
Seminarium dotyczące znakowania żywności ekologicznej

Warszawa, 9 września 2014

Wymagania prawne odnoszące się do 

znakowania środków spożywczych 

– zasady ogólne 
doświadczenia kontrolne Inspekcji Handlowej



Dlaczego znakuje 

się żywność?

Na rozgrzewkę…
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 Informacja o produkcie i jego cechach 

charakterystycznych – odbiorcą: konsument i inni 

przedsiębiorcy (przewaga konkurencyjna) 

 Ułatwienie w wyborze produktu (ostrzeżenia, 

alergie, autentyczność, certyfikacje)

 Ułatwienie w korzystaniu z produktu (sposób 

użycia, termin przydatności do spożycia, data 

minimalnej trwałości)

 Rozwiewanie kontrowersji uczestników rynku 

(GMO, nanotechnologie, kraj pochodzenia, fair 

trade) 

 Informacje o przedsiębiorcy – odbiorcą: ci, 

którzy mają „problem” z przedsiębiorcą

 Ułatwienie w transporcie lub przechowywaniu

towarów (standardy opakowań, kontrola dostaw)

 Marketing i promocja

Dlaczego?
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 Dawno, dawno temu… żywność produkowana, 

przyrządzana i zbywana w tym samym miejscu –

ludzie wiedzieli (bo widzieli) co jedzą

 Dawno temu… bardziej zaawansowana 

konserwacja produktów żywnościowych oraz ich 

składników, masowa ich produkcja ze składników 

pochodzących od różnych dostawców

 1838 – regularne podróże transatlantyckie i 

globalny transport

 1870-te… - wynalazek ciągłego chłodzenia

 1912 (1916) - sklep samoobsługowy

 1917 – koszyk sklepowy

 1936 – wózek supermarketowy

 1963 – pierwszy hipermarket w Europie

 1979 – zakupy online (przez teletekst)

Dlaczego?
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 W zasadzie władze państwowe albo 

same tworzą przepisy…

 …albo inspirują przedsiębiorców do 

ustanowienia systemu oznakowania

 1855 cesarz Napoleon III zlecił 

opracowanie systemu klasyfikacji win 

bordoskich 

 Ocena 61 chateaux m.in. na podstawie 

cen z kilkudziesięciu lat i podpięcie ich 

do 5 klas (cru) 

 Stało się to podstawą dla podobnych 

systemów, w tym wprowadzonego w 

1923 w dolinie Rodanu przez barona 

Pierre Le Roy de Boiseaumarié, który w 

1935 doprowadził do uchwalenia AOC 

oraz powstania INAO

Kto „organizuje” oznakowanie?
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Kto wymyśla nazwę?
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Kto wymyśla nazwę?
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Kto wymyśla nazwę?
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1. …zgodne z prawem

2. …zgodne z deklaracją

3. …zgodnie z „wrażeniem”

4. …jednolicie

5. …tego, co jest a nie tego, czego 

w produkcie nie ma

6. …jako informowanie a nie 

marketing

Oznakowanie…
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OZNAKOWANIE

Wszystkich artykułów rolno-spożywczych

Konkretnego artykułu rolno-spożywczego

Prezentacja i reklama (w sklepach, internecie, w trakcie 

promocji, reklamy stacjonarne, w mediach…)

Zagadnienia horyzontalne (oświadczenia żywieniowe i 

zdrowotne, towary paczkowane / oferowane luzem)

Zagadnienia dotyczące wszystkich produktów, nie tylko 

żywnościowych: działalność gospodarcza, ewidencja 

podmiotów, ceny, przepisy sanitarne etc., prohibicyjne 

(licencje), konsumenckie, podatkowe, akcyzowe…

Oznakowanie dobrowolne (nazwa fantazyjna, szczególne 

właściwości, dobrowolne deklaracje)

Oznakowanie…

https://www.google.pl/url?q=http://www.isis-europe.eu/unsc&sa=U&ei=qMBrU6xDxLjtBpG1gOAJ&ved=0CDMQ9QEwAw&usg=AFQjCNGLTGjvzqhKWXVBt_LB6aJRDOGloA
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Vanuatu.svg
https://www.google.pl/url?q=http://police.ge/en/ministry/structure-and-offices/international-relations-department/euro-atlantic-integration/european-union&sa=U&ei=zMBrU9-eF4Gv7Abs-IHYCw&ved=0CC0Q9QEwAA&usg=AFQjCNFEV0gcH-tI_2GAgt9cFb444OJkyw
https://www.google.pl/url?q=http://pl.wikipedia.org/wiki/Stosunki_polsko-tureckie&sa=U&ei=5cBrU5S8Cuvy7Aavq4CwBA&ved=0CDUQ9QEwBA&usg=AFQjCNF5Q74AtV3Tb6NUZM5VkMVMxk3ksw
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Croatia.svg


