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O P A K O W A N I E
zapewnienie bezpieczeństwa:  produkt/konsument



odwrócenia 

łańcucha żywnościowego

TREND
KONSUMENT

PRZEMYSŁ 
ROLNO 

-
SPOŻYWCZY

HANDEL

ROLNICTWO

ŚRODKI 
PRODUKCJI 

I 
USŁUGI obrót towarów 

i usług między 
ogniwami

MODEL PERSPEKTYWICZNY

PRZED 1989



nasycenie rynku produktami żywnościowymi    



RYNEK SERÓW 
I 

TWAROGÓW 
W POLSCE



SEROWARSTWO 
W POLSCE 

Wysoki udział 
przetwórstwa mleka

w Polsce

Duży udział w :

rozdysponowaniu 
surowca,

produkcji sprzedanej 
sektora, 

eksporcie Szajner 2014



• dynamiczny wzrost 

• duże zmiany w jej strukturze (np. wzrost produkcji serów 

dojrzewających) oraz poszerzenie oferty asortymentowej 
(np. sery pleśniowe,  twarożki smakowe)

sery dojrzewające i topione

PRODUKCJA I KONSUMPCJA 

SERÓW I TWAROGÓW

Szajner 2014



POPYT WEWNĘTRZNY NA SERY 
TENDENCJA WZROSTOWA

KONSUMPCJA PER CAPITA
JEST MNIEJSZA NIŻ W UE-15

DUŻE RÓŻNICE 
W POZIOMIE KONSUMPCJI 

MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI 
TYPAMI GOSPODARSTW

PRODUKCJA I KONSUMPCJA 

SERÓW I TWAROGÓW

Szajner 2014



SEROWARSTWO 
W POLSCE 

PERSPEKTYWY 
ROZWOJU !!

EKSPORT 
I MOŻLIWOŚCI 

WZROSTU
POPYTU W KRAJU

Szajner 2014



OPAKOWANIA
SERÓW

I 
TWAROGÓW



EMOCJEPRZEKAZY 
NIEWERBALNE

PRZEKAZY 
WERBALNE

JĘZYK OPAKOWANIA

nazwa marki, 
informacja, 
producent 

kolor, forma 
graficzna 

opakowania



EMOCJE PRAWO

O P A K O W A N I E nośnik komunikatów



DESIGN OPAKOWANIA
nowoczesne narzędzie zintegrowanego marketingu   



Ograniczenie funkcji

OPAKOWANIA
komunikacyjna, 

informacyjna

ograniczenie 
możliwości i szans 

wykorzystania 
jego wpływu 

na KONSUMENTA



poszukiwanie korzyści 
wynikających 

z funkcjonalnych 
i materialnych 

aspektów zakupu
poszukiwanie emocji, 

wzruszeń, 
zabawy i fantazji





OPAKOWANIE
pięciosekundowa reklama produktu

Kotler, Keller 2013



PIĘCIOSEKUNDOWA REKLAMA PRODUKTU

dostrzeżenie produktu

wywołanie intencji zakupu

wykreowanie pozytywnych emocji i wrażenia



ŚRODKI 
PRZEKAZU 

WIZUALNEGO

WYPROMOWANIE 

PRODUKTU
WYEKSPONOWANIE 

MARKI

OPAKOWANIE
integralny element 
produktu  i marki
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WSPÓŁUCZESTNICZENIE 

PRODUCENTA 
W POSZCZEGÓLNYCH 

ETAPACH PROCESU 

PROJEKTOWANIA 

OPAKOWANIA  

JEDNOSTKOWEGO 

PRODUKTU



WYMOGI: 

