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Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadamia, że w dniu          

19 września 2018 r. w ramach sprawowanego nadzoru nakazał, w drodze decyzji, 1 

przedsiębiorcy Pawłowi Koteckiemu wykonującemu działalność pod nazwą „SYNCHRO 

Paweł Kotecki” w Łodzi przy ul. Nasiennej 8, wycofanie z obrotu handlowego                    

zafałszowanego oregano oznaczonego datą minimalnej trwałości „03/2020” i numerem partii 

„ORE 18063”, pochodzącego z Turcji, którego dystrybutorem (zgodnie z oznakowaniem      

na opakowaniu zbiorczym) była Aldona Ciecierska wykonująca działalność pod nazwą 

„Aldona Ciecierska MAGDAL”, Konstantynów Łódzki, ul. Dolna 17.  
 

Przeprowadzone, w Laboratorium w Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów                 

w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, analizy wykazały:  

 

− dominującą ilość innych roślin niż z rodzaju Origanum oraz znaczną ilość 

zdrewniałych łodyżek – stwierdzono 89 % fragmentów roślin innych niż suszone 

liście lebiodki (tylko nieliczne suszone liście, kwiatostany i łodyżki lebiodki 

z gatunku Origanum onites, w ilości dominującej pokruszone, drobno rozdrobnione 

twarde liście innych roślin) oraz 9,1 % zdrewniałych łodyżek, kory (norma          

PN-ISO 7925:2001 „Suszona lebiodka (Origanum Vulgare L). Liście całe lub 

rozdrobnione. Wymagania” wskazuje, że zawartość rozdrobnionych łodyżek i innych 

części rośliny nie powinna przekraczać 3 %); 
 

− niski udział związków charakterystycznych dla olejku eterycznego z oregano – 

w wyniku badania stwierdzono 49,6 % karwakrolu i tymolu w olejku eterycznym 

(zgodnie z Farmakopeą Polską X (2014)  tom I Origani Herba - ziele lebiodki winno 

być nie mniej niż 60 %). 
 

Powyższą informację podaję do publicznej wiadomości 2.  

 

        

 

 

Podstawa prawna 

1 art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1063 

obecnie Dz. U. z 2018 poz. 1930) 

2 art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1063 obecnie 

Dz. U. z 2018 poz. 1930) 


