
I. Wdrożenie dyrektywy dotyczącej nominalnych ilości produktów w 
opakowaniach jednostkowych do polskiego porządku prawnego   

Dyrektywa 2007/45/WE Parlamentu Europesjkiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. 
ustanawiająca zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach 
jednostkowych, uchylająca dyrektywy Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniająca 
dyrektywę Rady 76/211/EWG została wdrożona do polskiego porządku prawnego ustawą z 
dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 

II. Ocena zgodności wyrobu  

Towary paczkowane znajdujące się w obrocie lub przeznaczone do wprowadzenia do obrotu 
podlegają kontroli Inspekcji Handlowej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych i Inspekcji Farmaceutycznej, w zakresie przewidzianym w niniejszej ustawie 
oraz w zakresie ich właściwości, w trybie i na warunkach określonych w przepisach odrębnych. 

Organy administracji miar sprawują nadzór w zakresie paczkowania produktów, w 
szczególności systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego. 

Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest sprawowany w trybie i na warunkach określonych w 
ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140, z późn, zm.). 

W zakresie ww. nadzoru właściwe terytorialnie organy administracji miar przeprowadzają 
kontrole doraźne i planowe w pomieszczeniach paczkującego, zlecającego paczkowanie, 
paczkującego na zlecenie, sprowadzającego lub importera oraz w miejscu paczkowania lub 
składowania towarów paczkowanych. 

III. Normalizacja  

Aby pomóc producentom w wykazaniu zgodności ich wyrobu z wymaganiami zasadniczymi 
oraz aby ułatwić kontrolowanie tej zgodności, wskazane jest posługiwanie się w trakcie 
projektowania i produkcji opakowań normami zharmonizowanymi - domniemywa się że, wyrób 
który jest zgodny z normami zharmonizowanymi spełnia zasadnicze wymagania. W Polsce 
krajową jednostką normalizacyjną jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).  
 
Wyszukiwarka norm 

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm 

IV. Wymagania zawarte w dyrektywie dot. nominalnych ilości produktów 
w opakowaniach jednostkowych - 
 

Dyrektywa o nominalnych ilościach produktów w opakowaniach jednostkowych zawiera 
zasadnicze wymagania w zakresie tych ilości dla wyznaczonych produktów (szczegóły określa 
załącznik do dyrektywy i ustawy wdrażającej).   
 

V. Nadzór   
 

Opakowania jednostkowe nie podlegają dozorowi technicznemu. 
 
 
 
 
 
 