TECHNICZNE
TECHNOLOGICZNE 

PRAWNE

Zanim nowy produkt 
trafi a rynek



TESTY 
MARKETINGOWE 

(WZBUDZANIE 

EMOCJI, 
ROZPOZNAWALNOŚĆ)

potencjalni odbiorcy



•HISTORIA PRODUKTU 
• SPECYFIKACJA 

• GRUPA ODBIORCÓW
• WIZJA MARKI PRODUKTU 

• CECHY UŻYTKOWE 
OPAKOWANIA 

PROJEKT 
NOWEGO OPAKOWANIA



•ANALIZA PRODUKTÓW 
I OPAKOWAŃ FIRM 
KONKURENCYJNYCH 

•ZAPOZNANIE SIĘ 
Z LOKALNYMI

ORAZ MIĘDZYNARODOWYMI 
TRENDAMI RYNKOWYMI

PROJEKT 
NOWEGO OPAKOWANIA



LOKALNE

ORAZ 
MIĘDZYNARODOWE 

TRENDY RYNKOWE

PROJEKT 
NOWEGO OPAKOWANIA

Trend Hunter
XTC World Innovation Panorama 
Leatherhead Food Research
New Nutrition Business 
Food Bev Media
Food manufacture
Dairy reporter
Nutra ingredients
Food navigator
Institute of Food Technologists (IFT)

… uczestniczenie w branżowych spotkaniach, festiwalach, targach etc

World Dairy Innovation Awards 2014
Konkurs sponsorowany przez Tetra Pak 



TRENDY 2015 - ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE I ZDROWIETRENDY 2015 - ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE I ZDROWIE

New Nutrition Business

Naturalnie funkcjonalny

Przekąski

Troska o wygląd

Białko

Dobre i złe 
węglowodany

Bez cukru, bez laktozy 
Mniej soli

Bez  tłuszczu
Bez alergenów

Cukier

Funkcjonowanie 

przewodu 

pokarmowego

TłuszczProdukty 
mleczne 2.0



• POZYCJONOWANIE

• KOLORYSTYKA

• KONTRAST

• ROZMIAR OPAKOWANIA

• INNOWACYJNOŚĆ

INSTRUMENTY
WPŁYWAJĄCE NA ZDOLNOŚĆ ZAUWAŻENIA 

PRODUKTÓW
NA PÓŁCE SKLEPOWEJ 



SZATA KOLORYSTYCZNA OPAKOWAŃ

ZASADY PROJEKTOWANIA

Aspekty estetyczno–techniczne

kolor kontrast typografia układ 
przestrzenny

… duże pole manewru



• unikanie stosowania powierzchni odblaskowych

• zapewnienie kontrastu między tłem a drukiem

• unikanie zestawiania razem kolorów 

czerwonego i zielonego

• stosowanie silnych, zdecydowanych kolorów

• unikanie cieniowania tekstu

SZATA KOLORYSTYCZNA OPAKOWAŃ
ZASADY PROJEKTOWANIA

odbijanie światła, mała czytelność druku

daltonizm

lepsze oddziaływanie, łatwiejsza identyfikacja

trudności w odczytaniu przez osoby z wadami wzroku 



SZATA KOLORYSTYCZNA OPAKOWAŃ

CZCIONKA

opakowania 
małogabarytowe 

czcionki o charakterystycznym 
czytelnym kształcie

informacje najważniejsze, 
gdzie ich użycie poparte 
jest stosowną wielkością

kolor  czcionki wyraźny kontrast z tłem 

czcionki o kształtach 
fantazyjnych 



• unikanie długich linii tekstu pisanego małą czcionką,

• stosowanie przerw między liniami,

• stosowanie ramek, wypunktowania, różnicowania kolorów,

• dzielenie tekstu na części i zamieszczanie go w odrębnych przestrzeniach,

• wybiórcze użycie pisma pogrubionego lub kursywy,

• czcionki różnej wysokości w jednym przekazie tekstowym (ułatwia czytanie)

OPAKOWANIE
wielkość druku, kolor i krój pisma 

ZASADY PROJEKTOWANIA



ZDJĘCIE 
realistycznie, niezawodność,  szybko , tanio

ILUSTRACJA

długi proces  tworzenie,  drogo

1. 

