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INFORMACJA
z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami tytoniowymi.
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi realizując program
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DIH-81-6(1)/16/AgŁ przeprowadził
w 2016 roku ogółem 22 kontrole obejmując nimi:
-19 sklepów detalicznych,
-2 placówki gastronomiczne,
- 1 hurtownię.
Celem tych kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez przedsiębiorców
przepisów regulujących obrót wyrobami tytoniowymi w magazynach hurtowych, sklepach
detalicznych i punktach gastronomicznych oraz wyeliminowanie z rynku wyrobów
pochodzących z nielegalnych źródeł, stwarzających potencjalne zagrożenie dla zdrowia
konsumentów.
Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych
a) W lokalach gastronomicznych przestrzegany był zakaz palenia.
b) We wszystkich kontrolowanych sklepach detalicznych i lokalach gastronomicznych
umieszczono w widocznym miejscu informację o zakazie palenia tytoniu.
c) Nie stwierdzono przypadków sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom
niepełnoletnim. W miejscu sprzedaży uwidoczniono informację o zakazie sprzedaży
wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (zgodnie z art. 6 ust. 1a).
d) Objęte kontrolą podmioty nie były usytuowane na terenie zakładów opieki
zdrowotnej, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych i obiektów sportoworekreacyjnych.
e) W żadnej placówce nie prowadzono sprzedaży wyrobów tytoniowych w automatach.
f) Nie stwierdzono w kontrolowanych placówkach sprzedaży wyrobów tytoniowych
w opakowaniach zawierających mniej niż 20 sztuk, bądź luzem bez opakowań.
g) Nie stwierdzono przypadków sprzedaży wyrobów tytoniowych w systemie
samoobsługowym.

h) Na opakowaniach wyrobów tytoniowych (163 partie wartości 21.553 zł) nie
stwierdzono napisów, nazw, znaków towarowych oraz symboli sugerujących, że dany
wyrób tytoniowy jest mniej szkodliwy niż inne.
i) We wszystkich placówkach objętych kontrolą przedsiębiorcy nie prowadzili reklamy
lub promocji wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów
imitujących wyroby tytoniowe lub rekwizytów tytoniowych oraz symboli związanych
z używaniem tytoniu.
j) W kontrolowanych punktach sprzedaży nie eksponowano przedmiotów imitujących
opakowania wyrobów tytoniowych.
k) Stwierdzono, że objęte kontrolą opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (163
partie) posiadały oznaczenia oraz napisy ostrzegające, a także deklaracje zawartości
nikotyny, substancji smolistych i tlenku węgla zgodne z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie informacje i napisy ostrzegawcze umieszczone na opakowaniach były
widoczne, nieusuwalne, nierozdzielone przez inne napisy czy rysunki oraz nie ulegały
uszkodzeniu w czasie otwierania.
Przestrzeganie przepisów ustawy o podatku akcyzowym
Kontrolą objęto 163 partie wyrobów tytoniowych w 21 placówkach;
a) objęte kontrolą 163 partie wyrobów tytoniowych będących w obrocie handlowym
oznaczone były banderolami naklejonymi w sposób prawidłowy i trwały,
uniemożliwiający otwarcie opakowań bez ich uszkodzenia;
b) banderole nie były zniszczone ani uszkodzone;
c) naklejone banderole były właściwe dla wyrobów tytoniowych;
d) poddane kontroli wyroby tytoniowe oznaczone były banderolami, niewykazującymi cech
zafałszowania;
e) we wszystkich placówkach objętych kontrolą dokonywano sprzedaży papierosów
w cenach wydrukowanych przez producentów na opakowaniach jednostkowych.

