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STEFAI\EL POLONIA Sp. z o. o.
Ul. Nowy Świat 1/10
00-496 Warszawa

D E C Y Z J A Nr 2N.D.23.2015.52
Napodstawieań'6ust. 1ustawyzdnta9ma1a20l4r.oinformowąniuocenachtowarówiusług

(Dz.U. z2014 t')poz.915), w związkuZ s 6 pkt. 1 Zarządzenia Po.i10.13.2013 Pomorskiego
Wojeu,ódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku z dnia 14 maja 2013 r'

w

sprawie upowaznienia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

w Gdańsku do podejmowania, wydawania oraz podpisyłania decyzji, postanowień, dokumentów

i

w imieniu Wojewódzkiego Inspektora oraz art. 104 $ 1 i 2 ustawy z dnta
14 czetwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.:Dz.U. z2013 r'poz.267 zezm)
korespondencji

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
działĄąc w osobie Army Klecha

i

-

Niezywnościowych upowaznienie

Naczelnika Wydziału Kontroli Ańykułów Zywnościowych

Nr Po.057.I7.2013.PH, po

przeprowadzeniu postępowania

administracyjnego, .vqtmtetza spółce STEFANEL POLONIA Sp. Z o. o.

z

siedzibą w Warszawie

karę pieniężną w wysokości 500'00 z| (słownie: pięćset złotych), w

związku

z niedopełnięnięm w dniu 09.I2'20I4 r. w sklepie ''Stefanel'' w Gdańsku przy ul. Przyłvidzkiej 8.
na\eŻącym do Spółki

STEFANEL POLONIA Sp. z o. o. z siedzlbą w Warszawte, przy

detalicznej obowiązku uwidocznienia informacji

o

sprzedaŻy

przyczynie wprowadzenia obniżki

w odniesieniu do nizej wymienionych 254 rodzaiów towarów oznaczonych dwoma lub trzema
cenami na wywieszkach załączonych do poszczególnych sztuk tych wyrobów:

1. 16 rodzajów
2. 46 rodza1ow

płaszczy,
spodni damskich i męskich,

str.t/6
,)ł{'w}tn u,{ał^

{6 u:

.J0Ą(

ł1

3.
4.

7 rodzajow butów'
6 rodzajow T-shirtów damskich i męskich,

5.
6.

72 rodzajów pasków,

7'

14rodzajowspódnic,

19

rodząow koszul i bluzek damskich,

8. 17 rcdzajow
9' 5I rodzajow

koszul męskich,
swetrów damskich i męskich,

10. 14 rodzajow toreb i torebek,

II.6 rodzajów szali,
I2.24 rcdzaje rękawiczek damskich i męskich'
13.12rodzajow kurtek,
14.2 rodzĄe kapeluszy,
15. 8 rodzajów czapek,

co stanowi naruszenie art. 4 ust. 1

z

dnta

9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów

i usług (Dz' U. z 2014 t', poz.915) w związku z art. 25 ww. ustawy oraz $ 7 ust. 3 rozporządzenia

Ministra Finansów

i

towarów

z

dnia 10.06'2002 t. w Sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania

cen

usług oraz Sposobu oznaczenia cenq towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U.

22002 r., Nr 99 poz.894 ze zm.).

UZASADNIENIE

W dniach

09-12.12.2014

r. inspektorzy Wojewódzkiego

Inspektoratu Inspekcji Handlowej

w Gdańsku, działając na podstawie upowaznienia wydanęgo przez Pomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku Nr ZN.057.830.2014'Jo
prawna: art.3 ust.

l pkt

1 ustawy

z

dnta 05.12.2014 r. podstawa

zdnta 15 grudnia2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity

Dz. U. z 2014 r., poz' I48 ze zm.) przeptowadzllt kontrolę w sklepie ''Stefanel'' w Gdańsku,
ul. Przyłvidzka8,naleŻącym do STEFANEL POLONIA Sp. z o. o. z siedz|bą w Warszawie.

Kontrolę przeprowadzono po uprzednim zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia

kontroli

-

na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy

z

dnta 2 Iipca 20004 r. o swobodzie działalności

gospodarcze7 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. ) poz. 672 ze zm). Zawiadomienie doręczono pocztą
(za potwierdzeniem odbioru) w dniu

17

.II 'Ż0I4 r.

