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DECYZ

JA Nr DS.2N.52.2020.MP.

pkt 1 iart. l04 $ 1i 2ustawy zdnia14czerwca 1960r.
Kodel<spostgpowaniaadministracyinego(tekstjednolityDz.U. z2020t.poz.256zp6in'zm'),
Napodstawieart.l8gf $

l

w zwiqzkuz $ 4 pkt I Zarz4dzenia PO.1 10.13.2013 Pomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie upowainienia pracownik6w
wydawania
Wojew1dzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdaitsku do podeimowania,
oraz podpisywania decyzji, postanowiefi, dokument6w i korespondencji w imieniu
W oj ew

6

dzki e go InsP ekt or a

pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdarfisku
w Slupsku
reprezentowany przez Pani4 Joannq Zielirisk4 Dyrektora Delegatury
z dnia
Wojew6dzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdansku - upowa2nienie
23.06.2016r. nr pO.05 7.33.2016.PH, po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego,
odstgpuje od wymierzenia kary pienigZnej
ustawy z dniag ma1a2014 r. o informowaniu o cenach towar6w i
prowadz4cej
uslug(tekst jednolity Dz.rJ.22019 r.,po2.178) Pani
w Slupsku, ul'
dzialalno1(, gospodarcz4 pod nazw4'. CZAJKA Aleksandra Lidka z siedzibl
3, w rwi}zku z niedopelnieniem w miejscu swiadczenia uslug
przewidzianej w art. 6 ust.
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gastronomicznych obowi4zku uwidocznienia w cenniku cen, w spos6b jednoznaczrly,
niebudz4cy w4tpliwo3ci oraz umoZliwiaj4cy por6wnanie cen, przy nizej wymienionych 12
rodzajach potraw, wyrob6w

i napoj 6w:

1. Curry warzywne zmakaronem ryzowym,
2. Kotlety warzywne w zestawie,
3. Kotlet sojowy Hawaii zananasemi serem + ziemniory imizeria,
4. Roomsztyk zbocmiakSw zdlszon4 cebulk4, ziemniorami i sur6wk4,
5. Bulion azjatyckizmocEwarryw i makaronem ryzowym + kimchi

6.
7.
8.

Zupadnia,
Kebs z boczniak6w w bulce, ze Swiezymi warzywami, sosy, pra2ona cebula
Rollo wege z boczniakami, mlod4 kapust4, cheddarem, pomidorem lagodnym
pepperirni i sosem mango,

9.

Kawa czirnamala,

10. Kawa czamaduza
11. Kawa zpiank4 owsian4 mala
12. Kawa z piark4 owsian4 duZa

- popruezbrak okreSlenia iloSci wyrobu (napoju), do kt6rego odnosi sig uwidocznionacena, co

z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towar|w i uslug (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 178) w mviqzku z 5 9 ust. 2
rozporz4dzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen
towar6w i uslug (Dz. U. 22015 r. poz. 2I2I) i poprzestaje na pouczeniu, z uwagi na
stanowilo naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy

znikom4 wagg naruszenia prawa orazzaprzestanie naruszenia prawa.

UZASADNIENIE
W dniach 10 - 15 lipca2020 r., inspektorzy Wojew6dzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

w

Slupsku, dziaLaj4c na podstawie Upowaznienia
nr DS.2N.057.142.2020.J2. wydanego przez Pomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej z dnia 10 Iipca 2020 r. przeprowadzili kontrolg przedsigbiorcy

w Gdafrsku

Delegatura

prowadz1cego Restauracjg wegetariarisk4 ,,CZAJKA" w Slupsku prry uI. Anny tr-a1ming3.
Kontrolg przeprowadzono po uprzednim zawiadomieniu przedsigbiorcy o zamiarze wszczgcia

kontroli - na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsigbiorc6w
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 z pozn. zm.). Zawiadomienie dorgczono
przedsigbiorcy poczt4za potwierdzeniem odbioru w dniu 01.07.2020 r.
W toku kontroli inspektorzy oceniali prawidlowoS6 uwidaczniania informacji cenowej, maj4c
na uwadze przepisy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towar6w i uslug
(tekstjednolityDz.U.22019 r.,poz.178) orazrozporzEdzenia wykonawczego do ww. ustav,i,

tj. rozporzqdzenia Ministra Rozrvoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania
towar6w i ustrug (Dz.U. 22015 r., poz.2121).

cen

W wyniku

p owyaszego

stwierdzono, w miej scu prowadzema dzialalnoSci uslugowej w zakresie

gastronomii, niedopelnienie obowi4zku uwidocznienia w cenniku cen, w spos6b j edn oznaczny

