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Wyniki kontroli prawidłowości funkcjonowania sklepów wiejskich

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie w III kwartale 2011r. przeprowadził kontrole działalności przedsiębiorców w 25 sklepach zlokalizowanych na terenach wiejskich. Celem kontroli była ocena prawidłowości funkcjonowania placówek detalicznych w zakresie przestrzegania przepisów regulujących zasady obrotu środkami spożywczymi oraz rzetelność i legalność działania przedsiębiorców. 


USTALENIA KONTROLI:

Objęci kontrolą przedsiębiorcy prowadzili działalność gospodarczą zgodnie z zakresami zawartymi
we wpisach do KRS i zaświadczeniach o wpisach do ewidencji działalności gospodarczej.

Badaniem w zakresie jakości handlowej artykułów żywnościowych pod względem cech organoleptycznych objęto łącznie 43 partie towarów wartości 544 zł. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono. Objęte badaniem partie nie wykazywały oznak nieświeżości bądź zepsucia.

Badaniem w zakresie prawidłowości oznakowania artykułów żywnościowych objęto 112 partii artykułów
w opakowaniach jednostkowych wartości 187zł i 61 partii towarów „luzem” wartości 1266zł. w wyniku sprawdzenia zakwestionowano 9 partii towarów (wędlin) sprzedawanych „luzem” wartości 94zł, z uwagi brak podania na wywieszkach przy towarach wykazu składników.

W zakresie aktualność dat minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia badaniem objęto
170 partii towarów wartości 3099zł, kwestionując 26 partii wartości 348zł, z uwagi na przekroczone terminy przydatności do spożycia bądź daty minimalnej trwałości (od 1 do 210 dni) w 6 placówkach.

Artykuły żywnościowe przechowywane były zgodnie z wymaganiami sanitarnymi i zaleceniami producentów.

W 1 placówce stwierdzono brak aktualnych orzeczeń lekarskich u 2 osób.

Rzetelność obsługi konsumentów badano w 20 placówkach, stwierdzając w 1 z nich – w wyniku dokonanego zakupu kontrolnego –oszustwo co do wagi zakupionego towaru na wartość 2,81zł.

W zakresie uwidaczniania cen w 12 placówkach stwierdzono częściowy brak wywieszek cenowych przy oferowanych do sprzedaży towarach.

W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 maja 201r. Prawo o miarach nieprawidłowości ujawniono w 6. Nieprawidłowości polegały na posługiwaniu się przyrządami pomiarowymi bez waznych dowodów kontroli metrologicznej (nieaktualne „cechy legalizacji”).


WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

	1 przedsiębiorcy Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie wymierzył karę pieniężną w kwocie 500zł na podstawie art. 40a ust.1 pkt 3. ustawy z dnia 21 grudnia 200r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, z uwagi na nieumieszczenie wykazy składników przy wędlinach sprzedawanych „luzem”,
	skierowano wniosek o ukaranie do sądu z art. 134 §1 kw,
	w drodze postępowania mandatowego ukarano 16 osób karą grzywny w łącznej kwocie 2650zł za popełnienie wykroczeń określonych w 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. 
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