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Plan prezentacji 

• Wymagania wobec produktu, charakterystyka 
konsumenta a pomysł na produkt 

• Metody analizy sensorycznej w badaniach 
preferencji konsumentów 

• Analiza sensoryczna w kształtowaniu jakości 
produktu 

• Znakowanie produktów rybołówstwa 

• Etykieta produktu przetworzonego w świetle 
prawa żywnościowego 



Wymagania wobec produktu 

 Zgodnie z obowiązującym prawem żywność wprowadzana do obrotu musi być 

bezpieczna dla życia i zdrowia konsumentów. Wszystkie środki spożywcze znajdujące 

się w sprzedaży detalicznej powinny być odpowiednio oznakowane tak, aby 

konsument mógł wybrać produkt według własnych preferencji i potrzeb. Dodatkowo 

znaczna część produktów musi spełniać minimalne standardy jakości handlowej 

określone na poziomie wspólnotowym i krajowym. Dla wyrobów, dla których nie 

określono takich standardów parametry jakościowe określa producent, deklarując 

je przede wszystkim w oznakowaniu. Prawo żywnościowe zakazuje wszelkich 

praktyk mogących wprowadzać w błąd konsumenta, w tym fałszowania artykułów 

spożywczych.  

RAPORT KONSUMENT NA RYNKU ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH  UOKiK 
(W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI PRODUKTÓW MLECZNYCH, MIĘSNYCH, RYBNYCH I MIODU) 



Charakterystyka konsumenta 

• Stanowiących najliczniejszą grupę (61%), entuzjastów charakteryzują 
pozytywne deklaracje oraz zachowania prozdrowotne 

• Samoświadomi (15%) przywiązują wagę do zdrowia i z reguły pamiętają o 
wartościach zdrowotnych w trakcie zakupów 

• Pozoranci cenią zdrowe odżywanie, ale zakupy robią w pośpiechu i rzadko 
zwracają uwagę na skład produktów 

• Z kolei naśladowcy (4%) nie przywiązują wagi do zdrowia, ale podczas 
zakupów kierują się zasadami zdrowego odżywania. Naturalne produkty 
wybierają z powodu alergii lub zaleceń lekarza.  

• Ostatnią, najmniej liczną grupę stanowią niefrasobliwi (3%). Nie dbają o 
zdrowie, wartości odżywcze nie mają dla nich znaczenia, kupują produkty 
tanie lub wyglądające atrakcyjnie.  

 

badania postaw konsumenckich wobec sztucznych dodatków do żywności.  

www.przegladhandlowy.pl/961/postawy-konsumenckie-a-ocena-sztucznych-dodatkow 



Uwarunkowania produkcji czyli etapy w procesie projektowania 
i rozwoju nowego produktu 

•Faza koncepcji 

•Faza prototypu 

•Faza produkcji pilotażowej  

- testy preferencji konsumenckich 
- określenie trwałości produktu w odniesieniu do bezpieczeństwa i 
właściwości sensorycznych 
- źródła surowców pomocniczych 
- alternatywne źródła dostaw surowca 
- analiza i oszacowanie potencjalnych zagrożeń w procesie produkcji 
•Produkcja komercyjna (włączone nowe aspekty: oznakowanie = 
etykietowanie, rodzaj opakowania, transport, systemy kontroli itp. 
•Faza komercjalizacji – strategie marketingowe (gdzie, kiedy i jak sprzedać 
produkt) 



Analiza sensoryczna… 



Testy ocen konsumenckich 

 W badaniach tych konsumenci wskazują określone produkty oraz co 

skłania ich do wyboru danego produktu. Z wykorzystaniem tych metod 
możemy ocenić: 

 

• prototyp produktu, 

• produkt będący na rynku, 

• produkt nowy, ulepszony w stosunku do produktu dotychczasowego, 

• opakowanie, 

• intencje zakupowe i oczekiwania cenowe. 

 



Metoda preferencji 

Który  z produktów  Pan/Pani wybierze ? 

1 3 2 



Metoda akceptacji 

Schemat procesu akceptacji produktu  

Źródło: Babicz-Zielińska B. Sensoryczna ocena jakości żywności 



Metoda akceptacji i skale hedoniczne 

Zaznacz na skali stopień akceptacji (lubienia) danego produktu.  



