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WIELKOPOLSKI WOIEWODZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEI

AL. MARCINKoW§KIEGo 3

skr. pocztowa nr 2M
6&967 Pozrrari

Pozr'tart, ania {11 
lipca 2020 r.

BN.8361.32.2020
ZPo

PaĘk Papież

AUTO PATRYK PAPIEZ
ul. Stróżyńskiego nr 9

60-688 Poznań

DECYZIA

Wielkopolski Wojewódzki łrspektor Inspekcji Handlowej, dzińając na podstawie art.

104 § 1 ustawy z dnia 1"4 czetwca 1960 r. Kodeks postęowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z2020 t., poz. 256), zwanej dalej ,,kpu" oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja
201,4 r. o iĘormowąniu o cenhch towarów i usług (Dz. U. z 2019 t., poz. 178). zwartej dalej

,;ustaw {', po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

nakłada

na Patryka Papieża, przedsiębiorcę prowadzącego działalność pod firmą AUTO PATRYK
PAPIEZ, ul. Stróżyńskiego nr g, 60-688 Poznań, NIP 972LOL96O3, karę pieniężną
w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100), wynikającą z art. 6 ust. ]. ustawy,
za uwidocznienie w cenniku w miejscu świadczenia usfug, cen w sposób niejednoznacm|y
ibudzący wąĘliwości, czyh wbrew obowiązkom, określonym w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy.

Jak wynika z art.4 ust. 1 ustawy, w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia
usfug uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usfugi) w sposób jednoznaczny,
niebudzący wąĘliwo ści or az umożliwiaj ący porównanie cen.

Natomiast zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy, jeżellptzedsiębiorca nie wykonuje
obowiązków, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2, Wojewodzki inspektor Inspekcji Handlowej
nakłada na niego, Ń drodze decyzji, karę pienięzną do wysokości 20.000 ń.
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UZASADNIENIE

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przeprowadztł,
w dniach od 6 do ].0 marca 2020 r., kontrolę w mfni AUTO Patryk Papież w Poznaniu,
ptzy uI. StróŻyńskiego 9, prowadzonĄ przez PaĘka Papieża. Podczas kontroli dokonano
m.in. oceny prawidłowości uwidaczniania cen świadczonych usfug.

Przedsiębiorca PaĘk Papież, w miejscu przeprowadzenia kontroli" prowadzi mlnię
samochodową i zajmuje się m.in. konserwacją i naprawą pojazdow samochodowycrt
z wyłączeńem motocykli. Sprawdzeniem objęto 25 cen usfug świadczonych przez
przedsiębiorcę.

Stwierdzono brak uwidocznienia cen w sposób jednoznaczny i niebudzący
wąĘliwości,poprzez zastosowanie dolnej granicy cgrl! ,, od...", dla 9 usfug, tj.:

1,. Mycie standardowe BUS; cena: od 60 zł
2. Mycie i odkurzanie BUS; cena: od 100 ń
3. Komplet BUS; cena: od 150 zł
4. Mycie i wosk w paście BUS; cena: od130 zł
5. Komplet i wosk w paście BUS; cena: od200 zł
6. Pranie tapicerki + MK OSOBOWE; cena: od 350 zł
7. Pranie tapicerki + MK SUV cena: od 400 zł
8. Polerowanie z zastosowaniem twardego wosku OSOBOWE; cena: od 350 zł
9. Polerowanie z zastosowaniem twardego wosku SUV; cena: od400 zł.

Brak uwidocznienia cen w sposób jednoznaczny i niebudzący wąĘliwości
w stosunku do 9 z 25 usfug świadczonychprzez przedsiębiorcę stanowi naruszenie art. 4
ust. ]. i 2 ustawy oraz narusza interes konsumentów.

W związku z powyższlrm Wielkopolski Wojewódzki łrspektor Ilrspekcji Handlowej
wszcz$. postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnĄ z art. 6
ust. 1ustawy, o czympoinformował stronę pismem z dnia'1,6 czerwca2020 r., zawierającym
pouczenie, ź na podstawie art. 10 § 1 kpu, strony *d8ą braĆ czprry udziń
w każdym stadium postępowanią a w szczególności wypowiadać się co do zebranych
dowodów i zapoznaĆ się ze zgtomadzonlrmi w tej sprawie materiałami, przedstawić swoje
stanowisko i wnioski dowodowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Strona postępowania nie skorzystała z ptzy sługającego mu uprawnienia.

Zgodnie z treŚcią art. 6 ust. 3 ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej
uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność
przedsiębiorcy/ a łakże wielkość jego obrotów i przychodu.

DOkonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przez przedsiębiorca
organ zakwalifikował czyn przedsiębiorcy jako naruszenie obowiązków w lelaĘwnie
niewielkirn zakresie. Przedsiębiorca nie uwidocznił bowiem cen przy 9 towarach w sposób
jednoznaczny i nie budzący wąĘliwości" a jedynie wskazał ich dolną granicę.

