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Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1169/2011 z 

25.10.2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom 

informacji na temat żywności – CO NOWEGO? 

 definicje np. „pole widzenia”, „podstawowy składnik”, „wytworzony 

nanomateriał” itd.  

 dokładniejsza regulacja kwestii odpowiedzialności za przekazywanie 

informacji o żywności 

 przepisy dotyczące lepszej czytelności etykiet 

 wymogi w zakresie bardziej przejrzystych informacji o alergenach 

 obowiązek informowania o wartości odżywczej 

 zmiany w odniesieniu do wskazywania kraju/miejsca pochodzenia 

 

 



Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1169/2011 z 

25.10.2011 r. w sprawie przekazywania 

konsumentom informacji na temat żywności 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

25.10.2011 r.: Publikacja w 

DZ.U.UE 

13.12.2011 r.: Wejście w 

życie rozporządzenia 

13.12.2014 r.: początek obowiązkowego 

stosowania rozporządzenia, za wyjątkiem 

podawania informacji o wartości odżywczej, 

jeśli firmy dotąd jej nie podawały 

Od 13.12.2014 r. firmy już 

podające informacje o wartości 

odżywczej muszą to robić 

zgodnie z nowymi przepisami  

Od 13.12.2016 r. 

firmy muszą 

przestrzegać 

wszystkich przepisów 

rozporządzenia, w 

tym odnośnie 

podawania wartości 

odżywczej 

 

Środki spożywcze wprowadzone na rynek 

lub opatrzone etykietą przed dniem 13 

grudnia 2014 r., które nie spełniają 

wymogów rozporządzenia (oprócz 

informacji o wartości odżywczej), mogą 

pozostawać w obrocie do czasu wyczerpania 

zapasów tych środków  

 

Środki spożywcze wprowadzone na rynek 

lub opatrzone etykietą przed dniem 13 

grudnia 2016 r., które nie spełniają 

wymogów rozporządzenia  odnośnie 

podawania informacji o wartości odżywczej, 

mogą pozostawać w obrocie do czasu 

wyczerpania zapasów tych środków  

HARMONOGRAM 



   Zakres odpowiedzialności 
(art.8) 

Podmiotem działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za 

informację 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. 

 

 zapewnienie obecności i rzetelności informacji 

 zgodność/niezgodność informacji z odpowiednimi przepisami 

 modyfikacja informacji 

 przekazywanie informacji o żywności niepakowanej 

 żywność przeznaczona do zakładów żywienia zbiorowego 

 żywność wprowadzana na rynek przed sprzedażą konsumentowi finalnemu 

 żywność nieprzeznaczona dla konsumenta finalnego 

 



     Obowiązkowe dane szczegółowe  
(art. 9 ust. 1) 

 nazwa  

 wykaz składników 

 wszelkie składniki powodujące alergie lub reakcje nietolerancji 

 ilość określonych składników lub kategorii składników 

 ilość netto  

 data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia 

 specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia 

 nazwa lub firma i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym 

 kraj lub miejsce pochodzenia  

 instrukcja użycia 

 napoje o zawartości alkoholu >1,2 % -> rzeczywista zawartość objętościowa alkoholu 

 informacja o wartości odżywczej 



  

Obowiązkowe informacje o żywności: 

 

 w przypadku żywności pakowanej muszą się znajdować na opakowaniu lub 

załączonej etykiecie  (art. 12) 

 muszą być: dobrze widoczne, wyraźnie czytelne, w stosownych przypadkach, 

nieusuwalne (art.13) 

      Wymagany rozmiar czcionki:  

      - opakowania lub pojemniki o największej powierzchni > 80 cm² - co najmniej 1,2 mm 

      - opakowania lub pojemniki o największej powierzchni < 80 cm² - co najmniej 0,9 mm 

 muszą być podawane w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów z państw 

członkowskich, w których dany środek spożywczy jest wprowadzany na rynek 

(można podawać dane szczegółowe w kilku językach) (art. 15) 

 

Nazwa i ilość netto żywności (oraz w przypadku 

napojów o zawartości alkoholu > 1,2% rzeczywista 

zawartość objętościowa alkoholu) muszą znajdować 

się w tym samym polu widzenia (art. 13)  

 



Nazwa środka spożywczego  
(art. 17) 

Jest to nazwa środka spożywczego przewidziana w przepisach. W 

przypadku braku takiej nazwy jest to jego nazwa zwyczajowa, a jeśli nazwa 

zwyczajowa nie istnieje lub nie jest stosowana, przedstawia się nazwę 

opisową tego środka spożywczego. 

