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Maciej Kr6likowski
Przedsigbiorstwo Handlowo Uslugowe
,TJULA' Maciej Kr6likowski
ul. RzemieSlnicza 4
76-270 USTKA

D E C Y Z J A Nr DS.2N.D.49.2018.SK.
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towar6w i
uslug (tj. Dz.lJ. z 2017 r., poz. 1830 ze zm.) oruz art. 704 $ f i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1 960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t j . 2 2017 r ., poz. 1257 ze zm.) w zwiqzku z

$ 4 pkt I Tarz4dzenia PO.lrc.8.2013 Pomorskiego Wojew6dzkiego Inspeklora Inspekcji
Handlowej w Gdansku z dnia 14 mqa 2013 r. w sprawie upowaZnienia pracownik6w
Wojew6dz*iego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdarisku do podejmowania, wydawania
oraz podpisywania decyzji, postanowieri, dokument6w i korespondencji y imieniu
Woj ew6dzliego Inspektora,
Pomo

rski Woj ew6dzki Inspekto r Inspekcj i Handlowej

reprezentowany przez Pani4 Joanng Zielihskq Dyrektora -belegatury w Stupsku
Wojew6dzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdarisku - upowaZnienie z dnia
23.06.2016 r. nr PO.057.33.20I6.PH, po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego,
wymienz Panu Maciejowi Kr6likowskiemu prowadzqcemu dzialalnoS6 gospodarcz4 pod"
nazr rpi Przedsigbiorstwo Handlowo Uslugowe ,,JIJLA" Maciej Kr6likowski w Ustce, ul.
RzemieSlnicza 4 - karg pienigzna w wysokoSci 300.0021 (slownie: trz.ysta zl 00/100),

'
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detalicznej cen
uwidocznienia w miejscu sprzedazy
obowi4zku
w zwi4zkuz niedopelnieniem
u do 49 partii towar6w
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co stanowilo naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja20l4 r. o informowaniu o cenach
towar6w i uslug (tj. Dz. tJ. z 2017 r., poz. 1830) oraz g 3 ust. 2 i S 4 ust. 1 pkt I i 2
rczporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen
towar6w i uslug (Dz. U. z 2015 r, poz. 2l2l).
Powyzsze stwierdzono podczas kontroli w dniu 13 lipca 2018 r. w sklepie spoZywczoprzemyslowym w Ustce, ul. Marynarki Polskiej 77 naleh4c)4rn do strony.

Uzasadnienie

W dniach 13 - 17 lipca 2018 r., inspektorzy Wojew6dzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Gdansku - Delegatura w Slupsku, dzialajqc na podstawie Upowa2nienia
wydanego przez Pomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
nr DS.2N.057.255.2018.J2 z dnia 13 lipca 2018 r. przeprowadzili kontrolg w sklepie
spozl"vr-czo-przemyslowym w Ustce, ul. Marynarki Polskiej 77 nalehqcym do Pana Macieja

Kr6likow-skiego prowadz4cego dzialalnoS6 gospodarcz4 pod nazw1: Przedsigbiorstwo
Handlowo Uslugowe ,,ruLA" Maciej Kr6likowski w Ustce, ul. RzemieSlnicza4.
Kontrolg przeprowadzono po uprzednim zawiadomieniu przedsigbiorcy o zamiarze wszczEcia
kontroli na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsigbiorc6w
(Dz. U. z 2018 r., poz. 646). Zawiadomienie dorgczono poczt4 za potwierdzeniem odbioru
w dniu 5 lipca 2018 r.
Podstau'E prawn4 kontroli stanowil art. 3 ust. 1 pkt 1, 6 ustawy z drua 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej (t.1.D2.U.22017 r.,poz.1063 ze zm.).
W toku kontroli inspeklorzy oceniali prawidlowoS6 uwidaczniania informacji cenowej majqc
na uu'adze przepisy ustawy z dnia 9 maja20l4 r. o informowaniu o cenach towar6w i uslug
(ttr. Dz- U. z 2017 r., poz. 1830 ze zm.) onz rozporzqdzenia wykonawczego do ww. ustawy,
tj.: rcryorz4dzenta Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen
towar6u, i usfug (Dz. U. 22015 r, poz.2l2l).

