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ŹRÓDŁA PRAWA DOTYCZĄCE MARKETINGU ŻYWNOŚCI DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH 

DZIECI ORAZ PRZEDMIOTÓW SŁUŻĄCYCH DO KARMIENIA NIEMOWLĄT: 
 

 
 GŁÓWNE AKTY PRAWNE Z ZAKRESU PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO: 

 
 ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

2021 ze zm. 
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1026 
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w 

sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę i do kontroli 
masy ciała, oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 
2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009, Dz.Urz.UE.L Nr 181, s. 35 

 rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/127 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych 
wymogów dotyczących składu preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do 
dalszego żywienia niemowląt oraz informacji na ich temat, a także w odniesieniu do informacji 
dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci, Dz.Urz.UE.L Nr 25, s. 1 

 rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/128 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych 
wymogów dotyczących składu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz informacji na 
jej temat, Dz.Urz.UE.L Nr 25, s. 30  
 

a także m.in. następujące akty prawne z zakresu ogólnego prawa żywnościowego: 
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 

r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy 
Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 
2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, Dz.Urz. UE.L Nr 304, s. 1 

 rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w 
sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności, Dz.Urz. UE.L Nr 404, s. 9 

 
 SOOO 

czyli rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego 
opieki okołoporodowej, Dz.U. z 2018 r. poz. 1756 (a dokładnie część IV ust. 7 i część XIII ust. 3 pkt 10 
SOOO) – zakazujący działań reklamowych i marketingowych związanych z preparatami do początkowego 
żywienia niemowląt i przedmiotami służącymi do karmienia niemowląt w placówkach ochrony zdrowia 
związanych z opieką okołoporodową, w tym prowadzących edukację przedporodową (np. szpitale, szkoły 
rodzenia przy przychodniach i szpitalach). 
 

 
Dostęp do powyższych aktów prawnych jest możliwy poprzez strony: http://isap.sejm.gov.pl/ (należy wyszukać tytuł aktu 
prawnego i pobrać w pdf tekst ujednolicony) i http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl . 
 
 


