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Wyniki kontroli

W I kwartale 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 13 kontroli 
w zakresie prawidłowości oznakowania produktów dobrowolnymi informacjami typu: „wyprodukowany 
z pszenicy durum”, „100% (soku, mięsa itp.)”, „domowy”, „naturalny”, „bez konserwantów”, „bez barwników”, „bez sztucznych słodzików”, „wolny od GMO”.
Kontrolą ogółem objęto 13 przedsiębiorców, w tym: 5 sklepów sieci handlowych, 7 sklepów internetowych 
i 1 placówkę należącą do grupy pozostałych sklepów.
Celem kontroli było sprawdzenie w oparciu o obowiązujące przepisy rzetelności i prawidłowości stosowania 
w oznakowaniu środków spożywczych niektórych dobrowolnych informacji wskazujących na szczególne właściwości produktu.

USTALENIA KONTROLI:

Ogółem zbadano 40 partii środków spożywczych oznaczonych dobrowolnymi informacjami o łącznej wartości 6961,45zł, oferowanych do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych.
Nieprawidłowości stwierdzono u 3 kontrolowanych przedsiębiorców.
W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano 1 partię produktu: Kabanos wieprzowy Exclusive a’ 120g, wartości 33,96zł, oznaczoną terminem przydatności do spożycia 04/04/15 i numerem partii 041207150672150404 oraz informacją „bez dodatku: glutaminianu sodu, fosforanów, sztucznych barwników”, wyprodukowaną przez: Tarczyński S.A. Ujeździec Mały 80, 55-100 Trzebnica, z uwagi na stwierdzoną obecność glutaminianu sodu. W badanej próbce stwierdzono zawartość glutaminianu sodu 
w ilości 3,6 g/kg (+ 0,2 g/kg) oraz 3,8 g/kg (+ 0,3 g/kg) w badanej na wniosek przedsiębiorcy próbce kontrolnej.
Ponadto u 2 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż środków spożywczych za pośrednictwem Internetu, 
w przypadku 5 partii produktów o wartości 147,00zł, w materiałach towarzyszących sprzedaży na odległość nie podano obowiązkowych informacji na temat żywności tj.:
- przy 3 partiach przetworów mięsnych wartości 65,00zł brak było informacji dotyczącej: wykazu składników, składników lub substancji pomocniczych w przetwórstwie, warunków przechowywania. Informacje te podane były na opakowaniach jednostkowych środków spożywczych.
- przy 2 partiach przetworów zbożowych wartości 82,00zł brak było informacji o alergenach. Ponadto 
w przypadku 1 partii produktu: makaron rurki, wyprodukowanego w UE dla HJH Polska S.A. Pudliszki 
ul. Fabryczna 7, 63-840 Krobia, nieprawidłowo podano określenie: „w tym kwasy nasycone” winno być 
„w tym kwasy tłuszczowe nasycone”. Informacje podane były w sposób prawidłowy na opakowaniach jednostkowych.
Stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte w toku kontroli. Przedsiębiorcy na stronach internetowych zamieścili brakujące informacje. 

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI

W wyniku ustaleń kontroli:
1. Wszczęto postępowanie administracyjne wobec jednego przedsiębiorcy celem wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust.1 pkt.4 ustawy 
z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Sprawa w toku.
2. Wszczęto postępowanie administracyjne wobec jednego przedsiębiorcy celem wydania decyzji administracyjnej zobowiązującej do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych. Sprawa w toku.
3. Skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta oraz informację do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
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