2. 

3. 
ZDJĘCIE

+ 

ILUSTRACJE

Journal of Economics, Business and Management, Vol. 3, No. 12, December 2015

Khwanchai Sukkon , The Use of Images in Graphic Design on Packaging of Food and Beverages



• na zdjęciu widać nazwę produktu, 
znaki towarowe, nazwę marki

• obraz samego produktu
• zdjęcie z odwołaniem do  emocji

ZDJĘCIE





• obraz emocjonalny,
• obraz eksponujący produkt, 

nazwę, znaki towarowe  
lub markę, 

• maskotka / prezenter

ILUSTRACJE



5-7 sekund

ISTOTA PIERWSZEGO WRAŻENIA   



EMOCJE
PODŚWIADOMOŚĆ



SAMOOCENA KONSUMENCKA 

POMIARY PSYCHOFIZYCZNE 

• badanie aktywności sercowo-naczyniowej, 
• badanie objętości przepływającej krwi szybkości 

i amplitudy tętna, 
• badania różnicy potencjałów elektrycznych 

między zewnętrzną a wewnętrzną częścią siatkówki 
i pomiędzy rogówką a twardówką, 

• zmiany w oddychaniu, 
• badanie wariograficzne

BADANIA EKSPRESJI EMOCJI 

• obserwacja form zachowania 
• badanie mimiki twarzy

METODOLOGIA POMIARÓW EMOCJI 



NIE TYLKO WYGLĄD SIĘ LICZY 

PRAWO



•ZŁOŻONOŚĆ ŁAŃCUCHA 
ŻYWNOŚCIOWEGO

•ROZWÓJ INNOWACYJNYCH  
PRODUKTÓW

•NOWE TRENDY W SPRZEDAŻY 
I DYSTRYBUCJI

ROŚNIE LICZBA INFORMACJI 
OBOWIĄZKOWYCH NA OPAKOWANIU

UAKTUALNIANIE
KOMUNIKATÓW INFORMACYJNYCH



ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
I RADY (WE) NR 1169/2011 

w sprawie przekazywania konsumentom informacji  na temat żywności

Opublikowane 22 listopada 2011 r. 
Weszło w życie 13 grudnia 2011 r.

Stosuje się od dnia 13 grudnia 2014 r. 

nowe definicje, informacje: wartość odżywcza, wykaz składników,
przejrzyste i pełne informacje o alergenach, pochodzenie (kraj lub miejsce)
wielkość czcionki, wymagania dla informacji przekazywanych dobrowolnie  



wszystkie informacje znajdujące się 
na opakowaniu środka spożywczego

KONSUMENT
REGULACJE 

PRAWNE
PRODUCENT

DYSTRYBUTOR

ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI TO... 

•OPAKOWANIE, 
•DOKUMENTY TOWARZYSZĄCE,

•ULOTKI, 
•OBWOLUTY, 
•ZAWIESZKI 

WYRAZY
•OPISY

•ZNAKI TOWAROWE, FIRMY
•ELEMENTY GRAFICZNE

•SYMBOLE



• nazwy,  rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, miejsca 
pochodzenia, metod produkcji

• przypisywania produktowi działania lub właściwości, 
których w rzeczywistości nie posiada

• sugerowania, że produkt posiada szczególne właściwości, 
które w rzeczywistości posiadają wszystkie podobne produkty

• przypisywania środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania 
chorobom lub ich leczenia lub odwoływać się do takich  właściwości

ZNAKOWANIE 
nie może wprowadzać w błąd w odniesieniu do:



•nieznajomość przepisów prawnych 
lub ich nieprawidłowa interpretacja,

•błędy  popełniane podczas procesu
produkcyjnego, w tym stosowanie 
surowców o niskiej jakości 
lub nieprzestrzeganiu receptur;
•celowe  wprowadzaniu  konsumenta 
w błąd.