,

niebudzqcy w4tpliwoSci oraz umozliwiaj4cy por6wnanie cen przy 12 rodzajach potraw,
wyrob6w i napoj6w - poprzez brak okreSlenia iloSci wyrobu (napoju), do kt6rego odnosi sig
uwidoczniona cena.
Powyz1za nieprawidlowoSi stanowitra naruszenie przepis6w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towar1w i uslug (tekst jednolity Dz.U.22019 r.,poz.178)

oraz $ 9 usJ. 2 rozporz1dzenia Ministra Rozwoju
uw

z

dnia

9

grudnia 2015

r. w sprawie

idaczniania cen tow ar dw .i uslug (Dz. U . 2 201 5 r., poz. 2I2I).
Przedstawiony wyZej stan faktyczny i prawny dal podstawE dowszczgciapostgpowania

administracyjnego w.sprawie wymierzenia kary pienigZnej zgodnie

o

informowaniu"

o

cehach towar|w

i

uslug,

w

nvi4zku

z

art. 6 ust. 1 ustawy

z niewykonaniem

obowi4zku

uwidocznienia cen w spos6b jednoznaczny, niebudz4cy w4tpliwoSci, poprzez niewykonanie

obowiqzku okreSlenia iloSci wyrob6w (napoj6w) w miejscu prowadzenia dzialalnoflci
uslugowej w zakresie gastronomii.
Pismem z dnia 15.09.2020 r. Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej
zawiadomil strong o wszczgciu postgpowania administracyjnego w przedmiocie wymieruetia
kary pienig2nej z tytulu niewykonania obowi4zku uwidocznienia cen w spos6b jednoznaczny,
niebudz4cy w4tpliwo Sc i or az umoZliwiaj 4cy ich por6wnanie.
Ponadto w piSmie tym organ poinformowal, ze na podstawie art. 10 $ I Kodelrsu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 22020 r.,poa.256 zp6in. zm.), stronie
przysluguje prawo do czynnego udzialu w toku postgpowania, tj. do zapoznania sig z aktami
sprawy oraz sktradania wyjaSnieri i wniosk6w dowodowych.
Dodatkowo organ poinformowat,2e w okresie zagrohenialub stanu epidemii, z uwagi na
realizowanie zadaft w spos6b wyl4czajqcy bezpoSredni4 obslugg interesant6w, a takhe
w prrypadku, gdy wszystkie strony nzel<ly sig swoich praw, organ odstgpuje od zasady,
okreSlonej w art. 10 $ 1 kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 22020
r. poz. 256 ze zn.) i zapevtnia stronie udostgpnienie akt sprawy lub poszczeg6lnych
dokument6w stanowi4cych akta sprawy za pomocq Srodk6w komunikacji elektronicznej w
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 1 8 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug drog4 elektroniczn4
(tekst jednolity Dz.U. 22020 r. poz.344) na adres elektroniczny wskazany przez strong/strony
- art. l5zzzzzn pkt I i 2 ustawy zdnia 16 kwietnia2020r. o szczeg6lnych instrumentach
wsparcia w nviqzku zrozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-COV-2 (Dz.U.22020 r. poz.
6es).

Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalil i stwierdzil co nastgpuje:

I Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarfw i uslug"
w miejscu sprzeduf detalicznej i Swiadczenia ustug uwidacznia sig ceng oraz cenQ
jednostkow4 towaru (ustugi) w spos6b jednoznaczrry, niebudz1cy w4tpliwoSci onz
Zgodnie z art. 4 ust.

umoZliwiaj 4cy por6wnanie cen.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie maj4 przepisy wykonawcze wydarrc na podstawie
art. 4 ust. 2ww. ustawy o informowaniu o cenach towar6w i uslug,tj.rozporz4dzenie Ministra
Rozwoju zdnia 9 grudnia 2015 r.w sprawie uwidaczniania cen towarfw i uslug (Dz.U. 22015
t. poz.2I2l), kt6re okreSla spos6b uwidocznienia cen towar6w i cen jednostkowych towar6w.
Przepis $ 9 ust. 1 tego rozporz1dzenia wskazuj e, 2e przedsigbiorca prowadzqcy dziaNaInoS1
uslugow4 w zakresie gastronomii lub hotelarstwa uwidacznia ceny oferowanych potraw,
wy'rob6w, nocleg6w, wyzywienia i innych oferowanych uslug w cenniku. Zgodnie z $ 9 ust. 2
wyzes cyt. rozporz4dzenia cerurik, o kt6rym mowa w ust. I zawieratakhe aktualne informacje

umozliwiaj4ce konsumentom identyfikacjg ceny z potrawq lub wyrobem, w szczeg6lnoSci
peln1nazwg potrawy lub wyrobu, pod kt6r4jest on sprzedawany , oraz okreSlenie iloSci potrawy
lub wyrobu, dp kt6rych sig odnosi.
Ustawa z,dnia9'maja2}I4 r. o informowaniu o cenach towar6w i uslug (tekst jednolity

Dz. U. z 2019 r. poz. 178) stanowi w art. 6 ust.

