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Łódzki Wojewódzki Inspektor 

       Inspekcji Handlowej 

        z siedzibą w Łodzi 

ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź 

.....................................................                               Piotrków Trybunalski, dnia 10.07.2015 r. 
(oznaczenie organu Inspekcji Handlowej)                                                                                                             
 

Nr akt: DP.8361.139.2015    
 

 

    DECYZJA Nr 2/KC-DP/2015 

 
                   Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu  o cenach 

towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) po 

przeprowadzeniu postępowania administracyjnego  

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi 
 

nakłada  
 

na przedsiębiorcę Konrada Kołodziejskiego 
 

wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

„Konex” Konrad Kołodziejski, ul. Westerplatte 1G, 26-300 Opoczno,  

 

karę pieniężną w kwocie 400 zł (słownie czterysta złotych) w związku 

z nieuwidocznieniem, w dniu 19 maja 2015 r., w sklepie spożywczo-przemysłowym 

zlokalizowanym w Opocznie przy ul. Westerplatte 1G, należącym do Konrada 

Kołodziejskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe „Konex” Konrad Kołodziejski, z głównym miejscem prowadzenia 

działalności gospodarczej w Opocznie, ul. Westerplatte 1G: 

- w miejscu sprzedaży detalicznej cen jednostkowych na wywieszkach dla 60 środków 

spożywczych w opakowaniach jednostkowych (wyroby cukiernicze, oleje i tłuszcze, napoje 

bezalkoholowe, soki i przetwory owocowo-warzywne, wyroby nabiałowe, kawy, herbaty, 

przyprawy),  

-w miejscu sprzedaży detalicznej w materiałach reklamowych oraz na wywieszkach przy 

towarach oferowanych do sprzedaży po cenach obniżonych przekreślonej ceny 

dotychczasowej dla 10 środków spożywczych oferowanych do sprzedaży w opakowaniach 

jednostkowych (wyroby cukiernicze, oleje i tłuszcze, napoje bezalkoholowe, wyroby 

nabiałowe, przyprawy),  

wbrew postanowieniom art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 

towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915)  w związku z § 7 ust. 2 oraz § 8 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad 

uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do 

sprzedaży (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 568).  
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Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584) przedsiębiorca Konrad Kołodziejski pismem 

nr DP.8360.15.2015 z dnia 07.05.2015 r. został zawiadomiony o zamiarze wszczęcia kontroli. 

Przedmiotowe zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zostało odebrane przez stronę 

w dniu 8  maja 2015 r. 

 

W dniach od 19 do 27 maja 2015 r. na podstawie upoważnienia Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer DP.8361.139.2015 z dnia 19 maja 

2015 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi Delegatura 

w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadzili kontrolę w sklepie spożywczo-przemysłowym 

zlokalizowanym w Opocznie, ul. Westerplatte 1 G, należącym do przedsiębiorcy Konrada 

Kołodziejskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe „Konex” Konrad Kołodziejski. Kontrolę przeprowadzono w obecności 

kontrolowanego przedsiębiorcy Konrada Kołodziejskiego.  

 

W trakcie kontroli sprawdzono m.in. przestrzeganie przez przedsiębiorcę przepisów ustawy 

z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) 

zwanej dalej „ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług”. Kontrolą objęto 150 partii 

towarów. W wyniku dokonania powyższych czynności  stwierdzono, że: 

 

1) dla 60 partii środków spożywczych oferowanych do sprzedaży w opakowaniach 

jednostkowych (wyroby cukiernicze, oleje i tłuszcze, napoje bezalkoholowe, soki i przetwory 

owocowo-warzywne, wyroby nabiałowe, kawy, herbaty, przyprawy), przedsiębiorca Konrad 

Kołodziejski nie uwidocznił w miejscu sprzedaży detalicznej na wywieszkach ceny 

jednostkowej wbrew postanowieniom art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów 

i usług  w związku z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 10 czerwca 2002 r. 

w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania 

ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 568).  