Stosownie do art. 14-19 rozporządzenia WE 178/2002:

 Obowiązek niewprowadzania na rynek żywności niebezpiecznej

 Odpowiedzialność wszystkich podmiotów na wszystkich etapach produkcji, 

przetwarzania i dystrybucji za zgodność żywności z wymaganiami i ich 

kontrolę

 Obowiązek monitorowania i identyfikowania wszystkich w łańcuchu 

produkcji, przetwarzania i dystrybucji (zasada „krok w przód, krok wstecz”) 

 Obowiązek odpowiedniego etykietowania żywności (także prezentacji i 

reklamy)

 Obowiązek podejmowania działań dobrowolnych przez przedsiębiorców –

producentów oraz współpracy ze strony dystrybutorów 

 Obowiązek informowania i współpracy z organami urzędowej kontroli 

żywności
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 Odpowiedzialność 

cywilna za 

wprowadzenie na rynek 

produktu 

niebezpiecznego

 Odpowiedzialność karna za popełnianie 

przestępstw np.:

 Przeciwko życiu lub zdrowiu (w tym 

wytwarzanie / wprowadzanie do obrotu 

szkodliwych dla zdrowia środków 

spożywczych

 Fałszowanie dokumentów 

Oznakowanie…



DANE:

 Mięso mielone z indyka

 „Skład: mięso indycze 98%, sól, 

błonnik, przeciwutleniacz E300, 

stabilizatory: E330, E331”

 Zgodnie z przepisami rozporządzenie 

853/2004: „mięsem mielonym jest 

mięso bez kości [dodatkowa 

definicja], które zostało rozdrobnione 

na kawałki i zawiera mniej niż 1% 

soli”

 Partia warta 55,92 zł, kara za 

nieprawidłowe oznakowanie w 

wysokości 1.000 zł

PYTANIA:

 Czy oznakowanie jest właściwe?

 Czy wysokość kary jest prawidłowa?
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1. …zgodnie z prawem (I) 



1. …zgodnie z prawem (II)
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1. …zgodnie z prawem (II)

DANE:

 Ser Edamski Mleczny Dar – tłuszcz 

obcy 93,82% 0,11 (próbka 

zasadnicza), 99,66% (próbka 

kontrolna)

PYTANIA:

 Czy to jest ser czy wyrób 

seropodobny?

 Czy jest to wprowadzenie w błąd 

konsumentów?

 Czy naruszenie interesów 

konsumentów jest rażące? 



DANE:

 59 partii wędlin (łączna wartość 3409,59 zł) 

nieoznakowanych składem surowcowym, z czego 12 

oznakowanych jako „mięso wieprzowe 100%, 

mieszanka przyprawowa, przyprawy naturalne oraz 

peklosól”, ale bez podania informacji o alergenach, 

przeciwutleniaczach, wzmacniaczach smaku i 

aromatu, cukrze gronowym, ekstraktach 

drożdżowych itp. oraz 

 Musli tropikalne 15 opakowań o wartości 58,35 zł 

(16,8% mieszanki owocowej a stwierdzono średnio 

13,7%)

 Kara w wysokości 10 287,12 zł (trzykrotność 

korzyści majątkowej wędlin i jednokrotność musli)

PYTANIA:

 Czy oznakowanie jest właściwe?

 Jak można ocenić wymierzone sankcje?
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2. …zgodnie z deklaracją (I)



2. …zgodnie z deklaracją (II)
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DANE:

 Filety z limandy żółtopłetwej w ilości 

1,1 tony wartości 16,8 tys. zł)

 Obecność fosforu dodanego 

(niezadeklarowanego w oznakowaniu) 

oraz zawyżona ilość glazury 

(deklarowano 25%, faktycznie 30,4%)

PYTANIA:

 Ile glazury może być w produktach 

tego rodzaju?