ZNAKOWANIE



WPROWADZANIE W BŁĄD - PRZYKŁADY

• Brak w wykazie wszystkich składników użytych do produkcji (np. chlorku wapnia, 
barwników, substancji konserwujących).

•Wskazanie w wykazie składników składnika, którego faktycznie nie stosowano 
(np. karotenu).

•Podanie w wykazie składników innego składnika niż faktycznie zastosowano 
w produkcji, np. wymieniono „substancję konserwującą – lizozym 
(białko jaja kurzego)”, podczas gdy użyto: azotanu potasu.

•Umieszczenie na opakowaniu wizerunku składników (np. ziół), których nie było 
w składzie wyrobu przy braku sformułowania „propozycja podania”.

•Stosowanie określenia „tradycja” przy braku potwierdzenia na stosowanie tradycyjnych 
metod produkcji.

•Wskazanie lub wydłużenie terminu przydatności do spożycia/daty minimalnej trwałości 
bez posiadania odpowiednich badań przechowalniczych.



•Brak wskazania źródła składnika alergennego, np. podano "lizozym" zamiast 
"lizozym białka jaja kurzego”.

•Podanie zawyżonej / zaniżonej masy netto w stosunku do rzeczywistej masy netto.
•Podanie niepełnych lub niezgodnych z wpisem do KRS danych identyfikujących 

producenta.
•Podanie na etykiecie zawartości tłuszczu w postaci sformułowań typu 
„ok…”, „nie mniej niż…”, „min…”.

•Brak informacji o sposobie pakowania, tj. „pakowany w atmosferze ochronnej” lub 
„pakowano  w atmosferze ochronnej”.

•Brak wskazania klasy jakości produktu, podczas gdy producent uwzględnia różne 
klasy jakości handlowej.

•Podanie klasy jakości tj. „Klasa I”, w przypadku produktu dla którego producent 
przewiduje tylko jedną klasę jakości.

WPROWADZANIE W BŁĄD - PRZYKŁADY



•WYRAŹNE, 
•NIEUSUWALNE, 

•WIDOCZNE ,
•NIEPRZYSŁONIĘTE PRZEZ INNE PISANE 

BĄDŹ PRZEDSTAWIANE GRAFICZNIE INFORMACJE 

INFORMACJE OBOWIĄZKOWE: 



NAZWA PRODUKTU
ILOŚĆ NETTO LUB LICZBA SZTUK

POWYŻSZY WYMÓG NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU OPAKOWAŃ 
LUB POJEMNIKÓW O NAJWIĘKSZEJ POWIERZCHNI MNIEJSZEJ NIŻ 10 CM2

POLE WIDZENIA  



INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

• NAZWA ŚRODKA SPOŻYWCZEGO,

• SKŁADNIKI ŚRODKA SPOŻYWCZEGO, W 
TYM SKŁADNIKI ALERGENNE

• DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI LUB 
TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA

• DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOTU 
WPROWADZAJĄCEGO PRODUKT NA 
RYNEK, 

• MIEJSCE I ŹRÓDŁO POCHODZENIA

• ZAWARTOŚĆ NETTO

• WARUNKI PRZECHOWYWANIA, JEŻELI …

• OZNACZENIE PARTII PRODUKCYJNEJ

• SPOSÓB PRZYGOTOWANIA LUB 
STOSOWANIA, JEŻELI …

• WARTOŚĆ ODŻYWCZA



OPAKOWANIA LUB POJEMNIKI 
O NAJWIĘKSZEJ POWIERZCHNI MNIEJSZEJ NIŻ 10 CM3

• NAZWA PRODUKTU
• SKŁADNIKI ALERGENNE
• ILOŚĆ NETTO
•DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI 
LUB TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA

INFORMACJE OBOWIĄZKOWE



• precyzja informacji (rodzaj środka spożywczego)
•umożliwienie odróżnienia
•informacje towarzyszące (postać środka spożywczego, procesy technologiczne w produkcji) 

NAZWA PRODUKTU

INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

brak tej informacji mógłby wprowadzić konsumenta w błąd

w proszku, liofilizowany, głęboko mrożony, UHT, suszony, surowy, pasteryzowany, sterylizowany itd.