 

Zakwestionowane towary należały do następujących grup towarowych: 

 

- 20 partii wyrobów cukierniczych (czekolada Wedel karmelowa 90g, baton Lion 43g, baton 

Lion biały 43g, baton Lion 60g, baton Snickers 50g, baton Twix 25g, baton Twix 50g, baton 

Kinder Bueno Ferrero 43g, baton Kinder Bueno mini 43g, baton Knoppers 25g, wafel Princessa 

Zebra 37g, ciastka kakaowe „Galicyjski młyn” 150g, ciastka orzechowe „Galicyjski młyn” 150g, 

ciastka Łakotki kokosowe 168g, ciastka Łakotki maślane 168g, Merci 250g, wafelek Princessa 

longa mleczny 48g, wafelek Princessa longa kokosowy 48g, praliny Milka Crispello 140g, 

wafelek Grześki 36g ); 

 

- 5 partii herbat (herbata Loyd Tea liściata zielona z płatkami nagietka 80g, herbata Loyd Tea 

liściasta zielona &biała 80g, herbata Dilmah ekspresowa Pure Ceylon 60g, herbata Tetley 

ekspresowa Earl Grey intensive 50g, herbata Tetley ekspresowa Earl Grey cytrynowa 50g); 



3 

 

 

- 4 partii olejów i tłuszczy (olej zwyczajny Dobry Wybór 0,9l, olej mazowiecki MOSSO 0,9l, olej 

uniwersalny MARLIBO 3l, masło roślinne słynne 500g Kruszwica); 

 

-10 partii napojów bezalkoholowych (napój Roko Fun pomarańczowy niegazowany 330 ml, 

napój Roko Green niegazowany 400ml, napój Roko Just Fruit 400ml, napój Roko pink 400 ml, 

napój Roko yellow 400 ml, napój Roko red 400 ml, napój malina-mięta Tymbark 250 ml, napój 

jabłko-mięta Hortex 1,75l, napój jabłko-wiśnia Hortex 1,75 l, napój jabłko-rabarbar Hortex 1,75 

l ); 

 

- 12 partii soków owocowo-warzywnych  (koktajl Fruktajl brzoskwinia mango Tymbark 250 ml, 

koktajl Fruktajl truskawka banan Tymbark 250 ml, sok multiwitamina czerwona Tarczyn 330 ml, 

sok pomarańczowy Tarczyn 330 ml, sok brzoskwiniowy Tarczyn 330  ml, sok multiwitamina 

Tarczyn 330 ml, sok multiwitamina zielona 330 ml, nektar truskawka z jabłkiem Tarczyn 300 ml, 

sok Dawtona pomidorowy 330 ml, sok Dawtona pomidorowy pikantny 330 ml, sok 

wielowarzywny Fortuna 300 ml, sok pomarańczowy Fortuna 300 ml); 

 

- 7 partii przetworów owocowo-warzywnych (oliwki zielone z papryką JOLCA 190g, oliwki 

zielone z papryką Bulerias STOVIT 200g, oliwki czarne VERA 340g, fasola czerwona Red Kidney 

Pudliszki 400g, sałatka meksykańska Dawtona 400g, groszek konserwowy Słoneczny Ogród, 

Dobry Wybór 400g, groszek sałatkowy Albertino Jamar 400g); 

- 1 partia wyrobów nabiałowych ( masło polskie extra 200g); 

- 1 partia przypraw (przyprawa w płynie Maggi Winiary 200 ml). 

 

2) dla 10 partii środków spożywczych oferowanych do sprzedaży w opakowaniach 

jednostkowych (wyroby cukiernicze, oleje i tłuszcze, napoje bezalkoholowe, wyroby 

nabiałowe, przyprawy) przedsiębiorca Konrad Kołodziejski nie uwidocznił, w miejscu 

sprzedaży detalicznej w materiałach reklamowych oraz na wywieszkach przy towarach 

oferowanych do sprzedaży po cenach obniżonych, przekreślonej ceny dotychczasowej 

wbrew postanowieniom art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, 

w związku z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie 

szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów 

przeznaczonych do sprzedaży (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 568). 

