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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 25 lipca 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administ
racyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia. 

Na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78 
i z 1993 r. Nr 28, poz. 127) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 sierp
nia 1991 r. w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, 
w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez 
uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz. U. Nr 81, poz. 
354), w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość 
opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przed
siębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska" 
za polecenie przesyłki listowej." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 15 lipca 1994 r. 

w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych, prze
znaczonych do obrotu. 

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 25 listopada 
1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. 

. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, 
poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1992 r. Nr 33, poz. 
144 i Nr 91, poz. 456) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie reguluje, z zastrzeżeniem ust. 2, 
sprawy znakowania środków spożywczych, używek i sub
stancji dodatkowych dozwolonych, w opakowaniach jedno
stkowych, przeznaczonych do obrotu, zwanych dalej "środ
kami spożywczymi", sposób informowania o ich składnikach 
oraz o innych danych, które ze względu na ochronę zdrowia 
ludzkiego powinny być podawane do wiadomości kon
sumenta. 

2. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą środków spoży
wczych, przeznaczonych do obrotu bez opakowania, oraz 
środków spożywczych, pakowanych w miejscach sprzedaży 
na życzenie konsumenta. 

§ 2. 1. Środek spożywczy znakuje się, z zastrzeżeniem 
ust. 2-5, podając bezpośrednio na opakowaniu, etykiecie 
lub obwolucie następujące informacje: 

1) nazwę, 

2) wykaz występujących w środku spożywczym surowców, 
łącznie z substancjami dodatkowymi dozwolonymi, sto
sowanymi w czasie produkcji lub przetwarzania środków 
spożywczych i obecnych w końcowym produkcie nawet 
w innej postaci, zwanych dalej "składnikami", 

3) datę, do której prawidłowo przechowywany środek 
spożywczy zachowuje pełne właściwości jakościowe 
i zdrowotne, zwaną dalej "datą minimalnej trwałości", 
lub termin, przed którego upływem środek spożywczy 
zachowuje przydatność do spożycia, zwany dalej "ter
minem przydatności do spożycia", 

4) zawartość netto lub liczbę sztuk, 

5) warunki przechowywania - przy znakowaniu terminem 
przydatności do spożycia oraz w przypadkach, gdy 
jakość środka spożywczego w istotny sposób zależy od 
warunków jego przechowywania, 

6) nazwę i adres producenta, 

7) nazwę i adres podmiotu gospodarczego paczkującego 
lub rozlewającego środek spożywczy, 

8) kraj, w którym wyprodukowano środek spożywczy lub 
w którym dokonano przetworzenia zmieniającego właś 
ciwości środka spożywczego, jeśli jego pominięcie mo
głoby wprowadzić w błąd konsumenta, 

9) sposób użycia, jeżeli brak tej informacji uniemożliwiałby 
właściwe postępowanie ze środkiem spożywczym, 

10) poziom substancji smolistych i nikotyny w dymie papie
rosowym oraz pouczenie o szkodliwości dymu tytonio
wego, 

11) zawartość tłuszczu w przypadku produktów mlecznych, 

12) moc napoju zawierającego powyżej 1,2% objętościo
wych alkoholu, wyrażoną w procentach objętościo
wych, 

13) klasę jakości lub inny wyróżnik jakości, w przypadku 
gdy dla środka spożywczego określono klasyfikację 
jakościową, 

14) napis "utrwalono radiacyjnie" w przypadku środków 
spożywczych konserwowanych metodami radiacyjnymi, 

15) oznaczenie określonej ilości środka spożywczego, 
otrzymanego z tego samego surowca i w jednakowych 
warunkach produkcyjnych (partii produkcyjnej), umoż
liwiające identyfikację tego środka, 