Przykłady badań preferencji konsumentów co do opakowania 
produktów rybnych 

Anita Kukułowicz, Magdalena Kohnke STAN WIEDZY KONSUMENTÓW DOTYCZĄCY PRZETWORÓW RYBNYCH I SYSTEMU ICH PAKOWANIA     2 013 

W ramach przeprowadzonego badania respondenci mieli wskazać sposób pakowania, który preferują ze względu na 
bezpieczeństwo zapakowanej żywności. 



Przykład zastosowania metod skalowania do oceny preferencji 
spożycia przekąsek rybnych 

Bortnowska G. i inni. Rocznik PZH 2011 62 (3) 



Metoda preferencji konsumenckich w oparciu o kilka wyróżników 

„Analizując wyniki uzyskane dla ryb odłowionych w poszczególnych gospodarstwach (tab.1) 
można znacząco wyższe wartości uzyskane dla gospodarstw A1 i B1. Te dwa gospodarstwa 
wykorzystują inne pasze, niż pozostali producenci. Kontynuacja badań jest niezbędna do 
wyjaśnienia, czy zaobserwowany fenomen jest trwały.” 

Ocena organoleptyczna pstrąga tęczowego z chowu na wodach recyrkulowanych 
Zakrzewski J.1, Goryczko K. 2, Skibniewska K.A.1, Dobosz S.2, Szarek J.1, Guziur J. 
http://www.terazpstrag.pl/o-pstragu/ocena-organoleptyczna-pstraga-teczowego-z-chowu-na-wodach-recyrkulowanych/ 
 



Metoda profilowania sensorycznego 

Metoda ilościowej analizy opisowej (QDA) – przykłady zastosowań: 

 
• Charakterystyka opisowa produktu spożywczego 

• Kształtowanie jakości produktu 

• Wymierna metoda porównawcza 

• Śledzenie zmian jakościowych w czasie 

• Wyznaczanie terminów przydatności do spożycia 

 



Charakterystyka opisowa fileta 

 
  A B C D Ocena średnia 

zapach 2 3 2 2 2,25 

barwa 5 4 5 5 4,75 

tekstura  4 4 4 4 4 

smakowitość 4 5 5 5 4,75 
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Co jest nie tak z zapachem ? 



Profil zapachu 

  produkt opakowany w MAP 

  dzień 1 dzień 5 dzień 10 dzień 15 

wodorostów 5 3 1 0 

świeży 5 4 3 0 

neutralny 1 2 4 2 

rybi 0 1 2 3 

amoniakalny 0 0 1 2 

gnilny 0 0 0 2 

jełki  0 0 0 0 

inny - obcy 0 0 0 2 

  produkt lodowany 

  dzień 1 dzień 5 dzień 10 dzień 15 

wodorostów 5 1 0 0 

świeży 5 2 0 0 

neutralny 1 3 1 0 

rybi 0 1 4 3 

amoniakalny 0 0 3 3 

gnilny 0 0 1 4 

jełki  0 0 0 0 

inny - obcy 0 0 0 0 
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Przechowywany w MAP 

dzień 1 dzień 5 dzień 10 dzień 15
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Skala 0-5 (0 niewyczuwalne; 5 intensywne) 



Wykaz norm dotyczących analizy sensorycznej 

ISO 11136:2014 „General guidance for conducting hedonic tests with 
consumers in controlled area” 



Etykieta 
 element informacyjno - reklamowy 

Produkt nieprzetworzony 

Produkt przetworzony 

Wędrówka przez akty prawne dotyczące znakowania 



Znakowanie produktów rybołówstwa 

19 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 

1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków 

produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(WE) nr 104/2000  

„Produkty rybołówstwa” oznaczają organizmy 

wodne pochodzące z dowolnej działalności 

połowowej lub otrzymywane z nich produkty, 

wymienione w załączniku I; 



ROZDZIAŁ IV ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1379/2013  

INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW  
Artykuł 35  

Informacje obowiązkowe  

Bez uszczerbku dla rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 produkty rybołówstwa              i 
akwakultury, o których mowa w lit. a), b), c) i e) załącznika I do niniejszego 
rozporządzenia, podlegające obrotowi w Unii, niezależnie od ich pochodzenia lub 
metody obrotu nimi, mogą być oferowane do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub 
zakładowi żywienia zbiorowego jedynie wtedy, gdy odpowiednie oznaczenie lub 
etykietowanie zawiera:  
 

a) handlowe oznaczenie gatunku i jego nazwę systematyczną;  
 

b) metodę produkcji, w szczególności następujące sformułowania: „…złowione…” lub 
„…złowione w wodach śródlądowych…” lub „…wyhodowane…”;  
 

c) obszar, na którym produkt został złowiony lub wyhodowany, oraz kategorię 
narzędzia połowowego używanego do połowów, jak określono w pierwszej 
kolumnie w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;  

 

d)  informację czy produkt został rozmrożony;  
 

e)  datę minimalnej trwałości, w stosownych przypadkach.  



