Wyniki kontroli w zakresie rzetelności obsługi i prawidłowości oznakowania artykułów rolno-spożywczych oferowanych w placówkach detalicznych zlokalizowanych w miejscach przemieszczania się i gromadzenia osób z uwagi na Światowe Dni Młodzieży.
W III kwartale 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził kontrolę w: 46 placówkach detalicznych zlokalizowanych w miejscach przemieszczania się i gromadzenia osób z uwagi na ŚDM. Nieprawidłowości stwierdzono w 32 placówkach (co stanowi 70 % objętych sprawdzeniem).
Celem kontroli było eliminowanie nieprawidłowości w zakresie oznakowania towarów oferowanych do sprzedaży w szczególności towarów sprzedawanych bez opakowań (luzem).
USTALENIA KONTROLI:
Realizując przedmiotowy zakres kontroli badaniem objęto 818 partii środków spożywczych. Zakwestionowano 255 partii środków spożywczych (co stanowi 31 % objętych badaniem).
W 29 placówkach sprawdzono prawidłowość oznakowania 202 partii środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych - nieprawidłowości nie stwierdzono.
W 37 placówkach sprawdzono prawidłowość oznakowania 322 partii środków spożywczych bez opakowań „luzem”. Nieprawidłowości stwierdzono w 18 placówkach (49% kontrolowanych), zakwestionowano 196 partii środków spożywczych (co stanowi 61 % objętych badaniem). Nieprawidłowości dotyczyły przeznaczenia do sprzedaży towarów oferowanych  miejscu sprzedaży gdzie na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób  w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom nie podano informacji dotyczących między innymi: nazwy środka spożywczego, wykazu składników, masy jednostkowej, danych identyfikujących producenta, nazwy albo imienia i nazwiska producenta,  nazwy systematycznej (łacińskiej), gatunku ryby, metody produkcji, obszaru połowu na którym produkt został złowiony lub wyhodowany oraz kategorii narzędzia połowowego używanego do połowów,  informacji „pieczywo produkowane z ciasta mrożonego” albo „ pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego.
W zakresie identyfikacji  kontrolowanych przedsiębiorców nieprawidłowości nie stwierdzono.
W 45 placówkach sprawdzono aktualność terminów przydatności do spożycia bądź dat minimalnej trwałości 579 partii towarów. Nieprawidłowości stwierdzono w 16 placówkach (36% kontrolowanych), zakwestionowano 55 partii środków spożywczych (co stanowi 9,5 % objętych badaniem).
W 41 placówkach sprawdzono warunki i sposób przechowywania oferowanych do sprzedaży artykułów spożywczych - nieprawidłowości nie stwierdzono.
W 26 placówkach na podstawie okazanych orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych sprawdzano wpisy lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania prac. Nieprawidłowości stwierdzono w 1 placówce (co stanowi 4 % objętych badaniem).
W 38 placówkach sprawdzono rzetelność obsługi konsumentów. Nieprawidłowości stwierdzono w 10 placówkach (co stanowi 26 % objętych badaniem).
WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI
W wyniku przeprowadzonych kontroli: 
- ukarano 26 osób mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 2730 zł w związku 
z popełnieniem wykroczeń z art. 26 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach, 
art. 100 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
- 11 żądań usunięcia nieprawidłowości;
- 19 spraw pozostaje w toku postępowania;
- w związku z nierzetelną obsługą:
	wobec 1 sprzedawcy – na zasadzie art. 41 KW odstąpiono od wszczęcia postępowania w sprawie popełnienia wykroczenia z art. 134 § 1 KW, poprzestając na pouczeniu,

do 1 przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne 
w przypadku 1 przedsiębiorcy skierowano pismo informacyjne do Urzędu Skarbowego
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