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KONTROLA JAKOŚCI HANDLOWEJ 
ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW 
ORAZ ZIEMNIAKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI  
Z UWZGLĘDNIENIEM OZNAKOWANIA  
KRAJEM POCHODZENIA POLSKA
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Z uwagi na nieprawidłowości ujawnione w wyniku kontroli re-
alizowanych na zlecenie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów w I kwartale 2020 r., Inspekcja Handlowa w dniach 
od 15 kwietnia do 19 czerwca 2020 r. kontynuowała kontrole ja-
kości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków, w 
szczególności z uwzględnieniem oznakowania krajem pocho-
dzenia Polska, w ramach programu kontroli DIH-1.702.2.2020.KG.
Pierwszy etap tej kontroli został przeprowadzony w okresie od 12 
do 27 lutego 2020 r., zaś informacja z jej wyników została opubli-
kowana na stronie internetowej UOKiK https://www.uokik.gov.pl/
aktualnosci.php?news_id=16288&news_page=1. Kolejny etap zre-
alizowano od 28 lutego do 9 kwietnia 2020 r. 

We wszystkich kontrolach  sprawdzeniem obejmowano świeże 
owoce i warzywa, wobec których zachodzi największe ryzyko po-
dania błędnego kraju pochodzenia ze względu na ich dostawy 
nie tylko z Polski, ale również z innych państw Unii Europejskiej 
oraz krajów pozaunijnych, tj. pomidory, ogórki, kapusty, cebulę, 
czosnek, jabłka, marchew, truskawki oraz ziemniaki. Ponadto 
dodatkowo skontrolowano m.in.: cukinię, sałaty, seler, por, kala-

repę, rzodkiewki, rabarbar, pomidory cherry, paprykę czerwoną, 
koperek, natkę pietruszki, korzeń pietruszki, buraki, kapusty, ba-
kłażany, pieczarki, kalafior, melony, gruszki, winogrona ciemne 
bezpestkowe. Kontrolę przeprowadzano w zakresie „widzianym 
oczyma klienta” tj. w miejscu sprzedaży konsumentom.  

W okresie od 15 kwietnia do 19 czerwca 2020 r. na terenie całego 
kraju skontrolowano łącznie 154 placówki, w tym 119 należących 
do sieci handlowych kontrolowanych w poprzednich etapach tj. 
Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, Delikatesy Centrum, Dino, E. 
Leclerc, Intermarche, Kaufland, Lidl, Mila, Netto, Polomarket, Sto-
krotka, Tesco. Nieprawidłowości stwierdzono w 52 placówkach 
(33,8 proc. skontrolowanych), m.in. w sklepach ABC, Groszek, 
Piotr i Paweł, Lewiatan, Lidl, Mila, Delikatesy Centrum, Kaufland, 
Dino, Tesco, Intermarche, Polomarket, Netto, Biedronka, Arhelan, 
Auchan, Marketvita, Prim, Tomi Markt, Selgros Cash & Carry oraz 
innych placówkach niesieciowych. 
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cenie poddano ogółem 956 partii świeżych owoców i warzyw, 
kwestionując 177 partii (18,5 proc. skontrolowanych), w tym 115 
partii (12 proc.) ze względu na błędną informację o kraju pocho-
dzenia lub jej brak. 

Nieprawidłowości w zakresie błędnie podanego kraju pocho-
dzenia (tj. podanie kraju pochodzenia Polska dla produktu za-
granicznego, podanie zagranicznego kraju pochodzenia dla pro-
duktu polskiego lub podanie kilku krajów pochodzenia, w tym 
Polska, bez wskazania właściwego) stwierdzono w przypadku  
48 partii (5 proc. skontrolowanych) świeżych owoców i warzyw, 
m.in.: podano kraj pochodzenia Polska dla: sałaty lodowej z Hisz-
panii, pomidorów papryczkowych czerwonych z Hiszpanii, pomi-
dorów Cherry gałązka z Maroka, cebuli z Holandii. Stwierdzono 
również informowanie jednocześnie o kilku krajach pochodzenia 
w tym Polska, np. w przypadku gruszki Konferencja z Holandii 
czy też marchwi z Holandii.

Ze względu na brak podania kraju pochodzenia kwestionowa-
no 67 partii produktów (7 proc.), np. paprykę czerwoną, kapustę 

młodą, pomidory gałązka, pomidory koktajlowe i seler młody z 
nacią.

Najwięcej nieprawidłowości z uwagi na niewłaściwą informację 
dotyczącą pochodzenia produktu lub jej brak zaobserwowano w 
sklepach: ABC (100 proc., zakwestionowanych partii, skontrolo-
wano 1 sklep), w innych niesieciowych (50 proc., skontrolowano 8 
sklepów), Groszek (47,7 proc., skontrolowano 3 sklepy), Piotr i Pa-
weł (25 proc., skontrolowano 1 sklep), Lewiatan (23,5 proc., skon-
trolowano 3 sklepy), Lidl (20,3 proc., skontrolowano 11 sklepów), 
Mila (20 proc., skontrolowano 1 sklep), Delikatesy Centrum (19,8 
proc., skontrolowano 16 sklepów), Kaufland (18,3 proc., skontro-
lowano 11 sklepów) i Dino (12,5 proc., skontrolowano 12 sklepów) 
(Tab.1.).
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TABELA 1