w

w miejscu
wyniku pov,rylszego stwierdzono niedopelnienie obowi4zku uwidocznienia

sprzeda^y detalicznej cen jednostkowych w przeliczeniu
ok. 3,5 % og6tu oferowanych do sptzeda|y towar6w,

na 1 litr, w odniesieniu do
tj. na 49 partiach towar6w

wymienionych w sentencji decyzji'
1 ustawy z dnia 9 maia 2014t'
PowyZsze stanowilo naruszenie przepis6w art. 4 ust'
r., poz. 1830 ze zm.) oraz $ 3
o info.rmowaniu o cenach towar6w i uslug (t.1. Dz. IJ. z 2017

ust.2i$4ust. I pkt 1 tozporz4dzeniaMinistraRozwoju zdniaggrudnia2015t'wsprawie
uwidaczniahia cen towar6w i uslug (Dz.tJ.22015 r.,po'.2121).
, W toku kontroli przedsigbiorca p. Maciej Kr6likowski na okolicznoSd ujawnionej
wyjasnil, 2e brak cen
nieprawidlowosci zlo^yN pisemne oswiadczenie, w kt6rym
turystycznym
jednostkowy ch" przy. towarach spowodowany byt intenspvnym ruchem

i natlokiem pracy ztYmzwiqzanYm
Bior4c pod uwagg pov,lr4sze nalely stwierdzic, 2e w sklepie spozyvvczospos6b
przemyslowym w ustce ul. Marynarki Polskiej J7, nalea4cym do strony,
w przepisach art' 4
uwidocznienia informacji cenowej nie spetrnial obowi4zk6w, okreslonych
szczeg6lowe
ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towar6w i uslug oraz naruszal
wymagania okreslone w ww. rozporz4dzeniu Ministra Rozwoju.
informacji na temat cen
Konsument nie uzyskiw at jednoznacznei, niebudz4cej w4tpliwoSci
jednostkowych towar6w orazniemial moZliwoSci por6wnania cen towar6w podobnych'

wszczEcia
Przedstawiony wyzej stan faklyczny i prawny dat podstawg do
zgodnie z art' 6 ust' 1
postgpowania administracyjnego w sprawie taloheria kary pieniEanej
i uslug, w zwi4zku
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towar6w
z niewykonaniem obowi4zku uwidaczniania w miejscu sprzedrty detalicznej cen

j ednostkowych

towar6w.

Dnia 23 sierpnia 2018 r. Pomorski wojew6dzki Inspektor Inspekcji

Handlowej

strong'
wszcz$po stEpowanie w przedmiotowej sprawie, o czym zawiadomil
art' 10 $ 1 k'p'a' przysluguje jej
Ponadto, w pismie tym poinformowal strong, 2e na podstawie
zapoznania sig
prawo do czynnego udzialu w postgpowaniu, w szczeg6lnoSci prawo do
z aktami sprawy, sporzqdzania z nich notatek i odpis6w oraz do skladania wyjasnief
i wniosk6w dowodo$rych. Pismem z dnia 23 sierpnia 2018 r. Pomorski wojew6dzki
wyliczenie i przeslanie
Inspektor Inspekcji Handlowej zvtr6cil sig do przedsiEbiorcy o
osi4gnigtych przychod6w i obrot6w za rok 2017 ' Pismo

informacji o wielkoSci
wrzeSnia
w tej sprawie wptynglo dp Delegatury Inspekcji Handlowej w Slupsku dnia 10

2018r.
pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalil i stwierdzil, co nastqpuje:
i swiadczeria uslug
zgodnie z art.4 ust. 1 ww. ustawy,,w miejscu sprzedazy detalicznej

uwidacznia sig ceng otaz cerrQ jednostkow4 towaru (uslugi)
niebudz4cy w4tpliwo sc i or az umo Zliwiaj 4cy por6wnanie cen".

w

spos6b jednoznaeziy'

t

Szczeg6lowe zasady uwidaczniania cen zostaly okreSlone w rozporzqdzeniu wykonawczym
do ww. ustawy, tj. w rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie
uwidaczniania cen towar6w i uslug (Dz.U.22015 r, poz.2I2l).
Zgodnie z $ 3 ust 2 rozporz4dzenia, cenQ oraz cenQ jednostkowq uwidacznia
sig w szczeg6lnoSci: na wylvieszce, w cenniku, w katalogu, na obwolucie, w postaci
nadruku lub napisu natowarze lub opakowaniu.
Ponadto $ 4 ust. 1 pkt 1 rozporz4dzenia stanowi,2e cenajednostkowa dotyczy odpowiednio
ceny za; litr lub metr szescienny - dla towar6w przezraczonych do sprzedu2y wedlug
objgtoSci.