  

 

 

 
 

 Nazwa chroniona jako własność intelektualna, nazwa marki lub nazwa wymyślona 

 

 Można stosować nazwę obcojęzyczną środka spożywczego - nazwę państwa 

członkowskiego produkcji, ale pod określonymi warunkami (art. 17 ust. 2-3) 

      

 

     

 

     

      



Wykaz składników  
(art. 18, 19, 20, załącznik VII) 

 Obejmuje on wszystkie składniki środka spożywczego, w 

malejącej kolejności ich masy w momencie użycia 

składników przy wytwarzaniu tego środka spożywczego 

 Wskazanie składników w postaci nanomateriałów: 

    nazwa składnika (nano) 

 Można pominąć wykaz składników w przypadku m.in.: 

    środków spożywczych zawierających jeden składnik, gdy:  

-    nazwa środka spożywczego jest identyczna z nazwą składnika; lub  

- nazwa środka spożywczego umożliwia wyraźne zidentyfikowanie 

charakteru składnika.  



         Oznaczenie ilościowe składników 
(art. 22, załącznik VIII) 

 Jest wyrażone wartością procentową 

 Jest obowiązkowe, gdy dany składnik lub dana kategoria 

składników:  

    a) występują w nazwie środka spożywczego lub są 

zwykle kojarzone z tą nazwą przez konsumenta;  

    b) są podkreślone w etykietowaniu słownie, obrazowo 

lub graficznie; lub  

    c) są istotne w celu scharakteryzowania danego środka 

spożywczego i odróżnienia go od produktów, z którymi 

mógłby być mylony ze względu na jego nazwę lub wygląd.  

          

 

     Nie jest jednak wymagane w przypadku m.in. składników lub 

kategorii składników użytych w małych ilościach do celów 

aromatyczno-smakowych 

 



Ilość netto  
(art. 23, załącznik IX) 

 Oznaczanie ilości netto nie jest obowiązkowe gdy m. in.: 

      → ilość netto środka spożywczego < 5 g/ml (oprócz przypraw i ziół) 

  

 Opakowany artykuł składa się z 2 lub więcej pojedynczych sztuk  w 

opakowaniach jednostkowych zawierających taką samą ilość tego samego 

produktu:  

      → podaje się ilość netto zawartą w każdym opakowaniu jednostkowym i 

liczbę takich opakowań  

      (nie trzeba, jeśli całkowita liczba opakowań jednostkowych jest wyraźnie widoczna i 

łatwa do policzenia z zewnątrz i gdy wyraźnie widać z zewnątrz przynajmniej jedno 

oznaczenie ilości netto zawartej w każdym opakowaniu jednostkowym)  

 

 Opakowany artykuł składa się z 2 lub więcej opakowań jednostkowych 

nieuznawanych za jednostki sprzedaży   

      → oznacza się całkowitą ilość netto oraz całkowitą liczbę opakowań  

      jednostkowych  



Etykietowanie alergenów 
(art. 21, załącznik II) 

 Wszelkie składniki lub substancje pomocnicze w przetwórstwie powodujące alergie 

lub reakcje nietolerancji użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i 

nadal obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie:  

- są oznaczane w wykazie składników z dokładnym odniesieniem do nazwy substancji 

lub produktu wymienionego w załączniku II; oraz 

 -    nazwa substancji lub produktu wymienionego w załączniku II jest podkreślona za 

pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ją od reszty wykazu składników, np. za 

pomocą czcionki, stylu lub koloru tła  

 

 W przypadku braku wykazu składników oznaczenie alergenów obejmuje słowo 

„zawiera”, po którym podana jest nazwa substancji lub produktu wymienionego w 

załączniku II.  

 

 Oznaczenie alergenu nie jest wymagane w przypadkach, gdy nazwa środka 

spożywczego wyraźnie odnosi się do danej substancji lub produktu.  

 

 Komisja przyjmie akty wykonawcze odnośnie wymogów w zakresie dobrowolnych 

informacji dotyczących możliwej i niezamierzonej obecności w żywności substancji 

lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji. 





