Wyniki kontroli prawidłowości obrotu środkami spożywczymi  bez opakowań 
w miejscu ich sprzedaży konsumentom 

W II kwartale 2012 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził kontrole
w 25 sklepach nienależących do dużych sieci handlowych, obejmując badaniem 265 partii środków spożywczych oferowanych do sprzedaży bez opakowań jednostkowych lub pakowanych przy sprzedaży
tj: pieczywo, wyroby ciastkarskie i cukiernicze, mięso drobiowe, ryby mrożone i glazurowane, wędliny, sery, wyroby garmażeryjne. Zakwestionowano 106 partii środków spożywczych (40%).

USTALENIA KONTROLI

Prawidłowość oznakowania środków spożywczych bez opakowań sprawdzono na 265 partiach środków spożywczych oferowanych do sprzedaży bez opakowań. Z uwagi na niewłaściwe oznakowanie w miejscu sprzedaży zakwestionowano 93 partie tj: 
	61 partii wędlin - brak wykazu składników,

27 partii pieczywa - brak nazwy oraz masy jednostkowej pieczywa,
5 partii ryb mrożonych glazurowanych – brak informacji dot. metody produkcji i obszaru połowu.

Prawidłowość uwidaczniania cen sprawdzono w 23 placówkach. Nieprawidłowości stwierdzono w 15 placówkach.

Aktualność dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia sprawdzono na 189 partiach środków spożywczych. W 2 placówkach zakwestionowano 13 partii (wyroby ciastkarskie, wędliny), po upływie  terminu przydatności do spożycia i daty minimalnej trwałości (6,88% badanych).

W zakresie warunków i sposobu przechowywania środków spożywczych nieprawidłowości nie stwierdzono.

W zakresie stosowania opakowań przeznaczonych do pakowania środków spożywczych luzem nieprawidłowości nie stwierdzono.

Na wszystkie sprawdzane towary przedsiębiorcy posiadali dowody dostaw. 

Kontrolowani przedsiębiorcy okazali aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

W zakresie identyfikacji  kontrolowanych przedsiębiorców nieprawidłowości nie stwierdzono.

W jednej placówce stwierdzono stosowanie przyrządów pomiarowych z nieważnymi cechami legalizacji.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI

W wyniku przeprowadzonych kontroli:

	ukarano 20 osób mandatami karnymi w łącznej kwocie 2.450 zł za popełnienie wykroczeń z art. 137 § 1 kw, art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach, art. 100 ust. 1 pkt. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 
	wobec 7 przedsiębiorców postępowania administracyjne w sprawie wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej są w toku,
	wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
	wydano 3 decyzje z art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, wymierzające kary pieniężne z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości Handlowej, na kwotę 3.100 zł.
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