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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 14.08.2019 r. 

PU.832.20.2019 
INFORMACJA 

z kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców 

prowadzących sprzedaż produktów i usług przez Internet 

 

 W II kwartale 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził kontrole 

w 10 placówkach. Po przeprowadzeniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach 

wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.) do kontroli wytypowano 10 jednostek prowadzących 

sprzedaż przez Internet. 

Przeprowadzone kontrole obejmowały następujące zagadnienia: 

− legalność prowadzonej działalności; 

− prawidłowość i rzetelność informacji przekazywanych konsumentom; 

Ogółem w wyniku kontroli w 10 jednostkach u 3 przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości polegające 

na braku dostarczenia konsumentowi wymaganych informacji zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 

2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134). 

  

W toku kontroli u 10 przedsiębiorców sprawdzono zgodność prowadzonej działalności gospodarczej 

z zakresem określonym we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

lub wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz zgodność i kompletność informacji na stronach 

internetowych służących do prowadzenia handlu elektronicznego z wymogami określonymi w art. 12, art. 17  

i  art. 18 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2019 poz. 134).  

 

W wyniku analizy stron internetowych 10 kontrolowanych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż przez 

Internet, w 3 sklepach internetowych stwierdzono nieprawidłowości, takie jak : 

− brak zamieszczenia na stronie internetowej informacji o kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa 

w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2070) , 

− brak poinformowania o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji 

i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, 

− nieprawidłowości w regulaminie sklepu internetowego, tj.: 

− przywołanie uchylonych ustaw, tj.: 

o ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz  

o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176)  

o ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenta oraz 

o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., 

poz.1225),  

a winna być przywołana „ustawa z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.  

z 2019 r., poz. 134 ze zm.)”, 

− nieaktualne publikatory ustaw:  

o ustawy o prawach konsumenta – podano „Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.”, winno być: 

„Dz. U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.”, 

o Kodeks cywilny – podano „t. j. Dz. U.  z 2014, poz. 121”, winno być „Dz. U. z 2018 r., poz.1025”. 

− zamieszczenie na stronie internetowej przedsiębiorcy wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy 

o tytule niezgodnym z załącznikiem nr 1 ustawy o prawach konsumenta, tj. „formularz zwrotu towaru”, 

zamiast „formularz odstąpienia od umowy”. 
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− pomimo informacji w Regulaminie sklepu, że oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy 

stanowi załącznik nr 2 przedsiębiorca nie zamieścił  na stronie sklepu wzoru tego oświadczenia  

ani nie określił jak ma ono wyglądać, 

− pomimo faktu, iż przedsiębiorca określił informacje o przypadkach braku prawa odstąpienia od umowy 

to nie wskazał jako podstawy prawnej art. 38 ustawy o prawach konsumenta lub okolicznościach, 

w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy a jedynie przepis art. 10 ust. 3 nieaktualnej 

ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności 

 za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1225). 

 

W związku z ustaleniami kontroli wobec 3 przedsiębiorców na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy  

o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 ze zm.) wydano 3 żądania usunięcia 

uchybień porządkowych i organizacyjnych poprzez uzupełnienie lub aktualizację informacji na stronach 

prowadzonych sklepów internetowych. 


