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SKRÓT DO INFORMACJI Z KONTROLI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ W SKLEPIKACH SZKOLNYCH 
(i rozeznanie w ramach kampanii „Wiem co jem”)
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie w I kwartale 2015r. przeprowadził, według programu własnego, kontrole przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w 18 sklepikach szkolnych. Nieprawidłowości stwierdzono w 3 placówkach (16,67%).
W zakresie prawa żywnościowego zbadano łącznie 311 partii środków spożywczych oferowanych do sprzedaży w opakowaniach wartości 5.463,00 zł. Zakwestionowano 6 partii (1,93%) wartości 28,00 zł,                   w tym: 4 partie wartości 12,00 zł z uwagi na niewłaściwe oznakowanie oraz 2 partie wartości 16,00 zł                z uwagi na przekroczoną datę minimalnej trwałości.
1. Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy.
Zidentyfikowano kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o dane  z CEIDG.
2. Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych.
Sprawdzono prawidłowość oznakowania 115 partii towarów wartości 1.928,00 zł. Zakwestionowano                    u jednego przedsiębiorcy 4 partie opakowanych kanapek (3,48%), wartości 12,00 zł z uwagi na niewłaściwe oznakowanie. Kontrolowani posiadali dokumenty, na podstawie których zidentyfikowano źródła zakupu badanych partii towarów.
3.  Aktualność dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia.
Sprawdzeniem objęto 196 partii towarów wartości 3.535,00 zł oferowanych do sprzedaży
w opakowaniach. W przypadku jednego przedsiębiorcy zakwestionowano 2 partie towarów (1,02%) wartości 16,00 zł, tj.: chipsy ziemniaczane o smaku papryki á 28g, w ilości 6 op. i baton w czekoladzie mlecznej BIG 3BIT  á 51g, w ilości 4 opak., które były oferowane do sprzedaży po upływie dat minimalnej trwałości. kolejno po 17 dniach i 35 dniach. W toku kontroli przedsiębiorca wycofał z obrotu przeterminowane towary i zniszczył w obecności kontrolujących.
4.  Warunki przechowywania towarów
Sprawdzono warunki przechowywania towarów i stwierdzono, że przechowywane były w sposób prawidłowy, w warunkach zgodnych z zaleceniami producentów.
5. Orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
Stwierdzono, że kontrolowani przedsiębiorcy posiadali i przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych wszystkich zatrudnionych osób, pracujących w styczności z żywnością.
6. Rzetelność obsługi
Sprawdzono rzetelność obsługi klientów poprzez dokonanie zakupu kontrolnego. Stwierdzono, że sprzedający prawidłowo wyliczyli i pobrali należności za zakupione towary. W jednym sklepiku, sprzedawca nie wydał paragonu za towary będące przedmiotem zakupu kontrolnego.
W związku z prowadzoną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki kampanią „Wiem co jem”, ustaleniami z UOKiK  oraz  informacją z dnia 12.02.2015r. w toku kontroli,  sprawdzono  czy                                    w ofercie handlowej nie ma tzw. „żywności śmieciowej”. Sprawdzeniem w powyższym zakresie objęto asortymenty towarów we wszystkich sklepikach szkolnych. W 9 przypadkach odnotowano, że                     w ofercie znajdowały się środki spożywcze ww. kategorii, tj.: słone przekąski węglowodanowo-tłuszczowe (chipsy ziemniaczane, przekąski ziemniaczane, prażynki, chrupki, słone paluszki, orzeszki solone, paluszki              z sezamem, popcorn), napoje smakowe niegazowanej, słodkie przekąski węglowodanowo-tłuszczowe (batony, cukierki z dodatkiem sztucznych barwników).
Wykorzystanie ustaleń kontroli:
- ukarano 1 osobę mandatem karnymi w kwocie 50zł z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
- wobec 1 przedsiębiorcy  zostanie wszczęte postępowania administracyjne –  z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych tj. za wprowadzenie do obrotu             4 partii produktów nieodpowiadających jakości handlowej określonych w przepisach o jakości handlowej             z uwagi na niewłaściwe oznakowanie- postępowanie w toku,
- będzie skierowane do 1 producenta wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o wprowadzanie do obrotu produktów oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz o podanie przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości,
- wysłano 5 pism do właściwych terenowo Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych                         z informacją do wiadomości i służbowego wykorzystania dot. oferowania w sklepikach szkolnych „żywności śmieciowej” i oferowaniu przeterminowanej żywności,
- wysłano 1 pismo do Urzędu Skarbowego informujące o nie wydaniu paragonu.
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