyeliminować     

z obrotu jaja z nieczytelnym kodem producenta na skorupach. Należy tu wskazać, że 

nawet w sytuacji gdy niezgodność powstała na wcześniejszym etapie obrotu (w tym na 

etapie produkcji, dystrybucji) to powinna ona zostać wyeliminowana w dalszych ogniwach, 

a strony tego nie uczyniły,  
 

 art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości wprowadza mechanizm polegający na tym, że każdy    

w stosunku do kogo zostanie spełniona przesłanka wprowadzenia do obrotu artykułów rolno 

– spożywczych zafałszowanych podlega karze określonej w tym przepisie. Już samo 

stwierdzenie – udowodnienie faktu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych artykułów 

rolno – spożywczych powoduje konieczność nałożenia stosownej kary (por. wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 04 sierpnia 2010 r. sygn. VI 

SA/Wa894/10). W tym przypadku strony wprowadziły do obrotu jaja zafałszowane co do 

daty minimalnej trwałości, tym samym naruszyły przepisy o jakości handlowej.  
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Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi mając 

na uwadze powyższe ustalił i stwierdził. 
 

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 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.) 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. 
 

                    Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy o jakości artykuł rolno – spożywczy zafałszowany to 

produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej 

poszczególnych artykułów rolno spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone 

zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania mające na celu ukrycie jego rzeczywistego 

składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają 

interesy konsumentów, w szczególności jeżeli: 
 

a) dokonano zabiegów, które zmieniły lub ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu 

wygląd produktu zgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej, 

b) w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej 

poszczególnych artykułów rolno – spożywczych albo niezgodną z prawdą, 

c) w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, 

terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub 

klasy jakości handlowej. 
 

Szczegółowe wymagania dotyczące norm handlowych w odniesieniu do jaj zawarte 

są w rozporządzeniu 589/2008: 
 

 art. 13 stanowi, że datę minimalnej trwałości ustala się na nie więcej niż 28 dni od 

daty zniesienia. Jeżeli wskazany jest okres zniesienia, datę minimalnej trwałości ustala 

się od pierwszego dnia tego okresu; 
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 art. 9 ust. 1 wskazuje, że kod producenta składa się z cyfr i liter określonych w pkt 2 

załącznika do dyrektywy 2002/4/WE. Kod jest łatwo widoczny i czytelny i ma 

przynajmniej 2 mm wysokości; 

 art. 28 zatytułowany „Tolerancje w zakresie znakowania jaj” stanowi, że podczas 

kontroli partii i opakowań dopuszczalna jest tolerancja na poziomie 20% jaj                 

z nieczytelnymi oznaczeniami. 
 

§ 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych stanowił,              

że jaja wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znakuje się podając         

po numerze oznaczenia sposobu utrzymywania kur nieśnych kod państwa członkowskiego 

- PL oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w sposób określony                                     

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie 

sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. Nr 173, poz. 1178) (od 09 

stycznia 2015 r. § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów 

środków spożywczych). 
 

W niniejszej sprawie, w toku kontroli przeprowadzonej w sklepie zlokalizowanym   

w Skierniewicach przy ul. Jagiellońskiej 2, należącym do Izabeli Wierzbickiej i Małgorzaty 

Bodek, wspólników spółki cywilnej „ELMIT” stwierdzono, że jaja zostały wprowadzone do 

obrotu z naruszeniem przepisów o jakości handlowej (art. 4 ustawy o jakości, art. 13 

rozporządzenia 589/2008, § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie znakowania środków 

spożywczych). Oferowanie do sprzedaży jaj, dla których podano niezgodnie z prawdą datę 

minimalnej trwałości, a dodatkowo z nieczytelnymi oznaczeniami kodem producenta na 

skorupach stanowi niedopełnienie obowiązku zapewnienia zgodności oferowanych artykułów 

rolno-spożywczych z wymogami powszechnie obowiązującego polskiego i europejskiego prawa 

żywnościowego. Ustalenia kontroli jednoznacznie wskazują, że strony nie stosowały się do 

obowiązków nałożonych na nie przepisami prawa żywnościowego w zakresie jakości handlowej, 

tym samym wina stron za nieprzestrzeganie tych przepisów jest ewidentna. 
 

