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Łódzki Wojewódzki Inspektor 

Inspekcji Handlowej  

z siedzibą w Łodzi 

ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź 

.....................................................                                                      Sieradz, dnia 14.05.2015 r. 
(oznaczenie organu Inspekcji Handlowej)                                                                                                             
 

Nr akt: DS.8361.90.2015    
 

 

    DECYZJA  Nr 2/KC-DS/ 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 
 

nakłada na przedsiębiorcę 

  

Krystynę Dziemidkiewicz wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą „Handel 

Hurtowy i Detaliczny Krystyna Dziemidkiewicz” w Sieradzu, ul. Łokietka 27a. 
 

karę pieniężną w kwocie 400,00zł (słownie czterysta złotych) w związku                                   

z nieuwidocznieniem w miejscu sprzedaży detalicznej, cen dla 35 środków spożywczych          

w opakowaniach jednostkowych i cen jednostkowych dla 68 środków spożywczych 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)  

                         

                                           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) przedsiębiorca Krystyna Dziemidkiewicz, pismem    

z dnia 24.03.2015 r. nr DS.8360.15.2015 została zawiadomiona o zamiarze przeprowadzenia 

kontroli. Przedmiotowe zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli zostało 

doręczone stronie w dniu 26 marca 2015r. 
 

W dniach od 7 do 10 kwietna 2015 r. na podstawie upoważnienia Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 7 kwietnia 2015r. numer 

DS.8361.90.2015 inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi – 

Delegatury w Sieradzu przeprowadzili kontrolę w sklepie spożywczym należącym do 

Krystyny Dziemidkiewicz zlokalizowanym w Sieradzu, przy ul. Łokietka 27a. Krystyna 

Dziemidkiewicz wykonuje działalność gospodarczą pod nazwą „Handel Hurtowy i Detaliczny 

Krystyna Dziemidkiewicz”. 

 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 str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.             
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o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 20014 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 r., poz. 148 ze zm.) w obecności osoby upoważnionej... 
 

W trakcie kontroli sprawdzono m.in. przestrzeganie przez przedsiębiorców 

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 73 towary w opakowaniach jednostkowych (wyroby garmażeryjne, przetwory 

mięsne, herbaty, koncentraty spożywcze, przyprawy ziołowe i korzenne).  

Poddane kontroli środki spożywczych stanowiły 100% oferowanych towarów w placówce,    

w kontrolowanych grupach towarowych. 

             W wyniku dokonania wyżej wskazanych czynności stwierdzono, że przedsiębiorca 

Krystyna Dziemidkiewicz nie uwidoczniła cen dla 35 środków spożywczych                         

w opakowaniach jednostkowych oraz cen jednostkowych dla 68 środków spożywczych 

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

 

Wśród kwestionowanych towarów stwierdzono: 

w grupie wyrobów garmażeryjnych: 

 brak cen przy 6 środkach spożywczych (pulpety w sosie pomidorowym o masie 500g, 

pasztet drobiowy o masie 500g, klopsiki w sosie pomidorowym o masie 500g, fasolka             

w sosie pomidorowym o masie 500g, gołąbki w sosie pomidorowym o masie 500g 

fasolka po bretońsku o masie 500g) 

 brak cen jednostkowych przy 10 środkach spożywczych (pulpety w sosie 

pomidorowym o masie 500g, pasztet drobiowy o masie 500g, pasztet mazowiecki         

o masie 270g, bigos domowy o masie 500g, klopsiki w sosie pomidorowym o masie 

500g, fasolka w sosie pomidorowym o masie 500g, gołąbki w sosie pomidorowym        

o masie 500g, pulpety w sosie grzybowym o masie 500g, pulpety mięsno-warzywne     

w sosie pomidorowym o masie 500g, fasolka po bretońsku o masie 500g), 

 w grupie przetworów mięsnych: 

 brak cen i cen jednostkowych przy 2 środkach spożywczych (smalec domowy             

o masie 480g, indyk w sosie własnym o masie 270g), 

 

