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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  tel (42) 636-03-57 

ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50 

NIP 727-11-49-261 Regon  000136886 e-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl 

 

Łódź, dnia 25 lutego 2021 r. 

PU.832.22.2020 

 

INFORMACJA 

z kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców  

informacji o cenach towarów i usług 

 

Zgodnie z programem kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów                             

nr DIH-3.702.14.2019.MB z dnia 10.01.2020 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji 

Handlowej w Łodzi przeprowadzili w IV kw. 2020 r. kontrole prawidłowości przekazywania przez 

przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług w 60 placówkach. 

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 09 maja 2014 r. 

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

Łącznie w 60 jednostkach sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen iz cen jednostkowych dla 

5681 rodzajów produktów, w tym: 

- w 29 jednostkach 3243 dla rodzajów artykułów żywnościowych, 

- w 25 jednostkach dla 2438 rodzajów artykułów nieżywnościowych, 

- w 6 jednostkach, w których świadczone były usługi dla konsumentów. 

Stwierdzono nieprawidłowości w 26 placówkach w odniesieniu do 724 rodzajów artykułów, 

w tym:  

- w 17 jednostkach dla 251 rodzajów artykułów żywnościowych, 

- w 9 jednostkach dla 473  rodzajów artykułów nieżywnościowych. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie świadczenia usług. 

We wszystkich kontrolowanych placówkach (60) sprawdzono prawidłowość uwidocznienia cen i cen 

jednostkowych dla 5681 partii towarów handlowych, w oparciu o wymagania  

określone w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług                                 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 178), zwanej dalej „ustawą o informowaniu o cenach towarów  

i usług”, rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen 

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

w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług”. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

1. Nie uwidocznieniu jakichkolwiek informacji o cenach – dla 186 partii wyrobów  

w 5 placówkach, tj. brak wywieszek cenowych przy towarach; 

2. Nie uwidocznieniu informacji o cenach jednostkowych – dla 517 partii wyrobów  

w 17 placówkach handlowych, tj. brak na wywieszce cenowej informacji o cenie jednostkowej; 

3. Nieprawidłowym informowaniu o cenach jednostkowych – dla 41 partii wyrobów  

w 4 placówkach handlowych, tj. nieprawidłowe wyliczenie cen jednostkowych; 

4. Nie określeniu gramatury 11 partii wyrobów kulinarnych w 1 placówce gastronomicznej. 
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W 17 placówkach stwierdzono nieuwidocznienie jakichkolwiek informacji o cenach oraz 

nieuwidocznienie informacji o cenach jednostkowych co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 przepisów 

ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, i stało się podstawą do wymierzenia kar 

pieniężnych z art. 6 ust. 1 przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. 

W przypadku 4 placówek kontrole wykazały nieprawidłowe wyliczenia cen jednostkowych. Wobec 

przedsiębiorców inspektorzy wydali żądania porządkowo-organizacyjne poprawy wyliczenia cen 

jednostkowych. 

Podczas czynności kontrolnych w 1 placówce gastronomicznej inspektorzy stwierdzili brak określenia 

ilości potrawy dla 11 partii wyrobów kulinarnych – nie podano gramatur potraw  

w karcie menu. Inspektorzy wydali żądanie porządkowo-organizacyjne. Na podstawie art. 6 ust.1 

ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług została wydana decyzja   

o nałożeniu kary pieniężnej. 

Wszyscy przedsiębiorcy, co do których inspektorzy wydali żądania porządkowo-organizacyjne, w 

trakcie kontroli usunęli stwierdzone naruszenia przepisów ustawy  

o informowaniu o cenach towarów i usług. 

W związku z niewykonaniem przez przedsiębiorców obowiązujących przepisów na podstawie art. 6 

ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług zostało wydanych  18 decyzji nakładających 

na kontrolowanych przedsiębiorców kary pieniężne w łącznej kwocie  

16 940,00 zł.  

W trakcie czynności kontrolnych w 49 placówkach dla wytypowanych 1954  partii wyrobów 

dokonano sprawdzenia zgodności cen uwidocznionych na wywieszkach cenowych z cenami  

w kasie, czytniku bądź materiałach reklamowych.  

W odniesieniu do 2 partii wyrobów w 1 placówce stwierdzono rozbieżności w wartości ceny 

uwidocznionej na wywieszce cenowej a ceny zakodowanej w kasie. W związku z powyższymi 

ustaleniami w 1  placówce na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 5 ustawy o Inspekcji Handlowej  

inspektorzy zażądali usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości, co kontrolowany przedsiębiorca 

wykonał w czasie kontroli. 

Kontrolowane działalności gospodarcze prowadzone były na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Zakres prowadzonych działalności we wszystkich kontrolowanych podmiotach był zgodny  

z przedmiotami działalności zgłoszonymi organom ewidencyjnym. 

Rzetelność obsługi klientów sprawdzono w 30 placówkach  poprzez dokonanie zakupu produktów.  

W kontrolowanych sklepach wyliczenia i podliczenia należności dokonywane były na kasach 

rejestracyjnych fiskalnych. W żadnej kontrolowanej placówce nie stwierdzono nieprawidłowości w 

rozliczeniu zakupu produktów. 

W 30 placówkach ceny zakupionych artykułów spożywczych uwidocznione w miejscu sprzedaży 

detalicznej były identyczne z cenami w kasie. Towary na wagę ważone były bez opakowań. 

Zakupione artykuły nie były objęte żadną promocją. 

Kontrole w 5 sklepach wykazały posługiwanie się przez przedsiębiorców urządzeniami pomiarowymi 

z nieaktualnymi cechami legalizacji. Przedsiębiorców ukarano mandatami karnymi kredytowanymi, 

łącznej wysokości 750,00 zł. W trakcie kontroli postawiono żądania doprowadzenia urządzeń do stanu 

zgodnego z prawem. Przedsiębiorcy zalegalizowali wagi. Natomiast w 1 placówce gastronomicznej 

czynności kontrolne wykazały posługiwanie się przez przedsiębiorcę wagą domową. Inspektorzy 

wydali żądanie porządkowo-organizacyjne wyposażenia placówki w przyrząd pomiarowy podlegający 

prawnej kontroli metrologicznej. Przedsiębiorca w trakcie kontroli zobowiązał się ustnie, iż wyposaży 

placówkę w wymagany przepisami prawa przyrząd pomiarowy. Ustalono, że przedsiębiorca zakupił  

wagę podlegającą prawnej kontroli metrologicznej. 


