Informacja o wynikach kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców, których działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych, przepisów art. 6 ust. 1, 2 i 5 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej

W I kwartale 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 11 kontroli sprawdzających przestrzeganie przepisów ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej 
przez przedsiębiorców oferujących do sprzedaży odbiorniki cyfrowe.

Kontrolą objęto:
	8 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż odbiorników cyfrowych w sklepach stacjonarnych,
	3 przedsiębiorców dokonujących sprzedaży odbiorników cyfrowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (Internet).


W toku kontroli sprawdzano:
czy przedsiębiorca, zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy w miejscach widocznych i łatwo dostępnych umieścił dla potencjalnego nabywcy informację o treści „Jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne 
z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych 
dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
	czy od dnia 26 sierpnia 2011 r. (tj. od dnia wejścia w życie ustawy) do dnia rozpoczęcia kontroli, 
u kontrolowanego przedsiębiorcy znajdowały się odbiorniki cyfrowe nieprzystosowane do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej – w takim przypadku sprawdzano, czy – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ww. ustawy – posiadają oni złożone przez nabywców wszystkich sprzedanych odbiorników cyfrowych nieprzystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej pisemne oświadczenia (zawierające ich imię i nazwisko), w których potwierdzają, że zostali oni poinformowani, iż odbiornik będący przedmiotem zakupu nie spełnia wymagań technicznych i eksploatacyjnych, określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W toku prowadzonych kontroli sprawdzano również, czy przedsiębiorcy oferują do sprzedaży dekodery umożliwiające odbiór naziemnej telewizji cyfrowej. Stwierdzono, że wszystkie skontrolowane dekodery były przystosowane do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.
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