NiezaleZnie od powyhszego przepis $ 4 ust. 2 rozporz4dzenia dopuszcza stosowanie
dziesigtnych podwielokrotnoSci legalnych jednostek miary np. 1 litr. Przepis ten znajduje
zastosowanie z nwagi na fakt, 2e zakwestionowane towary byly oferowane do sprzedtzy w
opakowaniach jednostkowych, gdzie masa lub objgtoS6 zostaly Wra2one w pod
wielokrotnoSciach legalnych jednostkach miary innej niz 1 litr.
Ustawa o informowaniu o cenach towar6w i uslug stanowi w art. 6 ust. 1: ,,Ieheli
przedsigbiorca nie wykonuje obowi4zk6w, o kt6rych mowa w art. 4, wojew6dzki inspektor
Inspekcji Handlowej naklada na niego, w drodze decyzji, karg pienig2n1 do wysokoSci
20 000

zl;'

Jednocze6nie zgodnie

z

art. 8 Dyrektywy 98l6lWE Parlamentu Europejskiego

i

Rady

z dnia

r. w

sprawie ochrony konsumenta przez podawanie ceny produkt6w
oferowanych konsumentom (Dz. Urz. WE L 80 z 18.3.1998 r., s.27), kary za naruszenie
przepis6w krajowych, przyjEtych w celu stosowania niniejszej dyrektywy, w tym m.in. wyZej

16 lutego 1998

cytowanej ustawy o informowaniu o cenach towar6w i uslug, musz4 byd skuteczne,
proporcj onatne i odstraszaj 4ce.
Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdarisku ustalaj4c wysokoS6 kary
pienigzrej uwzglgdnit zgodnie z art. 6 ust. 3 ww. ustawy o informowaniu o cenach towar6w
i uslug: stopierl naruszenia obowi4zk6w, dotychczasow4 dzialalnoll przedsigbiorcy, a tak2e
wielkoS6 jego obrot6w i przychodu.
Wykonuj4c dyspozycjg powyZszego przepisu Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji
Handlowej w Gdansku nznal, i2 cena jednostkowa jest jednym z wahniejszych czynnik6w
maj4cych wplyw na podjgcie decyzji o zakupie towaru przez konsumenta, powinna wigc by6
prawidlor-o uwidoczniona w miejscu sprzedaZy, poniewaZ umoZliwia konsumentom
dokonania oceny i por6wnania cen migdzy poszczeg6lnymi produktami i tym samym
dokonania Swiadomego i korzystniejszego pod wzglgdem ekonomicznym wyboru. Dlatego
teZ rzetelna informacja o cenie kuZdego produktu ma bardzo duhe znaczenie z punktu
widzenia interes6w konsumenta.

Organ unal, 2e za\<res naruszonych obowigk6w w stosunku do towar6w, do kt6rych nie
uwidoczniono wymaganych ustaw4 i rozporzqdzeniem informacji byl nieznaczny, poniewa?
nie uwidoczniono cen jednostkowych przy 49 rodzajach towar6w, co stanowilo ok. 3,5 o
og6tu oferowanych do sprzeda?y towar6w w dniu 13.07.2018 r.

oczekiwa6
Od przedsiEbiorcy, jako profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego na\e?y
cen4
znajomoSci przepis6w w zakresie m.in. regulacji dotyczqcych sposobu aznaczania
wszelkich
towar6w. Dodatkowo, to na stronie postgpowania, spoczywa obowi4zek doloaenia
sprzeda?y'brak
starari, aby nie dopuSci6 do sytuacji, w kt6rej ptzy towarze v'ryloaonym do
jest uwidocznienia jego ceny jednostkowej.

