
Podmiot kontrolowany Miejsce przeprowadzenia kontroli Ustalenia kontroli

Działania podjęte przez 

wojewódzkiego inspektora Inspekcji 

Hadndlowej

Wyskość  kary 

administracyjnej nałożonej 

przez wojewódzkiego 

indpektora Inspekcji 

Handlowej 

UWAGI

1.
Jeronimo Martins Polska SA 

ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn

sklep Biedronka  

ul. Lucjana Siemieńskiego 14

Rzeszów 

brak informacji o cenie,

brak informacji o cenach 

jednostkowych, 

nieprawidłowe informacje o cenach 

jednostkowych, 

informacja o cenach uwidoczniona w 

sposób niejednoznaczny

decyzja na podstawie art. 6 ust. 2 

ustawy informowaniu o cenach 

towarów i usług                                                                                                                                                                                                                          

13 000 zł decyzja prawomocna

2.
Jeronimo Martins Polska SA 

ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn

sklep Biedronka 

ul. Podkarpacka 3b,                            

Krosno

nieprawidłowe informacje o cenach 

jednostkowych

decyzja na podstawie art. 6 ust. 2 

ustawy informowaniu o cenach 

towarów i usług                                                                                                                                                                                                                          

5 000 zł decyzja prawomocna

3.
Jeronimo Martins Polska SA 

ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn 

sklep Biedronka 

ul. Żwirowa 1 

Witnica

brak informacji o cenach, 

brak informacji o cench 

jednostkowych, 

nieprawidłowe informacje o cenach 

jednostkowych

decyzja na podstawie art. 6 ust. 2 

ustawy informowaniu o cenach 

towarów i usług                                                                                                                                                                                                                          

16 000 zł

odwołanie do Prezesa UOKiK, 

decyzję uchylono i orzeczono co 

do istoty -                               

zmniejszenie kary do 3200 zł                                        

decyzja prawomocna

4.
Jeronimo Martins Polska SA 

ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn 

sklep Biedronka 

ul. Orląt Lwowskich 9-11

Toruń

brak informacji o cenie, 

brak informacji o cenach 

jednostkowych, 

nieprawidłowe informacje o cenach 

jednostkowych

decyzja na podstawie art. 6 ust. 2 

ustawy informowaniu o cenach 

towarów i usług                                                                                                                                                                                                                          

11 000 zł decyzja prawomocna

5.
Jeronimo Martins Polska SA 

ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn 

sklep Biedronka

 ul. Wolności 317

Zabrze

brak informacji o cenie, 

brak informacji o cenach 

jednostkowych, 

różnice na niekorzyść konsumenta 

między ceną uwidocznioną przy 

towarze, a pobraną przy kasie

decyzja na podstawie art. 6 ust. 2 

ustawy informowaniu o cenach 

towarów i usług                                                                                                                                                                                                                          

20 200 zł

odwołanie do Prezesa UOKiK, 

decyzja utrzymana w mocy                            

decyzja nieprawomocna

6.
Jeronimo Martins Polska SA 

ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn 

sklep Biedronka

 ul. Morcinka 4

Wojkowice

brak informacji o cenach 

jednostkowych

decyzja na podstawie art. 6 ust. 2 

ustawy informowaniu o cenach 

towarów i usług                                                                                                                                                                                                                          

20 200 zł

odwołanie do Prezesa UOKiK, 

decyzja uchylona                           

decyzja prawomocna

7.
Jeronimo Martins Polska SA 

ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn 

sklep Bierdronka

  ul. Bacciarellego 56

Wrocław

brak jakichkolwiek informacji o cenie, 

brak informacji o cenie jednostkowej

decyzja na podstawie art. 6 ust. 2 

ustawy informowaniu o cenach 

towarów i usług                                                                                                                                                                                                                          

20 580 zł decyzja prawomocna

8.
Jeronimo Martins Polska SA 

ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn 

sklep Biedronka  ul.Nowowiejska 

48

Wrocław

brak jakichkolwiek informacji o cenie, 

brak informacji o cenie jednostkowej

decyzja na podstawie art. 6 ust. 2 

ustawy informowaniu o cenach 

towarów i usług                                                                                                                                                                                                                          

20 490 zł decyzja prawomocna

9.
Jeronimo Martins Polska SA 

ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn 

sklep Bierdronka 

ul. Świdnicka 40

Wrocław

brak jakichkolwiek informacji o cenie, 

brak informacji o cenach 

jednostkowych, 

różnica na niekorzyść konsumenta 

między ceną uwidocznioną przy 

towarze, a pobraną przy kasie

decyzja na podstawie art. 6 ust. 2 

ustawy informowaniu o cenach 

towarów i usług                                                                                                                                                                                                                          

20 740 zł decyzja prawomocna

10.
Jeronimo Martins Polska SA 

ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn 

sklep Biedronka 

os. Kolorowe 16A 

Kraków

brak informacji o cenie,  

brak informacji o cenach 

jednostkowych,                                               

nieprawidłowe informacje                     

o cenach jednostkowych

decyzja na podstawie art. 6 ust. 2 

ustawy informowaniu o cenach 

towarów i usług                                                                                                                                                                                                                          

35 000 zł

odwołanie do Prezesa UOKiK, 

decyzja utrzymana w mocy                            

decyzja prawomocna

11.
Jeronimo Martins Polska SA 

ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn 

sklep Biedronka ul. Drukarska 2 

Kraków

brak informacji o cenach 

jednostkowych

decyzja na podstawie art. 6 ust. 2 

ustawy informowaniu o cenach 

towarów i usług                                                                                                                                                                                                                          

25 000 zł

odwołanie do Prezesa UOKiK, 

decyzja utrzymana w mocy                            

decyzja prawomocna

12.
Lewiatan Market Sp. z o.o.                                           

os. Słoneczne 15, 31-958 Kraków

sklep Lewiatan                           

 os. Słoneczne 15

Kraków

brak  informacji o cenie,                                                                  

brak informacji o cenach 

jednostkowych,

informacja o cenach uwidoczniona w 

sposób niejednoznaczny,                         

różnice na niekorzyść konsumenta 

między ceną uwidocznioną przy 

towarze a pobraną przy kasie

decyzja na podstawie art. 6 ust. 2 

ustawy informowaniu o cenach 

towarów i usług                                                                                                                                                                                                                          

2 500 zł decyzja prawomocna

13.
Jeronimo Martins Polska SA 

ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn 

sklep Biedronka        

ul. Belwederska 1 

Łęczyca

brak informacji  o cenie
decyzja na podstawie art. 6 ust. 2 

ustawy informowaniu o cenach 

towarów i usług                                                                                                                                                                                                                          

22 000 zł decyzja prawomocna