W PRZYPADKU BRAKU TAKICH PRZEPISÓW POWINNA BYĆ NAZWA ZWYCZAJOWA 
ŚRODKA SPOŻYWCZEGO LUB SKŁADAĆ SIĘ Z OPISU TEGO ŚRODKA SPOŻYWCZEGO 

LUB SPOSOBU JEGO UŻYCIA

powinna odpowiadać nazwie ustalonej dla danego rodzaju środków spożywczych  
w przepisach prawa żywnościowego

INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

NAZWA PRODUKTU



NAZWA ZWYCZAJOWA – NOWA DEFINICJA 

NAZWA AKCEPTOWANA PRZEZ KONSUMENTÓW
BEZ POTRZEBY JEJ DALSZEGO WYJAŚNIANIA

jogurt

majonez musztarda

frytki

piwo

INFORMACJE OBOWIĄZKOWENAZWA PRODUKTU



INFORMACJE OBOWIĄZKOWENAZWA PRODUKTU

NAZWA 
OPISOWA

• weryfikacja przepisów pod kątem 
sprawdzania czy nazwa, którą 

producent chce zastosować, 
jest określona w przepisach 

• uwzględnienie wprowadzenia opisu 
odróżniającego, ale w pełni oddającego 
charakter produktu

• nazwa determinuje rozmieszczenie 
na opakowaniu innych informacji



•BEZWODNY TŁUSZCZ MLECZNY

•SER
•JOGURT

•KEFIR 
•KUMYS

•VILLI/FIL
•SMETANA

WYŁĄCZNIE DLA PRZETWORÓW MLECZNYCH 
ZAREZERWOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE NAZWY:

•FIL 
•SERWATKA,
•ŚMIETANKA

•MASŁO
•MAŚLANKA, 

•MASŁO TOPIONE
•KAZEINA

INFORMACJE OBOWIĄZKOWENAZWA PRODUKTU



Codex Standard 283-1978 

INFORMACJE OBOWIĄZKOWENAZWA PRODUKTU

PODZIAŁ SERÓW ZE WZGLĘDU NA TWARDOŚĆ 
I SPOSÓB DOJRZEWANIA 

Ze względu na twardość: Ze względu na sposób dojrzewania:

< 51 Bardzo twardy Dojrzewający 
49-56 Twardy Pleśniowy dojrzewający 
54-69 Półtwardy Niedojrzewający
> 67 Miękki W solance 

Procentowa zawartość 
wody w masie 
beztłuszczowej 

OGÓLNY CODEX STANDARD - SER 



Pełnotłusty (jeśli zawartość FDM  jest równa lub większa niż 60%); 

Tłusty (jeśli zawartość FDM jest równa lub większa niż 45% 
ale mniejsza niż 60%); 

Półtłusty (jeśli zawartość FDM jest równa lub większa niż 25%
ale mniejsza niż 45%); 

Częściowo odtłuszczony (jeśli zawartość FDM jest równa lub większa niż 
10% ale mniejsza niż 25%); 

Chudy (jeśli zawartość FDM jest mniejsza niż 10%) 

INFORMACJE OBOWIĄZKOWENAZWA PRODUKTU

FDM - procentowa zawartość tłuszczu w suchej masie 
Codex Standard 283-1978 

OGÓLNY CODEX STANDARD - SER 



Nazwa pod którą środek spożywczy jest wprowadzany do 
obrotu 
nie może być zastąpiona znakiem towarowym, nazwą marki 
lub nazwą handlową (wymyśloną)

NAZWA PRODUKTU

INFORMACJE OBOWIĄZKOWE



wyprodukowanego w innym państwie członkowskim UE, 
(zgodnie z obowiązującymi w nim przepisami), 
może być stosowana w oznakowaniu tego środka spożywczego 
wprowadzonego do obrotu na terytorium RP, 
jeśli umożliwia konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości 
tego środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów.

