Wyniki kontroli jakości handlowej środków spożywczych z importu w tym oferowanych
w sklepach lub na stoiskach z tzw. „zdrową żywnością” i „kuchnie świata”
W I kwartale 2017r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził kontrole
w 12 sklepach (9 sklepów sieci handlowych, 2 sklepy specjalistyczne, 1 pozostałe sklepy), obejmując
badaniem 68 partii środków spożywczych wartości 4771 zł.
Zakwestionowano 6 partii środków spożywczych wartości 276 zł (8,8%), w tym 2 partie z krajów trzecich
spoza UE wartości 168 zł.
USTALENIA KONTROLI
1. Jakość środków spożywczych z importu.
Pobrano do badań próbki z 12 partii produktów wartości 529 zł, z których zakwestionowano 4 partie
produktów wartości 224 zł, tj:
- 1 partię wyrobu cukierniczego ze względu na niższą zawartość cukrów,
- 3 partie innych produktów tj. 1 partię ze względu na wyższą zawartość tłuszczów, 2 partie ze względu na
wyższą zawartość cukrów oraz zawartość siarczynów, których nie deklarowano w składzie (2 partie z krajów
trzecich spoza UE).
2. Ilość rzeczywista towaru paczkowanego.
Zbadano laboratoryjnie 30 opakowań jednostkowych na zgodność ilości rzeczywistej z deklaracją producenta
na opakowaniu. Nie stwierdzono przypadku zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.
3. Prawidłowość oznakowania zagranicznych środków spożywczych.
Sprawdzeniem objęto 68 partii produktów, wartości 4771 zł, z których zakwestionowano 2 partie wyrobów
cukierniczych wartości 52 zł, tj:
- 1 partia z uwagi na podanie nazwy sugerującej użycie jako składnika podstawowego kaszy jaglanej,
natomiast w składzie wymieniono na pierwszym miejscu: kasza kukurydziana 80%, kasza jaglana tylko 20%,
- 1 partia z uwagi na podanie substancji lub produktów powodujących alergie bez wyraźnego odróżnienia od
reszty składników, braku podania przed datą sformułowania „Najlepiej spożyć przed...”, oraz informację
o wartości odżywczej podano wyłącznie w języku obcym.
4. Aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia oraz warunki
przechowywania.
Badaniem objęto 68 partii środków spożywczych wartości 4771 zł nie stwierdzając nieprawidłowości.
5. Identyfikowalność dostawców.
Na wszystkie sprawdzane towary przedsiębiorcy posiadali dowody dostaw.
6. Identyfikacja kontrolowanych przedsiębiorców.
Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność gospodarczą zgodnie z posiadanymi
wpisami.
7. Przestrzeganie obowiązku w zakresie przechowywania orzeczeń lekarskich do celów
sanitarno-epidemiologicznych.
Powyższe zagadnienie sprawdzono w 8 placówkach nie stwierdzając nieprawidłowości.
WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI
 wydano 1 decyzję w przedmiocie odstąpienia od wymierzenia przedsiębiorcy kary pieniężnej na
podstawie art. 40a ust. 5c ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych,
 nałożono 1 mandat karny w wysokości 50 zł za popełnienie wykroczenia z art.136§2 Kw,
 skierowano 4 wystąpienia pokontrolne do 1 importera i 3 dystrybutorów kwestionowanych
produktów wnosząc o wprowadzanie do obrotu produktów o jakości handlowej zgodnej z deklaracją
w oznakowaniu,
 skierowano 1 pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych,
 skierowano 1 pismo do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej,
 4 sprawy w toku.
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