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WIELKOPOLSKI WOIBWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI, HANDLOWEJ
łl: Marcinkowskiego 3, 60,967 Pozrrń

."§

Poznń, ania45Ę ca 2020 r.

DIPI. NR.8 3 61*g2.2020
zPo

Hotel Smolarnia sp, z o.o.

Smolarnia nr 27

są-Óiilorrucianka

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej , dzińając na podstawie
art. .104 § 1 qgtawy z dnia t4 czerwcą 1960 r. (odęrę ,postępowanię administracyjnego, (D,z. U.
2O20 poz. 256 ze zm.) - zwanĄ dalej ,,Kpa" otaz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach touląrów i usług (Dz. U. z 2079 t., poz. 778 t.j.) - zwanej dalej ,,ustawa",
po przeprowadzeniu postępowanii' administracyjnego,

nakłada
na przedsiębiorcę - Hotel Smolarnia Ep. z o.o., Smolarnia w 27, 64-980 Trzcianka, NIP:
7792l37074;"ka4'',pieniężną w wysokości 400 lł' (słorvrrie'czter_/sta złóĘch 00/100),
wynikającą z art. 6rist. 1 ustawy, z tytufu'nieuwidijbarienia informaćji o cenach w sposób
jednoznacz;ny oraz nie budzący wąĘliwości, w odniesieniu do świadczonych przez
Przedsiębiorcę usfug, czyli wbrew obowiązkowi wynikającemu zaft.4ust. 1ustaw/.

Iak wYnika z art.4 ust. 1, ustawy, w miejscu spltzedńy detaliczrrej i świadczenia
ushrg uwidacznia się cenęi oJaz, cenę jednostkoryą t,gwaru w sposób jednoznacany,
niebudzący wąĘliwośęi oraz "rłmg7tiwiający porównąnie cen.

Natomiast zgodnie z treŚcią art. 6 ust. 1, ustaw/, jeżelt przedsiębiorca nie wykonuje
obowiązków, o któryó mowa w aqt. 4 wojewódzki inspe}for,Inspekcji Hąndlowej nakłada
na niego, w drodzę Secyzji, karę pienięźną do wysokg§ci-20;000 zł, ,

!, ,tą,,6.3'k'..



UZASADNIENIE

W dniach od 2 do 11 marca 2020 t,, inspektorzy reprezenfujący Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, działając na podstawie upoważnienia
nrD/PI.NR.8361,.32.ż020, przeprowadzili kontrolę legainości i prawidłowości świadczenia
usfug hotelarskich, przez przedsiębiorcę - Hotel Smolamia spółka z ogtaniczoną
o dpowiedziatnością Smolamia nr 27, 64-980 Trzcianka.

W toku kontroli ustalono, że przedsiębiorca śryiadczy usfugi hotelarskie,
poprzez wynajem pokoi gościnnych w obiekcie usyfuowanym w Smolarni, pod numerem
27, gm. Trzcianka. Wykonywana działa]ność jest zgodna zprzepisami ustawy z dnia 6 marca
201,8 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z ż019 T, poz.1292 ze zm.) oruz ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 t. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 20\9 r., poz.1500 ze zm.), a deklarowany
zakres i rodzaj prowadzonej działalrrości gospodarczej, zgodny jest ze stanem rzeczywisĘm.

Sprawdzając przestrzeganie przepisów § 9 ust. '], oraz § 11 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uwidaczniania cen towąrów i usług Dz.|J. z2015 r.,
poz, 2121) - zwanego dalej ,,rozpotządzeniem", inspektorzy stwierdzili. że kontrolowany
przedsiebiorca nie uwidocznił w mieiscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla
konsumentów takich jak: recepcja. główny hol, pokoie gościnne - cen noclegów w zależności
od rodzaju i usyfuowania pokoiu w cenniku, naruszaiac obowiązki określone w § 9 ust.
1 i § 11 rozporzadzenia oraz w art. 4 ust. 1 ustawv.

Powyższe ustalenia udokumentowano w protokole kontroli nr D/PI.NR.8361,.3ż.2020.
Kontrolowany przedsiębiorca, pomimo prawidłowego pouczenia o możliwości zgłoszeńa
uwag do protokofu kontroĘ na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dńa 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z ż019 r,/ poz. 1,668 ze zm.), nie wniósł uwag do treści
protokofu.

Na podstawie § 9 ust. 1, rozporządzeńa, przedsiębiorca prowadzący działalność
usfugową w zakresie gastronomii iub hotelarstwa uwidacznia ceny oferowanych potraw,
wyrobów, noclegów, wyżywienia i innych oferowanych usfug w cenniku.

. Ponadto w myśl § 11 rozpotządzenia, w miejscu świadczenia usfug udostępnia się
cennik w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy, w miejscu sptzedaży detalicznej i świadczenia
usfug uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usfugi) w sposób jednoznaczny,
niebudzący wąĘliwości oraz umożliwiający porównanie cen.

Natomiast art. 6 ust. ], ustawy, stanowi, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje
obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor lnspekcji Handlowej nakłada
na niego, w drodze decyzji, karę pieniężnądo wysokości 20 000 zł.