Biorąc powyższe pod uwagę Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

uznał, iż kontrolowani przedsiębiorcy byli odpowiedzialni za wprowadzenie do obrotu                        

(w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy o jakości) zafałszowanych jaj. 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 tym 

przedsiębiorcom 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 zafałszowanych 

artykułów rolno – spożywczych, stwierdził, że wprowadzenie do obrotu jaj dla których         

w oznakowaniu podano daty minimalnej trwałości niezgodnie z prawdą i przepisami             

w rażący sposób naruszało interesy konsumentów. Konsument nabywając zafałszowany 

produkt był wprowadzany w błąd co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego 

trwałości, a dodatkowo w przypadku jednej partii otrzymywał produkt z nieczytelnym 

oznaczeniem kodu producenta na skorupach, co uniemożliwiało konsumentowi dokonywania 

świadomego wyboru związanego ze spożywaną przez nich żywnością 
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2. stopień zawinienia stwierdził, że chociaż nieprawidłowości powstały na etapie paczkowania 

(z winy producenta) to jednak i na stronach jako podmiotach prowadzących przedsiębiorstwo 

spożywcze ciąży obowiązek wprowadzania do obrotu środków spożywczych właściwej 

jakości handlowej. Strony przed wprowadzeniem do obrotu jaj winny zweryfikować 

oznakowanie (tym bardziej, iż przeprowadzenie powyższej czynności nie wymagało 

specjalistycznych badań), aby nie dopuścić do sprzedaży artykułów rolno-spożywczego 

zafałszowanych, nieprawidłowo oznakowanych, a tego nie uczyniły. Należy tu wskazać, że 

strony, wbrew temu co twierdzą w piśmie z dnia 17 kwietnia 2015 r. miały możliwość 

sprawdzić daty zniesienia jaj i zweryfikowania daty minimalnej trwałości np. zażądać od 

dostawcy handlowego dokumentu identyfikacyjnego; 
 

3. zakres naruszenia stwierdził, że informacja dotycząca daty minimalnej trwałości stanowi 

jeden z najważniejszych elementów jakości handlowej, zatem podanie jej niezgodnie                        

z prawdą narusza przepisy o jakości handlowej zawarte w art. 13 rozporządzenia 589/2008 

oraz w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości i godzi w interesy konsumentów. Nierzetelne 

informowanie w oznakowaniu o jego cechach (w tym przypadku o dacie ważności) stanowi 

niedopełnienie obowiązku zapewnienia zgodności oferowanego towaru z wymogami 

polskiego i europejskiego prawa żywnościowego, a prawo to zostało ustanowione w celu 

ochrony interesów konsumentów; 
 

4. dotychczasową działalność przedsiębiorcy ustalił (na podstawie dokumentacji 

zgromadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi), że 

kontrolowani przedsiębiorcy w okresie ostatnich 24 miesięcy po raz pierwszy naruszyli 

przepisy ustawy o jakości; 
 

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

w 2014 r. przychodu i zakwalifikował je, zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r.    

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), do grupy 

mikroprzedsiębiorców. 
 

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 4 ustawy o jakości 

stanowiącego, iż kto wprowadza do obrotu artykuły rolno - spożywcze zafałszowane podlega 

karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku 

rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary (co w tym przypadku stanowiło kwotę 

…zł), nie niższej jednak niż 1.000,00 zł, a także w oparciu o treść art. art. 17 ust. 2 

rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 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 minimalną 

w wysokości 1.000,00 zł.  
 

Pouczenie: 
 

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

niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie                    
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(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. 
 

2. Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości strony są zobowiązane uiścić należność 

pieniężną w wysokości 1.000,00 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. Pani  Izabela Wierzbicka  
                                    (…)  
 

2. Pani Małgorzata Bodek 

                    (…)  

3.        a/a  

 

 


