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Synopsis. Celem pracy by a ocena informacji zawartych na opakowaniach wybranej grupy produktów 

spo ywczych (p ynne przetwory przemys u owocowo-warzywnego: soki, nektary, napoje), a w 

szczególno ci informacji maj cych wp yw na kszta towanie wiedzy ywieniowej konsumentów. 

Badania zosta y przeprowadzone w sklepach detalicznych dwóch sieci handlowych, przy pomocy 

techniki obserwacji, z u yciem karty identyfikacyjnej oznakowania wyrobu. Badania pozwoli y na 

sformu owanie kilku istotnych wniosków. Informacja zamieszczana na opakowaniach ocenianych 

produktów jest w wi kszo ci przypadków poprawna, jasna, czytelna i zrozumia a, za wyj tkiem 

informacji o partii produkcyjnej oraz nazwie produktu, w przypadku napojów owocowych. Ponadto, 

informacja podawana na opakowaniach soków, nektarów i napojów w wi kszo ci przypadków by a 

przyjazna konsumentowi, poniewa  uwzgl dnia ona informacje wa ne z punktu widzenia edukacji 

ywieniowej konsumenta. Najcz ciej wyst puj c  tego rodzaju informacj  by a informacja o 

warto ci od ywczej.  

S owa kluczowe: znakowanie ywno ci, konsument, przemys  owocowo-warzywny 

Abstract. The aim of the paper was to evaluate the information included on packaging of selected 

food products (liquid fruit-vegetable goods like juices, nectars, drinks), especially information having 

influence on the formation of consumers dietary knowledge. The research was conducted in shops of 

two retail trade networks with the use of an observation technique applying an identification card of 

product labeling. The conducted studies allowed to draw a few of relevant conclusions. Information 

included on packaging of evaluated products in most of cases is appropriate, clear, readable and 

comprehensible with the exception of information on the production batch and name of the product in 

case of fruit drinks. Information on juices, nectars and drinks packaging is in most cases consumer 

friendly, because of including dietary information having influence on the nutritional education of 

consumers. The most frequent information of this kind was the nutritional value information.   

Key words: food labeling, consumer, fruit and vegetable processing industry. 
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Wst p 

Legislacja europejska nak ada na producentów sektora rolno-spo ywczego obowi zek 

zapewnienia bezpiecze stwa oferowanej przez nich ywno ci [Rozporz dzenie Ministra 

Rolnictwa… 2007; Rozporz dzenie... 2002; Ustawa... 2006; Ustawa... 2000]. Szczególn  

rol  w informowaniu konsumenta o rodzaju i w a ciwo ciach rodków spo ywczych, 

równie  w aspekcie zapewnienia bezpiecze stwa ywno ci, pe ni oznakowanie ich 

opakowa . Wszystkie informacje o produktach, potrzebne konsumentowi, handlowcom, 

dystrybutorom i s u bom kontroluj cym, powinny si  wi c znale  na opakowaniach tych 

produktów. Informacje te s  ród em wiedzy niezb dnej w procesie dokonywania wyboru 

oraz zakupu wyrobów odpowiadaj cych potrzebom konsumenta. S  one rodzajem umowy 

prawnej, jak  zawiera producent z konsumentem, a wszelkie zaniedbania i b dy w tym 

zakresie mo na traktowa  jako naruszenie tej umowy [Czarniecka-Skubina i Janicki 2009, 

s. 34-37; Drichoutis i in. 2005, s. 93-118; Wierzejska i Szponar 2004, ss. 12-14]. Raporty 

kontroli przeprowadzanych przez Inspekcj  Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-

Spo ywczych donosz , e producenci ywno ci wci  maj  du e problemy z prawid owym 

znakowaniem produktów spo ywczych. Na 8688 kontroli przeprowadzonych przez 

Inspekcj  w 2009 r., a  35,1% partii produktów by o nieprawid owo oznakowanych, a w 

grupie asortymentowej soków, nektarów i napojów zakwestionowano najwi cej  partii 

produktów, w a nie ze wzgl du na zaistnia e b dy znakowania [Bali ska-Hajduk 2010, ss. 