Zakresem kontroli objęto zagadnienia dotyczące prawidłowościuwidaczniania informacji
cenowych.
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povłyŻszego stwierdzono, Że w miejscu sprzedaŻy detalicznej nie wykonano

W wyniku

obowiązku uwidocznienia informacji o p|zyczynie wprowadzenia obniżki w odniesieniu do
Ż54 rodzajów towarów wymienionych w sentencji.

PoryŻsze stanowiło naruszęnie art" 4 ust. 1 ww. ustawy

z

dnia 09.05.2014 r. o informowaniu

o cenach towarów i usług w zwtązku z art.25 ww. ustawy oraz $ 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra

Finansów

z

dnta 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów

i usług oraz Sposobu oznączania cenq towarów przeznaczonych do sprzedazy (Dz. U. Nr 99, poz.
894 ze zm.).

Wymienione 254 todzaje towarów stanowiły I00% wyrobów wyłozonych do sprzedazy w sali
sptzedażowej.

W dniu 15.I2.Ż0I4 r. skierowano do przedsiębiorcy wystąptenie z prośbąo podanie przyczyn
nieuwidocznienia obowiązujących informacji o ptzyczynle wprowadzenia obnizki. W odpowiedzi
na pismo Dyrektor Generalny Spółki wyjaśniła,ze kontrolowany sklep znajduje się w outletowym

centrum Fashion House

i

zawarta umowa najmu lokalu obliguje spółkę do zachowania

przynajmniej 30% obnizki ceny w stosunku do cen detahcznych. Ponadto w centrum outletowym
sprzedaje się końcówki kolekcji

z poprzednich sezonów i juŻ sam ten fakt obliguje do obnizenia

ceny i jest przyczyną obnizek. Reasumując podstawową przyczyną obniżki ceny
w kontrolowanym sklepie jest to, że jest to sklep outletowy sprzedający towar
z poprzednich sezonów. Trudno taką informację umieszczać, nakaŻdej metcę.
Przedstawiony wyŻęj stan faktyczny

i

prawny dał podstawę

administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pienięznej zgodnie

do wszczęcla postępowania
z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia

9 maja201'4 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z2014 r.,poz.915) w związku

z nię wykonaniem

obowiązku uwidoeznienia

w miejscu

sprzedaŻy detalicznej informacji

o pr zy czyni e wprowad zenia obnizki.

z

Pismem

w

dnta 27.02.2015

Gdańsku zawiadomił stronę

wymierzenia kary pienięznej
spr ze daŻy detal

i

z

cznej informacj i o

o

t.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

wszczęciu postępowania administracyjnego

w

przedmiocie

ty'tułu nie wykonania obowtązku uwidocznienia
pr Zy czy ni e

w

miejscu

wprowadzenia obniżki. .

Ponadto w piśmietym poinformowano' żena podstawie art' 10 $ I Kodeksu postępowania

ądministracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 t., poz. 267 ze Zm.)

-

stronie przysługuje plawo

do czynnego udziału w toku postępowania, tj. do zapoznanla się z aktami sprawy oraz składania
wyjaśnień i wniosków dowodowych.

W

odpowiedzi strona poinformowała, Że z uwagi na brak przepisów wykonawczych

do ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług interpretacja ww. ustawy jest niejednoznaczna

i utrudniona, zwłaszcza Zap|s o obowiązku uwidaczniania informacji o przyczynlę wprowadzenia
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obniżki. Ponadto strona podkreśliła,że w umowie najmu lokalu w centrum outletowym FASHION

HOUSE w Gdańsku narzucone są ptZęZ wynajmującego zapisy zabrantające używania na

terenie

centrum słowa WYPMEDAZ.

w

Gdańsku

z

r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
zwroc|ł się do przedsiębiorcy o wyliczenie i przesłanie informacji o wielkości

Pismem

dnia 2].02.2015

osiągniętych obrotów w 2013 r.

