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Łódzki Wojewódzki Inspektor                                            Piotrków Trybunalski 29.12.2021 r. 

Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi 

.....................................................                         
(oznaczenie organu Inspekcji Handlowej)                                                                                                             
 

 

Nr akt: DP.8361.272.2021   
 

    

    DECYZJA   DP.KC.30.2021 

 
o zmianie decyzji  DP.KC.29.2021 z dnia 07.12.2021 r. o wysokości nałożonej kary 

pieniężnej na skutek uwzględnienia w całości wniesionego odwołania 

 
 
 Na podstawie art. 132 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735 ze zm.), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 

9 maja 2014 r. o informowaniu  o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178) zwanej 

dalej „kpa”, Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi 

po rozpatrzeniu  

 

odwołania wniesionego przez przedsiębiorcę J… G… ze stałym miejscem wykonywania 

działalności w T… M…, ul. M… lok…,T… M… pismem z dnia 20.12.2021 r., (data wpływu 

22.12.2021 r.) 

 

postanawia uwzględnić wniesione odwołanie w całości poprzez zmianę własnej decyzji 

DP.KC.29.2021 z dnia 07.12.2021 r. wydaną w sprawie naruszenia przez 

 

przedsiębiorcę: J… G… wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą: „E…”                         

J… G…, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w T… M…, ul. M…, 

lok..., T… M… 

 

obowiązku uwidocznienia, w miejscu sprzedaży detalicznej, cen jednostkowych dla 

15 asortymentów artykułów spożywczych w opakowaniach jednostkowych oferowanych do 

sprzedaży w czasie trwania kontroli, określonego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia  9 maja 2014 r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178) 

 

Zmiana decyzji polega na zmniejszeniu wysokości kary pieniężnej nałożonej decyzją 

DP.KC.29.2021  z dnia 07.12.2021 r.  z kwoty 600,00 zł na karę pieniężną w kwocie      

400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) 

 

Uzasadnienie 

 

        Decyzją DP.KC.29.2021 z dnia 07.12.2021 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji 

Handlowej nałożył karę pieniężną w wysokości 600,00 zł z uwagi na naruszenie przez 

przedsiębiorca J… G… wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą: „E…”                    

J… G… ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej  w T…M…,                         
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ul. M…, lok..., T… M… obowiązku uwidocznienia, w miejscu sprzedaży detalicznej, 

cen jednostkowych artykułów spożywczych w opakowaniach jednostkowych oferowanych do 

sprzedaży w czasie trwania kontroli, określonego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia  9 maja 2014 r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178), co zostało stwierdzone 

w toku kontroli przeprowadzonej w dniach 07.10.2021 r. i 12.10.2021 r. na podstawie 

upoważnienia Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer 

DP.8361.272.2021 z dnia  07 października 2021 r. w sklepie  zlokalizowanym w T… M…, ul. 

M…,  należącym do przedsiębiorcy J… G…. 

             W wyniku dokonania powyższych czynności kontrolnych stwierdzono, że dla 

15 asortymentów artykułów spożywczych w opakowaniach jednostkowych oferowanych do 

sprzedaży w czasie kontroli przedsiębiorca nie uwidocznił cen jednostkowych, wbrew 

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

z § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług.  

 

Zakwestionowane towary należały do  grupy artykułów spożywczych tj.: 

➢ Napój LV 0% sugar 250ml 26.06.2022, L001 kk. 5904941751333;  

➢ Napój LV 250ml 06.07.23, L001 kk. 5904941751555;  

➢ Napój LV coffee drink 250ml 19.06.23, L001K kk. 5904941750114;  

➢ Napój Tiger after alcohol cytryna 250ml, 07.2022, 0018L107173CS D,                                     

kk. 5900334008527; 

➢ Napój Tiger Max Cassic 250ml, 08.2023, 1744L108252CR, kk. 5900334014870; 

➢ Napój Tiger Max Blue Screen 250ml, 08.2022, 2216L108262CR D, kk. 5900334015525; 

➢ Napój Tiger Max mango 250ml, 08.2022, 2353L108243CR, kk. 5900334015211; 

➢ Napój Red Bull 250ml, 17.06.2023, R#5 1932274, kk. 9002490100070; 

➢ Napój Red Bull zero 250ml, 15.02.2022, K#1 1896020, kk. 9002490249854; 

➢ Napój Tarczyn multiwitamina 300ml, 08.2022, 1254L108021 AQ, kk. 5901067406987; 

➢ Napój Tarczyn pomarańcza 300ml, 08.2022, 0356L108053 AQ, kk. 5901067402101; 

➢ Napój Tarczyn jabłko 300ml, 07.2022, 2014L107312 AQ, kk. 5901067402095; 

➢ Napój Tarczyn pomidor 300ml, 08.2022, 1919L108302 AQ, kk. 5901067402484; 

➢ Napój Kubuś jabłko marchew banan 300ml, 08.2022, 0903L108111 AQ,                                              

kk. 5901067451024; 

➢ Napój Kubuś jabłko marchew malina 300ml, 08.2022, 0830L108181 AQ,                                

kk. 5901067447027. 

 

           Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wykonując dyspozycję art. 6  

ust. 3 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług Łódzki Wojewódzki Inspektor 

Inspekcji Handlowej oceniając stopień naruszenia obowiązków, dotychczasową działalność 

przedsiębiorcy oraz wielkość jego obrotów i przychodu wydał decyzję administracyjną 

DP.KC.29.2021 z dnia 07.12.2021 r. nakładając karę pieniężną w wysokości 600,00 zł., którą 

strona odebrała w dniu 10.12.2021 r. 

              Od decyzji tej Pani J… G… wniosła odwołanie, w którym zwróciła się                                   

z prośbą o zmniejszenie wysokości kary pieniężnej, motywując to zmieniającymi się często 

cenami w hurtowniach, z którymi współpracowała (co zdaniem strony powodowało, że nie 

była w stanie na bieżąco wszystkiego dopilnować) oraz przebywaniem przez dłuższy czas na 
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zwolnieniu lekarskim. Poza tym strona wskazała, iż wszystkie niezgodności zostały usunięte, 

a naruszenia przepisów dot. uwidocznienia cen dokonała po raz pierwszy. 

                  Odwołanie to zasługuje na uwzględnienie w całości.  

 

             Odnosząc się do odwołania strony uwzględniając przesłanki wskazane w art. 189d 

pkt  1 i 7 kpa w szczególności ważny interes strony i okoliczności naruszenia prawa, a przede 

wszystkim warunki osobiste strony Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, 

uznając, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie wydał nową decyzję 

administracyjną zmieniając zaskarżoną decyzję w zakresie wysokości nałożonej kary 

pieniężnej, orzekł jak w sentencji i nałożył na przedsiębiorcę J… G… wykonującą działalność 

gospodarczą pod nazwą: „E..” J… G… ze stałym miejscem wykonywania działalności 

gospodarczej  w T… M…, ul. M…, lok…, T… M…,  karę pieniężną w wysokości 400,00 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. Zgodnie z art.127a §1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może 

zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który 

wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania 

decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a §2 kpa). 

3. 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, w terminie 

7 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.  

4. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji w zakresie obowiązków o charakterze pieniężnym (art. 8 ust. 2 ustawy 

o informowaniu o cenach towarów i usług). 

 

 

z up. Łódzkiego Wojewódzkiego 

Inspektora Inspekcji Handlowej 

 

st. specjalista Katarzyna Gałkowska 

Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim 

 
 

 

Otrzymują: 

1. „E…”J… G… ul. M…, lok… 

T… M… 

2. a/a                                       