1-30]. Zgodnie z prawem ywno ciowym artyku y spo ywcze b dnie oznakowane  

traktowane s  jak produkty o niew a ciwej jako ci handlowej. Przewidziane sankcje z tego 

tytu u s  zró nicowane: od zakazu wprowadzania produktu na rynek przez kary pieni ne 

do nawet ograniczenia wolno ci [Ustawa... 2000]. Pomimo tego liczba producentów 

nieprzestrzegaj cych regu  prawid owego oznakowania, a wi c nierespektuj cych zasad 

spo ecznie odpowiedzialnego biznesu, jest wci  jeszcze stosunkowo du a.   

Cele, metody i ród a bada  

Celem niniejszej pracy by a ocena obecno ci i zgodno ci z obowi zuj cymi 

przepisami prawnymi informacji znajduj cych si  na opakowaniach soków, nektarów i 

napojów.  

Przedmiotem bada  by y informacje znajduj ce si  na opakowaniach  soków 

(liczebno  próby badanej n=70), nektarów (n=33) oraz napojów owocowych i 

warzywnych (n=70),  pochodz cych ze sklepów detalicznych dwóch sieci handlowych, na 

terenie miasta Olsztyna5. Oceniano tre  i form  informacji, pos uguj c si  przy tej ocenie  

standaryzowan  kart  identyfikacyjn  oznakowania. W karcie  zawarto zarówno pytania 

otwarte, jak i zamkni te, a dotyczy y one takich informacji jak nazwa wyrobu, producent, 

sk ad wyrobu, termin przydatno ci do spo ycia/data minimalnej trwa o ci, warunki 

przechowywania, partia produkcyjna, zawarto /masa netto, warto  od ywcza, 

o wiadczenie ywieniowe, informacja GDA (ang. Guideline Daily Amounts, Wskazane 

Dzienne Spo ycie), has a/informacje promocyjne b d ce na pograniczu informacji 

ywieniowej. W pytaniach zamkni tych wyst powa a wy cznie mo liwo  dwóch 

                                                 
5 Badanie finansowane ze rodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego w latach 2008-2010 jako projekt 

badawczy. 
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odpowiedzi, tj. „tak” lub „nie”. Pytania  otwarte dotyczy y  nazwy wyrobu i producenta 

oraz  sk adu wyrobu. Do ka dej informacji do czono pi ciostopniow  skal  odpowiadaj c  

wra eniu czytelno ci informacji umieszczanych na opakowaniach wy ej wymienionych 

grup asortymentowych, gdzie 1 oznacza o informacj  nieczyteln , za  5 oznacza o 

informacj  bardzo czyteln . W celu zgromadzenia i analizy danych pos u ono si  

programem Excel pakietu Microsoft Office.   

Uzyskane wyniki wyra ono jako procentowy udzia  poszczególnych informacji w 

stosunku do wszystkich ocenianych opakowa  lub w stosunku do rodzaju grupy 

asortymentowej.  

Wyniki bada  i dyskusja 

Oznakowanie obowi zkowe 

Nazwa wyrobu jest jedn  z najwa niejszych informacji obowi zkowych 

umieszczanych na opakowaniach produktów spo ywczych. Ustawodawstwo mówi, e 

nazwa ta powinna informowa  o rodzaju tego rodka, umo liwia  odró nienie go od 

podobnych rodków spo ywczych, odpowiada  nazwie ustalonej dla danego rodzaju 

rodków spo ywczych w przepisach prawa ywno ciowego, a w przypadku ich braku by  

zast piona nazw  zwyczajow . Nie mo e natomiast by  zast piona nazw  fantazyjn . 

[Dyrektywa... 2001; Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa... 2007]. 

