Wyniki kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług.

W I kwartale 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził kontrolę u: 20 przedsiębiorców w tym: 18 prowadzących sprzedaż detaliczną artykułów przemysłowych oraz 2 świadczących usługi w zakresie naprawy obuwia.

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu 
o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r. Poz. 915 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
9 grudnia 2015r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U. z 2015r. Poz. 2121), dotyczących oznaczania towarów ceną i uwidaczniania cen. 

USTALENIA KONTROLI: 

Realizując przedmiotowy zakres kontroli badaniem objęto 848 produktów będących w ofercie handlowej między innymi takich jak: wyroby jubilerskie, artykuły ogrodnicze, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki, artykuły szkolne, wyroby włókiennicze, akcesoria biurowe i samochodowe, artykuły elektryczne, farby do włosów, środki piorące, galanteria skórzana, buty.

Spośród 20 skontrolowanych przedsiębiorców u 8 ujawniono  nieprawidłowości. 

W przypadku 202 oferowanych do sprzedaży produktów stwierdzono:
・na 13 partiach towarów brak uwidocznionej ceny
・na 110 partiach towarów nieprawidłowe oznaczenie (tj. ceny jednostkowe niepełne, nie podano objętości produktu, którego dotyczyła podana cena jednostkowa, ceny podane były w sposób niejednoznaczny i budzący wątpliwości oraz uniemożliwiający konsumentowi porównanie cen, na wywieszkach dołączonych do towaru uwidoczniono dwie różne ceny),                   
・na 79 partiach towarów brak uwidocznienia cen jednostkowych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
● na podstawie art. 16 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1059 ze zm.) do 8 kontrolowanych przedsiębiorców skierowano żądania niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych dotyczących uwidaczniania cen.
● 7 kontrolowanych przedsiębiorców żądania wykonało w trakcie kontroli.
● do 1 kontrolowanego przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem
przestrzegania przepisów w zakresie uwidaczniania cen przy towarach wyeksponowanych do
sprzedaży.

Ponadto sprawdzono zgodność prowadzonej działalności gospodarczej z zakresem określonym we
wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wpisie do Krajowego
Rejestru Sądowego.
Badając to zagadnienie nieprawidłowość stwierdzono u jednego przedsiębiorcy, który nie dokonał
zmian danych objętych wpisem dotyczących numeru lokalu. Wobec przedsiębiorcy zastosowano art. 41kw.


WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI
Ustalenia kontroli dały między innymi podstawę do:
● podjęcia działań kontrolowanych  polegających na uzupełnieniu brakujących cen  przez 8 przedsiębiorców,                                                                                                                                                                       ● wszczęcia postępowania administracyjnego celem wydania decyzji wobec 7 przedsiębiorców,                   ● wydania decyzji administracyjnej o karze, w wysokości 700,00zł wobec 1 przedsiębiorcy,                             ● skierowania wystąpienia pokontrolnego do 1 przedsiębiorcy,                                                                       ● zastosowania art.41 KW wobec 1 przedsiębiorcy.
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