w grupie herbaty, herbatki 

 brak cen przy 2 środkach spożywczych (herbatka owocowa o smaku truskawkowym   

o masie 20g, herbata owocowa aromatyzowana ekspresowa żurawina o masie 30g), 

 brak cen jednostkowych przy 7 środkach spożywczych (herbatka ziołowa Liść mięty 

o masie 20g, herbatka ziołowa Rumianek o masie 20g, herbatka owocowa Aronia       

o masie 20g, herbatka ziołowa Liść pokrzywy o masie 20g, herbatka owocowa            

o smaku truskawkowym o masie 20g, herbata owocowa aromatyzowana ekspresowa 

Żurawina o masie 30g, herbatka z Dzikiej Róży o masie 20g 
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w grupie koncentratów spożywczych: 

 brak cen przy 20 środkach spożywczych (soda oczyszczona o masie 100g, sernik 

błyskawiczny o masie 193g, mix do śmietany o masie 13g, karpatka oryginalna            

o masie 250g, żelatyna (Delecta) o masie 50g, kwasek cytrynowy o masie 20g, budyń 

waniliowy o masie 64g, budyń śmietankowy z cukrem o masie 60g, budyń czekoladowy 

o masie 60g,budyń waniliowy o masie 60g, budyń wiśniowy o masie 60g, sos 

pieczeniowy ciemny o masie 27g, sos pieczarkowy o masie 32g, sos grzybowy o masie 

30g, galaretka o smaku truskawkowym o masie 75g, galaretka o smaku 

pomarańczowym o masie 75g, galaretka o smaku agrestowym o masie 75g, żelatyna 

(Winiary) o masie 50g, gorący kubek zupa pomidorowa o masie 20g, sos boloński        

o masie 46g), 

 brak cen jednostkowych przy 30 środkach spożywczych (sernik błyskawiczny o masie 

193g, mix do śmietany o masie 13g, śnieżka oryginalna o masie 51g, dżemix 

uniwersalny o masie 30g, żelfix o masie 40g, karpatka oryginalna o masie 250g, 

żelatyna (Delecta) o masie 50g, kwasek cytrynowy o masie 20g, budyń waniliowy        

o masie 64g, kisiel o smaku cytrynowym o masie 77g, budyń śmietankowy z cukrem      

o masie 60g, budyń czekoladowy o masie 60g, budyń waniliowy o masie 60g, budyń 

wiśniowy o masie 60g, sos pieczeniowy jasny o masie 27g, sos pieczeniowy ciemny     

o masie 27g, sos pieczarkowy o masie 32g, sos grzybowy o masie 30g, galaretka         

o smaku truskawkowym o masie 75g, galaretka o smaku pomarańczowym o masie 

75g, galaretka o smaku agrestowym o masie 75g, żurek o masie 49g, barszcz biały      

o masie 60g, zupa grochowa o masie 75g, zupa pieczarkowa o masie 45g, zupa 

borowikowa o masie 45g, zupa grzybowa o masie 48g, żelatyna (Winiary) o masie 

50g, gorący kubek zupa pomidorowa o masie 20g, sos boloński o masie 46g), 

W przypadku 4 środków spożywczych ( sernik błyskawiczny o masie 193g, mix do śmietany   

o masie 13g, kwasek cytrynowy o masie 20g i sos boloński o masie 46g) sposób ekspozycji 

tych środków nie pozwalał na identyfikację ceny z towarem.  

Powyższe środki spożywcze eksponowane były do sprzedaży w plastikowych pojemnikach 

(w każdym z pojemników po dwa trzy rodzaje środków spożywczych), na których naklejone 

były ceny (dwie, trzy) bez wskazania nazwy produktu do którego cena się odnosi. 