Zestawienie wyników 
kontroli świeżych 
owoców i warzyw 
pod względem 
znakowania krajem 
pochodzenia (kontrole 
przeprowadzone w 
okresie od 15 kwietnia 
2020 r. do 19 czerwca 
2020 r.) – opracowanie 
własne.
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Poprawę oznakowania świeżych owoców i warzyw krajem po-
chodzenia w stosunku do poprzednich kontroli w tym zakresie 
zaobserwowano w sklepach sieci E. Leclerc (zmniejszenie nie-
zgodności w tym zakresie o 26,4 p.p.), Mila (o 17,5 p.p.), Inter-
marche (o 12,6 p.p.), Netto (o 9,2 p.p.), Aldi (o 7,7 p.p.), Delikatesy 
Centrum (o 7,4 p.p.), Stokrotka (o 4,8 p.p.) i Biedronka (o 1,7 p.p.). 
Dotychczasowe kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakre-
sie oznakowania krajem pochodzenia w sklepach sieci Auchan. 
Istotną zmianę zaobserwować można również w sklepach sieci 
Carrefour, gdzie już od drugiego etapu kontroli nie ujawniono 
niezgodności w powyższym zakresie (wyk.1.).
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WYKRES 1

Porównanie 
stwierdzonych 
niezgodności z uwagi 
na błędną informację 
o kraju pochodzenia 
lub jej brak w okresie 
28.02-09.04.2020 r. i 
12.02-27.02.2020 r. w 
stosunku do kontroli 
przeprowadzonej w 
tym zakresie w okresie 
15.04.-19.06.2020 r. – 
opracowanie własne.
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Podsumowanie wyników kontroli świeżych owoców  
i warzyw za I półrocze 2020

Większość kontroli w ww. okresie została zrealizowana w ra-
mach programu kontroli i doraźnych zleceń Prezesa UOKiK 
z uwzględnieniem sygnałów i zgłoszeń od  konsumentów o 
nieprawidłowościach (115 kontroli).  

Na terenie całego kraju skontrolowano łącznie 395 
placówek, w tym 356 należących do sieci handlowych, 
najwięcej należących do sieci: Biedronka, Lidl, Kaufland, 
Aldi, Delikatesy Centrum, Carrefour, Intermarche, Netto, Te-
sco Dino, Stokrotka, Auchan i 39 sklepów nienależących 
do sieci handlowych. Nieprawidłowości stwierdzono w 
140 placówkach (35,4 proc. skontrolowanych), m.in. w sk-
lepach  Delikatesy Centrum, Intermarche, Kaufland, Dino, 
Netto, Lidl, Biedronka, Tesco i innych sklepach niesiecio-
wych.  

Ocenie poddano ogółem 3527 partii świeżych owoców 
i warzyw, kwestionując 549 partii (15,6 proc. skon-
trolowanych), w tym 358 partii (10,2 proc.) ze względu na 
błędną informację o kraju pochodzenia lub jej brak.

Nieprawidłowości w zakresie błędnie podanego kraju po-
chodzenia (tj. podanie kraju pochodzenia Polska dla pro-

duktu zagranicznego, podanie zagranicznego kraju pocho-
dzenia dla produktu polskiego lub podanie kilku krajów 
pochodzenia, w tym Polska, bez wskazania właściwego) st-
wierdzono w przypadku 212 partii (6 proc. skontrolowanych) 
świeżych owoców i warzyw. Ze względu na brak podania 
kraju pochodzenia kwestionowano 146 partii produktów 
(4,1 proc.).  

Największy odsetek partii świeżych owoców i warzyw 
nieprawidłowo oznakowanych w zbadanych  z uwagi na 
niewłaściwą informację dotyczącą pochodzenia produk-
tu lub jej brak zaobserwowano: w sklepach zgrupowanych 
jako inne niesieciowe (32,6 proc., skontrolowano 39 sk-
lepów), Delikatesach Centrum (25,2 proc., skontrolowano 
32 sklepy),   E. Leclerc (17,3 proc., skontrolowano 7 sklepów), 
Intermarche (15,9 proc., skontrolowano 23 sklepy), Lewi-
atan (14,6 proc., skontrolowano 7 sklepów), Lidl (9,6 proc., 
skontrolowano 36 sklepów),  Dino (9,1 proc., skontrolowa-
no 17 sklepów), Kaufland 8,3%, skontrolowano 36 sklepów). 
Ponadto duży odsetek nieprawidłowości stwierdzono także 
w innych sklepach sieciowych, przy czym z uwagi na małą 
liczbę skontrolowanych wyniki kontroli nie stanowią reprez-
entacji dla tych sieci. Należą do nich sklepy ABC (100 proc., 
zakwestionowanych partii, skontrolowano 1 sklep), Groszek 
(47,7 proc., skontrolowano 3 sklepy), Piotr i Paweł (25 proc., 
skontrolowano 1 sklep). Szczegóły zawiera Tab. 2.
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TABELA 2

Zestawienie wyników 
kontroli świeżych 
owoców i warzyw 
pod względem 
znakowania krajem 
pochodzenia (kontrole 
przeprowadzone w 
I półroczu 2020 r.) – 
opracowanie własne.
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Z dniem 1 lipca 2020 r. kompetencje w obszarze jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych przejmie Inspek-
cja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych pod-
legła Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