(sama lub w połączeniu z dodatkowym opisem zamieszczonym w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie) 

INFORMACJE OBOWIĄZKOWENAZWA PRODUKTU



INSTRUKCJA UŻYCIA

O ile jest wymagana, 
musi być podana 
SŁOWNIE I LICZBOWO, 

nie można 
zastąpić jej symbolami

INFORMACJE OBOWIĄZKOWEINSTRUKCJA UŻYCIA



niska  liczba urodzeń 
wydłużanie przeciętnego trwania życia ludzkiego 

zwiększony odsetek osób starszych 

ZMIANY  DEMOGRAFICZNE



MINIMALNA WIELKOŚĆ CZCIONKI 
dla wszystkich informacji obowiązkowych:

INSTRUKCJA UŻYCIA INFORMACJE OBOWIĄZKOWECZCIONKA

• co najmniej 1,2 mm wysokości

• co najmniej 0,9 mm w przypadku opakowań 
lub pojemników o największej powierzchni 
mniejszej  niż 80 cm3



NAJWIĘKSZA POWIERZCHNIA wytyczne Komisji Europejskiej 
oraz wytyczne PFPZ

INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1/3 całkowitej 
bocznej powierzchni opakowania

kształt cylindryczny

kształt prostokątny

stosunek wysokości 
do szerokości

INSTRUKCJA UŻYCIA INFORMACJE OBOWIĄZKOWECZCIONKA

pole widzenia, jako miejsce przekazania  podstawowych obligatoryjnych informacji istotnych dla konsumenta 



odmienna czcionka 

styl czcionki 

w wykazie składników

INFORMACJE OBOWIĄZKOWEINSTRUKCJA UŻYCIA INFORMACJE OBOWIĄZKOWECZCIONKA

SKŁADNIKI ALERGENNE

tło dla czcionki 



KAŻDY PRZYPADEK
nawet w przypadku:

produktów zwolnionych z podawania wykazu składników, 
produktów nieopakowanych, 
produktów dla gastronomii

WYJĄTEK: składnik alergenny występuje w nazwie produktu

•zboża zawierające gluten i produkty pochodne
•skorupiaki i produkty pochodne
•jaja i produkty pochodne
•ryby i produkty pochodne
•orzeszki ziemne i arachidowe oraz produkty pochodne
•soja i produkty pochodne
•mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)

•orzechy 
•seler i produkty pochodne
•gorczyca i produkty pochodne
•nasiona sezamu i produkty pochodne
•dwutlenek siarki i siarczany w stężeniu powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w 
przeliczeniu na SO2
•łubin i produkty pochodne
•mięczaki i produkty pochodne

OBOWIĄZKOWOSKŁADNIKI ALERGENNE



•… gdy pominięcie mogłoby 
wprowadzać konsumentów 
w błąd
• dla podstawowego składnika 
produktu o ile jego pochodzenie 
jest inne niż deklarowane 
pochodzenie całego produktu

INFORMACJE OBOWIĄZKOWEINSTRUKCJA UŻYCIA INFORMACJE OBOWIĄZKOWEKRAJ LUB MIEJSCE 
POCHODZENIA OBOWIĄZKOWE



INFORMACJE OBOWIĄZKOWEINFORMACJE OBOWIĄZKOWEINSTRUKCJA UŻYCIA INFORMACJE OBOWIĄZKOWEWYKAZ SKŁADNIKÓW 

SKŁADNIK ŻYWNOŚCI 

każda substancja występująca w żywności, 
w tym substancje dodatkowe i aromaty, 

użyta przy wytwarzaniu lub przygotowywaniu 
środków spożywczych, obecna w gotowym 

