Informacja z wyników  kontroli prawidłowości funkcjonowania sklepów spożywczych,
w których stwierdzono nieprawidłowości  w toku poprzednich  kontroli

Wojewódzki  Inspektorat   Inspekcji  Handlowej w Warszawie, w  ramach  kontroli własnych,  w  III kwartale 2014r, przeprowadził kontrole w 20 placówkach  handlu  detalicznego.  
Celem  kontroli  było  eliminowanie  nieprawidłowości występujących w placówkach handlowych, w których w toku poprzednich kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania terminów przydatności do spożycia lub dat minimalnej trwałości, posiadania orzeczeń lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych, stosowania  przyrządów pomiarowych. 
1.  Przestrzeganie dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia.
W toku bieżących kontroli powyższe zagadnienie sprawdzono w toku 17 kontroli. Nieprawidłowości stwierdzono w  6 placówkach. Zakwestionowano  ogółem  36 partii  środków spożywczych  na  łączną  wartość   335,07zł. Zakwestionowane partie  towarów  wycofano ze  sprzedaży  i  przeznaczono  na  cele  własne.
W toku poprzednich kontroli  powyższe  zagadnienie   sprawdzono  w  16 placówkach handlu detalicznego.  Nieprawidłowości  stwierdzono w   9 placówkach.
Powyższą nieprawidłowość  dotyczącą  badanego  zagadnienia  stwierdzono ponownie  u czterech   przedsiębiorców.  

2. Posiadanie orzeczeń lekarskich. 
W  toku bieżących  kontroli  powyższe zagadnienie sprawdzono  w 14  placówkach handlu detalicznego.  Nieprawidłowości  nie  stwierdzono.
W toku poprzednich kontroli powyższe  zagadnienie badano w  11 placówkach  handlu  detalicznego.  Nieprawidłowości   stwierdzono wówczas u 1 przedsiębiorcy, który  w  toku  kontroli  wykonał  żądanie  w zakresie uzyskania aktualnego   wpisu   w książeczce   zdrowia zatrudnionego pracownika. 

3. Stosowanie  przyrządów pomiarowych
W toku bieżących kontroli powyższe zagadnienie badano  w 10 placówkach. Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono w  7  placówkach.
Skierowano  do przedsiębiorcy ustne  żądanie, które zostało wykonane w trakcie  kontroli.
W  trakcie  kontroli usunięto stwierdzone nieprawidłowości. 
W toku poprzednich  kontroli  powyższe  zagadnienie  sprawdzano  w  10  placówkach  handlu detalicznego. Nieprawidłowości stwierdzono w  6 placówkach.
Powyższą  nieprawidłowość stwierdzono ponownie u trzech przedsiębiorców. 

4. Dodatkowe   zagadnienia
 W  toku bieżących  16  kontroli  sprawdzono  rzetelność obsługi nabywców  poprzez dokonanie zakupu  kontrolnego. Nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Ponadto w toku bieżących kontroli badano prawidłowość uwidaczniania cen w  toku 10 kontroli. Nieprawidłowości stwierdzono w toku  8  kontroli. Skierowano 3 żądania, które  zostały  wykonane  w  trakcie  kontroli.  W pozostałych 5 placówkach przedsiębiorcy wyeliminowali  stwierdzone nieprawidłowości.  

5. Wykorzystanie  ustaleń  kontroli 
W związku  z  ujawnionymi  w trakcie  bieżących kontroli  nieprawidłowościami:      
-  nałożono 15  mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę  2900zł ,  z czego:
•    z  art. 137 §1 Kw  -  2   mandaty  karne kredytowane na wartość  400zł,
•  z art. 137 §1 Kw oraz  art. 26 ust.1 pkt.2 ustawy  Prawo o miarach -   5  mandatów  karnych   kredytowanych  na wartość 1150zł, 
•  z art. 26 ust. 1  pkt. 2   ustawy   Prawo  o  miarach  - 2  mandaty  karne  kredytowane  na  wartość  200zł,
•  z  art. 137 §1 KW oraz  art. 100 ust. 1 pkt. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i  żywienia- 1 mandat karny kredytowany na wartość 200zł.
•   z  art. 100 ust. 1 pkt. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i  żywienia -  5  mandatów  karnych   kredytowanych  na  wartość 950zł.
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