 

w grupie przypraw ziołowych i korzennych: 

 brak cen przy 5 środkach spożywczych ( przyprawa do drobiu o masie 80g, 

przyprawa do mięsa mielonego o masie 20g, przyprawa Vegeta o masie 500g), 

Ziarenka smaku o masie 120g, grill klasyczny o masie 20g), 

 brak cen jednostkowych przy 19 środkach spożywczych (Ziarenka smaku o masie 

120g, przyprawa do potraw Kucharek o masie 200g, cynamon o masie 10g, goździki    

o masie 10g, imbir mielony o masie 15g, pieprz cytrynowy o masie 20g, przyprawa do 

drobiu o masie 80g, grill klasyczny o masie 20g, przyprawa do mięsa mielonego         

o masie 20g, karkówka klasyczna o masie 20g, ziele angielskie o masie 15g, pieprz 

czarny ziarnisty o masie 20g, pieprz czarny mielony o masie 20g, pieprz ziołowy         

o masie 20g, majeranek otarty o masie 10g, koperek suszony zielony o masie 7g, liść 

laurowy o masie 8g, gorczyca o masie 30g, przyprawa Vegeta o masie 500g). 

Ekspozycja 2 środków spożywczych z tej grupy towarowej (Ziarenka smaku o masie 120g         

i grill klasyczny o masie 20g) nie pozwalała na prawidłowe  przypisanie ceny do towaru  
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(wyłożone były do sprzedaży w plastikowych pojemnikach, na których naklejone były po dwie, 

trzy ceny, bez określenia która cena dotyczy konkretnego towaru).  

 

                   Uwidocznienie wymaganych ustawą informacji o cenach winno być czytelne, 

widoczne, łatwe i bezpośrednio dostępne dla nabywców, jednoznaczne i niebudzące 

wątpliwości, tak aby przeciętny konsument mógł się samodzielnie zaznajomić z danymi na 

temat ceny i ceny jednostkowej. Sposób uwidocznienia cen jest określony w ustawie               

o informowaniu o cenach towarów i usług oraz w rozporządzeniu 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 (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.  

 

 Artykuł 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 

r., poz. 915) 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”. 

 Na gruncie § 8 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów „Cena jednostkowa 

uwidoczniona przy towarze na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego 

powinna dotyczyć ceny za: 

1) 1 litr lub 1 metr sześcienny – dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według 

objętości, 

2) 1 kilogram lub 1 tonę dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według masy, 

3) 1 metr lub 1 metr kwadratowy dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według 

długości lub powierzchni, 

4) 1 sztukę dla towarów sprzedawanych na sztuki”  
 

zaś § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów stanowi, iż „Ceny jednostkowe towarów 

sprzedawanych według objętości mogą także dotyczyć 100 mililitrów lub 0,1 litra, a towarów 

sprzedawanych według masy – ilości za 100 gramów albo 100 kilogramów, jeżeli te jednostki 

są stosowane zwyczajowo i powszechnie dla tych towarów”.  
 

                   W związku z nieuwidocznieniem w miejscu sprzedaży cen dla 35 środków 

spożywczych w opakowaniach jednostkowych i cen jednostkowych dla 68 środków 

spożywczych (wyroby garmażeryjne, przetwory mięsne, herbaty, herbatki, koncentraty 

spożywcze, przyprawy ziołowe i korzenne) w dniu 21 kwietnia 2015 r. zostało wszczęte           

z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej na 

kontrolowanego przedsiębiorcę na gruncie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu          

o cenach towarów i usług.  

Strona została poinformowana z urzędu o wszczęciu postępowania oraz o przysługującym jej 

prawie do zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów           

i materiałów (art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Dz. U.            

z 2013 r.,  poz. 267 ze zm.).  
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Jednocześnie działając w oparciu o przepis art.6 ust. 3 ustawy o informowaniu o cenach 

towarów i usług, poproszono stronę o przesłanie informacji na temat wielkości obrotu, 

przychodu za rok 2014. 

Przedmiotowe pismo nr DS.8361.90.2015 zostało doręczone stronie w dniu 23 kwietnia    

2015 r. 