produkcie, nawet jeżeli jest w zmienionej formie



INFORMACJE OBOWIĄZKOWEINFORMACJE OBOWIĄZKOWEINSTRUKCJA UŻYCIA INFORMACJE OBOWIĄZKOWEWYKAZ SKŁADNIKÓW -
NAGŁÓWEK

podaje się nazwę składnika 
wg masy w porządku malejącym

„Składniki” 
lub informacja  zawierająca ten wyraz 

Nie można użyć innego określenia



Podaje się ich:

nazwę lub numer 
oraz 

zasadniczą funkcję technologiczną, 
którą ta substancja pełni w środku spożywczym

Informacje obowiązkoweINFORMACJE OBOWIĄZKOWEINFORMACJE OBOWIĄZKOWEINSTRUKCJA UŻYCIA INFORMACJE OBOWIĄZKOWEWYKAZ SKŁADNIKÓW 

DOZWOLONE SUBSTANCJE DODATKOWE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008
z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie dodatków do żywności



NUMER PARTII

wg 
Dyrektywy 2011/91/UE 

Rozporządzenie MRiRW Dz.U. 2004.83.772

INFORMACJE OBOWIĄZKOWE



• nazwa produktu
• data minimalnej trwałości
• wszelkie specjalne warunki przechowywania 
lub użycia

• nazwa i adres podmiotu działającego 
na rynku spożywczym odpowiedzialnego 
za informację nt żywności

WIELOPAKI

INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

ZAWIERAJĄCE 
OPAKOWANIA 

JEDNOSTKOWE 
W PEŁNI OZNAKOWANE



WARTOŚĆ ODŻYWCZA 

13.12.2014r. 13.12.2016r. 

INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Oświadczenia żywieniowe 
i zdrowotne 
Fortyfikacja

Zgodność z 1169/2011



WARTOŚĆ ODŻYWCZA 

13.12.2014r. 13.12.2016r. 

Jeżeli informacja o wartości odżywczej jest 
przekazywana na zasadzie dobrowolności 

musi spełniać wymagania 
rozporządzenia 1169/2011

INFORMACJE OBOWIĄZKOWE



CAŁA ŻYWNOŚĆ
ROZPORZĄDZENIE 1169/2011

ZAŁĄCZNIK V

OD 13.12.2016

WARTOŚĆ ODŻYWCZA INFORMACJE OBOWIĄZKOWE



• zawartości energii,
• tłuszcz, 
• kwasy tłuszczowe nasycone, 
• węglowodany, 
• cukry,
• białko, 
• sól

WARTOŚĆ ODŻYWCZA INFORMACJE OBOWIĄZKOWE



Zamknięta lista składników odżywczych, które można dobrowolnie zadeklarować:

• kwasy tłuszczowe jednonienasycone
• kwasy tłuszczowe wielonienasycone
• alkohole wielowodorowe
• skrobia
• błonnik
• każda z witamin lub każdy ze składników mineralnych 
(wymienionych w załączniku XIII część A pkt 1 i obecnych w znaczącej 
ilości zgodnie z jej definicją w załączeniu XIII część A pkt 2)

dodatkowe składniki odżywcze

WARTOŚĆ ODŻYWCZA INFORMACJE DOBROWOLNE

Nie można deklarować dodatkowych składników spoza powyższej listy, chyba, 
że wynikają z zastosowanych dozwolonych oświadczeń żywieniowych i/lub zdrowotnych

DODATKOWE SKŁADNIKI ODŻYWCZE



energia kJ/kcal

tłuszcz g

w tym:

kwasy tłuszczowe nasycone g

tłuszcze trans g

kwasy tłuszczowe jednonienasycone g

kwasy tłuszczowe wielonienasycone g

węglowodany g

w tym:

cukry g

poliole g

skrobia g

błonnik g

białko g

sól g

witaminy i składniki mineralne jednostki określone w załączniku do

rozporządzenia

Kolejność prezentacji informacji o energii i składnikach odżywczych

WARTOŚĆ ODŻYWCZA INFORMACJE DOBROWOLNE



MIEJSCE DEKLARACJI

składniki wymieniane w oświadczeniach, 
inne niż obowiązkowe i dobrowolne, 
podaje się poza tabelą wartości 
odżywczej,  ale w jej pobliżu

