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Łódzki Wojewódzki Inspektor 

Inspekcji Handlowej 

z siedzibą w Łodzi 

90-730 Łódź, ul Gdańska 38 

.....................................................                                                      Sieradz, dnia 21.09.2016r. 
(oznaczenie organu Inspekcji Handlowej)                                                                                                             
 

Nr akt: DS.8361.217.2016    

 

     

DECYZJA  Nr 4 / KC – DS / 2016 
 

                    

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014r. 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 ze zm.) po przeprowadzeniu 

postępowania administracyjnego  

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  

nakłada na  przedsiębiorców  

 

Marlenę Lipowską, prowadzącą działalność pod nazwą Marlena Lipowska, Sklep 

Zoologiczno – Wędkarski 4 Łapy II, wspólnika spółki cywilnej,  ul. Pomorska 35,         

98-220 Zduńska Wola  

 

Jacka Lipowskiego, prowadzącego  działalność pod nazwą Jacek Lipowski, Sklep 

Zoologiczno – Wędkarski 4 Łapy II wspólnika spółki cywilnej, Orchów 37 a,            

98-100 Łask    

   

solidarnie karę pieniężną w kwocie 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100)              

w związku z nieuwidocznieniem w miejscu sprzedaży, cen jednostkowych dla 24 

produktów przeznaczonych dla zwierząt w opakowaniach jednostkowych 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 § 3 ust. 2 i § 4 oraz rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2121). 
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                                           Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności  

gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.) przedsiębiorcy: Marlena Lipowska, 

prowadząca działalność pod nazwą „Marlena Lipowska, Sklep Zoologiczno – Wędkarski 4 

Łapy II” (wspólnik spółki cywilnej), ul. Pomorska 35, 98-220 Zduńska Wola                           

i  przedsiębiorca Jacek Lipowski, prowadzący działalność pod nazwą „Jacek Lipowski, 

Sklep Zoologiczno – Wędkarski 4 Łapy II” (wspólnik spółki cywilnej), Orchów 37 a,           

98-100 Łask,  pismem z dnia 29.07.2016 r., nr DS.8360.26.2016 zostali zawiadomieni            

o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Przedmiotowe zawiadomienia zostały odebrane przez 

strony Marlenę Lipowską w dniu 3 sierpnia 2016 r. i Jacka Lipowskiego w dniu 2 sierpnia 

2016 r. 

 

W dniach od 19 do 23 sierpnia 2016 r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt  1  ustawy z dnia           

15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1059 ze zm.) zgodnie                             

z upoważnieniem Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer 

DS.8361.217.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r., inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu 

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

zoologicznym w Zduńskiej Woli, przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 6 E, należącym do 

przedsiębiorcy Marleny Lipowskiej prowadzącej działalność pod nazwą „Marlena Lipowska 

Sklep Zoologiczno – Wędkarski 4 Łapy II” (wspólnika spółki cywilnej)  i  Jacka 

Lipowskiego prowadzącego działalność pod nazwą „Jacek Lipowski, Sklep Zoologiczno – 

Wędkarski 4 Łapy „ (wspólnika spółki cywilnej). 

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

przeprowadzenia kontroli, dokonano sprawdzenia prawidłowości przekazywania przez 

przedsiębiorców informacji o cenach towarów i rzetelności uwidaczniania cen, 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”.  

Kontrolą objęto łącznie 34 partie produktów dla zwierząt, w tym: 25 partii                      

w opakowaniach jednostkowych i 9 partii towarów oferowanych luzem. W wyniku dokonania 

wskazanych powyżej czynności stwierdzono, że dla 24 partii towarów w opakowaniach 

jednostkowych przedsiębiorcy wbrew postanowieniom  art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu   
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o cenach towarów i usług w związku z § 3 ust. 2 i § 4 rozporządzenia nie uwidocznili cen 

jednostkowych.  

