
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  28 stycznia 2020 r. 

PU.832.6.2020    

Informacja 

z kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi dla ludności 

Kontrole w zakresie legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi dla ludności 

przeprowadzono w 2019 roku na terenie Łodzi i województwa łódzkiego, według programu Prezesa UOKiK 

sygnatura DIH-3.702.26.2018.AB z dnia 03 stycznia 2019 r. 

Celem kontroli było dokonanie oceny rynku podstawowych usług świadczonych dla ludności, jak również 

sprawdzenie legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi. 

Kontrolą objęto łącznie 30 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

świadczenia usług dla ludności, w tym: 

− 6 przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie rozrywki - tzw. „ESCAPE ROOM” 

− 5 pralni; 

− 4 przedsiębiorców świadczących usługi parkingowe; 

− 3 sale zabaw dla dzieci; 

− 2 przedsiębiorców świadczących usługi fryzjersko-kosmetyczne; 

− 2 kluby fitness; 

− 2 przedsiębiorców świadczących usługi wypożyczania samochodów; 

− 2 przedsiębiorców świadczących usługi ksero; 

− 2 przedsiębiorców świadczących usługi ślusarskie; 

− 1 myjnia samochodowa; 

− 1 serwis rowerowy.  

Placówki wybrano, po przeprowadzeniu analizy prawdopodobieństwa naruszeń przepisów prawa, spośród 

przedsiębiorców, oferujących tego typu usługi w internecie lub znajdujących się w bazie danych 

inspektoratu.W wyniku dokonanej oceny legalności, rzetelności oraz bezpieczeństwa świadczenia usług przez 

przedsiębiorców stwierdzono u jednego przedsiębiorcy, świadczącego usługi w zakresie sali zabaw dla dzieci, 

1 nieprawidłowość - uszkodzenia mechaniczne konstrukcji zabawowej w postaci ubytków w pokryciach otuliną 

zabezpieczającą. Przedsiębiorca niezwłocznie podjął działania naprawcze polegające na naprawie/ 

zabezpieczeniu uszkodzeń mechanicznych otuliny. 

Kontroli legalności prowadzonej działalności gospodarczej 30 kontrolowanych przedsiębiorców dokonano 

w oparciu o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub rejestracji 

w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawdzono zgodność prowadzonej działalności gospodarczej z zakresem 

określonym we wpisie. Faktyczny zakres prowadzonej przez kontrolowanych przedsiębiorców działalności 

gospodarczej, stwierdzony w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych, był zgodny z przedmiotem 

działalności zgłoszonym organowi ewidencyjnemu.  

We wszystkich kontrolowanych placówkach w miejscu widocznym i dostępnym dla klientów 

uwidocznione były cenniki świadczonych usług, które zawierały pełne i istotne dla klientów informacje,  

co  było zgodne z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.  

z 2019 roku, poz. 178) oraz § 10 i § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r.  

w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U. z 2015 r. poz. 2121). Na stronach internetowych 

przedsiębiorców również były podane ceny w sposób jasny i jednoznaczny. Rzetelność naliczania opłat 

za zamówione usługi sprawdzono na podstawie okazanych przez przedsiębiorców faktur lub paragonów. 

Nieprawidłowości w naliczaniu opłat nie stwierdzono. 

Spośród 30 skontrolowanych ewidencję przyjętych do realizacji usług prowadziło 20 przedsiębiorców 

prowadzących : parkingi, wypożyczalnie samochodów, sale zabaw dla dzieci, pralnie, usługi fryzjerskie 

lub kosmetyczne, kluby fitness, i usługi rozrywkowe w postaci escape room.       

Nie stwierdzono przypadków nieterminowego wykonania usługi. Wszyscy przedsiębiorcy złożyli 

w toku kontroli oświadczenia, że nie było przypadku odmowy wykonania usługi, a klienci nie wnosili 

zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług.  

mailto:sekretariat@wiih.lodz.pl


- 2 - 
 

 W toku czynności kontrolnych inspektorzy zwrócili szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa 

klientów przez 3 przedsiębiorców oferujących usługi w zakresie sali zabaw dla dzieci oraz 6 przedsiębiorców 

prowadzących działalność usługową tzw. escape roomów.  