 

 Zakwestionowane towary należały do następujących grup towarowych: 

 

- 4 partie wyrobów cukierniczych  (wafelek Princessa longa mleczny 48g, wafelek Princessa 

longa kokosowy 48g, praliny Milka Crispello 140g, wafelek Grześki 36g); 

- 3 partie napojów bezalkoholowych (napój jabłko-mięta Hortex 1,75l, napój jabłko-wiśnia 

Hortex 1,75 l, napój jabłko-rabarbar Hortex 1,75 l); 

- 1 partia wyrobów nabiałowych ( masło polskie extra 200g); 

- 1 partia olejów i tłuszczy (masło roślinne słynne 500g Kruszwica); 

- 1 partia przypraw (przyprawa w płynie Maggi Winiary 200 ml). 

 

       Wszelkie wymagane ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług 

informacje powinny być uwidocznione w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz 

umożliwiający porównanie cen. 

                   Uwidocznieniem jest ujawnienie informacji wymaganych ustawą w taki sposób, 

aby były one czytelne, widoczne, łatwo i bezpośrednio dostępne dla nabywców i aby 

przeciętny konsument mógł się samodzielnie zaznajomić z danymi na temat ceny, ceny 
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jednostkowej oraz przyczyny obniżki. Sposób uwidocznienia cen jest określony 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych 

zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów 

przeznaczonych do sprzedaży (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 568), zwanym dalej 

„rozporządzeniem Ministra Finansów” Przedmiotowe rozporządzenie zgodnie z art. 25 

ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług zachowuje moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o informowaniu 

o cenach towarów i usług, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.  

     

W związku z nieuwidocznieniem: 

 - w miejscu sprzedaży detalicznej cen jednostkowych na wywieszkach dla 60 środków 

spożywczych w opakowaniach jednostkowych,  

-w miejscu sprzedaży detalicznej w materiałach reklamowych oraz na wywieszkach przy 

towarach oferowanych do sprzedaży po cenach obniżonych przekreślonej ceny 

dotychczasowej dla 10 środków spożywczych oferowanych do sprzedaży w opakowaniach 

jednostkowych,  

w dniu 25 czerwca 2015 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne 

w sprawie nałożenia kontrolowanemu przedsiębiorcy kary pieniężnej wynikającej z art. 6 ust. 

1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Przedsiębiorca został poinformowany 

o wszczęciu postępowania z urzędu oraz o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami 

sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Jednocześnie działając 

w oparciu o przepis art. 6 ust. 3 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług poproszono 

przedsiębiorcę o przesłanie informacji na temat wielkości obrotu, przychodu za rok 2014. 

Przedmiotowe pismo nr DP.8361.139.2015 zostało odebrane przez przedsiębiorców w dniu 

26 czerwca 2015 r. 

 

                   W dniu 06.07.2015 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej 

w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim wpłynęło pismo, w którym przedsiębiorca  

podał wielkość przychodu uzyskanego w okresie od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r.  

  

                   Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej po zapoznaniu się                   

z materiałami kontroli oraz z  pismem z dnia 06.07.2015 r. ustalił i stwierdził co 

następuje.  

 

                   Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług              

w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę 

jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz 

umożliwiający porównanie cen. W przypadku obniżki cen uwidacznia się także informację     

o przyczynie wprowadzenia obniżki.  

 

              Art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług wskazuje, że jeżeli 

przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4 wojewódzki inspektor 

Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 

20.000 zł.  
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                  Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz obowiązujące przepisy Łódzki 

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż kontrolowany przedsiębiorca nie 

zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego w zakresie uwidocznienia w miejscu 

sprzedaży detalicznej na wywieszkach cen jednostkowych oraz  w materiałach 

reklamowych lub na wywieszkach przy towarach oferowanych do sprzedaży po cenach 

obniżonych przekreślonej ceny dotychczasowej  i na skutek przeprowadzonego 

postępowania, po uwzględnieniu kryteriów wynikających z art. 6 ust. 3 ustawy 

o informowaniu o cenach towarów i usług (stopień naruszenia obowiązków, dotychczasową 

działalność przedsiębiorcy, wielkość obrotów i przychodu) wydał decyzję o wymierzeniu 