IN związku z powyższyml na podstawie art.6'l, § 4 Kpa, pismem z dnia 17 czerwca
2020 t., Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, poinformował stronę
o wszczęciu z utzędu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej
na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy. Jednocześnie Wielkopplski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej poinformował, że na podstawie art. 10 § 1 Kpa, strona moze brać
czplry udziŃ w każdym stadium postępowania, a w szczególności wypowiadać się, co do



zebranych dowodów izaponlać się ze zgromadzonymi w tej sprawie materiałarąi, a także

Przed§tąwiĆ stąnowisko wpci,w}żsżei..gplurie orazqkła{ać wnigskidowodowe. Ponadto na
podstawie art. 6 ust.,3 ustawł, Wielkopolski Woje'Ńółzti lnspektor Inspekcji'Handlowej
wezwał stronę do przedłożenia 'dokumentu żawierajĄcego iriformacje o wielkości cjbrofu

i przychodu osiągnięte1oprzezstroni postęPowanii. , 
'

W odpowiedzi na po:vłyższe, pismem z dnia 6 lipca 2020' t. strona poinformowała
organ o obrotach spółki, w p.!

do maja 2020 r.
w analogicanym okresie,
styczrria do maja 2020 r.

Hotelii

: kosztjr' pbiriesicilre przez spółkę
il', Ęgenerowańa ptzez,spółkę od

iPbnadto śnona'.,t

tępnię §trona poinformowńa, że dotydrczasowa

w sPosób zgodny z obowiąĄą"y^i po"pisami:pi3r"u,'dob'ry*i oiycruiurrrihrr,arowymi
atakże w sposób sńtysfakqonujący klientów] Órur,'że stópień 

"jdm,iorrych 
naruizeń

w sposób obiektywny'nie jesi Ttac?ny. Końtrola d,oĘczyłamomentu, w którlrm cennik b|ł
1mlenianl. W pozostaĘm zakresie Hotel udostępnił gościom pehrecenniki wszystkich usfug
dodatkowych i gastronomi'Ćarych. Strona zanaJzyła; zi w pra!łc1 ao hotut, ,,ii
PrzYleŻdŻaj4 goŚcie w tzw,,,ciemno". Wszyśtkie.niiePea są rezerwowane poprzezserwisy
intemetowe lub telefonicznie i wsz;ilscy goście są wcześniej ziizrrajomieni 

" ukt"ulrrpń
certami, które Po dokonaniu łezerŃaqipozosĘą niezmienne. Ujżiwnióne uchybienie ,osiuło
całkowicie wyelińinowane. Wszy'itkie cen riki'w spoi,ób sta$ są uwidaczniane. Strona
wniosła równieŻ o odstąpienie od wymierzenia karyŁąd ź wymierzeńe jej w jak najniższej
wysokości

Po Przeąnalizowaniu całoŚci materialu zgromadzonego w przedmiotowej sprawią
or8an, ProwadzącY-'PosĘolganie, ?decydował o nałożeniu na stronę postępowŃ a k;15y
pieniężnej na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy.

Natomiast w mYŚl ałt. 6 ust, 3 ustawy, przy ustąlaniu wlłsokości kary pienięznej
uwzględnia się stopien naru§zenia obowiąąków otaz dot/,chczasową działalność
przedsiębiorcy, a takzewielkość jego obrotów i przychodu.

Mając na wzgkędńe powyższe, w toku, prowadzonego post*powania
administracYjnego lWieftoPgl5ki Wojew§dzki Inspek(or .[pspękcji Flandlowej wziął poduwatę,lz9odnie z PrzePisemart, 6,rrst..3,ustawlł 1łszysftie,przewidziane w nim dyrektywyqlrriaru kury. 

:,

Ąnalizując qtg,Pień, łarBszenia obowiązkóp.. qng* stwierdzł ż strona jestodpowiedzia!ła zi,brak, uwidocznienia i*ońffi .".,lJ ";Gil; zaleźrrości odrodzaju i usYfuowania pokoju w cenniku. Podkrejt t, nutuiy, z;,;ńh- 
"iło*.,y.t, celównałoŻmia na przedsiębiorców, obowiązków zawatĘch w ustawie; jestwzmocnienie szeroko

Pojętej 'ochronY, konslrmenta. Uwidoczrrione prawidłowo inforĘacje o cenań usfug,umoŻliwiają konsumentowi porównaniu por.a"Ęó,hychlce,ry anastępnie dokonanie ,ruezniego właŚciwego wYboru, z uwzglęrlnieniem ;""go ,ytoucji finansowej i indywidualnych
Preferencji, Nieuwidoczrrienie cen świadczonycłr ń*n godziw sposób oczywisty w prawo



konsumenta do informacji i uniemozliwia mu porównanie cen usfug, świadczonych w danej
branży. Cena jes! poza markąoraz indywiduahrymi preferencjami konsumentów, jednym
z podstawowych wyróżników, mającym wpływ na decyzje o zakupie usfugi. Dlatego
rzete]na informacja o cenie oraz możliwość porównania cen wjelu usfug z uwzględnieniem
ich charakteru, ma istotre znaczenie z punktu widzenia interesów konsumenta. Nadto,
wskazać należy, że wszczęcie kontroĘ w toku której stwierdzono nieprawidłowośc|
poprzedzone zostało skierowaniem pruez organ do przedsiębiorcy zawiadomienia,
zawierającego, m.in. informacje o zakresie przedmiotowym kontroli oraz planowanym
terminie jej przeprowadzenia. Pomimo tego, przedsiębiorca zaprzestał naruszenia prawa,
dopiero w wyniku przeprowadzenia kontroli. W ocenie organu/ stopień naruszenia
obowiązków ptzez kontrolowanego byłw tym przypadku wysoki.

