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WYMOGI O CHARAKTERZE OCHRONNYM DLA KARMIENIA PIERSIĄ W ZAKRESIE MARKETINGU ŻYWNOŚCI DLA NIEMOWLĄT I 

MAŁYCH DZIECI ORAZ PRZEDMIOTÓW SŁUŻĄCYCH DO KARMIENIA PIERSIĄ W PRZEPISACH PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO [1] 
 
produkt preparaty do początkowego 

żywienia niemowląt/mleko 
początkowe 
 
 

preparaty do dalszego 
żywienia niemowląt/mleko 
następne 
 
 

żywność specjalnego 
przeznaczenia 
medycznego 
opracowana w celu 
zaspokojenia potrzeb 
żywieniowych 
niemowląt 
 

przedmioty służące 
do karmienia 
niemowląt 

pozostałe produkty: 
 

charakterystyka - preparaty mlekozastępcze 
przeznaczone dla zdrowych 
niemowląt od urodzenia; 
- na ich opakowaniu/etykiecie 
m.in. musi być podana nazwa: 
„preparat do początkowego 
żywienia niemowląt” lub 
„mleko początkowe” 
 
 
 

- preparaty mlekozastępcze 
przeznaczone dla zdrowych 
niemowląt w wieku 7-12 
miesięcy; 
- na ich 
opakowaniu/etykiecie m.in. 
musi być podana nazwa: 
„preparat do dalszego 
żywienia niemowląt” lub 
„mleko następne” 

 - specjalistyczne 
preparaty 
mlekozastępcze dla 
niemowląt (tj. dla dzieci 
do 12 m.ż.) z różnymi 
dolegliwościami, jak np. 
stwierdzone alergie 
pokarmowe; 
- na ich 
opakowaniu/etykiecie 
m.in. musi być podana 
nazwa „żywność 
specjalnego 
przeznaczenia 
medycznego” 

- butelki do karmienia 
niemowląt (tj. dzieci do 
12 m.ż.) i smoczki do 
nich 

- inne rodzaje żywności 
specjalnego 
przeznaczenia 
medycznego niż taka 
żywność opracowana w 
celu zaspokojenia 
potrzeb żywieniowych 
niemowląt, np. żywność 
specjalistyczna dla 
małych dzieci; 
- żywność 
uzupełniającą dla 
niemowląt i małych 
dzieci („produkty 
zbożowe przetworzone” 
i „żywność dla dzieci”), 
np. sucharki, słoiczki, 
kaszki dla zdrowych 
niemowląt i małych 
dzieci; 
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- mleko typu Junior 
(tzw. „napoje na bazie 
mleka i podobne 
produkty przeznaczone 
dla małych dzieci”), tj. 
mleko modyfikowane 
dla dzieci w wieku 1-3 
lat  
 

reklama  - reklama jest ograniczona do 
publikacji wyspecjalizowanych 
w tematyce opieki nad dziećmi 
i publikacji naukowych*; 
 
- zakaz reklamy w punktach 
sprzedaży; 
 
- zakaz cross-promotion**; 
 
- ograniczenia co do treści 
dozwolonej reklamy:  
» może ona zawierać wyłącznie 
informacje naukowe i rzeczowe 
i informacje te nie mogą 
sugerować, że karmienie 
butelką jest równoważne lub 
przewyższa karmienie piersią;  
» musi zawierać informacje 
niezbędne do odpowiedniego 
użycia produktu, jednocześnie 
nie zniechęcając do karmienia 
piersią i nie może zawierać 
określeń „humanizowane”, 
„umatczynione”, 
„dostosowane” i określeń 
podobnych; 
» musi zawierać sformułowanie 
dotyczące wyższości karmienia 
piersią oraz sformułowanie 

- brak ograniczeń co do 
środka przekazu/miejsca 
reklamy; następujące 
wymogi dotyczące jej 
treści: 
» musi zawierać informacje 
niezbędne do 
odpowiedniego użycia 
produktu, jednocześnie nie 
zniechęcając do karmienia 
piersią i nie może zawierać 
określeń 
„humanizowane”, 
„umatczynione”, 
„dostosowane” i określeń 
podobnych; 
 
- zakaz cross-promotion**; 
 
- plus m.in. ogólny zakaz 
wprowadzania w błąd 
 

- reklama jest 
ograniczona do 
publikacji 
wyspecjalizowanych w 
tematyce opieki nad 
dziećmi i publikacji 
naukowych*; 
 
- zakaz reklamy w 
punktach sprzedaży; 
 
- zakaz cross-
promotion**; 
 