Prawid owe nazwy handlowe produktów badanych w tej pracy powinny by  

nast puj ce:  w przypadku soków „sok owocowy”, „sok owocowy odtworzony z 

zag szczonego soku owocowego”, „zag szczony sok owocowy”, „sok owocowy w 

proszku”, natomiast w przypadku nektarów nazwa powinna brzmie  jednoznacznie „nektar 

owocowy”. Nazwy te powinny by  czytelne i umieszczone na frontowym miejscu 

opakowania.  

 

Rys. 1. Oznakowanie informacj  o nazwie wyrobu (soki: n=70, nektary: n=33, napoje: n=70), % 

Fig.1. Labeling with product name (juices: n=70, nectars: n=33, drinks: n=70), % 

Wyniki bada  wykaza y, e prawid owa i w a ciwie umieszczona nazwa produktu 

znalaz a si  na oko o po owie opakowa  soków i nektarów. Towarzyszy a jej nazwa 
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fantazyjna. Na pozosta ych opakowaniach tego asortymentu wyeksponowana na frontowej 

stronie opakowania by a tylko nazwa fantazyjna. Prawie 80% opakowa  napojów 

opatrzonych by o wy cznie nazw  fantazyjn  nie precyzuj c  istoty produktu, co jest 

sprzeczne z zasadami prawid owego znakowania. (rys. 1) 

 

Rys. 2. Oznakowanie informacj  o producencie (soki, nektary i napoje: n=173), % 

Fig. 2. Labeling with producer’s name (juices, nectars, drinks n=173) 

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 

r. w sprawie znakowania rodków spo ywczych [Rozporz dzeniem Ministra Rolnictwa... 

2007]  dane dotycz ce producenta powinny by  kompletne, tzn. zawiera  firm  lub nazw  

ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej imi  i nazwisko oraz nazw , 

pod któr  wykonuje ona dzia alno  oraz jej adres. Informacje te w komplecie znaleziono 

na oko o 75%  badanych  opakowa . Wszystkie produkty pochodzenia zagranicznego (5% 

badanych opakowa ) mia y podan  nazw  i adres dystrybutora. Ponadto, co czwarty 

produkt by  sprzedawany pod mark  sieci, a na ponad po owie opakowa  badanych 

produktów znajdowa  si  adres strony internetowej (rys. 2) [Panfil-Kuncewicz i  

Staniewska 2007, ss. 42-45]. 

Z punktu widzenia bezpiecze stwa konsumenta niezwykle wa n  informacj  stanowi 

sk ad wyrobu. Informacja ta znajdowa a si  na wszystkich badanych produktach. 

Obowi zkiem producenta jest procentowe przedstawienie zawarto ci sk adników 

wyst puj cych w nazwie produktu. Znaleziono je na ponad po owie badanych opakowa  

soków i nektarów, za  w przypadku napojów taka informacja wyst pi a a  na 70% 

opakowa . W wykazie sk adników powinna by  równie  zamieszczona informacja o 

substancjach dodatkowych, o ile substancja taka znajduje si  w rodku spo ywczym. 

Informacja ta wyst powa a na etykietach wszystkich napojów i wi kszo ci nektarów, w 

formie precyzuj cej nazw  substancji dodatkowej oraz spe nian  przez ni  funkcj  

technologiczn . Najmniej tego rodzaju informacji znajdowa o si  na opakowaniach soków, 

co wynika ze specyfiki tych produktów i specyfiki ich wyrobu, w którym unika si  

stosowania substancji dodatkowych (rys. 3). 
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Rys. 3. Oznakowanie informacj  o sk adzie wyrobu (soki: n=70, nektary: n=33,  napoje: n=70), % 

Fig. 3. Labeling with information of product ingredients (juices: n=70, nectars: n=33, drinks: n=70), % 

 

Rys. 4. Oznakowanie informacj  o dacie minimalnej trwa o ci (soki, nektary i napoje: n=173), % 