Pomorski Woiewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej W Gdańsku ustalił i stwierdził
co następuje:

Zgodniezart.4ust. 1ustawyzdnia9maja20l4r.oinformowaniuocenachtowarówiusług
(Dz.

U' z

2014 r., poz. 915) ,,W przypadku obniżki ceny uwidacznia się takze informację

pr zyc zynie w pr ow adzeni a

ob

niżki "

o

.

Zgodnie z art' 25 ww. ustawy ,, Dotychczasowę przepisy wykonawczę Wdane na podstawte aft. 7Ż

ust.

3

ustawy wymienionej

w

art. 26 zachovnĄą moc do dnia wejścia w życie przepisów

3i

grudnia

r. w

sprawie

wykonawczych wydanych na podstawie art.4 ust.2, nie dłuzej jednak ntż do dnia
2015r."

Paragraf

7 ust. 3

rozporządzenia Ministra Finansów

szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów

z

dnta 10 czerwca 2002

i usług oraz Sposobu oznaczania cenq towarów

U. Nr 99' poz.894 ze zm.') okręśla:,,(...) w placówkach
handlowych, przy towarach oferowanych do sprzedaŻy po przecenie (...) uwidacznia się (...)

przeznaczonych do sprzedazy (Dz.

przyczynę lub przyczyny dokonanej przeceny - obniżki lub podwyżki ceny.".

Ustawa

z

dnia

9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014

r.,

poz. 9I5) stanowi w art' 6 ust. I, że ,,Jeżeli przedsiębiorca nie wykonał obowiqzków, o hórych
mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę

pieniężnq do wysokości 20.000 zł" '
Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku ustalając wysokoŚć kary

pienięznej uwzględnił przede wszystkim: stopień naruszenia obowiązków, dotychczasową
działalnośćprzedsiębiorcy oraz wielkośćjego obrotów i przychodu.

Jednocześniezgodnie

z

art. 8 Dyrektywy 98/6 WE Parlamentu Europejskiego

i

Rady

z

dnia 16

lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych
konsumentom (Dz' Urz.

WE L 80 z 18.3.1998 t., s.27)kary za naruszenie przepisów wlcyt. ustawy

o informowaniu o cenach towarów i usług muSZą byó skuteczne'

proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycję powyzszych przepisów Pomorski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej w Gdańsku stwierdziłiuzna|, iż informacja o przyczynie wprowadzenia

obniżki powinna wskazywać na powód, ktory wpływa na niŻszą niz regularna cenę

towaru.
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Zapewnienie jednoznaczności i
wymaganych ustawą informacji
samodzielnie zapoznać się

braku wątpliwości wymaga uwidocznienia

w taki

Z przyczyną

wszystkich

sposób, aby przeciętny konsument mógł bez trudu
wplowadzenia obnizki oraz mogł przyporządkowaÓ

te informacje konkretnym towarom. Ponadto ''outlet" oznacza sklep fabryczny (często, choć
niekoniecznie, znajdujący się przy fabryce), sprzedający towar wyŁącznte jednego producenta.
Ponadto są to kolekcje

z ubiegłych sezonów, a także aktualne, zarówno w I jak i II

gatunku,

występujące często w niepełnych rozmiarach lub zastępczych opakowaniach (Żródło Wikipedia).

Uznano, Że zakręs naruszonych obowiązków w stosunku do towarów' do których nie uwidoczniono
Wymaganych ustawą

i

rozporządzeniem informacji jest powazny, ponieważ dotyczył wszystkich

towarów znajd.ąących się

w ofercie

handlowej sklepu

w dniu kontroli. Społka STEFANEL

POLONIA funkcjonuje na rynku od wielu lat w zwtązku z czym,jako doświadczony przedsiębiorca
powinna znać obowtązujące przepisy w zakresie uwidaczniania cęn towarów. Dodatkowo, to na
przedsiębiorcy Spoczywa obowiązęk dołoŻenia wszelkich starań, aby nie dopuścićdo sytuacji, w
której przy towarze wyłoŻonym do sprzedaŻy brak jest uwidocznienia informacji o przyczynach
obnizki ceny.