Kraj/miejsce pochodzenia  
(art. 26) 

    Trzeba podać kraj/miejsce pochodzenia, jeśli brak takiej informacji mógłby   

      wprowadzić konsumenta w błąd co do rzeczywistego pochodzenia środka   

      spożywczego 

 

 

„miejsce pochodzenia” oznacza miejsce, z którego według 

zamieszczonej informacji pochodzi dana żywność, a które nie 

stanowi „kraju pochodzenia” określonego zgodnie z art. 23–26 

rozporządzenia (EWG) nr 2913/92; nazwa, firma lub adres 

podmiotu działającego na rynku spożywczym umieszczone na 

etykiecie nie stanowią oznaczenia kraju ani miejsca 

pochodzenia żywności w rozumieniu niniejszego 

rozporządzenia 

 

 

 

Art. 24 rozporządzenia (EWG) 2913/92: Towar, w którego produkcję zaangażowany jest 

więcej niż jeden kraj, jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym został poddany ostatniej 

istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało 

wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie 

przystosowanym do tego celu. 

 

? 

„ z UE” 

„spoza UE” 

„mieszanka 
z UE i spoza 

UE” 

kraj istotnego 
etapu 

przetwarzania 

miejsce 
produkcji 
surowca 

„z różnych 
krajów UE/ 
spoza UE”  



Kraj/miejsce pochodzenia: 
podstawowy składnik, produkt jednoskładnikowy 

 Gdy zostanie podany kraj/miejsce pochodzenia środka spożywczego, a nie jest on 

taki sam jak kraj/miejsce pochodzenia jego podstawowego składnika: 

- podaje się kraj/miejsce pochodzenia tego podstawowego składnika 

      lub 

- wskazuje się, że kraj/miejsce pochodzenia podstawowego składnika jest  inny   

       niż kraj/miejsce pochodzenia środka spożywczego. 
 

„podstawowy składnik” oznacza składnik lub składniki 

danego środka spożywczego, które stanowią więcej niż  

50 % tego środka spożywczego lub które są na ogół 

kojarzone przez konsumenta z nazwą tego środka 

spożywczego i w odniesieniu do których jest wymagane w 

większości przypadków oznaczenie ilościowe (art. 2) 

 

 Do 13 grudnia 2013 r. – ocena skutków i akty wykonawcze w zakresie stosowania przepisu 

o wskazywaniu pochodzenia podstawowego składnika 

 Do 13 grudnia 2014 r. – sprawozdanie w sprawie ewentualnego obowiązku wskazywania 

pochodzenia m.in. produktów jednoskładnikowych, składników stanowiących ponad 50% 

środka spożywczego. 



Informacja o wartości odżywczej 
(art. 30-35, załączniki XIII-XV) 

Jeśli na opakowaniu/etykiecie podano obowiązkową informację o wartości odżywczej, 

można powtórzyć w etykietowaniu następujące dane: 

• wartość energetyczna 

lub 

• wartość energetyczna + tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, cukry, sól 

 

 

Obowiązkowo Dobrowolnie 

 wartość energetyczna 

 tłuszcz 

 kwasy tłuszczowe nasycone 

 węglowodany 

 cukry 

 białko 

 sól (można podać, że zawartość soli wynika z 

obecności naturalnie występującego sodu) 

 kwasy tłuszczowe jednonienasycone 

 kwasy tłuszczowe wielonienasycone 

 alkohole wielowodorotlenowe 

 skrobia 

 błonnik 

 witaminy i składniki mineralne (załącznik 

XIII część A  pkt 1, min. 15% referencyjnych 

wartości spożycia w przeliczeniu na 100 g/100 ml) 



Informacja o wartości odżywczej: 

prezentacja 

 Informacje podawane obowiązkowo i  

       dobrowolnie prezentowane są: 

- w tym samym polu widzenia 

- w czytelnym formacie (w tabeli jeśli jest na 

to miejsce, a jeśli nie w formacie liniowym) 

- w stosownych przypadkach w określonej 

kolejności (wg załącznika XV) 

 

 Gdy wartość energetyczna lub ilość 

składnika(-ów) odżywczego(-ych) w 

produkcie jest znikoma, informacje 

dotyczące tych elementów można zastąpić 

takim komunikatem, jak „Zawiera znikome 

ilości…”  (bezpośrednio w pobliżu informacji o 

wartości odżywczej) 

 

 Powtarzane informacje: 

- są prezentowane w głównym polu widzenia 

- mogą być prezentowane w innym formacie 

niż liniowy 

  Pod  określonymi warunkami informacje o wartości odżywczej mogą też prezentowane za 
pomocą form graficznych lub symboli 



Informacja o wartości  

odżywczej: obliczenie 

 Wartość energetyczna i ilości składników odnoszą się do żywności 

w postaci dostępnej w sprzedaży. 

 

 Podawane wartości to wartości średnie oparte na:  

a) analizie żywności dokonanej przez producenta;  

b) obliczeniu na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości 

średnich użytych składników; lub  

c) obliczeniu na podstawie ogólnie dostępnych i zaakceptowanych 

danych.  