W trakcie kontroli sprawdzono, czy urządzenia udostępnione dzieciom w sali zabaw nie stwarzają dla nich 

zagrożenia W 1 przypadku stwierdzono uszkodzenia mechaniczne konstrukcji zabawowej 2 spośród 

3 zainstalowanych urządzeń, polegające na uszkodzeniach (pęknięciach, rozdarcia) otuliny zabezpieczającej, 

mogących stwarzać zagrożenie dla uczestników zabawy. Osoba upoważniona przez przedsiębiorcę podjęła 

niezwłocznie dobrowolne działania naprawcze polegające na naprawie uszkodzeń mechanicznych otuliny 

zabezpieczającej profile stalowe konstrukcji. Kontrolującym okazano dokumentacje techniczno–ruchowe oraz 

certyfikaty Typu WE na zainstalowane konstrukcje zabawowe. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy 

dokonywali w salach zabaw bieżących (codziennych) przeglądów i konserwacji urządzeń we własnym zakresie 

oraz okresowych przeglądów, przeprowadzanych przez wykwalifikowane firmy. 

W przypadku 6 przedsiębiorców prowadzących działalność usługową tzw. escape roomów, z uwagi 

na brak szczegółowych przepisów prawnych regulujących sposób i rodzaj zabezpieczeń w prowadzeniu tego 

rodzaju działalności rozrywkowej, inspektorzy dokonali oceny potencjalnych zagrożeń i poziomu 

zabezpieczeń. U wszystkich 6 kontrolowanych przedsiębiorców pomieszczenia, w których prowadzono 

rozgrywki, były monitorowane. Ponadto uczestnicy mogli w każdej chwili przerwać zabawę i opuścić 

pomieszczenie, korzystając z klucza lub przycisku ewakuacyjnego, umieszczonego wewnątrz pomieszczenia. 

O możliwości i sposobie skorzystania, w razie potrzeby lub zagrożenia, z drogi ewakuacji, uczestnicy zabawy 

byli informowani przed przystąpieniem do zabawy (obowiązkowe zapoznanie się z regulaminem). 

Nie stwierdzono również umieszczania w pomieszczeniach, w których prowadzone były rozgrywki, 

przedmiotów niebezpiecznych lub w złym stanie technicznym, mogących stwarzać zagrożenia dla uczestników 

zabawy. Usługi były świadczone dla osób dorosłych, a w przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana 

była obecność przynajmniej jednej osoby dorosłej wśród uczestników zabawy.  

U pozostałych przedsiębiorców świadczących usługi dla ludności inspektorzy nie stwierdzili czynników 

powodujących zagrożenie dla osób korzystających z usług. 

W przypadku 9 przedsiębiorców, świadczących usługi w zakresie rozrywki – (6 przedsiębiorców 

oferujących tzw. „ESCAPE ROOM” i 3 sale zabaw dla dzieci) zwrócono szczególną uwagę na informacje 

dotyczące bezpieczeństwa, przekazywane przez przedsiębiorców uczestnikom zabawy. Wszyscy 

przedsiębiorcy opracowali szczegółowe regulaminy, a zamawiający usługę musiał potwierdzić zapoznanie się 

z regulaminem i wymogami bezpieczeństwa przed złożeniem zamówienia. W regulaminach znajdowały się 

zapisy określające zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń i zainstalowanego w nich oprzyrządowania. 

Dla klientów dokonujących zakupu usługi bezpośrednio w placówce regulaminy były dostępne do wglądu w 

miejscu zawierania umowy i dokonywania opłaty. Przy zakupie usługi za pośrednictwem strony internetowej 

regulaminy były dostępne do wglądu oraz konieczne było potwierdzenie zapoznanie się z nim przed złożeniem 

zamówienia.  

Również w przypadku usług takich jak: 4 parkingi, 5 pralni, 2 kluby fitness i  wypożyczalnie 

samochodów - przedsiębiorcy opracowali regulaminy, zawierające niezbędne, ze względu na charakter 

świadczonej usługi, informacje i dostępne do wglądu w miejscu zawierania umowy i dokonywania opłaty. 

Pozostali przedsiębiorcy, ze względu na charakter świadczonych usług (fryzjersko-kosmetyczne, 

kserokopiowanie, ślusarskie, myjnia samochodowa i serwis rowerowy) nie posiadali regulaminów. W badanym 

zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.  

Spośród 30 skontrolowanych przedsiębiorców 17  świadczyło usługi, które wiązały się z pewnym 

ryzykiem zawodowym, w postaci możliwości powstania zagrożenia bezpieczeństwa klientów lub znacznych 

strat finansowych przedsiębiorcy. Były to usługi w zakresie: rozrywki - (9), usługi parkingowe - (4), 

 wypożyczanie samochodów (2) i kluby fitness (2). Spośród tych przedsiębiorców tylko 1 nie posiadał 

dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.  

Stan sanitarno-porządkowy w ocenianych pomieszczeniach w miejscu świadczenia usług nie budził 

zastrzeżeń. Również w zakresie prawidłowości i rzetelności informacji uwidacznianych na stronach 

internetowych, w przypadku kontroli przedsiębiorców oferujących swoje usługi za pośrednictwem Internetu, 

nieprawidłowości nie stwierdzono.   

 
 