 
 

Artykuł 37  
Oznaczenie handlowe  

1. Do celów art. 35 ust. 1 państwa członkowskie sporządzają i publikują wykaz oznaczeń 

handlowych zaakceptowanych na ich terytorium wraz z ich nazwami systematycznymi. 

Wykaz ten obejmuje:  

a) nazwę systematyczną każdego gatunku zgodnie z systemem informacyjnym Fish Base 

lub – w odpowiednich przypadkach – zgodnie z bazą danych ASFIS Organizacji ds. 

Wyżywienia i Rolnictwa (FAO);  

b) oznaczenie handlowe:  

(i) nazwę gatunku w języku urzędowym lub w językach urzędowych danego państwa 

członkowskiego;  

(ii) w stosownych przypadkach, każdą inną nazwę lub nazwy zaakceptowane lub 

dopuszczone lokalnie lub regionalnie.  



Wykaz oznaczeń handlowych gatunków ryb oraz wodnych bezkręgowców  
wprowadzanych do obrotu na rynek polski  

(nazwa polska, nazwa naukowa, kod FAO alfa-3)  
 
 

• Karaś pospolity (Carassius carassius)     FCG  

• Karaś złocisty/chiński (Carassius auratus)     CGO  

• Karp (Cyprinus carpio)      FCP  

• Lin (Tinca tinca)       FTE  

  
    

  
 

Stosownie do art. 7.1.1. ustawy o organizacji rynku rybnego z 5 grudnia 2008 r. 
(Dz.U. 34 poz. 168 z dnia 16.02.2011 r.) minister właściwy do spraw rybołówstwa 
prowadzi wykaz oznaczeń handlowych przyjętych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.  



Przykład etykiety dla świeżych produktów 
nieprzetworzonych i zapakowanych 



Środek spożywczy 

Przepisy krajowe 

Ustawa o BŻ  

Ustawa o JHARS 

Rozporządzenie 1196/2011 
dotyczące znakowania 

żywności 

Przepisy UE 

Inne np. 

Rozp. 1924/2006 

 

Akty prawne: Etykieta produktu 
przetworzonego 



Zanim sporządzimy etykietę 



Podmiotem działającym na rynku spożywczym, 
odpowiedzialnym za informacje na temat 

żywności jest podmiot, pod którego nazwą lub 
firmą jest wprowadzany na rynek dany środek 

spożywczy lub – jeżeli ten podmiot nie 
prowadzi działalności w Unii – importer 

danego środka na rynek Unii. 

Zakres odpowiedzialności  art.8 pkt. 1 

Rozp.1169/2011 



 W prawie żywnościowym podstawowe znaczenie w zakresie 
ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za spełnienie 
wymogów prawa żywnościowego ma art. 17 ust. 12 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002. Zgodnie z powyższym 
przepisem wszystkie podmioty działające na rynku 
spożywczym i pasz zapewniają przestrzeganie przepisów 
prawa żywnościowego na każdym etapie obrotu 

 

Zakres odpowiedzialności  c.d. 

Art. 8 pkt. 3 Rozporządzenia 1169/2011 
Podmioty działające na rynku spożywczym, które nie mają wpływu na 
informacje na temat żywności nie mogą dostarczać żywności, o której 
wiedzą lub w stosunku do której mają podejrzenie…., że jest niezgodna z 
mającym zastosowanie prawem…..  
 



• Dz.U. 2005 nr 187 poz 1577 art. 3 pkt 10, art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 2, art. 40a ust. 1 pkt 4, 
art. 40a ust. 5 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - 
tekst jednolity 

• Dz.U.UE.L 2002 nr 31 poz 1 art. 17 ust. 1 
Rzozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego  

• Dz.U. 2010 nr 136 poz 914 art. 45 ust. 2, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - tekst 
jednolity 

• Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 7, art. 8, art. 77 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst 
jednolity  

  
 

Przykładowy wykaz aktów prawnych mający 
zastosowanie w orzecznictwie sądowym 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051871577
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051871577
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051871577
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051871577
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051871577
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:06:32002R0178:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:06:32002R0178:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:06:32002R0178:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:06:32002R0178:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:06:32002R0178:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:06:32002R0178:PL:PDF
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101360914
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101360914
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101360914
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101360914
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101360914
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000981071
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000981071
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000981071
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000981071
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000981071


