Wyniki kontroli jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych z segmentu „luksusowe”
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie w II kwartale 2011r. przeprowadził kontrole w 3 placówkach handlowych, w których oferowano produkty luksusowe. Realizując przedmiotowy zakres kontroli badaniem objęto ogółem 16 partii wyrobów garmażeryjnych wartości 945 zł, w tym 4 partie wyrobów garmażeryjnych,  wartości 250 zł zbadano laboratoryjnie w zakresie zgodności parametrów jakościowych w stosunku do obowiązujących przepisów i deklaracji producentów w oznakowaniu produktów.


USTALENIA KONTROLI

Z powyższych towarów zakwestionowano (w trakcie badań laboratoryjnych) 2 partie wyrobów garmażeryjnych, tj.:
	1 partię Tortellini z mięsem a’ 250g, ze względu podwyższoną zawartości białka i obniżoną zawartość tłuszczu.  Zgodnie z deklaracją producenta na opakowaniu, wprowadzony do obrotu produkt zawiera: białka 8% i tłuszczu 4,4%. Jak wynika z przeprowadzonych badań, faktyczna zawartość białka w produkcie wynosiła 11,1% ± 0,4 oraz tłuszczu 2,4% ±0,2.
	1 partię pasztetu cielęco-wieprzowego, ze względu na stwierdzenie obecności mięsa drobiowego.


Sprawdzeniem pod względem oznakowania objęto 8 partii wyrobów garmażeryjnych w opakowaniach jednostkowych wartości 417 zł i 8 partii wyrobów garmażeryjnych oferowanych do sprzedaży luzem wartości 528  zł. Nieprawidłowości w zakresie oznakowania wyrobów garmażeryjnych nie stwierdzono.

Pod względem przestrzegania terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości badaniem objęto 8  partii wyrobów garmażeryjnych  wartości 417 zł, nie stwierdzając nieprawidłowości w tym zakresie. 

We wszystkich kontrolowanych placówkach warunki i sposób przechowywania wyrobów garmażeryjnych  były zgodne z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producentów.

W zakresie zgodności zawartości netto z rzeczywistą zbadano laboratoryjnie – 8 opakowań jednostkowych wyrobów garmażeryjnych. W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości.

Zatrudniony w placówkach personel posiadał aktualne orzeczenia lekarskie udokumentowane zaświadczeniami lekarskimi z badania przeprowadzonego do celów sanitarno- epidemiologicznych  bądź  aktualne wpisy w pracowniczych książeczkach zdrowia. 

Sprawdzono rzetelność obsługi konsumentów poprzez dokonanie zakupów kontrolnych w 1 placówce, nie stwierdzając nieprawidłowości.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
	do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspektorat przekazał informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach,

do  dwóch producentów skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskami o wprowadzanie do obrotu wyrobów spełniających deklarowane wymagania jakościowe;
	wobec 1 przedsiębiorcy zostanie wszczęto postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (produkt zafałszowany),
	w stosunku do 1 przedsiębiorcy zostanie wszczęto postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary  z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno – spożywczego, nieodpowiadającego jakości Handlowej.
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