2. …zgodnie z deklaracją (II) 
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DANE:

 Aromatyzowane napoje winne 

owocowe „Pokuta” oraz „Górska 

Wiśnia Mocna”

 Pokuta – moc deklarowana 9% 

(faktycznie 7%) oraz obecność kwasu 

sorbowego 47 mg/l

 Górska Wiśnia Mocna – moc 

deklarowana 10% (faktycznie 6,6%) i 

kwas benzoesowy 171 mg/l

PYTANIA:

 Czy należało deklarować wykaz 

składników produktów?

 Czy ilość środków konserwujących 

obecnych w produkcie uzasadniają 

tezę, że są to śladowe ilości?

2. …zgodnie z deklaracją (III) 

https://www.google.pl/url?q=http://www.winka.net/wino/gorska-wisnia-mocna-1193.html&sa=U&ei=SwSDU9-JKYuI7Aatm4HwAg&ved=0CC0Q9QEwAA&usg=AFQjCNFJ1rtT0Ca2Hd72_WoVyV9sJ-nQhw


3. …zgodnie z „wrażeniem” (I)
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PYTANIE:

 Czy to oznakowanie jest prawidłowe 

(czy w ten sposób udzielono pełnej, 

rzetelnej i prawdziwej informacji w 

jednoznaczny i bezpośredni sposób 

prezentując produkt i jego 

charakterystykę)?
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 Konsumentów wprowadzono w błąd, ponieważ sposób skonstruowania 

etykiet nie pozwalał na jednoznaczną identyfikację charakteru 

produktu, a tym samym nie wyczerpywał zobowiązania przedsiębiorcy 

do udzielenia pełnej, rzetelnej i prawdziwej informacji. 

 Podstawowe informacje istotne z punktu widzenia konsumenta powinny 

znajdować się na ściance przedniej i w sposób bezpośredni umożliwiać 

konsumentowi określenie typu tłuszczu do smarowania. 

 Na podstawie oznakowania wywołano przeświadczenie, że konsument 

nabywa produkt odmienny niż w rzeczywistości. 

 Wprowadzanie w błąd może mieć miejsce również w przypadku 

używania w oznakowaniu prawdziwych informacji na temat produktu, 

jeżeli wywołują one u konsumenta mylne wrażenie.

 W obecnych warunkach rynkowych konsumenci świadomi są ogromnej 

różnorodności oferowanych im towarów i powinni z rozwagą podchodzić 

do sposobu, w jaki są one prezentowane, ale nie upoważnia to jednak 

producenta do wykorzystywania oznaczeń wywołujących 

skojarzenia z zupełnie innym produktem (WSA w Warszawie 

z dnia 3 kwietnia 2012 r., sygn. VI SA/Wa 2271/11). 

3. …zgodnie z „wrażeniem” (I)
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3. …zgodnie z „wrażeniem” (II)
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DANE:

 „UHT Łąkowe zawartość tłuszczu 3,2%” 

 Na dole opakowania „Z polskiego mleka”

 Z boku opakowania informacja: „produkt do picia UHT”

 W wykazie składników ujawniono: [większą czcionką]

mleko odtłuszczone 96,8%, tłuszcz roślinny 3,2%

PYTANIA:

 Czy to oznakowanie jest prawidłowe?

3. …zgodnie z „wrażeniem” (II)



Quiz 1
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 Niecelowe i 

niezamierzone

 Wygląd jak 

mleko

 Zachęta do 

związania 

klientów ze 

sklepem

 Sklep złapał 

się w pułapkę



4. …jednolicie (I)
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 Oferowany był produkt oznakowany jako Ekstra Masło (na etykiecie) 

oraz na krawędzi kostki: „Produkt złożony maślany” i „ Masło 

trzyczwarte smarowne jogurtowe z niskim cholesterolem”, oraz 

wymieniając w składzie: zawartość tłuszczu ogółem – 82%: tłuszcz 

mleczny – 62%, serwatka jogurtowa z tłuszczem roślinnym, barwnik –

mieszanina karotenów

 Czy to wprowadza w błąd konsumentów?

 W odwołaniu strona podnosi, że…
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4. …jednolicie (II)
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5. …tego co jest

DANE:

 Napis „jaja wiejskie” – wiejski krajobraz, 

symbol nioski

 Jaja z chowu klatkowego (niewidoczne 

miejsce, podane jeden raz)

 Napis „wolne od GMO” (użyty siedmiokrotnie)

 Nazwa przedsiębiorcy BjoBjo 

PYTANIA:

 Czy oznakowanie jest prawidłowe?

 Co sugeruje nazwa „jaja wiejskie”?

 Do czego odnosi się informacje o GMO?

 Co sugeruje nazwa przedsiębiorcy?