 

 Wartość energetyczną oblicza się z zastosowaniem współczynników 

przeliczeniowych określonych w załączniku XIV. 



Informacja o wartości odżywczej:  

wyrażanie ilości 

 Wartość energetyczna → kilodżule (kJ) i kilokalorie (kcal)  

      Ilość składników odżywczych → gramy (g), miligramy (mg) lub mikrogramy (μg) 

 

 Obowiązkowo są wyrażane w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml 

      - w przypadku witamin/składników mineralnych trzeba też podać % 

referencyjnych wartości spożycia w przeliczeniu na 100 g/100 ml 

       - w przypadku wartości energetycznej, ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych 

nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka oraz soli można podać % 

referencyjnych wartości spożycia w przeliczeniu na 100 g/100 ml 

 

 Dobrowolnie, pod określonymi warunkami, można wyrażać informacje o wartości 

odżywczej w przeliczeniu na porcję/jednostkową ilość żywności 



Informacja o wartości odżywczej – kiedy 

nie trzeba podawać? 

? 

Bez uszczerbku dla innych przepisów 
unijnych wymagających obowiązkowej 
informacji o wartości odżywczej, w 
odniesieniu do środków spożywczych 
wymienionych w załączniku V nie jest 
obowiązkowe podawanie informacji o 
wartości odżywczej. 



Przykładowe etykiety 

  

Paczka cukru 1 kg (największa powierzchnia> 80 cm²) 
 
Minimalny rozmiar czcionki (wysokośćx) to 1,2 mm (przykładowa etykieta nie uwzględnia wymaganego rozmiaru 

czcionki). 

 
Przód 
opakowania 

CUKIER BIAŁY 

 
Wartość energetyczna w  100 g:  
400 kcal/ 1700 kJ 
 
Wartość energetyczna porcji 
(podanie ilości i liczby porcji): 
X kJ/kcal 
 
% referencyjnej wartości 
spożycia  w porcji (podanie ilości 
i liczby porcji)*: 

* Referencyjna wartość spożycia 
dla przeciętnej osoby dorosłej 
(8.400kJ / 2000kcal) 

POWTÓRZONA 

INFORMACJA - 

DOBROWOLNIE! 

1 kg ℮ 

MUSI POJAWIAĆ SIĘ W TYM 

SAMYM POLU WIDZENIA, CO 

NAZWA PRODUKTU (ART.13 

UST.5) , ALE MOŻE BYĆ W INNYM 

MIEJSCU, JEŚLI NAZWA 

PRODUKTU  SIĘ POWTARZA. 



Przykładowe etykiety 

Paczka cukru 1 kg (największa powierzchnia> 80 cm²) 
 
Minimalny rozmiar czcionki (wysokość x) to 1,2 mm (przykładowa etykieta nie uwzględnia wymaganego rozmiaru 

czcionki). 

 Informacje o wartości odżywczej 
W 100g W porcji  

(podanie ilości i 

liczby porcji) 

% 

referencyjnych 

wartości 

spożycia* 

wartość 

energetyczna 

1700kJ/400kcal XkJ/Xkcal X% 

tłuszcz 0 g 0 g 0% 

    w tym: 

• kwasy 

tłuszczowe 

nasycone 

0 g 0 g 0% 

węglowodany 100 g X g X% 

    w tym: 

• cukry 100 g X g X% 

białko 0 g 0 g 0% 

sól 0 g 0 g 0 % 

DOBROWOLNIE! 

 
•Nazwa/firma i adres  podmiotu działającego na rynku spożywczym 
odpowiedzialnego za informacje o produkcie. 
•Ewentualnie – warunki przechowywania 
•[W razie konieczności po ocenie skutków, kraj pochodzenia/miejsce 
pochodzenia] 

*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8.400kJ / 2000kcal) 
 

ALTERNATYWNE PRZEDSTAWIENIE SKŁADNIKÓW 

ODŻYWCZYCH OBECNYCH W  ZNIKOMYCH ILOŚCIACH 

Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych  
nasyconych,  białka i soli. 

Informacje o wartości odżywczej 

W 100g W porcji 

(podanie 

ilości i liczby 

porcj) 

% 

referencyjnych 

wartości 

spożycia* 

wartość 

energetyczna 

1700kJ/ 

400kcal 

XkJ/Xkcal X% 

węglowodany 100 g X g X% 

    w tym: 

• cukry 100 g X g X% 

Tył 
opakowania 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Marta Cieślakiewicz 

Związek Producentów Cukru w Polsce 