Informacje obowiązkowe na etykiecie 



NAZWA 

„nazwa przewidziana w przepisach” oznacza nazwę środka spożywczego 
określoną w mających zastosowanie przepisach unijnych lub, w przypadku braku 
takich przepisów unijnych, nazwę przewidzianą w przepisach ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych mających zastosowanie w państwie 
członkowskim, w którym żywność ta jest sprzedawana konsumentowi finalnemu 
lub zakładom żywienia zbiorowego;  
 
„nazwa zwyczajowa” oznacza nazwę, która jest akceptowana jako nazwa środka 
spożywczego przez konsumentów w państwie członkowskim,  
w którym żywność ta jest sprzedawana, bez potrzeby jej dalszego wyjaśniania;   
 
„nazwa opisowa” oznacza nazwę zawierającą opis środka 
spożywczego, a w razie potrzeby również jego zastosowania, 
który jest wystarczająco jasny, aby umożliwić konsumentom 
poznanie rzeczywistego charakteru tego środka spożywczego i 
odróżnienie go od innych produktów, z którymi może zostać 
pomylony;  



SKŁADNIKI 

nazwy w 

porządku 

malejącym, wg. 

masy użytej do 

wytworzenia * 

Alergeny 
lub reakcje 

nietolerancji 

składniki 

złożone 

% zawartość 

składników 

Wykaz składników 

Najpierw funkcja, później nazwa dodatku lub E 



Wykaz aktów prawnych dotyczących wykazu składników 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1129/2011 z dnia 11 listopada 
2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie 
unijnego wykazu dodatków do żywności  

 

 
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) 
 NR 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) 

 NR 1332/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów 

spożywczych 



Alergeny 

Wykaz substancji i produktów powodujących alergie zamieszczono w załączniku II 
Rozporządzenia 1169/2011  

Czy zawsze musimy informować o alergenach ?   

W przypadku opakowań lub pojemników na żywność, których największa 
powierzchnia ma pole mniejsze niż 10 cm2, wykaz składników można pominąć. W 
przypadku braku wykazu składników obowiązkowe jest jednak wskazanie obecności 
substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji w danym 
środku spożywczym poprzez dodanie słowa „zawiera”, po którym pojawi się nazwa 
substancji lub produktu, które powodują alergie lub reakcje nietolerancji. 

obecności substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji 
nie trzeba wskazywać, jeżeli nazwa środka spożywczego wyraźnie odnosi się do 
substancji lub produktu. 



Alergeny  
a towary nie opakowane ?  

Przekazywanie informacji na temat alergenów lub nietolerancji nieopakowanego 
środka spożywczego jest obowiązkowe. 
 Informacje takie muszą być łatwo dostępne, tak aby konsument miał świadomość 
tego, że w odniesieniu do nieopakowanej żywności występują kwestie związane z 
alergenami i nietolerancją. Dlatego też nie jest możliwe udostępnienie informacji na 
temat alergenów lub nietolerancji tylko i wyłącznie na życzenie konsumenta. 



Oznakowanie środka spożywczego nie może: 
1) wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności: 
a) co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, 
właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, 
metod wytwarzania lub produkcji, 

Skład: …….. regulatora kwasowości kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, przeciwutleniacz – 
askorbinian sodu, wzmacniacz smaku – glutaminian monosodowy, substancji słodzącej 

sacharynian sodu, substancja konserwująca – benzoesan sodu, glukoza  

Nazwa a skład ? 



W dniu 16.12.2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem o sygnaturze: II 
GSK 2033/13, oddalił skargę jednego z producentów, dotyczącą stosowania 
określenia domowy smak w odniesieniu do produktów zawierających w 
swoim składzie substancje dodatkowe. 

Dotychczas, Główny Inspektor JHARS kwestionował tego typu oświadczenia 
na produktach zawierających w swoim składzie dodatki do żywności 
twierdząc, iż oznakowanie takie wprowadza konsumenta w błąd, sugerując 
specjalne właściwości środków spożywczych. 

