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DECyzIA
O ODSTĄPIENIU OD NAŁOZENIA ADMINISTRACYINEJ KARY PIENIĘZNEI

I POUCZENIU

Wielkopolski Wojewódzki Ilrspektor Inspekcji Handlowej, dzińając na podstawie
art. ].89f § t pkt 1 ustawy z dnia '1,4 czerwca 1960 r. Kodelę postępowania ądministracyjnego

(Dz. U. z2020 t., poz. 256 ze zm.), zwartej dalej ,,Kpa", po przeprowadzeniu postępowania
administracyjnego,

, odstępuie od nałożenia administracyinej kary pieniężnej

na przedsiębiorcę - ZbigŃew Fiałek, prowadzącego dzińalność gospodatczą pod firmą
Zbigniew Fiałek ,,Taksator" - Biuro Nieruchomości Wycena, Pośrednictwo, Zarządzanią ul.
Zeromskiego 1114, 64-920 Piła. Postępowanie w sprawie wymierzenia administtacyjnej kary
pieniężnej wszczęto w dniu 4 czerwca 2020 r. na podstawie art. 198d w zw. z art. 198c ust.
1, ustawy z dńa 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z2020 r. poz. 65 ze
zm.), zwartej dalej ,,Llstaw{', z tytułu prowadzenia działalności, o którejmowa w art. 174ust.
3 i 3a ustawy, bez dopehrienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa
w art. 175 ust.4 ustawy:

Jednocześnie, działając na podstawie art. 1"89f § 1 pkt 1, Kpa, Wielkopolski
Wojewódzki Ilrspektor Inspekcji Handlowej,



t1 poucza

wyŻej wymienionego przedsiębiorcę o łm, że zgodnie z treścią art. 175 ust. 4 ustawy,
rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy, której jest stroną
a której przedmiotem, są czynności wskazane w art. I74 ust.3 i 3a. Jeżeli wykonuje ia prry
pomocy rżeczoznawcy majątkowego związanego z tym przedsiębiorcą umową o pracę lub
umową cywihroprawną podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone działaniem tej osoby

uzasadnienie

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przeprowadztł
w dniach od 23 do 29 sĘcznia 2020 r,, kontrolę działa]ności gospodarczej przedsiębiorcy:
Zbigniew Fiałek ,,Taksator" - Biuro Nieruchomości Wycena, Pośrednictwo, Zarządzanie, ul.
Zeromskiego 1114, 64-920 Piła, prowadzącego działa]ność w zakresie rzeczoznawstwa
majątkowego, o którejmowa w art. 174ust.3 i 3a ustawy. Podczas kontroli sprawdzono, czy
zgodnie z art. 175 ust. 4 ustawy, przedsiębiorca dopehrił obowiązku zawarcia umowy
lbezpieczenia, w związku z prowadzoną działalnością tzeczoznawcy majątkowego otaz czy
zgodnie z art.175 ust. 4a ustawy, do zawartych umów dołączone zostaĘ kopie dokumentów
ubezpieczeniowych aktualnych na dzień sporządzenia operafu szacunkowego/ o których
mowa w art. 156 ust. 4 oraz att.174ust. 3a usfąwy.

W toku kontroli przedstawiono następujące polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC
zaw ar te z Powszechnym Zakadem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna :

. polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywiłrej zawodowej, obejmujaca okres
od 24lutego 2017 r. do ż3lutego 201,8 t., o numerze 10175121,04, zawartą w dniu 23

stycznia 2017 t.,

polisę ubezpieczenia odpowiedzia]ności cywilnej zawodowej, obejmującą okres
od 241utego 2018 r, do 23 lutego 2019 t,, o numerze 1017512104, zawartą w dniu 20

lutego 201,8r.,

polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, obejmujacą okres:
od 2 marca ż019 r. do 1 marca 2020 r., o numerze 1,038268440, zawattąw dniu 1 marca
2019 r.