Przy tym vqlstarczĄącą przesłanką do nałoŻenia kary pienięznej jest samo stwierdzenie faktu braku
uwidocznienia informacji w zakresie braku informacji o przyczynie wprowadzenta obnizki. Nie ma
tuta1 znaczenia

czy niedopełnienie obowlązku uwidocznięnia informacji w określony sposób

nastąpiło z wlny (umyślnej czy nieumyślnej) strony postępowanIa, czy teŻ nie.

okolicznościąwpływającą na ustalenie wysokościkary była dotychczasowa nienaganna
działalnosc przedsiębiorcy w zakresie informowania o cenach towarów (opisaną nieprawidłowośÓ

stwierdzono po raz pierwszy), współpraca Z organem wymterzającym sankcjQ, &

dostarczenie niezbędnych danych

1ry

szczególności

do prowadzenia postępowania administracyjnego, w

tym

wyjaśnień i wysokoŚci osiągniętego obrotu oraz podjętę przez przedsiębiorcę działania naprawcze

mające na celu dostarczenie konsumentom niezbędnych danych dotyczących zastosowanych
obnizek cen poprzez uwtdocznienie w sklepie jasnych

i

przejrzystych informacji

o

przyczynie

zastosowanych obnizek.

W dniu 11.03.2015r do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku wpłynęło
pismo od strony postępowanta dotyczące wysokości osiągniętego dochodu i przychodu za rok 2013.

Biorąc powyŻsze pod uwagę stronę postępowanlanaleŻy zaliczyc do małych przedsiębiorców.

Mając powyższe na uwadze Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
orzekłjak w sentencji.

Na podstawte art. 7 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów

i

usług karę pienięzną

stanowiącą dochod budzetu państwa przedsiębiorca powinien wpłació na rachunek bankowy:
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Wojewódzkiego Inspektoratu Inspckcji Handlowej rv Gdańsku
Nr 03 1010 1140 0069 69Ż2 3100 0000 NBP/o Gdańsk
w godzinach
lub w kasie Inspektoratu, w Gdańsku, ul. M" Konopnickiej 4 codziennie w dni robocze

7E

-

15tr w terminie 7

dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna. Kara

1 ustawy
niezapłacona w tenninie staje się zaległościąpodatkową w rozumieniu ań. 51 $
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Orclynacjct podatkou,a (t.j.: Dz. tJ. z 2012 r. poz.749 ze zm.),
od ktorej na|iczane są odsetki zazwłokę zgodnie

zart' 53 $

1

ordynacji podatkowej.

Pouczenie:

$ 1 i 2 oraz art. l29 $ 1 i 2 K p a stronie postępowania słuzy odwołanie od
niniejszej decyi1i do Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl' Powstańcow
Warszawy 1, 00 -950 Warszawa. odwołanie naleŻy wnięśćw terminie l4 dni od dnia doręczenia
1. Zgodnie

z

art' |27

decyzji Za pośrednictwem Pomorskiego Wojewodzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4,80 -Ż40 Gdańsk'
2. Wrriesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art'

3. Zgodnte

z

art. 8

ust. 1 ustawy

z

l30

$ 2 k. p. a.).

dnia 9 maja ŻOl4 r. o informowaniu o cenach towarów

i usług

(Dz.U. z2014r',poz.9|5), wzakresienieuregulowanymwustawie,dokarpienięznyclrstosuje
podatkowa (tj. Dz. U.
się odpowiednio przepisy działu III ustawy zdniaŻ9.a8.1997 r. ordynacja
z 20|Ż r., poz. 7 49 ze zm.).

otrzymują:
1.

STEFANEL POLONIA Sp. z

o. o. ul. Nowy Swiat 1/10, 00-496 Warszawa

2. Wydział BA w/m
3. ala

p",*''t.i Woiewódzki

ffia

Inspektor Inspekcji Handlowej

lv Gdańsku

ul.

Marii KonoPnickiej 4'
80 _ 240 Gdańslt

Wydział Kontroli

Artykułów

Tel. (058) 34t -

Tel. (058)
Zywnościowyclr

09

-24

Fax. (058) 341 -08 -77
Fax. (058) 341 - 53 - 37
341

-

81

-

83 wew. 34, 40

iNieŹywnościow
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