Fig. 4. Labeling with product expiration date (juices, nectars, drinks n=173), % 

 Obowi zkow  informacj , któr  bezwzgl dnie powinno posiada  ka de 

opakowanie produktu spo ywczego jest termin przydatno ci do spo ycia (dla produktów 

nietrwa ych mikrobiologicznie) lub data minimalnej trwa o ci (dla produktów wi kszej 

trwa o ci). Wszystkie opakowania badanych produktów (soki, nektary, napoje) opatrzone 

by y dat  minimalnej trwa o ci, która poprzedzona by a sformu owaniem „najlepiej spo y  

przed ko cem”, najcz ciej z  podaniem dnia, miesi ca i roku (oko o 50% opakowa ).  W 

co czwartym produkcie zabrak o opisu s ownego poprzedzaj cego dat  trwa o ci produktu. 

Producenci powinni zwróci  szczególn  uwag  na znakowanie t  informacj  ze wzgl du na 
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jej bezpo redni zwi zek ze wie o ci  i bezpiecze stwem produktu. Ponadto informacja o 

dacie trwa o ci produktów spo ywczych jest jedn  z pierwszych informacji, jakich 

poszukuje konsument na opakowaniu [Panfil-Kuncewicz i Staniewska 2007, ss. 42-45] 

(rys. 4). 

Z oznakowaniem trwa o ci produktu cz  si  informacje o warunkach jego  

przechowywania. Chodzi tu o zakres temperatur, w jakich mo na bezpiecznie 

przechowywa  produkt w opakowaniu  nie otwieranym, oraz temperatur  i czas, w jakim 

mo na przechowywa  produkt w opakowaniu ju  wcze niej otwartym (po konsumpcji jego 

cz ci). Na adnym z ocenianych opakowa  nie stwierdzono uchybie  w podawaniu 

warunków przechowywania produktów.  

 

Rys. 5. Oznakowanie informacj  o partii produkcyjnej (n=173: soki, nektary i napoje), % 

Fig. 5. Labeling with series and number of product batch (n=173: juices and drinks), % 

Kolejn  bardzo wa n  dla bezpiecze stwa produktu informacj  jest oznaczenie partii 

produkcyjnej, rozumianej jako okre lona ilo  rodka spo ywczego wyprodukowanego, 

przetworzonego lub zapakowanego praktycznie w takich samych warunkach 

[Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa... 2007]. Jest to oznakowanie szczególnie przydatne w 

tak zwanych sytuacjach  kryzysowych, kiedy zachodzi konieczno  wycofania produktów z 

rynku. Znakowanie parti  produkcji pozwala prze ledzi  histori  produktu od „talerza do 

pola” i ustali  przyczyny zaistnia ych zagro e  jego bezpiecze stwa. W opisywanych 

badaniach oznakowanie parti  produkcyjn  znaleziono na 92 % opakowa . W ród nich na 

35% opakowa  data minimalnej trwa o ci by a jednocze nie oznaczeniem partii 

produkcyjnej, na oko o 28% znalezienie tego oznakowania na opakowaniu by o utrudnione 

(ma o czytelne, umieszczone na tle zaj tym przez inne znaki itp.) (rys. 5). Uzyskane 

rezultaty pozwalaj  stwierdzi , e nie wszyscy producenci zdaj  sobie spraw  z istotno ci 

oznaczenia partii produkcyjnej w znakowaniu swoich wyrobów.                                  

Zawarto  netto soków, nektarów i napojów powinna by  podana w jednostkach obj to ci i 

powinna si  znajdowa  w tym samym polu widzenia, co nazwa produktu.  
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Oznakowanie nieobowi zkowe 

Wszystkie badane w tej pracy opakowania mia y zamieszczon  informacj  o 

zawarto ci netto, ale wy cznie co czwarty produkt posiada  znak „e”, który by  

umieszczony obok oznaczenia nominalnej obj to ci. To nieobowi zkowe oznaczenie  

gwarantuje, e produkty zosta y obj te dobrowolnym systemem kontroli wewn trznej pod 

wzgl dem ilo ci towaru paczkowanego. Potwierdzanie zgodno ci ilo ci nominalnej z 

ilo ci  rzeczywist  wci  nie jest zjawiskiem powszechnym, a mo e stanowi  element 

promocji zarówno dla towaru jak i producenta [Panfil-Kuncewicz i Staniewska 2007, ss. 

