
Projekt

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1)

z dnia …………… 2019 r.

w sprawie znaków graficznych, które stosuje się w celu oznakowania żywności i pasz 

jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów 

wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych 

od tych organizmów (Dz. U. poz. 1401) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory znaków graficznych, które stosuje się w celu oznakowania jako 

wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z 

dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 706), zwanych dalej „GMO”:

1) żywności pochodzenia roślinnego i żywności składającej się więcej niż z jednego 

składnika, w skład której nie wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego, oraz pasz,

2) produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności składającej się więcej niż z jednego 

składnika, w skład której wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego

– określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. 1. Znaki graficzne, o których mowa w § 1, składają się z zielonego prostokąta 

o zaokrąglonych rogach, o stosunku długości do szerokości 1:0,6 (± 0,1), ustawionego w 

pionie, w którego lewej, górnej części umieszczono rysunek kukurydzy w kolorze białym, o 

wymiarach ok. 2/3 długości prostokąta i ok.1/2 jego szerokości.

2. Znaki graficzne, o których mowa w § 1, zawierają także dodatkowe elementy 

i informację:

1) „bez GMO” – w przypadku znaków graficznych, które stosuje się w celu oznakowania 

jako wolnych od GMO żywności, o której mowa w § 1 pkt 1, oraz pasz, które są 

umiejscowione w następujący sposób:
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a) z prawej strony od rysunku kukurydzy umieszcza się sporządzony kapitalikami w 

kolorze białym wyraz „BEZ”,

b) poniżej wyrazu "BEZ" i rysunku kukurydzy, umieszcza się poziomą, białą linię,

c) pod linią, o której mowa w lit. b, umieszcza się sporządzony kapitalikami w kolorze 

białym wyraz „GMO”;

2) „wyprodukowane bez stosowania GMO” – w przypadku znaków graficznych, które 

stosuje się w celu oznakowania jako wolnej od GMO żywności, o której mowa w § 1 pkt 

2, które są umiejscowione w następujący sposób:

a) z prawej strony od rysunku kukurydzy umieszcza się sporządzony kapitalikami w 

kolorze białym, w układzie pionowym, rozpoczynający się od podstawy rysunku 

kukurydzy, napisany w kierunku górnym, wyraz „WYPRODUKOWANO”, 

b) poniżej, wyrazu „WYPRODUKOWANO”, na poziomie podstawy rysunku kukurydzy 

umieszcza się poziomą, białą linię o długości ok. 1/2 szerokości prostokąta,

c) w lewej dolnej części prostokąta, pod rysunkiem kukurydzy umieszcza się sporządzony 

kapitalikami w kolorze białym wyraz „BEZ”, 

d) pod linią, o której mowa w lit. b, umieszcza się sporządzony kapitalikami w kolorze 

białym wyraz „STOSOWANIA”,

e) pod wyrazem „STOSOWANIA” umieszcza się sporządzony kapitalikami w kolorze 

białym wyraz  „GMO”.

3. Dopuszcza się stosowanie znaków graficznych, o których mowa w § 1, w kolorze 

białym na czarnym tle oraz w kolorze czarnym na białym tle.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

MINISTER ROLNICTWA I 

ROZWOJU WSI

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej – rolnictwo i rynki rolne, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
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Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia … (poz. …)

WZORY ZNAKÓW GRAFICZNYCH, KTÓRE STOSUJE SIĘ W CELU 

OZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI I PASZ JAKO WOLNYCH OD GMO

Wzór 1

Wzór znaku graficznego, który stosuje się w celu oznakowania jako wolnych od GMO 

żywności pochodzenia roślinnego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, 

w skład której nie wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego, oraz pasz
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Wzór 2

Wzór znaku graficznego, który stosuje się w celu oznakowania jako wolnych od GMO 

produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, 

w skład której wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego
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                                                     Uzasadnienie

Projektowane rozporządzenie określa opis i wzory znaków graficznych, które stosuje się 

w celu oznakowania jako wolnych od GMO:

1) żywności pochodzenia roślinnego i żywności składającej się więcej niż z jednego 

składnika, w skład której nie wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego, oraz pasz,

2) produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności składającej się więcej niż z jednego 

składnika, w skład której wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego

– mając na względzie zapewnienie jednolitej formy prezentacji tego oznakowania 

i przekazywanie konsumentom za pośrednictwem tych znaków informacji o specyfice 

produktów.

W tym zakresie projektowane rozporządzenie wykonuje delegację zawartą w art. 6 ustawy 

z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania 

organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz. U. poz. 

1401).

Proponuje się, aby znaki graficzne składały się zielonego prostokąta o zaokrąglonych 

rogach, ustawionego w pionie, z lewej strony prostokąta, od góry, umieszczony jest rysunek 

kukurydzy w kolorze białym, zajmujący 2/3 wysokości prostokąta i 1/2 jego szerokości.

Znaki graficzne zawierają dodatkowo informacje

1) „bez GMO” – w przypadku znaków graficznych które stosuje się w celu oznakowania 

jako wolnych od GMO żywności oraz pasz, 

2) „wyprodukowane bez stosowania GMO” – w przypadku znaków graficznych które 

stosuje się w celu oznakowania jako wolnej od GMO żywności.

Wprowadzane na rynek produkty z oznakowaniem odnoszącym się do braku GMO 

powinny być oznakowane w taki sposób, aby oznakowanie to nie zakłóciło przekazu informacji 

nt. danego produktu. W oznakowaniu ważne jest, aby wykluczyć możliwość przypisania 

danemu produktowi informacji o jego korzystniejszych właściwościach odżywczych czy 

zdrowotnych, wynikających z braku modyfikacji genetycznych, bądź niewykorzystywaniu 

modyfikacji genetycznych w żywieniu zwierząt, z których lub od których pochodzi żywność 

przeznaczona do oznakowania jako wolna od GMO. Z tego powodu jedynie żywność 

pochodzenia roślinnego i pasze będą mogły zawierać w znaku określenie „bez GMO”. 
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Produkty pochodzenia zwierzęcego, w których nie jest możliwe wykrycie modyfikacji 

genetycznych, będą natomiast oznakowywane znakiem zawierającym frazę „wyprodukowane 

bez stosowania GMO”. To samo dotyczyć będzie żywności składającej się z wielu składników, 

w tym składników pochodzenia zwierzęcego. Takie rozwiązanie zapewni, że oznakowanie 

wprowadzane przepisami projektowanego rozporządzenia nie będzie wprowadzać w błąd 

konsumenta.

Znaki graficzne powinny być sporządzane w kolorze białym na zielonym tle, jednakże 

dopuszcza się możliwość ich sporządzania w kolorze białym na czarnym tle oraz w kolorze 

czarnym na białym tle, ponieważ niektóre etykiety stosowane do znakowania żywności lub 

pasz mogą być bowiem sporządzane z przyczyn technicznych wyłącznie w czarno-białej 

kolorystyce. 

Projektowane rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków 

przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji 

publicznej zatem nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 

przedsiębiorców. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz 

z 2004 r. poz. 597).

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt rozporządzenia został udostępniony w 

Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych i programowych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt opracowany w 

Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin

AKCEPTOWAŁ
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