Przy ocenie doĘvchczasowei działalności przedsiębiorcy, Wielkopolski Wojewódzki
łrspektor Inspek$i Handlowej wzt$. pod uwagę fakt, że w stosunku do przedsiębiorcy
nie stwierdzono wcześniej naruszenia obowiązków w zakresie przestrzegartia przepisów
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ustawy. Uwzględniono również takt, iż w toku kontroli przedsiębiorca podjął dobrowolne
działania naprawcze i uwidocznił w sposób jednoznaczny ceny za świadczone usfugi.

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpĘwający na wymiar kury pieniężnej,
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor łrspekcji Handlowej wzi$. pod uwagę wielkość obrotu
strony wskazaną w informacjiptzedłożonĄprzez stronę, którą zńączono do akt sprawy.

Podstawą do ewentuaLrego odstąpienia od nałozenia kury pieniężnej jest

art, ],89f § 1 kpa, który stanowi, że organ administracji publicznej, w drodze decyzji,
odstępuje od nałożenia administraclnej kary pienięirrreJ i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli:

1) waga naruszenia prawa jest znikoma, a sfuona zaprzestŃanaruszania prawa lub
2)zato samo zachowanie prawomocną decyĄą na stronę została uprzednio nałożona
administracyjna kara pieniężna przez irury uprawniony organ administracji publicznej
lub strona została prawomocnie ukarana za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, lub
prawomocnie skazana zaptzestępstwo lub przestępstwo skarbowe i uprzednia kara spehria
cele, dla których miałaby być nałozona administracyjna kara pieniężna.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził,
że w przedmiotowej sprawie, nie zostĄ speŁrione łączniepowyższe przesłanki pozwalające
na zastosowanie art. 189f kpa a więc odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary
pienięznej w stosunku do kontrolowanego przedsiębiorcy. W przedmiotowej sprawie
nie zadrodzi przesłanka znikomej wagi naruszenia prawa/ a zatem nie jest zasadne
zastosowanie art. 189f § 1 pkt 1kpą skutkujące obligatoryjnym odstąpieniem od nałozenia
administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaniem na pouczeniu. Skoro przedsiębiorca
naruszył art. 4 ust. ]. ustaw}, nie uwidaczniając w sposób jednoznaczny i nie budzący
wąĘliwości cen 9 usfug, nie można ,lznać, iż w niniejszej sprawie zakres naruszenia
przepisów ustawy, a co za Ęm idzie waga naruszenia prawa jest anikoma.

Brak jest również podstaw do odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej na gruncie
art. 189f § 1 pkt 2. Organ w toku postępowania nie stwierdztł, aby za to samo zachowanie na
stronę została uprzednio nałozona administracyjna kara pienięźna lub strona została
prawomocnie ukarana za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, lub prawomocnie
skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Strona postępowania, prawidłowo
pouczona o możliwości wypowiedzenia się w sprawie, nie podniosła również żadnej
z powy ższyclr okoliczności.

Mając na uwadze powyższe, w tym przypadku, należało nałożyć odpowiednią karę
pieńężną w wysokości 300 zł.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji
zatem jak w sentencji.

Handlowej zdecydował

Zgodnie z treścią art.7 ustawy, kara pienięzna o której mowa w sentencji decyĄi,
stanowi dochód budzetu państwa. Przedsiębiorca jest zobowiry,arty wpłacić karę na konto
bankowe Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Nr konta NBP
O/O Poznań nr 96 1010 t469 0032 7422 3100 0000, w terminie 7 dń od dnia, w którym
decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna. Kara niezapłacona w terminie staje się
zaległościąpodatkową w rozumieniu przepisów ustawy z dńa 29 sielpnia 1997 t. OrĘnacja
podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900).
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Pouczenie:
1. Odniniejśzej decyzjinapodstawie art.127 §l i2kpą att.129 §l i2kpaprzysfugujestronieodwołanie

do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 00-950 Warszawą Plac Powstańców
Warszawy 1, składane na piśmie za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej, Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. Zgodnie z aft. 127a § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec
się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administra§i publicznej, który wydał deqzję.

3. Zgodnie z art. 127a § 2 kpa z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o ztzeueŃll, się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, deryzja staje
się ostateczna i prawomocna. Skutkuje to również brakiem możliwości zaskarzenia deqzji
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

4. NależnoŚĆ nieuregulowana w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu ań. 51 § 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - OrdynaĄa podatkowa (Dz, U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), od której naliczane są
odsetki zazwłokęzgodniezart.53 § 1ww. ustawy

5. NależnoŚĆ podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 t. o postępowaniu
egzekucyinym w administracji (Dz. U. z 20'].8 r. poz, 731,4 ze zm.) w zakresie egzekucji obowiązków
o charakterze pieniężnym.
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