Jak zaznaczył w uzasadnieniu wyroku NSA: „Przepisy prawa krajowego, jak  
i wspólnotowego jednoznacznie sprzeciwiają się każdej praktyce mogącej w 
jakikolwiek sposób wprowadzać konsumentów w błąd. (…) Informacje na 
opakowaniu wprowadzonych do obrotu artykułów nie odpowiadały 
prawdzie. Oznakowanie sugerowało bowiem konsumentowi, że artykuł jest 
wyprodukowany metodą domową, gdy tymczasem do jego składu dodano 
substancje zagęszczające, które zmieniają zarówno konsystencję jak  
i smak produktu spożywczego. Oznakowanie na opakowaniu powinno 
odzwierciedlać w sposób rzetelny deklarowany przez producenta 
skład artykułu spożywczego i nie pozostawiać żadnych wątpliwości co 
do jego właściwości.” 

Tym samym NSA potwierdził stanowisko Głównego Inspektora JHARS, 
zgodnie z którym określenie domowy w przypadku produktów 
zawierających substancje dodatkowe stanowi naruszenie prawa 
żywnościowego. 

 

Domowy smak ! – orzeczenie NSA 

 



Dane identyfikujące  
(producenta, partie produkcyjną) 

 
 
 
nazwa lub firma i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym  

 
PL 

 
12345678 

 
WE 

12 – województwo 

34 – powiat 

56 – rodzaj działalności 

78- kolejny nr zakładu w powiecie 

•Znak identyfikacyjny musi zostać naniesiony  przed opuszczeniem zakładu przez 
produkt 

 
•Konieczne jest naniesienie nowego znaku  jeżeli z produktu usunięto  opakowanie 
zbiorcze i/lub opakowanie jednostkowe lub produkt jest poddawany dalszemu 
przetworzeniu w innym zakładzie 



TPS czy DMT ? 



• podwójne oznaczenie: 
- masa netto: X g oraz 
-masa netto po odsączeniu: X g; 
 

• oznaczenie porównawcze: 
- masa netto = masa netto po odsączeniu = X g; 
 
• pojedyncze oznaczenie: 
- masa netto po odsączeniu: X g 
- masa netto (bez glazury): X g 

Środek spożywczy w stanie stałym jest prezentowany w środku płynnym, poza masą/ilością netto należy również 
podać masę netto środka spożywczego po odsączeniu. Do celów tego punktu, wodę zamrożoną lub głęboko 
zamrożoną uznaje się za środek płynny, który wymaga podania na etykiecie informacji dotyczącej masy netto, jak 
również masy netto po odsączeniu. Ponadto rozporządzenie w sprawie informowania o żywności stanowi, że w 
przypadku gdy środek spożywczy w postaci zamrożonej lub szybko zamrożonej był glazurowany, masa netto nie 
powinna uwzględniać masy samej glazury (masa netto bez glazury). 

Ilość netto / ilość sztuk 



Towary paczkowane 

 USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych  

 Art. 2., ust.1) towar paczkowany – produkt umieszczony w opakowaniu 

jednostkowym dowolnego rodzaju, którego ilość nominalna, jednakowa dla 

całej partii, odmierzona bez udziału nabywcy, nieprzekraczająca 50 kg lub    

50 l, nie może zostać zmieniona bez naruszenia opakowania  

Zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o towarach paczkowanych wzór znaku 

„e” określa załącznik nr 3 do ustawy, a umieszczanie na opakowaniach 

znaków podobnych do znaku „e” jest zabronione. Znak „e”, o wysokości co 

najmniej 3 mm, umieszcza się na opakowaniu obok oznaczenia nominalnej 

masy lub objętości. 



 
 

• Jeżeli jest podany kraj lub miejsce pochodzenia danego środka spożywczego i gdy 
nie jest on taki sam jak kraj lub miejsce pochodzenia jego podstawowego 
składnika:  
 

• a) podaje się również kraj lub miejsce pochodzenia tego podstawowego składnika; 
lub  
 

• b) wskazuje się, że kraj lub miejsce pochodzenia tego podstawowego składnika jest 
inne niż kraj lub miejsce pochodzenia środka spożywczego.  

• Artykuł 26    1169/2011 

Kraj pochodzenia 



Elementy obowiązkowe etykiety 



Elementy dobrowolne umieszczane na 
etykiecie 



Znakowanie wartością odżywczą 
wymagania zgodnie z Rozporządzeniem nr 1169/2011 



RWS jako narzędzie marketingowe 

Przód opakowania Tył opakowania 

Artykuł 37 rozporządzenia 1169/2011 
 

Nie można prezentować dobrowolnych informacji na 
temat żywności ze szkodą dla przestrzeni dostępnej 
do prezentacji obowiązkowych informacji  na temat 

żywności  



Znakowanie kwasami omega 3   (1) 
 

 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 116/2010  
z dnia 9 lutego 2010 r.  

