
Ogólnopolski Dobrowolny Program Znakowania Warto ci  Od ywcz
GDA

w ramach realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Form ”

G ówny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów 
ywno ci” wychodz c naprzeciw zaleceniom strategii wiatowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) w zakresie diety, aktywno ci fizycznej i zdrowia oraz realizuj c zalecenia Komisji 
Europejskiej zawarte w „Bia ej Ksi dze Strategia dla Europy w zakresie zagadnie  zdrowia 
zwi zanych z ywieniem, nadwag  i oty o ci ”, zgodnie ze stanowiskiem Rz du
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2007, które mówi, e:

znakowanie jest wa nym elementem wspieraj cym edukacj ywieniow
konsumentów i powinno stanowi  jej naturalne uzupe nienie
etykiety powinny zawiera  czyteln  i u yteczn  dla podejmowania decyzji 
konsumenckich w zakresie od ywiania informacj , która nie  powinna zawiera
elementów mog cych ogranicza  prawo jednostki do swobodnego wyboru stylu 
ycia i sposobu od ywiania

zmiany w systemie znakowania powinny koncentrowa  si  na zwi kszeniu 
czytelno ci przekazywanych informacji i wp ywa  na stopie  ich zrozumienia 
przez konsumentów.

rozpoczynaj  realizacj  Ogólnopolskiego Dobrowolnego Programu Znakowania Warto ci
Od ywcz  GDA.

Celem Programu jest upowszechnienie znakowania artyku ów ywno ciowych
dodatkow  informacj  o warto ci od ywczej, które b dzie:  

zrozumia e i atwo dost pne dla konsumenta, w efekcie pozwalaj c mu na 
dokonywanie wiadomego wyboru odno nie stosowanej diety,
stosowane w sposób spójny artyku ów ywno ciowych i napojów, z 
uwzgl dnieniem sytuacji w których podawanie pe nej informacji o warto ci 
od ywczej mo e by  niemo liwe z przyczyn naturalnych (np. wielko
opakowania),
oparte o uznane i dost pne dla wszystkich dowody naukowe



bazuj ce na warto ciach Wskazanego Dziennego Spo ycia (GDA) uzgodnionych 
przez CIAA i Europejsk  Platform  ds. Diety Aktywno ci Fizycznej i 
Zdrowia, a w przysz o ci na warto ciach okre lonych przez EFSA
wspierane przez programy o wiatowe dotycz ce znakowania warto ci  od ywcz ,
które pomog  osi gn  pozytywne zmiany w zachowaniu konsumentów, a tym 
samym przyczyni  si  do zahamowania rozwoju nadwagi i oty o ci

Program zosta  opracowany w oparciu o rekomendacje Konfederacji Przemys u
ywno ci i Napojów UE (CIAA) i Europejskiej Platformy ds. diety, aktywno ci fizycznej i 

zdrowia.
Podstaw  programu jest znakowanie produktów ywno ciowych informacj  o 

procentowej zawarto ci wybranych sk adników od ywczych i energii w porcji produktu, w 
odniesieniu do warto ci Wskazanego Dziennego Spo ycia (Guideline Daily Amounts) 

PFP  i GIS w ci gu najbli szego roku b d  wspólnie prowadzi  dzia ania na rzecz 
zach cenia polskiego przemys u ywno ciowego do powszechnego wdro enia ww. systemu. 
Na potrzeby programu PFP  opracowa a Przewodnik wdra ania systemu znakowania GDA, 
oraz uruchomia a portale internetowe dla producentów. Dodatkowo PFP  uruchomi a portal 
edukacyjny dla konsumentów (www.gdainfo.pl). Dzi ki wspó pracy z GIS informacja o 
programie wraz z materia ami informacyjnymi dotrze do szerokiej rzeszy polskich 
przedsi biorców.

Wdro enie Dobrowolnego Programu Znakowania Warto ci  Od ywcz  w Polsce 
nale y uzna  za niezwykle wa ne dzia anie z punktu widzenia realizacji strategii prewencji 
nadwagi i oty o ci. Realizacja programu na zasadzie partnerstwa publiczno – prawnego 
pomi dzy GIS i PFP , jest pozytywnym i znacz cym na skal  europejsk  przyk adem 
efektywnej wspó pracy pomi dzy Rz dem Polskim, a sektorem ywno ciowym. Ten w a nie
model wspó pracy zosta  uznany przez Komisj  Europejsk  za podstaw  skutecznej ochrony 
spo ecze stwa europejskiego przed rozwojem chorób niezaka nych powodowanych mi dzy
innymi nadwag  i oty o ci .