- ograniczenia co do 
treści dozwolonej 
reklamy:  
» nakaz zawarcia w 
reklamie wyłącznie 
informacji naukowych 
i rzeczowych;  
» zakaz zamieszczania 
wizerunku niemowlęcia 
lub innych wizerunków 
bądź tekstów 
idealizujących 
używanie tej żywności; 
 

- brak przepisów 
ochronnych dla 
karmienia piersią w 
prawie żywnościowym; 
 
- ogólny zakaz 
wprowadzania w błąd; 
poza prawem 
żywnościowym 
 
 

- nie ma jak dotychczas 
w zakresie ich 
marketingu przepisów 
o charakterze wyraźnie 
ochronnym dla 
karmienia piersią; 
 
- są natomiast przepisy o 
charakterze ogólnym, 
jak np. zakaz 
wprowadzania w błąd 
przez reklamę, 
prezentację i 
etykietowanie; 
 
- w przypadku żywności 
uzupełniającej 
wymagany do podania 
na etykiecie wiek 
dziecka, od którego 
może być stosowana ta 
kategoria żywności nie 
może być niższy niż 
ukończone 4. m.ż. 
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zalecające stosowanie produktu 
jedynie po zasięgnięciu opinii 
niezależnych osób posiadających 
kwalifikacje w dziedzinie 
medycyny, żywienia lub farmacji 
bądź też innych specjalistów 
zajmujących się opieką nad 
matkami i dziećmi (dane te mają 
być poprzedzone wyrażeniem 
„ważna informacja” lub 
wyrażeniem równoważnym); 
»nie może zawierać obrazów 
niemowląt lub innych obrazów 
lub tekstów, które mogłyby 
idealizować stosowanie tych 
preparatów; 
 
- plus m.in. ogólny zakaz 
wprowadzania w błąd 
 

- plus m.in. ogólny 
zakaz wprowadzania w 
błąd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

działania 
promocyjne i 
handlowe 

- zakaz dystrybucji próbek i 
stosowania jakichkolwiek innych 
praktyk promocyjnych w celu 
pobudzenia sprzedaży tych 
preparatów skierowanej 
bezpośrednio do konsumenta na 
poziomie handlu detalicznego, 
takich jak: specjalne wystawy, 
kupony zniżkowe, premie, 
sprzedaż specjalna, sprzedaż 
poniżej kosztów produkcji i 
sprzedaż wiązana; 
 
- zakaz dostarczania przez 
producentów i dystrybutorów 
tych preparatów ogółowi 
społeczeństwa, kobietom w 
ciąży, matkom i członkom ich 
rodzin produktów bezpłatnych 

- brak regulacji  - zakaz dystrybucji 
próbek i stosowania 
innych praktyk 
promocyjnych w celu 
pobudzenia sprzedaży 
bezpośrednio do 
konsumenta na poziomie 
handlu detalicznego, 
takich jak: specjalne 
wystawy, kupony 
zniżkowe, premie, 
sprzedaż specjalna, 
sprzedaż poniżej 
kosztów produkcji i 
sprzedaż wiązana;  
 
- zakaz dostarczania 
przez producentów i 
dystrybutorów tej 

- zakaz prowadzenia 
działalności promocyjnej 
zachęcającej do nabycia 
przedmiotów służących 
do karmienia niemowląt, 
takiej jak rozdawanie 
próbek, specjalne 
wystawy, kupony 
rabatowe, premie, 
specjalne wyprzedaże i 
sprzedaż wiązana; 
 
- zakaz oferowania lub 
dostarczania przez 
producentów lub 
dystrybutorów 
przedmiotów służących 
do karmienia niemowląt, 
ich próbek lub innych 
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lub po obniżonej cenie, próbek i 
jakiegokolwiek innego 
upominku promocyjnego, czy 
to bezpośrednio, czy też za 
pośrednictwem służby zdrowia 
lub pracowników służby zdrowia 
 
 
 

żywności bezpośrednio 
ogółowi społeczeństwa, 
kobietom w ciąży, 
matkom lub członkom 
ich rodzin produktów 
bezpłatnych lub po 
obniżonej cenie, próbek 
bądź jakichkolwiek 
innych upominków 
promocyjnych 
 

przedmiotów tego typu 
o charakterze 
promocyjnym - 
konsumentom, w tym 
przede wszystkim 
kobietom ciężarnym, 
rodzicom niemowląt lub 
członkom ich rodzin, 
bezpośrednio lub za 
pośrednictwem 
podmiotów 
udzielających świadczeń 
zdrowotnych, bezpłatnie 
lub po obniżonej cenie 
 

prezentacja - zakaz cross-promotion**; 
 