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w odniesieniu do wykazu oświadczeń żywieniowych  

(Tekst mający znaczenie dla EOG)  

 
 Co się tyczy oświadczeń „Źródło kwasów tłuszczowych omega-3” i 
„Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych omega-3”, warunki stosowania 
powinny zawierać rozróżnienie między dwoma typami kwasów tłuszczowych 
omega-3, które pełnią różną funkcję fizjologiczną i dla których zalecane są 
różne poziomy spożycia. Ponadto warunki stosowania powinny określać 
minimalne wymagane ilości na 100 g i 100 kcal produktu w celu 
zagwarantowania, że jedynie żywność dostarczająca istotne ilości kwasów 
tłuszczowych omega-3 na poziomie ich spożycia może być opatrzona takimi 
oświadczeniami.  



Znakowanie kwasami omega 3   (2) 

„ŹRÓDŁO KWASÓW TŁUSZCZOWYCH OMEGA-3  
Oświadczenie, że żywność jest źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, i każde 
oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być 
zamieszczane tylko wówczas, gdy produkt zawiera przynajmniej 0,3 g kwasu alfa-
linolenowego na 100 g lub na 100 kcal lub przynajmniej 40 mg kwasów 
eikozapentaenowego i dokozaheksaenowego razem na 100 g i na 100 kcal.  

WYSOKA ZAWARTOŚĆ KWASÓW TŁUSZCZOWYCH OMEGA-3  
Oświadczenie, że w żywności występuje wysoka zawartość kwasów tłuszczowych 
omega-3, i każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, 
może być zamieszczane tylko wówczas, gdy produkt zawiera przynajmniej 0,6 g 
kwasu alfa-linolenowego na 100 g lub na 100 kcal lub przynajmniej 80 mg kwasów 
eikozapentaenowego i dokozaheksaenowego razem na 100 g i na 100 kcal.  



Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne 

„oświadczenie” oznacza każdy komunikat lub przedstawienie, które, zgodnie 
 z przepisami wspólnotowymi lub krajowymi, nie są obowiązkowe, łącznie  
z przedstawieniem obrazowym, graficznym lub symbolicznym w jakiejkolwiek 
formie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że żywność ma 
szczególne właściwości; 

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
z dnia 20 grudnia 2006 r.  

w sprawie o świadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności 

Oświadczenie 

żywieniowe 
Zawiera 

witaminę A 

zdrowotne 
Wapń 

wzmacnia kości 



Oświadczenia żywieniowe 

NISKA WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 

 
Oświadczenie, że dany środek spożywczy ma niską wartość energetyczną, oraz każde 
oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane 

tylko wówczas, gdy produkt nie zawiera więcej niż 40 kcal (170 kJ)/100 g dla 
produktów stałych lub nie więcej niż 20 kcal (80 kJ)/100 ml dla produktów płynnych. 
W przypadku słodzików stołowych zastosowanie ma limit 4 kcal (17 kJ)/porcję, przy 

intensywności słodzenia równoważnej 6 g sacharozy (ok. 1 łyżeczki sacharozy).  

ZMNIEJSZONA WARTOŚĆ ENERGETYCZNA 

 
Oświadczenie, że środek spożywczy ma zmniejszoną wartość energetyczną, oraz każde 

oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane 
tylko wówczas, gdy wartość energetyczna jest zmniejszona o przynajmniej 30 %, ze 

wskazaniem na cechę lub cechy, które sprawiają, że dany środek spożywczy ma 
zmniejszoną ogólną wartość energetyczną.  



Oświadczenia zdrowotne 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. 
ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących 

żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby 
oraz rozwoju i zdrowia dzieci  



Oświadczenia zdrowotne 



Teksty reklamowe 

Artykuł 7  
Rzetelne informowanie  
Informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać w błąd,  
w szczególności : 
-przez sugerowanie, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w 
rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości, 
zwłaszcza przez szczególne podkreślanie obecności lub braku określonych 
składników lub składników odżywczych;  

Bez konserwantów 
 



Certyfikaty 



Zakres przedmiotowy kontroli 
na przykładzie wytycznych kontroli UOKiK 

• cech organoleptycznych, fizycznych i chemicznych w 
laboratoriach, 

• prawidłowości oznakowania, 

• zawartości netto, 

•  warunków przechowywania, 

•  aktualności dat minimalnej trwałości, terminów przydatności 
do spożycia, 

•  przechowywania i udostępniania na żądanie organów 
urzędowej kontroli żywności 



Wydział Nauk o Żywności  

i Rybactwa 
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