Konradowi Kołodziejskiemu kary pieniężnej. Wykonując dyspozycję art. 6 ust. 3 ustawy 

o informowaniu o cenach towarów i usług Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji 

Handlowej oceniając: 

 

 stopień naruszenia obowiązków uznał, że kontrolowany przedsiębiorca nie 

uwidaczniając w miejscu sprzedaży detalicznej na wywieszkach ceny jednostkowej 

dla 60 partii towarów w opakowaniach jednostkowych (na 150 partii objętych kontrolą 

co stanowi 40%) oraz w miejscu sprzedaży detalicznej w materiałach reklamowych 

lub na wywieszkach przy towarach oferowanych do sprzedaży po cenach obniżonych 

przekreślonej ceny dotychczasowej  dla 10 partii towarów w opakowaniach 

jednostkowych (na 150 partii objętych kontrolą, co stanowiło 7 %) naruszył przepisy 

art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu  o cenach towarów i usług. Przepisy te zostały 

ustanowione w celu przekazywania informacji konsumentom oraz ułatwienia 

porównywania cen. Brak informacji o cenach jednostkowych oraz cenach 

dotychczasowych narusza zatem interesy konsumentów, gdyż uniemożliwia im (bez 

podejmowania dodatkowych działań) porównanie cen towarów oferowanych również 

po cenach obniżonych, a tym samym podjęcie właściwej dla nich decyzji o zakupie 

danego towaru; 

 dotychczasową działalność przedsiębiorcy wziął pod uwagę, że w okresie ostatnich 

12 miesięcy po raz pierwszy naruszone zostały przepisy ustawy o informowaniu 

o cenach towarów i usług (co wynika z dokumentacji zgromadzonej przez 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi). Ponadto uwzględnił, iż 

przedsiębiorca niezwłocznie, jeszcze w toku kontroli, usunął nieprawidłowości, 

dostarczył organowi niezbędne dane do przeprowadzenia postępowania 

administracyjnego; 

 

 wielkość jego obrotów i przychodu wziął pod uwagę przesłaną przez przedsiębiorcę 

informację na temat wielkości osiągniętego przychodu w 2014 r. i zakwalifikował 

zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 2 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 trzech kryteriów wskazanych  

w art. 6 ust. 3 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług oraz wynikające z treści 

art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług stanowiącego, że jeżeli 

przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4 Wojewódzki Inspektor 

Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 
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20.000 zł, a także mając na uwadze, że kary za naruszenie przepisów ustawy muszą być 

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające (art. 8 dyrektywy 98/6 WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez 

podawanie cen produktów oferowanych konsumentom - Dz. U L 80 z 18.03.1998r. s. 27) 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji i nałożył karę 

w wysokości 400 zł. 
 

 

Pouczenie: 
 

1. Od  niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji                  

i Konsumentów w Warszawie (00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1) składane na 

piśmie za pośrednictwem Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej              

(90 – 730 Łódź, ul. Gdańska 38), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 5 ust. 2 ustawy 

o Inspekcji Handlowej  oraz art. 127 § 1 i  2 kpa, art. 129 § 1 i 2  kpa).  

2. Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług strona jest 

zobowiązana uiścić karę  pieniężną, w wysokości  400,00 zł na rachunek Wojewódzkiego 

Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi, ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź 

nr 91101013710007652231000000 w NBP O/Okręgowy w Łodzi lub w Kasie 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 7 dni od dnia, w którym decyzja 

o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.  

Należność 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 ze zm.). 

 

 
                z up. Łódzkiego Wojewódzkiego 

                 Inspektora Inspekcji Handlowej 

                         mgr Urszula Zarzycka 

                            Dyrektor Delegatury 

                    w Piotrkowie Trybunalskim 

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

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) 

 

 

Otrzymują: 

1. Konrad Kołodziejski 

 ul. Westerplatte 1 G 

26-300 Opoczno 

2.   a/a  