Stwierdzono, że w wyżej wymienionych polisach, określono maksymalrrą wysokość
odszkodowania kazdorazowo na kwotę 25 000 euro, zgodnie z wymaganiami określonymi
w rozpolządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 t. w sprawie obowiązkowego

ubezpieczenia oĘowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie

czynności rzeczoznawstwa majątkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1,620) oraz rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 26 kwiehria 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia

oĘowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności

rzeczoznawstwa majątkowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 805).

maiatkowego. w dniach odZ4luteso żO19 r, do 1 marca 2019 r.



Powyższe stanowi naruszenie
3 rozporządzenia Ministra Finansów z
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

czy nnoś ci rzeczoznaTl)stw a maj atklu) e80.

art, 175. ust. 4 ustawy oraz § 2 pkt 1 i §

dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego

przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie

Mając na uwadze zebrany materiał dowodowy, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor
hrspekcji Handlowej wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary
pieniężnej, o czym poinformował stronę pismem z dnia 4 czerwca2020 r. Stronę pouczono, że
na podstawie art. 10 § 1 Kpa, ma prawo do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, atakże o Ęm, że
strona może brać czynny udziŃ w każdym stadium postępowania, a w szczegÓLroŚci
wypowiadać się co do zebranych dowodów i zapoznać się ze zgtomadzonymi w tej sprawie
materiałami.

W odpowiedzi na powyższe, strona przedstawiła wyjaśnienia dotyczące braku
ubezpieczettia rzeczoznawcy majątkowego w dniach od 24 lutego 2019 t. do ]" marca 2019 r.

Zgodnie ze stanowiskiem przedsiębiorcy/ w Ęch dniach nie sporządzał on operatów
szacunkowych. Kontrolowany w w/w okresie, nie prowadzlłżadnychczynności związanych
ztzeczoztlawstwem majątkowym i w dniu 2.marca ż019 r., niezwłoczŃe zawarł stosowną
umowę z ub ezpieczycielem.

W toku prowadzone§o postępowania organ zgodził się ze stanowiskiem strony
i ustaliŁ iż waga naruszenia prawa jest znikoma. W przedmiotowej sprawie naruszenie
przepisów dotyczyło jedynie kilku dni w caĘm sprawdzanym okresie, natomiast
w pozostaĘm zakresie umowy obowiązkowego ubezpieczenia zawart" był prawidłowo.
Dodatkowo stwierdzono, że w czasie, kiedy kontrolowany nie był ubezpieczony,
powstrzymywał się od zawierania umów na wykonanie operatów szacunkowych.

W związku z powyższym. pomimo formalrrego naruszenia przez przedsiębiorcę
obowiązkówwilnikającychzart. 175ust.4ustawyoraz§2pkt]"i§3rozporządzenia
Miństra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkoweTo ubezpieczenia

oĘowiedziąlności cywilnej przedsiebiorcy prowądząceło działalność w zakresie czannoŚci

rzeczoznawstwa maiątkowego. ńe doszło w tym przypadku do natuszenia interesu
konsumentów, co za tym idzie. waga naruszenia prawa była znikoma. Ponadto ustalenia
kontroli jednoznacznie potwierdzają, że przedsiębiorca niezwłocznie podjął dobrowolne
działania i zawarł stosowną umowę ubezpieczenia. Strona zaprzestała zatem naruszania
Drawa.

Zgodnie z treścią art. 189f § 1 pkt 1 Kpa, organ administracji publicznej, w drodze
decyzji, odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu,
jeżeli waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie zaszĘ łącznie obie wyżej wskazane okolicznoŚci,
organ z urzędu odstąpił od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestał
na pouczeniu strony.



Z uwagi na powyższe, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
zdecydował jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej deqtzji na podstawie art.'],27 § 1i 2 Kpą art. 129 § 1i2 Kpa przysfuguje stronieodwołanie
do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 00-950 Warszawa, Plac Powstańców
Warszawy 1, składane na piśmie za pośrednictwem Wielkopotskiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej, Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z art, 1,27a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się
prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał deqzje.
Zgodnie z art. 127a § 2 Kpa z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
oztzeczeńu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, deqzja staje
się ostateczna i prawomocna. Skutkuje to również brakiem możliwości zaskarżenia deq,zji
do Wojewódzkiego Sądu Administraryjnego.
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