Wyniki kontroli prawidłowości i rzetelności organizowanej przez przedsiębiorców promocyjnej sprzedaży produktów nieżywnościowych

W IV kwartale 2011 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 9 kontroli przedsiębiorców organizujących promocyjną sprzedaż produktów nieżywnościowych.

Skontrolowano 955 partii produktów, objętych promocjami, takimi jak:
	produkty z gratisami – 103 partie,

produkty oferowane do sprzedaży po cenie promocyjnej – 546 partii,
produkty oferowane do sprzedaży po cenie obniżonej (upust procentowy) – 118 partii,
produkty oferowane do sprzedaży po przecenie – 133 partie,
produkty oferowane do sprzedaży po raz pierwszy, po cenie promocyjnej – 42 partie,
zestawy promocyjne – 13 partii,
w tym promocje 325 partii zostały opublikowane w materiałach reklamowych – gazetkach.

Kontrolą objęto takie rodzaje wyrobów jak: kosmetyki, art., gospodarstwa domowego, art. dekoracyjne, 
art. wyposażenia domu, chemia gospodarcza, odzież, obuwie.

USTALENIA KONTROLI:

W toku kontroli, podczas sprawdzania przestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2001 r o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz.U. Nr 99, poz. 894 ze zm.) stwierdzono następujące nieprawidłowości:
	w 22 partiach produktów (2% ogółem badanych). – cena dotychczasowa podana na wywieszce była wyższa, niż cena obowiązująca bezpośrednio przed promocją,
	w 9 partiach produktów (1% ogółem badanych). – ceny produktów z gratisami były wyższe niż ceny identycznych produktów bez gratisów oferowanych do sprzedaży,

w 94 partiach produktów (10% ogółem badanych) – nie podano czasu obowiązywania obniżki ceny (przeceny),
w 116 partiach produktów (12% ogółem badanych) – nie podano czasu obowiązywania ceny promocyjnej w materiałach reklamowych,
	w 25 partiach produktów (3% ogółem badanych) – nie podano przyczyny obniżki ceny (przeceny),
	w 18 partiach produktów(2% ogółem badanych) – nie przekreślona cena dotychczasowa na wywieszce przy promocji cenowej,
	w 5 partiach produktów (0,5% ogółem badanych) – brak informacji o jednostce miary na wywieszce,
	w 7 partiach produktów (1% ogółem badanych) – nieprawidłowo wyliczona cena za podaną jednostkę miary, 
	w 97 partiach produktów (10% ogółem badanych) – brak wskazania jednostek pieniężnych, w jakich wyrażona była cena na wywieszce.


WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

W wyniku przeprowadzonych kontroli, w stosunku do 2 przedsiębiorców WIIH w Warszawie odstąpił od kierowania wniosków o ukaranie z art. 137 § 1 KW i zastosował wobec osób odpowiedzialnych za popełnienie wykroczenia art. 41 KW (pouczenie).
Do 1 przedsiębiorcy WIIH w Warszawie skierował wystąpienie pokontrolne o wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości. 2 przedsiębiorców przeprowadziło dobrowolne działania naprawcze w toku kontroli.
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