jest kara pienigzna nakladana
Cech4 charakterystyczn4 sankcji administracyjnej, a takq
ponosz4cego
na podstawie ww. ustawy, jest jej atrtomatyczne stosowanie wobec podmiotu
przypisan4'mu obiektyvm4 odpowiedzialnoll za rraruszenie ciq?;}cych na nim obowiqzkow.
jest samo stwierdzenie faktu
Wystarczaj4c4, wiEc przestank4 do naloZeniakary pienigZnej
jednostkowej
braku uwidocznienia prawidlowej informacji, w tymprzypadku w zakresie ceny
towaru. Nie ma tutaj znaczenia czy niedopelnienie tego obowi4zku mialo charakter
intencjonalny czy te| nie btb czy nast4pilo z winy (umySlnej czy nieumySlnej) strony
podmiot
postgpowania, czy te|nie. Zatemsamo stwierdzenie w wyniku kontroli, 2e okreslony
nie zrealizowal ciqz4cego na nim obowipku ustawowego, powoduje koniecznoSt naloaenra
kary pienig hnei, kt6raj est kar4 administracyjn4.
Karu naNokona na podmiot winna takZe spelniad funkcjq prewencyjnq oraz dyscyplinuj4c4
represyjnE, tj. byl osttzeketiem dla przedsigbiorcy, maj4cym na celu niedopuszczenie

-

do powstania nieprawidlowoSci w przyszloSci.

dokumentacji prowadzonq ptzez Inspektora wynika, 2e jest to pierwszy przypadek
naruszenia przez ww. przedsigbiorca przepis6w ustawy o informowaniu o cenach towar6w
i uslug w okresie ostatnich 24 miesigcy .Ustalaj4c wysokoSd kary Pomorski Wojew6dzki
Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdarisku uwzglgdnil wielkoS6 jego obrot6w i przychodu

Z

w 2017 roku.

BiorQc

pod uwagg .vqt1ailJ wymienione

przeslanki, naloZenie

kary

pienigznej

A,
w kwocie 300,00 zl, w stosunku do przewidzianej w ustawie kary w wysokoSci do 20 000

tznal za zasadne.
Maj4c powyisze na uwadze Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej
w Gdafsku orzekl jakw sentencji.
nale?y

,n

Na podstawie art.7 ust. I ustawy o informowaniu o cenach towar6w i uslug karg pienigzn4
w wysokoSci 300,00 ztr (slownie: trzysta zl 001100 ) stanowi4c4 doch6d budzetu paristwa Pan
Maciej Kr6likowski prowadz4cy dzialalnoS6 gospodarcz4 pod nazwq: Przedsigbiorstwo
Handlowo Uslugowe ,,ruLA" Maciej Kr6likowski w Ustce, ul.. Rzemiellnicza 4, winien
wptaci6 na rachunek bankowy

woj ew6dzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdafsku
NBP o/Gdafsk nr 03 1010 1140 0069 6922 3100 0000
w terminie 7 dni od dnia, w kt6rym decyzja o wymierzeniu kary stala sig ostateczna. Kdra
1 ustawy
niezaplacona w terminie staje sig zaleglo6ci4 podatkow4 w rozumieniu art. 51 $
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tS. Dt. IJ. z 2018 r', poz' 800 ze zm'), od
kt6rej naliczanes4odsetki zazwlokgzgodnie zart.53 $ l Ordynacjipodatkowej.

POUCZENIE

kp

1: Zgodniezart. l2T 5Ii2

u, orazart. 129 $

Ii2

KodeksupostEpowania

administracyjnego stronie postgpowania sLu?y odwolanie od niniejszej decyzji do Prezesa
Urzgdu Ochrony Konkurencji

i

Konsument6w. Odwolanie nale?y wnieSd w terminie 14

dni od dnia dorgczenia decyzji za poSrednictwem Pomorskiego

2.

Wojew6dzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdarisku, ul. M. Konopnickiej 4, 80 -240 Gdansk.
Zgodnte z arI. 127a $ I i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego w trakcie biegu

terminu do wniesienia odwotrania strona mohe zrzec siE prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatni4 ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i
prawomocna:

3. Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art.130 $ 2 k p a)
4. Zgodmezart.S ust 1 ustawy zdnia9 maja20l4r. o informowaniu o cenachtowar6w
i uslug (t.1. Dz. U. z 2017 r., poz. 1830 ze zm.) do kar pienig2nych, w zakresie
nieuregulowanym

w ustawie, stosuje sig odpowiednio przepisy dzialu III ustawy z dnia29 sierpnia 1997r.
Ordynacja podatkowa (t.1.D2.U.22018 r.,poz.800 ze zm.).
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