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INFORMACJA
z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi realizując program
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DIH-81- 3 (1)/14/AnŁ przeprowadził
w 2015 roku ogółem 41 kontroli, obejmując nimi:
- 27 sklepów detalicznych,
- 11 placówek gastronomicznych,
- 3 hurtownie.
Celem tych kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez przedsiębiorców
przepisów regulujących obrót wyrobami alkoholowymi w magazynach hurtowych,
jednostkach sprzedaży detalicznej i punktach gastronomicznych oraz eliminowanie z rynku
wyrobów pochodzących z nielegalnych źródeł, stwarzających potencjalne zagrożenie dla
zdrowia konsumentów.
Nieprawidłowości stwierdzono w 17 placówkach, co stanowiło 41% placówek objętych
kontrolą.
3.1.Przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
3.1.1. Kontrole sklepów i punktów gastronomicznych:
a) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu lub poza miejscem skontrolowano w 25 placówkach i w 6 z nich
stwierdzono nieprawidłowości.
w 2 sklepach monopolowych prowadzona była sprzedaż napojów alkoholowych
bez wymaganych zezwoleń (zmiana wspólników spółki cywilnej);
w 1 barze prowadzona była sprzedaż piwa bez zezwoleń,
w 1 punkcie detalicznym w okresie od 01 czerwca do 24 sierpnia 2015r.
dokonano hurtowej sprzedaży wyrobów alkoholowych bez wymaganych
zezwoleń 227 przedsiębiorcom na łączną kwotę 1.733.098 zł
w 1 placówce gastronomicznej dokonano sprzedaży napojów alkoholowych
wbrew warunkom posiadanych zezwoleń.
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Pozostali przedsiębiorcy posiadali ważne zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych znajdujących się w obrocie handlowym, zezwolenia te były decyzjami
administracyjnymi wydawanymi przez odpowiednie organy.
b) Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia w ustawowych terminach wnieśli opłaty za
korzystanie z tych zezwoleń.
c) Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia dokonywali zakupu napojów alkoholowych od
przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów
alkoholowych.
d) Działalność w zakresie obrotu napojami alkoholowymi wykonywana była przez
przedsiębiorcę określonego w zezwoleniu oraz w miejscu w nim wskazanym.
e) Nie stwierdzono przypadków niepowiadomienia w ciągu 14 dni organu zezwalającego
o zmianach stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy.
f) Przedsiębiorcy, którzy w zezwoleniach mieli określone godziny sprzedaży napojów
alkoholowych przestrzegali tych godzin.
g) Wszystkie znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe (wyroby spirytusowe
i winiarskie) oznaczone były znakami akcyzy skarbowej.
h) W 11 placówkach stwierdzono brak wywieszki informującej o szkodliwości
spożywania napojów alkoholowych.
i) Objęte kontrolą sklepy były placówkami o powierzchni poniżej 200 m2.
j) Nie stwierdzono przypadków sprzedaży
nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.

napojów

alkoholowych

nieletnim,

k) W punktach sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych nie stwierdzono
przypadków ich konsumpcji.
l) Kontrolowane placówki nie były usytuowane na terenie zakładów opieki zdrowotnej,
szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz
dworców.
m) Żadna z kontrolowanych placówek nie prowadziła sprzedaży napojów alkoholowych
w miejscach określonych przez gminy, gdzie istnieje stały lub czasowy zakaz ich
sprzedaży.
n) Przeprowadzone kontrole nie wykazały stosowania przez
niedozwolonej reklamy lub też promocji napojów alkoholowych.

przedsiębiorców

o) Objęte kontrolą sklepy detaliczne nie prowadziły sprzedaży napojów alkoholowych
przez Internet.

2

3.1.2. Kontrola magazynów hurtowych:
a) Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy (3 hurtownie) posiadali ważne zezwolenia na
prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.
b) W kontrolowanych hurtowniach sprzedaż napojów alkoholowych odbywała się
wyłącznie dla przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenia na obrót detaliczny,
bądź hurtowy napojami alkoholowymi.
c) Sprawdzono prawidłowość oznakowania znakami skarbowymi akcyzy 28 partii
napojów alkoholowych wartości 106.659 zł.
d) Wszyscy przedsiębiorcy posiadali w sprzedaży napoje alkoholowe pochodzące od
producentów oraz od przedsiębiorców posiadających zezwolenie na hurtowy obrót
napojami alkoholowymi.
e) Sprzedaż napojów alkoholowych była wykonywana przez zatrudnionych przez
przedsiębiorcę pracowników w miejscu wymienionym w zezwoleniu.
f)

Przedsiębiorcy użytkowali magazyny do których posiadali tytuł prawny.

g) Nie stwierdzono przypadków zmian stanu faktycznego i prawnego nie zgłoszonych
organowi zezwalającemu.
3.3.Przestrzeganie przepisów ustawy o podatku akcyzowym
Przestrzeganie przepisów ustawy o podatku akcyzowym w odniesieniu do
wyrobów alkoholowych (wyroby tytoniowe przesłano przy informacji z dnia 30.12.2015r.)
badano w 16 placówkach, gdzie kontrolą objęto 188 partii, w tym:
160 partii w placówkach detalicznych,
28 partii w hurtowniach.
a) Wyroby alkoholowe oznaczone były banderolami naklejonymi w sposób prawidłowy
i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań bez ich uszkodzenia;
b) banderole nie były zniszczone ani uszkodzone;
c) wyroby oznaczone były właściwymi, posiadającymi odpowiednie nominały
banderolami;
d) napoje alkoholowe oznaczone były banderolami niewykazującymi cech
zafałszowania.

W związku z ustaleniami kontroli:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi wszczął dochodzenia z art. 45³
ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
w 1 przypadku (dotyczy dwóch przedsiębiorców) skierowano sprawę do Policji
w związku z podejrzeniem popełnienia występku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi;

3

w 11 przypadkach nałożono mandaty karne kredytowane w kwocie 1650 zł za
popełnienie wykroczenia z art. 45 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
w 1 przypadku wydano, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej,
decyzję zarządzającą zaprzestania hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych
przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży do czasu
uzyskania stosownego zezwolenia;
w 11 przypadkach zażądano usunięcia nieprawidłowości poprzez uwidocznienie
wywieszki informującej konsumentów o szkodliwości spożywania alkoholu.
Ponadto przesłano:
31 informacji do organów zezwalających na prowadzenie sprzedaży napojów
alkoholowych (wójt, burmistrz, prezydent miasta);
1 informację do Marszałka Województwa Łódzkiego.
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