Oceniając dotychczasową działalność przedsiębiorcil. organ wzifi pod uwage f.akt, iż
nie był on wcześniejkarany zanaluszenia przepisów ustawy.

Wielkość przychodu i obrotów strony, ustalono na podstawie informaĄi zawartej
w piśmie strony, z dńa 6 lipca 2020 r., które załączono do akt sprawy.

Podstawą do ewenfualrrego odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej jest

art. 189f § 1 Kpa, który stanowi, ze organ administracji publicznej, w drodze decyzji,
odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnĄ i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli: 1)

waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa lub 2)zato
samo zachowanie prawomocną decyzją na stronę została uprzednio nałozona
administracyjna kara pieniężna przez inny uprawniony organ administracji publicznej
lub strona została prawomocnie ukarana zawykroczenie lub wykroczenie skarbowe, lub
prawomocnie skazana zaprzestĘpstwo lub przestępstwo skarbowe i uprzednia kara spehria

cele, dla których miałaby byćnałożona administracyjna kara pieniężna.
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdziŁ że

w przedmiotowej sprawie, nie zostaĘ speb:rione łącznie powyższe przesłanki pozwalające
na zastosowanie art. 189f Kpa, a więc odstąpienia od nałożenia administracfnej kary
pieniężnej w stosunku do kontrolowanego przedsiębiorcy. W przedmiotowej sprawie nie
zachodzi przesłanka znikomej wagi naruszenia prawa/ a zatem nie jest zasadne
zastośowanie art. 189f § 1 pkt 1) Kpa, skutkujące obligatorfnym odstąpieniem od nałożenia
administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaniem na pouczeniu. Skoro przedsiębiorca
naruszył art. 4 ust. ]. ustawy, nie uwidaczniając cen noclegów, w zależnoŚci od rodzaju
i usyfuowania pokoju w cenniku, nie można uznać, iż w niniejszej sprawie zakres naruszenia
przepisów ustawy, a co za tym idzie waga naruszenia prawa jest znikoma.

Brak jest również podstaw do odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej na gruncie
art. 189f § 1 pkt ż Kpa. Organ w toku postępowania nie stwierdził, aby za to samo
zachowanie na stronę została uprzednio nałozona administracyjna kara pieniężna 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 p owy ższych okoliczności.

W łm przypadku należało jednak uwzględnić wniosek strony w zakresie
wysokości kary i zastosować środek, w postaci nałożenia stosunkowo niskiej kary
pienięznej, w wysokości400 zł (czterysta złoĘch 00/100).



Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował zatem
jak w sentencji.

Zgodnie z treścią art. 7 ustawy, kara pieniężna, o której mowa w sentencji decyzji,
stanowi dochód budżefu państwa. Przedsiębiorca jest zobowiązany wpłacić karę na konto
bankowe Wojewódzkiego hrspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Nr konta NBP O/O
Poznań nr 96 101,0 1,469 0032 7422 3100 0000. w terminie 7 drti od dnia, w którym decyzja
o nałożeniu kary stała się ostateczna. Kata niezapłacona w terminie staje się zaległoŚcią

podatkową w rozumieniu przepisów usthwy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

(Dz. U. 2019,poz.900 zezm.). ł. ,] ł

Pouczenie:
1. Odniniejszej decyzjinapodstawie ań.727 § 1i2Kpa, att,!29 § 1i2KpaprzysfugujestronieodwołaniedoPrezesa

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1, składane na piŚmie
za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, Al. Marcinkowskiego 3,

60-967 Poznń, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może ztzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu admiŃstracji publicznej, który wydał decyzję.
Zgodnie z art, !27a § 2 Kpa z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania przez ostatŃą ze stron postępowania, d,ecyzja staie się ostateczna i prawomocna.
Skutkuje to również brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
W zakresie nieuregulowanym w ustawie o informowaniu o cenach towarów i usfug, do kar pieniężnych stosuje się
odpowiednio przepisy dziafu III u§tawy z dnia 29 sierpnia L997 t. - Ordynacja podatkowa. Uprawnienia organów
podatkowych przysfugują Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu lnspektorowi Inspekcji Handlowej.
Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dńa 17 czerwca L966 t. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. t438), w zakresie egzekucji obowiązków ocharakterze
pieniężnym.

Otrzymują:
1. strona
2, ula
3. BA
4. Po
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