DODATKOWE SKŁADNIKI ODŻYWCZE WYNIKAJĄCE Z OŚWIADCZEŃ

WARTOŚĆ ODŻYWCZA INFORMACJE DOBROWOLNE



„Zawiera znikome ilości …” 
bezpośrednio w pobliżu informacji o wartości odżywczej 

(w pobliżu tabeli wartości odżywczej)

ZNIKOME ILOŚCI OBOWIĄZKOWYCH SKŁADNIKÓW

Przewodnik KE (strona internetowa)
w zakresie dopuszczalnych tolerancji składników odżywczych

WARTOŚĆ ODŻYWCZA INFORMACJE OBOWIĄZKOWE



Porcje lub jednostkowe ilości produktu 
należy wskazywać bezpośrednio 

w pobliżu informacji  o wartości odżywczej

PORCJE

WARTOŚĆ ODŻYWCZA INFORMACJE DOBROWOLNE



• produkty wymienione w załączniku V (woda, zioła, przyprawy, sól, substancje 

słodzące, kawa, herbata, napary, ocet, aromaty, dodatki, substancje pomocnicze w przetwórstwie, 
żelatyna, enzymy, drożdże, guma do żucia)

• żywność w opakowaniach lub pojemnikach, 
których  największa powierzchnia wynosi mniej niż 25 cm2

• produkty nieopakowane lub  pakowane w miejscu sprzedaży 
na życzenie konsumenta

• żywność nieprzetworzona, 
• żywność przetworzona, gdzie jedynym procesem przetwórczym było  
dojrzewanie, żywność jednoskładnikowa 

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU 
PODAWANIA INFORMACJI

WARTOŚĆ ODŻYWCZA 

INFORMACJE DOBROWOLNE



„referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej 
osoby dorosłej (8 400 kJ/2000 kcal)” 

OBOWIĄZKOWY 
KOMUNIKAT

w odniesieniu do porcji produktu

dozwolone pod warunkiem, 
że skrót ten zostanie na etykiecie rozwinięty 

(w dowolnym miejscu na opakowaniu)
STOSOWANIE SKRÓTU RWS 

WARTOŚĆ ODŻYWCZA INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

% RWS 

(referencyjna wartość spożycia) 
w odniesieniu do 100 g lub 100 ml produktu 

W POBLIŻU OBOWIĄZKOWY KOMUNIKAT

BRAK OBOWIĄZKU



Ograniczenie do podania:
• wartości energetycznej 
lub 
•wartości energetycznej, 
ilości tłuszczu, nasyconych kwasów tłuszczowych, 
cukrów i soli

Informacja o wartości odżywczej 
można wyrazić 
tylko w przeliczeniu na porcję lub jednostkową 
ilość żywności

ŻYWNOŚĆ NIEOPAKOWANAWARTOŚĆ ODŻYWCZA 

INFORMACJE DOBROWOLNE



PODSUMOWANIECZYSZCZENIE ETYKIET? 
PRZYSZŁOŚĆ?

USUNIĘCIE SKŁADNIKA 

Z ETYKIETY 
-

następstwo  eliminacji 
konkretnego składnika 

z produkcji określonego 
środka spożywczego

OPTYMALIZACJA 
RECEPTURYprodukty 

ekologiczne, 
tradycyjne, 

regionalne na bazie 
naturalnych i 

nieprzetworzonych 
składników 

spożywczych

KONSUMENT 
DOKONUJĄCY 

ŚWIADOMEGO 
WYBORU



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