42-45]. 

Spo ród informacji nieobowi zkowych, które najcz ciej umieszczane s  na 

opakowaniach produktów spo ywczych, najwa niejszym jest znakowanie warto ci  

od ywcz  oraz tzw. o wiadczenia ywieniowe i zdrowotne. Zgodnie z obowi zuj cym 

ustawodawstwem znakowanie warto ci  od ywcz  jest obligatoryjne tylko dla produktów 

specjalnego przeznaczenia [Rozporz dzenie Ministra Zdrowia... 2007], chocia , jak to 

wynika z raportów i publikacji dotycz cych stosowania prawa ywno ciowego w krajach 

UE, w najbli szym czasie ma si  sta  obowi zkowe dla wszystkich produktów 

spo ywczych. Zainteresowanie konsumentów wp ywem od ywiania na zdrowie 

spowodowa o wzrost znaczenia tej informacji w podejmowaniu decyzji o zakupie produktu. 

St d te  producenci, wychodz c naprzeciw potrzebom klientów, ch tnie umieszczaj  

informacje o warto ci od ywczej na opakowaniach swoich produktów.  

 

Rys. 6. Oznakowanie informacj  o warto ci od ywczej (soki: n=70, nektary: n=33,  napoje: n=70), % 

Fig. 6. Labeling with nutritive value of product (juices: n=70, nectars: n=33, drinks: n=70), % 

W  badaniach tej pracy stwierdzono wyst powanie informacji o warto ci od ywczej  

prawie na wszystkich analizowanych opakowaniach. Przy znakowaniu warto ci  od ywcz  

ustawodawca zastrzeg  sposób podawania wymaganych informacji. Zale nie od sk adu 

produktu na opakowaniu powinna znale  si  warto  energetyczna (kaloryczno ) 

produktu, wyra ona zarówno w kJ jak i kcal, oraz zawarto ci  bia ka, w glowodanów i 

t uszczów (grupa I), lub kaloryczno , a oprócz bia ka, w glowodanów i t uszczu 

zawarto ci cukrów prostych, t uszczów nasyconych, b onnika pokarmowego oraz sodu 

(grupa II). Badane opakowania by y oznakowane poprawnie. Pierwsza grupa informacji 
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znalaz a si  na oko o po owie liczby badanych produktów, natomiast druga na ponad 40% 

analizowanych opakowa . Jedyn  nieprawid owo ci  w znakowaniu warto ci  od ywcz , 

któr  odnotowano w przypadku po owy próbek napojów, 29% soków i 12% nektarów, by o 

podawanie poszczególnych sk adników od ywczych w przeliczeniu na jednostki inne ni  

te, w których wyra ono mas  netto produktu (rys. 6). 

Celem tzw. o wiadcze , coraz ch tniej zamieszczanych przez producentów na 

opakowaniach produktów spo ywczych, jest  poinformowanie konsumentów, e produkt 

ma korzystne w a ciwo ci ywieniowe lub zdrowotne [Wrze niewska-Wal 2009, ss. 41-

42]. Obecno  o wiadcze  ywieniowych, takich jak „bez dodatku cukru”, „ ród o 

b onnika pokarmowego”, „ ród o witamin i sk adników mineralnych”, zauwa ono na co 

czwartym opakowaniu spo ród wszystkich badanych, z czego prawie ka de o wiadczenie 

ywieniowe by o poparte obowi zuj c  w tym przypadku warto ci  od ywcz .  

