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Łódzki Wojewódzki Inspektor 

Inspekcji Handlowej 

z siedzibą w Łodzi 

90-730 Łódź, ul Gdańska 38 

.....................................................                                                      Sieradz, dnia 28.04.2016 r. 
(oznaczenie organu Inspekcji Handlowej)                                                                                                             
 

Nr akt: DS.8361.90.2016    

 

     

DECYZJA  Nr 1 / KC – DS / 2016 
 

                    

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 2016 r., poz. 23) po przeprowadzeniu 

postępowania administracyjnego  

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  

nakłada na przedsiębiorcę  

Małgorzatę Sitarek wykonującą działalność pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Keratis” Małgorzata Sitarek, 

Włyń 1, 98-290 Warta 

 

 

karę pieniężną w kwocie 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) w związku                              

z nieuwidocznieniem w recepcji hotelu w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym 

dla konsumentów cennika wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usług 

oraz brakiem cennika świadczonych usług w każdym pokoju hotelowym 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 § 9 ust. 3, pkt 3 i 4, § 10 ust. 1 i § 11 ust 1 

oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen 

towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz 2121)..  

                         

                                           Uzasadnienie 

 

W dniach od 11 do 15 marca 2016 r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 6 ustawy 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.) zgodnie 

 z upoważnieniem Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer 
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DS.8361.90.2016 z dnia 11 marca 2016 r., inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Łodzi – Delegatura w Sieradzu przeprowadzili kontrolę w obiekcie 

hotelarskim „Dworek za Lasem” w miejscowości Włyń 9a, 98-290 Warta, należącym do 

przedsiębiorcy Małgorzaty Sitarek wykonującej działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo 

Handlowo - Usługowe „Keratis” Małgorzata Sitarek, Włyń 1, 98-290 Warta. 

Kontrolę przeprowadzono po uprzednim zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze 

wszczęcia kontroli na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.). 

W toku kontroli, zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w upoważnieniu do 

przeprowadzenia kontroli, dokonano między innymi sprawdzenia prawidłowości i rzetelności 

uwidaczniania cen oraz informacji wymaganych w przepisach prawa, w odniesieniu do 

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” 

oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen 

towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 2121), zwanego dalej „rozporządzeniem”.  

Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak: 

 umieszczonego w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, 

tj. w recepcji hotelu cennika świadczonych usług hotelarskich, 

 wyłożenia lub wywieszenia w każdym pokoju hotelowym katalogu, zawierającego cenę 

noclegu, wyżywienia oraz innych oferowanych usług  wraz z dokładnym określeniem 

rodzaju i zakresu usług, 

 wyłożenia lub wywieszenia w miejscu przeznaczonym do odbywania rozmów 

telefonicznych, tj. w pokojach oraz recepcji cennika, zawierającego cenę za jeden impuls 

telefoniczny. 

  Powyższe stanowi naruszenie przepisów art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach 

towarów i usług w związku z § 9 ust. 3 pkt. 3 i 4, § 10 ust. 1 i § 11 ust. 1 rozporządzenia.  

  Stwierdzone nieprawidłowości zostały udokumentowane w protokole kontroli z dnia 

11 marca 2016 r. 

Pismem z dnia 12 kwietnia 2016 r.  Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji 

Handlowej zawiadomił przedsiębiorcę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego 

w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których 

mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w związku 

z naruszeniem § 9 ust. 3 pkt. 3 i 4, § 10 ust. 1 i § 11 ust. 1 rozporządzenia. Ponadto zwrócił 

się do przedsiębiorcy o przedstawienie informacji dotyczącej obrotów i przychodu 

osiągniętego w 2015 roku.  
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Jednocześnie w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do 

wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.  

Strona Małgorzata Sitarek nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia. 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, biorąc pod uwagę ustalenia 

kontroli oraz obowiązujące przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług 

oraz rozporządzenia uznał, iż kontrolowany przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku 

wynikającego z przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów 

i usług w zakresie uwidocznienia cen. 

  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 

ceny.   

Natomiast w myśl przepisów rozporządzenia, tj.: 

 § 11 ust. 1 – „w miejscu świadczenia usług udostępnia się cennik w miejscu 

ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów”, 

 § 10 ust. 1 – „ceny za usługi podaje się wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu 

usługi”, 

 § 9 ust. 3 pkt. 3 i 4 – „przedsiębiorca wykłada lub wywiesza w każdym pokoju hotelowym 

katalog zawierający ceny noclegu, wyżywienia lub innych oferowanych usług oraz 

wykłada lub wywiesza w miejscu przeznaczonym do odbywania rozmów telefonicznych 

cennik, zawierający cenę za jeden impuls telefoniczny”.  

  Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług w art. 6 ust. 1 stanowi, 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.  

  Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 ww. ustawy, przy ustalaniu wysokości kary 

pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność 

przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.  

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy stwierdzono, 

że przedsiębiorca, który nie uwidocznił w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla 

konsumentów cennika świadczonych usług hotelarskich zawierającego dokładne określenie 

rodzaju i zakresu usług, naruszył obowiązek określony w art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu 

o cenach towarów i usług.  

Określenie rodzaju i zakresu usługi wraz z jej ceną jest podstawową informacją dla 

konsumenta. Cennik pełni rolę informacyjną, zapewnia konsumentom prawo do informacji 
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jasnej, rzetelnej i kompletnej o cenie usługi, bez konieczności podejmowania przez 

konsumentów dodatkowych działań do jej pozyskania. Uwidocznienie cennika usług  

w miejscu widocznym i ogólnodostępnym z punktu widzenia konsumenta jest często 

podstawą podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi. 

Zatem brak uwidocznienia cennika świadczonych usług wraz z dokładnym 

określeniem ich rodzaju i zakresu, uniemożliwia porównanie cen, a także porównanie 

z cenami tych samych usług świadczonych przez innych przedsiębiorców, a przez to utrudnia 

konsumentowi właściwy i świadomy wybór, naruszając jego interesy ekonomiczne.  

Z wyjaśnienia przedsiębiorcy Małgorzaty Sitarek wynika, że konsumenci o wysokości 

stosowanych cen informowani są w sposób ustny. Nie zapewnia to jednak jednoznacznej oraz 

niebudzącej wątpliwości informacji o ich cenie, rodzaju i zakresie świadczonych usług.   

  Sam fakt posiadania typowego miejsca spełniającego standardy recepcji hotelowej 

stwarza możliwość uwidocznienia w miejscu obsługi potencjalnych klientów cennika usług. 

  Przy ocenie przedmiotowej przesłanki uwzględniono fakt, że w miejscu sprzedaży 

usługi, tj. w recepcji jak i w barze restauracji udzielana jest przez obsługę bądź przedsiębiorcę 

ustna informacja o cenie, rodzaju i zakresie usługi oraz informacja o cenie innych dodatkowo 

świadczonych usług typu: pranie i prasowanie, dostęp do faksu, a także cena za impuls 

telefoniczny w przypadku odbywania rozmów telefonicznych. 

  Uwzględniono również fakt, że cennik  zawierający cenę noclegu oraz cenę śniadania 

znajdował się w części restauracyjnej obiektu w miejscu niewidocznym dla klientów, nie 

mniej jednak na żądanie klienta cennik ten był udostępniany.  

  Strona będąc przedsiębiorcą jako profesjonalny uczestnik obrotu gospodarczego, 

prowadzący działalność w zakresie świadczenia usług hotelarskich ma obowiązek znajomości 

i przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

Okolicznością wpływającą na ustalenie wysokości kary była współpraca z organem 

wymierzającym sankcję, a w szczególności fakt natychmiastowego usunięcia przez 

przedsiębiorcę Małgorzatę Sitarek stwierdzonej nieprawidłowości poprzez uwidocznienie 

cennika usług hotelarskich w trakcie kontroli.  

Uwzględniono również niezwłoczne dostarczenie niezbędnych danych do 

prowadzenia postępowania administracyjnego. 

Biorąc pod uwagę kolejny czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. 

wielkość obrotów i przychód przedsiębiorcy, Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji 

Handlowej na podstawie oświadczenia strony stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z zm.) strona 
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należy do kategorii mikroprzedsiębiorców, w związku z tym wzięto pod uwagę okoliczność, 

że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii, 

o których mowa w ww. ustawie.  

Mając na uwadze ustalenia kontroli i dokonaną ocenę według wyżej opisanych 

kryteriów, a także uwzględniając fakt, że górna granica wymiaru kary w przypadku 

naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy o informowaniu o cenach towarów 

i usług wynosi 20 000 zł, Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że 

w sprawie uzasadnione jest nałożenie na przedsiębiorcę kary pieniężnej, na podstawie 

przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług w wysokości 200 zł 

(słownie: dwieście złotych). Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono wymagania art. 8 

dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie 

ochrony konsumenta przez podanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz. U. L80 

z 18.03.1998 r., str. 27), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, 

proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenie, wymierzona kwota 

kary spełnia te wymagania. 

W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji. 

 

 

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 200,00 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 §1ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.). 

 

 z up. Łódzkiego Wojewódzkiego 

 Inspektora Inspekcji Handlowej 

 mgr Katarzyna Jaworska 

 Dyrektor Delegatury w Sieradzu 

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

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) 

 

 

Otrzymują: 
     
1. Małgorzata Sitarek 

 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Keratis” Małgorzata Sitarek, 

 Włyń 1, 98-290 Warta 

2.  a/a 