Produkty dla których nie były uwidocznione ceny jednostkowe to: 

- kosmetyki dla zwierząt – 13 partii, tj.: Owocowy szampon dla psów o białej sierści OVER 

ZOO a' 200 ml, Szampon dla szczeniąt YORKSHIRE TERRIER OVER ZOO a' 250 ml, 

Szampon dla szczeniąt PETLAND a' 300 ml, Szampon owadobójczy dla psów AICIM             

a' 200 ml, Szampon z olejkiem norkowym - wybielający VITA KRAFT a' 300 ml, Delikatny 

szampon z naturalną lanoliną REKSIO a' 200 ml, Preparat do higieny jamy ustnej i zębów dla 

psów DENTAL FRESH a' 237 ml, Szampon z mango dla psów długowłosych OVER ZOO      

a' 200 ml, Szampon dla yorków GOTTLIEB a' 300 ml, Delikatny szampon z wyciągiem z kory 

drzewa Juazeiro REKSIO hipoalergiczny a' 200 g, Szampon dla świnek morskich DR SEIDEL 

a' 220 ml, Szampon sosnowy z olejkiem norkowym PETLAND a' 300 ml, Szampon suchy dla 

psów "SUŁTAN" a'250 ml, 

- podłoża dla zwierząt (żwirek) – 6 partii, tj.: Żwirek dla kotów BENEK  SUPER COMPACT 

LINE - naturalny a' 5 l, Żwirek dla kotów BENEK  SUPER STANDARD LINE - zielony las    

a' 5 l, Żwirek dla kotów i zwierząt domowych BENEK - naturalny a' 5 l, Żwirek dla kotów 

BENEK - lawenda a' 5 l, Żwirek dla kotów BENEK - zapachowy a' 5 l, Żwirek silikonowy dla 

kotów CHICO a' 3,8 l, 

- karma dla zwierząt - 5 partii, tj.: Karma dla psa ANIMONDA GRANCARNO a' 800 g, 

Karma pełnowartościowa dla psów DOLINA NOTECI a ' 400 g, Karma pełnowartościowa 

dla dorosłych kotów ANIMONDA CARNY a ' 400 g, Karma pełnowartościowa dla dorosłych 

kotów KITE KAT a ' 400 g, Karma  dla kota z wołowiną i kurczakiem FELIX a ' 400 g. 

 Uwidocznienie ceny jednostkowej powinno być dokonane przez przedsiębiorcę 

w miejscu sprzedaży detalicznej, w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz 

umożliwiający porównanie cen. Sposób uwidocznienia cen jest określony w ustawie 

o informowaniu o cenach towarów i usług oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług.  

 Artykuł 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług podaje, iż: 

„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 ceny uwidacznia się także informację 

o przyczynie wprowadzenia obniżki”.  

  Natomiast na gruncie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 

2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług, tj.: 

- § 3 ust 2 - „Cenę oraz cenę jednostkową uwidaczniania się w szczególności: 
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1) na wywieszce; 

2) w cenniku; 

3) w katalogu; 

4) na obwolucie 

5) w postaci nadruku lub napisu na towarze lub opakowaniu.” 

- § 4  ust 1 - „Cena jednostkowa dotyczy odpowiednio ceny za: 

1) litr lub  metr sześcienny – dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według objętości; 

2) kilogram lub  tonę - dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według masy; 

3) metr  - dla towaru przeznaczonego  do sprzedaży według długości; 

4) metr kwadratowy - dla towaru przeznaczonego  do sprzedaży według  powierzchni; 

5) sztukę -  dla towarów przeznaczonych do sprzedaży na sztuki.”  

- § 4 ust. 2 - „W szczególnych przypadkach uzasadnionych rodzajem, przeznaczeniem lub 

zwyczajowo oferowaną ilością towarów przy uwidacznianiu cen jednostkowych dopuszcza się 

stosowanie dziesiętnych wielokrotności i podwielokrotności legalnych jednostek miar innych 

niż określone w ust. 1.” 

  Stwierdzone nieprawidłowości zostały udokumentowane w protokole kontroli z dnia  

19 sierpnia 2016 r.  