 Strona nie skorzystała z prawa do zapoznania się z aktami sprawy, 

wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. 

 

 W dniu 24.04.2015 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej           

w Łodzi - Delegatury w Sieradzu wpłynęła informacja, w której strona podała wielkość 

dochodu uzyskanego w okresie od stycznia 2013 r. do grudnia 2013 r.  

   

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej biorąc pod uwagę ustalenia 

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

oraz rozporządzenia Ministra Finansów uznał, iż kontrolowany przedsiębiorca nie dopełnił 

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

i usług w zakresie uwidaczniania cen i 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”.  
 

                  Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wydając decyzję o nałożeniu 

na kontrolowanego przedsiębiorcę kary pieniężnej uwzględnił zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy        

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

działalność przedsiębiorcy oraz wielkość obrotów i przychodu. 

 

Oceniając: 

 stopień naruszenia obowiązku uznał, że przedsiębiorca nie uwidaczniając cen dla 35 

środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych i cen jednostkowych dla 68 

środków pożywczych (na 73 objęte kontrolą), naruszył przepisy ustawy                      

o informowaniu o cenach towarów i usług.  

Brak informacji o cenach i cenach jednostkowych w istotny sposób narusza interesy 

konsumentów, gdyż uniemożliwia im samodzielne zapoznanie się z wartością ceny      

i ceny jednostkowej oraz dokonanie porównania cen. Tym samym utrudnia podjęcie 

właściwej dla nich decyzji o zakupie danego towaru. Należy tu wskazać, że 

przedsiębiorca przy 35 środkach spożywczych nie uwidocznił ceny, a przy 68 

środkach spożywczych ceny jednostkowej towarów, tym samym konsument nie mógł 

dokonać wybory towaru poprzez porównanie ceny danego towaru z ceną tego samego 

towaru, ale pochodzącego od innego producenta.  

Sposób ekspozycji w 6 przypadkach towarów i sposób podania przy nich cen tj. 

włożenie towarów do plastikowego pojemnika, na którym naklejone było kilka cen, 

bez podania nazwy towaru, również uniemożliwiał konsumentowi prawidłowy wybór 

towaru. 

- dotychczasową działalność przedsiębiorcy, wziął pod uwagę, że kontrolowany 

przedsiębiorca działa na  rynku od wielu lat,  prowadzi  kilka sklepów, a  w  okresie  

 



6 

 

ostatnich 12-u miesięcy po raz pierwszy naruszył przepisy ustawy o informowaniu    

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

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

niezwłocznie, jeszcze w toku kontroli, usunęła nieprawidłowości, dostarczyła 

organowi niezbędne dane do przeprowadzenia postępowania administracyjnego,  

 wielkość obrotu i przychodu, wziął pod uwagę przekazaną przez stronę informację 

na temat wielkości osiągniętego dochodu w 2013 r. i zakwalifikował zgodnie                

z art. 104 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 584) do grupy mikroprzedsiębiorców. 
 

W oparciu o powyższe ustalenia dokonane w toku postępowania,                            

a w szczególności o te odnoszące się do trzech kryteriów wskazanych w art. 6 ust. 3 ustawy   

o informowaniu o cenach towarów i usług oraz ustalenia wynikające z treści art. 6 ust. 1 

ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji 

Handlowej może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości            

20 000 zł.  

Mając jednak na uwadze, że kary za naruszenie przepisów wyżej wskazanej ustawy muszą 

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

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

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

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

w wysokości 400,00 zł. 
 

Pouczenie: 
 

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje 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 stronie (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 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.  

3. 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 up. Łódzkiego Wojewódzkiego 

                                                                                         Inspektora Inspekcji Handlowej 

                                                

                                                                                               mgr Katarzyna Jaworska 

                                                                                          Dyrektor Delegatury w Sieradzu 
 

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

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) 

Otrzymują: 

1/  Krystyna Dziemidkiewicz 

     (…) 

2/  a/a                     


