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Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128,
poz. 1409) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Nazwa produktu oraz nazwa i adres paczku-
jàcego powinny byç podane na opakowaniu jednost-
kowym, etykiecie lub przywieszce trwale z∏àczonej z to-
warem paczkowanym.

2. Nazwa produktu powinna byç zgodna z nazwà
okreÊlonà w przepisach odr´bnych, a w przypadku ich
braku — z nazwà zawartà w Polskich Normach lub na-
zwà powszechnie przyj´tà.

§ 2. 1. Na opakowaniu jednostkowym, etykiecie lub
przywieszce trwale z∏àczonej z towarem paczkowanym
oprócz iloÊci nominalnej produktu mo˝e byç podana
pojemnoÊç nominalna opakowania. W przypadku za-
mieszczenia na opakowaniu jednostkowym informacji
o jego pojemnoÊci nominalnej wskazanie wielkoÊci na-
le˝y poprzedziç okreÊleniem „pojemnoÊç nominalna
opakowania”.

2. IloÊç nominalna produktu w opakowaniu powin-
na byç wyra˝ona liczbà sztuk lub, w zale˝noÊci od kon-
systencji danego produktu, w jednostkach:

1) obj´toÊci — w przypadku konsystencji p∏ynnej; 

2) masy — w przypadku konsystencji sta∏ej, pó∏p∏yn-
nej, mazistej, stanowiàcej mieszanin´ sta∏ej i p∏yn-
nej albo stanowiàcej cz´Êç sta∏à z mieszaniny sta-
∏ej i p∏ynnej;

3) stosowanych powszechnie w praktyce handlowej
dla danych towarów paczkowanych, w szczególno-
Êci iloÊç nominalna produktu o konsystencji p∏yn-
nej mo˝e byç wyra˝ana w jednostkach masy, a pro-
duktu o konsystencji sta∏ej lub pó∏p∏ynnej w jed-
nostkach obj´toÊci, je˝eli stanowiç b´dzie dok∏ad-
nà i wystarczajàcà informacj´ dla nabywcy towaru
paczkowanego.

3. Jednostki masy, d∏ugoÊci, powierzchni i obj´to-
Êci i ich oznaczenia stosowane w oznakowaniu towa-
rów paczkowanych okreÊla tabela 1 w za∏àczniku nr 1
do rozporzàdzenia.

4. Obowiàzujàce jednostki miar, dla ró˝nych wiel-
koÊci mierzonych, odpowiednie do iloÊci nominalnej
towaru paczkowanego, okreÊla tabela 2 w za∏àczniku
nr 1 do rozporzàdzenia.

5. WysokoÊç cyfr i liter w oznakowaniu powinna
byç dostosowana do wielkoÊci iloÊci nominalnej pro-
duktu zawartego w opakowaniu, zgodnie z tabelà 3
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

6. IloÊç nominalna towaru paczkowanego, wyra˝a-
na liczbà sztuk, powinna byç liczbà naturalnà.

§ 3.1. W przypadku produktu umieszczonego w po-
jemniku pod ciÊnieniem oraz usuwanego z niego pro-
duktu w postaci aerozolu, iloÊç nominalna produktu
powinna byç wyra˝ona w jednostkach obj´toÊci lub
masy i dotyczyç iloÊci tego produktu usuwanego z po-
jemnika, z zastrze˝eniem ust. 2. 

2. W przypadku zamieszczenia na opakowaniu in-
formacji o pojemnoÊci nominalnej pojemnika zgodnie
z zakresem obj´toÊci dotyczàcych produktów sprzeda-
wanych w pojemnikach pod ciÊnieniem oraz usuwa-
nych z nich produktów w postaci aerozoli, stanowià-
cym za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia, nie jest wyma-
gane podawanie informacji o iloÊci nominalnej pro-
duktu.

3. Zakresy obj´toÊci okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do
rozporzàdzenia nie dotyczà wyrobów medycznych,
produktów leczniczych oraz kosmetyków zawierajà-
cych mniej ni˝ 3% obj´toÊciowych naturalnych lub
syntetycznych olejków zapachowych i mniej ni˝ 70%
obj´toÊciowych alkoholu etylowego, b´dàcych wyro-
bami perfumeryjnymi, p∏ynami do w∏osów oraz p∏yna-
mi przed i po goleniu.

4. Wymagania dotyczàce oznakowania iloÊci nomi-
nalnej towaru paczkowanego okreÊla za∏àcznik nr 3 do
rozporzàdzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 listopada 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych oznakowaƒ towarów paczkowanych.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 5 listopada 2002 r. (poz. 1615)

Za∏àcznik nr 1

JEDNOSTKI MIAR I ICH OZNACZENIA STOSOWANE W OZNAKOWANIU TOWARÓW PACZKOWANYCH
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Za∏àcznik nr 2

ZAKRESY OBJ¢TOÂCI DOTYCZÑCE PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH W POJEMNIKACH POD CIÂNIENIEM,
USUWANYCH Z NICH W POSTACI AEROZOLU

Za∏àcznik nr 3

WYMAGANIA DOTYCZÑCE OZNAKOWANIA ILOÂCI NOMINALNEJ TOWARU PACZKOWANEGO

1. WartoÊç liczbowa iloÊci nominalnej towaru pacz-
kowanego mo˝e zawieraç u∏amek dziesi´tny z nie wi´-
cej ni˝ trzema cyframi po przecinku.

2. Oznakowanie iloÊci nominalnej oraz pojemnoÊci
nominalnej towaru paczkowanego powinno stanowiç
czytelny nadruk umieszczony na kontrastowym tle,
mo˝e byç równie˝ odlane z formy lub wyt∏oczone na
powierzchni opakowania.

3. WysokoÊci cyfr i liter oznakowania iloÊci nomi-
nalnej towaru paczkowanego powinny spe∏niaç wyma-
gania podane w tabeli 3 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdze-
nia.

4. Oznakowanie iloÊci nominalnej towaru paczko-
wanego mo˝e byç poprzedzone dodatkowym napi-
sem, odpowiednio: „obj´toÊç netto”, „masa netto” lub
„zawartoÊç netto”, „zawartoÊç sztuk”.