I - ,,Jezeli przedsigbiorca nie wykonal

obowiEzk6w, o kt6rych mowa w art. 4, wojew6dzki inspektor Inspekcji Handlowej nahJadana
niego, w drodze decyzji, karg pienigingdo wysokoSci 20 000
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W toku kontroli sprawdzono prawidlowoS6 uwidaczniania cen w odniesieniu do 29
partii wyrob6w i napoj6w, bgd4cych w ofercie restauracji w dniu 10.07.2020 r. Stwierdzono,
ze w odniesieniu do 12 partii nie uwidoczniono iloSci potrawy, wyrobu lub napoju, do kt6rego
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odnosila sig uwidocznionacena. Zdaniem organu waga naruszonych obowi4zk6w w stosunku
do wyrob6w i napoj6w, do kt6rych nie uwidocmiono wymaganych ustaw4 irozporzEdzeniem

informacji dotyczqcych sposobu uwidaczniania cen, tj. nie okreSlono iloSci wyrobu lub napoju,
nie byla znaczqca. W toku kontroli przedsigbiorca p.
wyjaSnila, 2e rue znala
szczeg6lowo przepis6w dotyczqcych uwidaczniaria cen i nie posiadala doSwiadczenia w
prowadzeniu tego typu dzialalnoSci, poniewaZ faktycznie restauracja ,,CZAJK-L" zaczEla
funkcjonowai od polowy lutego 2020 r., a z powodu wybuchu pandemii dzialalnoSd restauracji
zostaNa zawieszona przez okres ponad dw6ch miesigcy. Ponadto strona postgpowania w toku
kontroli uwidoczniala w spos6b prawidlowy ceny, w spos6b zgodny z przepisami prawa, tj.
okreSlila iloS6 potrawy, wyrobu i napoju, do kt6rego odnosi siE uwidoczriona cena w
odniesieniu do 12 zakwestionowanych partii wyrob6w i napoj6w, a tym samym Vaprzestala
naruszaniaprawa.
JednoczeSnie Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej znuracauwagg, 2eintencj4

ustawodawcy bylo zapewnienie konsumentom dostgpu do informacji o cenach, w spos6b
jednoznaczny, niebudz1cy w4tpliwoSci o ich wysokoSci, przy czym wskazane informacje
powinny byi udostgpnione wrenniku, kt6ry zawierctak2e aktualne informacje umoZliwiaj4ce
konsumentom identyfikacjg ceny zpotraw4lub wyrobem (napojem), w szczeg6lnoSci peln4
rrarwQ potrawy

lub wyroby (napoju), pod kt6r4 jest on sprzedawany, oraz okreslenie ilo3ci

potrawy lub wyrobu, do kt6rych sig

odnosi.

1

Bior4c jednak pod uwagg kr6tki okres prowadzenia przez przedsigbiorcg dzialalnodci
gospodarczej orazfal<t,2e przedsigbiorcazjednej strony wtrakcie kontroli uzupelnil brakuj4ce
elementy uwidocznionych cen,

tj.

zaprzestal naruszenia prawa, a

i

drugiej strony w ocenie

4
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organu oruekajEcego waga ujawnionego naruszenia prawa nie byla znaczqca, spelnione zostaLy
ustawowe przeslanki do odst4pienia od wymierzenia kary na podstawie art. 189f $ I pkt 1 kpa.
JednoczeSnie Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej poucryt strong o

obowiqzku przestrzegartia przepis6w prawa i uwidacmiania cen oferowanych potraw i
wyrob6w w spos6b zgodny z ustaw4 o informowaniu o cenach i uslug oraz w przepisach
wykonawcrych do tej ustawy, tj. w rozporz4dzeniu w sprawie uwidaczniania cen towar6w i
uslug.

Maj4c powy2sze na uwadze Pomorski Wojewrfdzki Inspektor Inspekcji Handlowej
w Gdarisku orzekl jak w sentencji.
POUCZENIE

1.

Zgodniezart.l2T $ 1i2 orazart.129 $ li2Kodeksupostgpowaniaadministracyjnego
stronie postgpowania sluZy odwolanie od niniejszej decy4i do Prezesa Urzgdu Ochrony

Konkurencji i Konsument6w, Pl. Powstaric6w Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Odwolanie
nalefi wnieSi w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji za poSrednictwem
Pomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. M. Konopnickiej 4, 80240 Gdarisk.

2. Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzli (art.130 $ 2 k. p. a.).
3. Zgodnie z art. I27 a $ 1 i 2k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona
moae zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej,

kt6ry wydal decyzjE. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia
o zxzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatni4 ze stron postgpowania,
decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
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{$yrektor Delegarury w Siupsku

(podpis osoby up ow ainionej do wydania decyzj i)

Otrz.vmuj4:
1. Adresat

2. a/a.