Oznaczenie GDA mo e by  pomocne konsumentowi w szybkim oszacowaniu i 

zbilansowaniu (ju  przy zakupie) konsumowanej ywno ci, odpowiednio do stosowanej 

przez niego diety. Dane o wskazanych ilo ciach poszczególnych sk adników, zaczerpni te 

z mi dzynarodowych, europejskich lub krajowych norm ywienia, bazuj  na najnowszych 

badaniach naukowych dotycz cych zapotrzebowania i zalece  ywieniowych. Procentowa 

zawarto  wybranych sk adników od ywczych i energii wyra ona w porcji produktu odnosi 

si  do dziennego zapotrzebowania przeci tnej zdrowej osoby doros ej. Analiza wykaza a, 

e 23% opakowa  soków oraz 9% nektarów i 3% napojów posiada a na frontowej stronie 

opakowania deklaracj  warto ci energetycznej przypadaj cej na porcj  produktu, a tak e 

udzia  procentowy w GDA (% Wskazanego Dziennego Spo ycia). Ponadto 18% opakowa  

nektarów i 14% napojów zawiera o informacj  w formie GDA o zawarto ci 4 sk adników 

od ywczych (warto  energetyczna, bia ko, w glowodany, t uszcz), podanych w 

przeliczeniu na porcj  produktu. 

Ocena czytelno ci wi kszo ci informacji obecnych na opakowaniach badanych 

produktów nie budzi a adnych zastrze e , z wyj tkiem terminu przydatno ci do spo ycia, 

która to informacja by a cz sto umieszczana w polu zaj tym ju  przez inne znaki lub 

rysunki oraz informacji o partii produkcyjnej (zamazana czcionka, informacja trudna do 

odnalezienia). 

Podsumowanie 

W nawi zaniu do postawionego w pracy celu mo na stwierdzi , e asortyment soków 

i  nektarów oferowanych na krajowym rynku oznakowany jest w wi kszo ci przypadków w 

sposób poprawny, u atwiaj cy konsumentowi dokonanie wyboru produktu stosownie do 

jego potrzeb. Wiele z informacji znajduj cych si  na opakowaniu nie tylko u atwia wybór 

produktu, ale mo e by  pomocne w kszta towaniu konsumenckiej wiedzy o prawid owym 

od ywianiu. Poprawnie i czytelnie wyra ane informacje obowi zkowe oraz szereg 

wa nych z punktu widzenia konsumenta informacji nieobligatoryjnych (takich jak warto  

od ywcza, o wiadczenia ywieniowe, informacja o Wskazanym Dziennym Spo yciu) 

sk ania ku stwierdzeniu, e jest to przyk ad znakowania przyjaznego konsumentowi. 

Wskazuje to równie  na fakt, e wi kszo  producentów zdaj  sobie spraw  z tego, jak 

wa na jest rola informacji na opakowaniu   

 Zanotowano jednak ra ce uchybienia, w postaci nieprecyzyjnego wyra ania nazwy 

asortymentu napojów owocowych, co z pewno ci  mo e by  uznane za nadu ycie 
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prowadz ce do wprowadzania konsumentów w b d, a tym samym nie przestrzeganiem 

prawa. Innym, równie wa nym zastrze eniem okaza o si  nieczytelne b d  trudne do 

zidentyfikowania oznaczenie informacji o partii produkcyjnej.   

By  mo e kwestie ekonomiczne oraz zbyt niskie przewidywane kary za nieuczciwe 

praktyki producentów powoduj , e wci  jeszcze wielu producentów nieuczciwie i 

lekcewa co traktuje konsumentów. Wydaje si , e w tej sytuacji bardzo wa na jest 

kwestia edukacji konsumenta z zakresu podstawowych informacji, z jakimi mo e on 

spotka  si  na etykietach produktów spo ywczych. Wzrost wiadomo ci z pewno ci  

utrudni, a z czasem wyeliminuje nieuczciwe dzia ania  producentów.      
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