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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 18 grudnia 2020 r. 

 

PU.832.41.2020 

 

 

INFORMACJA 

z kontroli zleconej przez Prezesa UOKiK w zakresie legalności i rzetelności 

przedsiębiorców świadczących usługi pogrzebowe 
 

 

 W związku ze zleceniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazanym 

pismem  DIH-3.704.21.2020.AJ z dnia 26 listopada 2020 r. dotyczącym kontroli legalności  

i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi pogrzebowe, zgodnie z programem Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej nr DP.042.7.2020.INT z dnia 27.11.2020 r. 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w IV kwartale 2020 r. kontrolę  

w 8  placówkach świadczących usługi pogrzebowe. 

Celem kontroli była ocena legalności i rzetelności świadczenia usług pogrzebowych oraz 

prawidłowości przekazywania informacji o cenach towarów  i usług. 

 

        Kontrolowani przedsiębiorcy (8) prowadzili działalność gospodarczą w zakresie kompleksowego 

świadczenia usług związanych z pochówkiem i sprzedażą wyrobów funeralnych. Siedmiu 

przedsiębiorców było zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji 

o działalności gospodarczej a jeden przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sadowym. Prowadzona 

przez przedsiębiorców działalność była zgodna z zakresem zgłoszonym do organu ewidencyjnego. 

Podczas kontroli u  8 przedsiębiorców na podstawie wystawianych faktur za okres od stycznia 

do grudnia 2020 r.  dokonano oceny zgodności stosowania cen z obowiązującymi cennikami.  

Ustalono, że: 

− u jednego przedsiębiorcy ceny tabliczek B i V umieszczone na trzech fakturach były niższe od 

ceny umieszczonej w cenniku, tj. na fakturach podano cenę 80 zł, natomiast cena tych tabliczek 

w cenniku wynosiła 100 zł, 

−  u jednego przedsiębiorcy ceny trumien umieszczone w fakturach różniły się od cen trumien 

podanych w cenniku.  Przedsiębiorca wyjaśnił, że  nie ma wpływu na rosnące ceny akcesoriów 

funeralnych, a ich ceny są uzależnione od cen ustalonych przez producentów.  

Pozostałe ceny usług umieszczone w objętych kontrolą fakturach  były zgodne z cenami 

uwidocznionymi w cennikach, katalogach i tablecie.  

W fakturach nie stwierdzono wpisanych żadnych opłat „covidowych” niewymienionych w cenniku. 
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We wszystkich kontrolowanych jednostkach (8) w biurze obsługi były uwidocznione ceny  

z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usługi w cennikach i katalogach.  

Dodatkowo w jednej jednostce do dyspozycji klientów był udostępniony tablet, który zawierał różne 

zdjęcia dekoracje kwiatowe wraz z cenami. 

U sześciu przedsiębiorców w sali ekspozycyjnej na uwidocznionych trumnach, sarkofagach  

i urnach umieszczone były ich ceny.   

Dwóch przedsiębiorców przy eksponowanych modelach trumien, sarkofagów i urn umieściło ceny 

kompleksowej usługi pogrzebowej z tymi wyrobami. 

U dwóch przedsiębiorców w obowiązujących cennikach umieszczone były dodatkowe usługi i ich 

ceny dla osób zmarłych na COVD-19, tj.: 

−  kremacja zwłok – 100 zł, przewóz osoby zmarłej – 500 zł, zabezpieczenie osoby zmarłej sanitarno-

epidemiologiczne – 500 zł, obsługa żałobników 450 zł, 

− odbiór ciał ze szpitala i domu, ubranie ochronne, środki dezynfekcyjne  - 250 zł.  

Przedsiębiorcy wyjaśnili, że wprowadzone usługi dla osób zmarłych na COVD-19 wynikają  

z dodatkowych kosztów związanych ze zwiększonym reżimem sanitarnym oraz zabezpieczeniem 

pracowników. O powyższych usługach i ich cenach klienci byli informowani przed zawarciem umowy. 

Przedsiębiorcy oświadczyli również, że nie pobierają innych opłat „covidowych”. 

 