- musi zawierać informacje 
niezbędne do odpowiedniego 
użycia produktu, jednocześnie 
nie zniechęcając do karmienia 
piersią i nie może zawierać 
określeń „humanizowane”, 
„umatczynione”, 
„dostosowane” i określeń 
podobnych; 
 
 - musi zawierać sformułowanie 
dotyczące wyższości karmienia 
piersią oraz sformułowanie 
zalecające stosowanie produktu 
jedynie po zasięgnięciu opinii 
niezależnych osób posiadających 
kwalifikacje w dziedzinie 
medycyny, żywienia lub farmacji 
bądź też innych specjalistów 
zajmujących się opieką nad 
matkami i dziećmi (dane te mają 
być poprzedzone wyrażeniem 

- zakaz cross-promotion**; 
 
- musi zawierać informacje 
niezbędne do 
odpowiedniego użycia 
produktu, jednocześnie nie 
zniechęcając do karmienia 
piersią i nie może zawierać 
określeń 
„humanizowane”, 
„umatczynione”, 
„dostosowane” i określeń 
podobnych; 
 
- plus m.in. ogólny zakaz 
wprowadzania w błąd 
 

- zakaz cross-
promotion**; 
 
- zakaz zamieszczania 
wizerunku niemowlęcia 
lub innych wizerunków 
bądź tekstów 
idealizujących 
używanie tej żywności; 
 
- plus m.in. ogólny 
zakaz wprowadzania w 
błąd 
 

- brak wymogów w 
prawie żywnościowym;  
 
- ogólny zakaz 
wprowadzania w błąd 
poza prawem 
żywnościowym; 
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„ważna informacja” lub 
wyrażeniem równoważnym); 
 
- nie może zawierać obrazów 
niemowląt lub innych obrazów 
lub tekstów, które mogłyby 
idealizować stosowanie tych 
preparatów; 
 
 
- plus m.in. ogólny zakaz 
wprowadzania w błąd 
 
 

etykietowanie/ 
oznakowanie**** 

- zakaz cross-promotion**; 
 
- musi zawierać informacje 
niezbędne do odpowiedniego 
użycia produktu, jednocześnie 
nie zniechęcając do karmienia 
piersią i nie może zawierać 
określeń „humanizowane”, 
„umatczynione”, 
„dostosowane” i określeń 
podobnych; 
 
 - musi zawierać sformułowanie 
dotyczące wyższości karmienia 
piersią oraz sformułowanie 
zalecające stosowanie produktu 
jedynie po zasięgnięciu opinii 
niezależnych osób posiadających 
kwalifikacje w dziedzinie 
medycyny, żywienia lub farmacji 
bądź też innych specjalistów 
zajmujących się opieką nad 
matkami i dziećmi (dane te mają 
być poprzedzone wyrażeniem 

- zakaz cross-promotion**; 
 
- musi zawierać informacje 
niezbędne do 
odpowiedniego użycia 
produktu, jednocześnie nie 
zniechęcając do karmienia 
piersią i nie może zawierać 
określeń 
„humanizowane”, 
„umatczynione”, 
„dostosowane” i określeń 
podobnych; 
 
- musi zwierać informację, 
że produkt jest odpowiedni 
jedynie dla niemowląt w 
wieku powyżej sześciu 
miesięcy, że powinien być 
tylko jednym z elementów 
zróżnicowanej diety, że nie 
może być stosowany jako 
produkt zastępujący mleko 
kobiece w ciągu sześciu 
pierwszych miesięcy życia i 

- zakaz cross-
promotion**; 
 
- zakaz zamieszczania 
wizerunku niemowlęcia 
lub innych wizerunków 
bądź tekstów 
idealizujących jej 
używanie 
 
- plus m.in. ogólny 
zakaz wprowadzania w 
błąd 
 

– musi zawierać 
następujące informacje, 
poprzedzone wyrazami 
„Ważna informacja” lub 
równoważnymi: 
informację o wyższości 
karmienia piersią nad 
karmieniem sztucznym 
oraz zalecenie 
stosowania omawianych 
przedmiotów wyłącznie 
po zasięgnięciu porady 
osób posiadających 
kwalifikacje z zakresu 
medycyny, żywienia lub 
farmacji, w tym przede 
wszystkim lekarzy 
pediatrów, farmaceutów 
lub dietetyków, albo 
innych osób 
profesjonalnie 
odpowiedzialnych za 
opiekę nad matką i 
dzieckiem; 
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„ważna informacja” lub 
wyrażeniem równoważnym); 
 
- nie może zawierać obrazów 
niemowląt lub innych obrazów 
lub tekstów, które mogłyby 
idealizować stosowanie tych 
preparatów 
 
- plus m.in. ogólny zakaz 
wprowadzania w błąd 
 
 
 
