Wyniki kontroli rzetelności promocji organizowanych w okresie  przedświątecznym wielkanocnym w obszarze  produktów żywnościowych
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie w I kwartale 2012 r. przeprowadził 13 kontroli – 10 w sklepach należących do sieci handlowych, 3 w sklepach spoza sieci. Badaniem objęto 112 asortymentów towarów, w tym z 30 partii produktów pobrano próbki do badań laboratoryjnych w zakresie zawartości netto oraz jakości handlowej tych produktów.  Zakwestionowano 48 asortymentów towarów wartości, co stanowi 40,4 %  badanych ogółem.

USTALENIA KONTROLI:
Rzetelność przekazywanych konsumentom informacji o cenie promocyjnej i cenie przed promocją
Kontrolą objęto 45 asortymentów artykułów żywnościowych. Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 9 partii wyrobów (20,0%badanych), gdzie ceny podawane jako dotychczasowe, nie obowiązywały bezpośrednio przed promocją. 

Rzetelność promocji wyrobów z określoną ilością „gratis” w tym samym opakowaniu
Stwierdzono 31 asortymentów towarów z określoną ilością „gratis” w tym samym opakowaniu, z czego sprawdzono 17 partii nie stwierdzając nieprawidłowości. 14 asortymentów nie sprawdzano ze względu na brak w ofercie towarów bez gratisów.

Rzetelność promocji produktów sprzedawanych w zestawach promocyjnych
Ze względu na ubogą ofertę, sprawdzeniem objęto 10 asortymentów. Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 4 asortymentów (40,0%  badanych) i polegały na tym, że konsument nie otrzymywał takich korzyści, jak podano na opakowaniu, ponieważ w rzeczywistości częściowo płacił za gratis. 

Prawidłowość uwidaczniania cen towarów oferowanych w promocji i prawidłowość wyliczenia cen jednostkowych
Sprawdzono 111 asortymentów towarów. Do 31 asortymentów wniesiono zastrzeżenia (27,9 % badanych). Nieprawidłowości polegały na: braku w gazetce promocyjnej i w  wywieszkach cenowych przekreślonej ceny dotychczasowej, braku w gazetce promocyjnej oraz na wywieszkach cenowych ceny jednostkowej, nieprawidłowym wyliczeniu cen jednostkowych, niepodawaniu jednostek miar. W trakcie kontroli 1 przedsiębiorca nie podał wielkości powierzchni sprzedażowej i dlatego nie ustalono, czy został spełniony wymóg ilości czytników kodów kreskowych.

Rzetelność podawania aktualnych cen
Sprawdzono 103 asortymenty artykułów żywnościowych, nie stwierdzając nieprawidłowości.

Badania laboratoryjne
Zakwestionowano 4 partie towarów (13,3% badanych) ze względu na: zaniżoną masę produktu – 1 partia, podwyższoną zawartość siarczynów w przeliczeniu na SO2 – 1 partia, stwierdzoną obecność mięsa wołowego pomimo braku deklaracji producenta odnośnie tego mięsa – 1 partia, zaniżoną zawartość białka – 1 partia.

Inne zagadnienia badane podczas kontroli
Sprawdzono rzetelność obsługi przez dokonanie zakupu kontrolnego w przypadku 3 kontrolowanych przedsiębiorców, nie stwierdzając w tym zakresie nieprawidłowości. 

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI

ukarano 6 osób mandatami karnymi kredytowanymi w łącznej kwocie 1050 zł z art. 137 §1 kw,
	wszczęto postępowanie administracyjne wobec 1 przedsiębiorcy w sprawie wprowadzenia do obrotu Artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości handlowej, zaś wobec 1 przedsiębiorcy postępowanie jest w toku,
	skierowano 1 wystąpienie pokontrolne do jednostki nadrzędnej kontrolowanego oraz 1 informację do właściwego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych 
	skierowano 1 żądanie niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych,
	postępowanie w stosunku do 1 przedsiębiorcy w zakresie utrudniania czynności kontrolnych oraz nieusunięcia uchybień organizacyjnych i porządkowych jest w toku.
Sporządził: 								Akceptował:
st. specj.Tomasz Głogowski                                             		Dorota Mąkosa- Onuoha
dyrektor delegatury w Radomiu