 Czy konsumenci są przyzwyczajeni do 

eksponowania informacji o tradycyjnych 

metodach chowu?

 Co myślą konsumenci?
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Jak Pani / Pan rozumie deklarację 

typu „od zwierzą karmionych 

paszami wolnymi od GMO” 

umieszczaną na mleku, jajkach, 

mięsie? 

Wyniki badań społecznych zleconych

przez Prezesa Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów w

Instytucie Badawczym IPC i EU-

Consult w 2013 roku. N=1000

N=1000. Pytanie zadawane 

wszystkim respondentom. 

5. …tego co jest



28

5. …tego co jest
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DANE:

 Produkt oznakowany jako: 

 „Delma EXTRA z masłem”

 na spodzie pojemnika opis produktu, w 

tym nazwa środka spożywczego 

„Margaryna półtłusta z dodatkiem masła” 

oraz wykaz składników: „woda, oleje i 

tłuszcze roślinne, skrobia modyfikowana, masło 

(0,5%), sól (0,3%), maślanka w proszku, 

emulgatory (mono– i diglicerydy kwasów 

tłuszczowych, lecytyna, polirycynooleinian 

poliglicerolu), substancja konserwująca 

(sorbinian potasu), regulator kwasowości (kwas 

cytrynowy), aromat, barwnik (beta-karoten), 

witaminy: A, D3, E. Zawartość tłuszczu 39%”.

PYTANIA:

 Czy prawidłowo użyto oznakowania „z masłem”?

 Czy można mówić o naruszeniu interesów konsumentów, skoro informacja o 

ilości masła była jednak podana?

 W jakim celu używa się określeń „z masłem” w tym przypadku?

6. …jako informowanie a nie marketing

http://1.bp.blogspot.com/-XV8AoQOEAo8/T1sjbBuAt9I/AAAAAAAABCw/CfwL1so5N98/s1600/Delma+Extra+z+Mas%C5%82em.jpg
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 Podkreślenie obecności masła w produktach zawierających 0,5% masła 

nie było uzasadnione. Ilość taka nie stanowi istotnego składnika dla 

scharakteryzowania środka spożywczego – margaryny półtłustej, 

ponieważ każda margaryna może – zgodnie z prawem - zawierać do 3% 

tłuszczu mlecznego (miksy tłuszczowe 10% – 80% w całkowitej 

zawartości tłuszczu).

 Doszło do wprowadzenia konsumentów w błąd poprzez oznakowanie 

środka spożywczego także poprzez podanie informacji o procentowej 

zawartości masła wyłącznie w wykazie składników na spodzie 

opakowania, tj. polu widzenia niewidocznym przy pierwszym 

spojrzeniu)

 Znanym problemem jest nadużywanie w oznakowaniu tłuszczów do 

smarowania innych niż mleczne nazw (i ich pochodnych) 

zarezerwowanych dla tłuszczów mlecznych, które są towarem droższym 

i generalnie wyżej cenionym przez konsumentów. Bez wątpienia w 

rozpatrywanym przypadku margaryny o nazwie „Delma extra z masłem” 

słowa „masło” użyto ze względów marketingowych, a nie czysto 

informacyjnych.

6. …jako informowanie a nie marketing



Dekalog 

przedsiębiorców

Na zakończenie…
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 Przestrzegaj prawa, bo poza nim nie ma żadnych 

innych wymagań

 Nie fałszuj

 Nie wprowadzaj w błąd

 Najlepszą reklamą jest prawdziwa informacja

 Pisz o tym, co jest w produkcie a nie o tym, czego w 

nim nie ma

 Monitoruj wrażenia konsumentów – oni mają rację

 Monitoruj swoich dostawców – ufaj, ale sprawdzaj

 Ponoś odpowiedzialność i dziel się nią, jeśli to 

możliwe

 Monitoruj swoich konkurentów, ale nie wzoruj się na 

innych – sam bądź benchmarkiem

 Monitoruj organy kontroli – odwołuj się od decyzji 

(jeśli chcesz i masz argumenty)

Na zakończenie…



Co sugeruje takie oznakowanie?

…płynne przejście
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Źródła: 
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Wikipedia.org
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Materiały wojewódzkich inspektoratów Inspekcji 

Handlowej w Gdańsku, Katowicach, Kielcach, 

Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie i 

Wrocławiu

Archiwum autora

Źródła i inspiracje
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www.uokik.gov.pl

Dziękuję za uwagę

www.uokik.gov.pl
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