 
 

że decyzję o rozpoczęciu 
żywienia uzupełniającego, 
w tym o jakimkolwiek 
odstępstwie od wieku 
sześciu miesięcy życia, 
należy podjąć wyłącznie za 
radą niezależnych osób 
posiadających kwalifikacje 
w dziedzinie medycyny, 
żywienia lub farmacji lub 
innych specjalistów 
zajmujących się opieką nad 
matkami i dziećmi w 
oparciu o indywidualne 
konkretne potrzeby 
niemowlęcia w zakresie 
wzrostu i rozwoju; 
 
- nie może zawierać 
obrazów niemowląt lub 
innych obrazów lub 
tekstów, które mogłyby 
idealizować stosowanie 
tych preparatów; 
 
- plus m.in. ogólny zakaz 
wprowadzania w błąd 
 
 

– nie może zawierać 
wizerunków 
niemowląt, jak również 
innych wizerunków lub 
tekstów idealizujących 
stosowanie tych 
przedmiotów; 
 
- plus ogólny zakaz 
wprowadzania w błąd 
 

darmowe 
dostawy  

dozwolone pod określonymi 
warunkami 
 

brak regulacji 
prawnej/zakazu 

brak regulacji 
prawnej/zakazu 

dozwolone pod 
określonymi warunkami 

brak regulacji 
prawnej/zakazu 

oświadczenia 
żywieniowe i 
zdrowotne  w 
reklamie, 
prezentacji i 
etykietowaniu 
żywności  

zakaz brak zakazu  zakaz nie dotyczy  zakaz dotyczy tylko 
żywności specjalnego 
przeznaczenia 
medycznego 
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MARKETING ŻYWNOŚCI DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI ORAZ PRZEDMIOTÓW SŁUŻĄCYCH DO KARMIENIA NIEMOWLĄT W 
PRZEPISACH SOOO [2] 

 
produkt preparaty do początkowego 

żywienia niemowląt/mleko 
początkowe 
 

preparaty do dalszego 
żywienia niemowląt/mleko 
następne 
 

żywność specjalnego 
przeznaczenia 
medycznego 
opracowana w celu 
zaspokojenia potrzeb 
żywieniowych 
niemowląt 
 

przedmioty służące 
do karmienia 
niemowląt 

pozostałe produkty 

 
reklama, 
działania 
promocyjne i 
handlowe, 
prezentacja  
 
 
 
 
 

zakaz wszelkich działań 
reklamowych i 
marketingowych związanych z 
tymi produktami w placówkach 
ochrony zdrowia związanych z 
opieką okołoporodową, w tym 
prowadzących edukację 
przedporodową (np. szpitale, 
szkoły rodzenia przy 
przychodniach i szpitalach) 
 

nie dotyczy  nie dotyczy zakaz wszelkich 
działań reklamowych i 
marketingowych 
związanych z tymi 
produktami w 
placówkach ochrony 
zdrowia związanych z 
opieką okołoporodową, 
w tym prowadzących 
edukację przedporodową 
(np. szpitale, szkoły 
rodzenia przy 
przychodniach i 
szpitalach) 

nie dotyczy 

 

[1,2] – Akty prawne zostały wskazane w infografice dotyczącej źródeł prawa. 

* Państwa członkowskie UE mogą skorzystać z tzw. prawa opcji i  jeszcze bardziej ograniczyć reklamę, a nawet wprowadzić jej zakaz. 

** Zakaz cross promotion wyraża się w przepisach poprzez nakaz projektowania etykietowania, prezentacji i reklamy preparatów do początkowego żywienia niemowląt, preparatów do dalszego 
żywienia niemowląt i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego opracowanej w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych niemowląt w taki sposób, aby umożliwić ich łatwe odróżnienie 
od siebie, w szczególności pod względem zastosowanego tekstu, obrazów i kolorów, tak aby uniknąć ryzyka pomyłek. 

*** Uwaga na okres przejściowy - w praktyce ma on największe znaczenie dla etykietowania żywności specjalnego przeznaczenia medycznego opracowanej w celu zaspokojenia potrzeb 
żywieniowych niemowląt. W uproszczeniu, jeżeli produkty te zostały wprowadzone na rynek lub etykietowane przed dniem 22 lutego 2020 r., to aż do wyczerpania zapasów mogą one zawierać 
etykiety odpowiadające dotychczasowym, skromniejszym wymogom (np. brak wyraźnego zakazu wizerunku niemowlęcia, czy innych wizerunków lub tekstów idealizujących używanie tych 
produktów). Zob. http://prawo.fpkp.pl/zywnoscspecjalnegoprzeznaczenia/ . 