Pismem z dnia 2 września 2016 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

zawiadomił strony tj. przedsiębiorcę Marlenę Lipowską prowadzącą działalność pod nazwą 

„Marlena Lipowska , Sklep Zoologiczno – Wędkarski 4 Łapy II” (wspólnika spółki cywilnej) 

i przedsiębiorcę Jacka Lipowskiego prowadzącego działalność pod nazwą „Jacek Lipowski, 

Sklep Zoologiczno – Wędkarski 4 Łapy II” (wspólnika spółki cywilnej) 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 § 3 ust. 2 i § 4 rozporządzenia. Ponadto zwrócił 

się do przedsiębiorców o przedstawienie informacji dotyczącej obrotów i przychodu 

osiągniętego w 2015 roku.  

Jednocześnie w piśmie organ poinformował strony o przysługującym prawie do 

wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.  

Strony nie skorzystały z  przysługującego uprawnienia. 

W dniu 13 września 2016 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej                

w Łodzi - Delegatury w Sieradzu wpłynęła informacja, w której strony podały wielkość 

obrotów i przychodu za 2015 rok. 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, biorąc pod uwagę ustalenia 

kontroli oraz obowiązujące przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług 
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oraz rozporządzenia uznał, iż kontrolowani przedsiębiorcy nie dopełnili obowiązku 

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

i usług w zakresie uwidocznienia cen jednostkowych.  

  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 przedsiębiorców 

stwierdzono, że przedsiębiorcy Marlena Lipowska i Jacek Lipowski, którzy nie uwidocznili 

dla 24 produktów dla zwierząt w opakowaniach w miejscu sprzedaży cen jednostkowych      

w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen, 

naruszyli obowiązek określony w art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów          

i usług.  

Brak uwidocznienia cen jednostkowych uniemożliwia konsumentom dokonanie 

porównania cen między produktami poszczególnych marek, a tym samym podjęcie właściwej 

dla nich decyzji. 

Z wyjaśnienia przedsiębiorcy Marleny Lipowskiej wynikało, że brak cen 

jednostkowych w miejscu sprzedaży dla towarów handlowych w opakowaniach wynikał         

z braku pełnej wiedzy i niedoinformowania w zakresie prawidłowości uwidaczniania cen. 

Okolicznością wpływającą na ustalenie wysokości kary była współpraca z organem 

wymierzającym sankcję, a w szczególności fakt natychmiastowego usunięcia przez 

przedsiębiorców stwierdzonej nieprawidłowości poprzez uwidocznienie cen jednostkowych    

w trakcie kontroli.  

Uwzględniono również niezwłoczne dostarczenie niezbędnych danych do prowadzenia 

postępowania administracyjnego. 

Wzięto pod uwagę także dotychczasową działalność przedsiębiorców tj. fakt, że strony 

po raz pierwszy naruszyły przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów  i usług oraz 

rozporządzenia.  

Następnie oceniając wielkość obrotów  i przychody przedsiębiorców – wspólników 

spółki cywilnej, 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 ze zm.) strony należą do kategorii 

mikroprzedsiębiorców, w związku z tym wzięto pod uwagę okoliczność, że ich udział            
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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 przedsiębiorców kary pieniężnej, na podstawie 

przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług w wysokości 150 zł 

(słownie: sto pięćdziesiąt 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. L 80 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 150,00 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 z zm.). 
 

 z up. Łódzkiego Wojewódzkiego 

 Inspektora Inspekcji Handlowej 

 starszy specjalista 

 mgr Krystyna Kolba 

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

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) 

 

 

Otrzymują: 
     

1. Marlena Lipowska „Marlena Lipowska  Sklep Zoologiczno – Wędkarski 4 

               Łapy II” (wspólnik spółki cywilnej), ul. Pomorska 35,98-220 Zduńska Wola, 

 

2. Jacek Lipowski „Jacek Lipowski, Sklep Zoologiczno – Wędkarski 4 Łapy II” (wspólnik spółki 

cywilnej), Orchów 37 a, 98-100 Łask. 

 

3. a/a     


