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 Powidła śliwkowe 
 
Nazwa 
produktu 
(nazwa 
produktu 
określona w 
tytule 
rozporządzenia
/ustawy) 

Tytuł aktu prawnego 
oraz publikatory  
(Dz.U., poz.) 

Link do aktu 
prawnego w 
języku polskim 

Zakres aktu 
prawnego 

Główne wymagania 
dla produktu 
określone w akcie 
prawnym 

Informacja 
czy zgodnie z 
polskimi 
przepisami 
produkt  
podlega 
procedurze 
uprzedniego 
zezwolenia 

Dane kontaktowe 
do organu 
przeprowadzające
go ocenę produktu 

Dane kontaktowe 
do organu 
nadzoru rynku 

Powidła 
śliwkowe 
(dla 
pozostałych 
produktów 
przepis wdraża 
dyrektywę UE) 

Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w 
sprawie 
szczegółowych 
wymagań w zakresie 
jakości handlowej 
dżemów, konfitur, 
galaretek, marmolad, 
powideł śliwkowych 
oraz słodzonego 
przecieru z kasztanów 
jadalnych z dnia 29 
lipca 2003 r.( Dz.U. 
2003 nr 143 poz. 
1398, ze zm.) – 
ostatnia 
zmiana:(Dz.U. 2020 
r., poz. 1284) 

https://isap.sej
m.gov.pl/isap.ns
f/DocDetails.xsp
?id=WDU20031
431398 
 
 
 
http://isap.sejm
.gov.pl/isap.nsf/
DocDetails.xsp?i
d=WDU2020000
1284 

Rozporządzenie 
reguluje 
szczegółowe 
wymagania 
dotyczące 
dżemów, 
konfitur, 
galaretek, 
marmolad, 
powideł 
śliwkowych i 
słodzonego 
przecieru z 
kasztanów 
jadalnych m.in. 
w zakresie cech 
fizykochemiczny
ch, minimalnego 
udziału 
składników 
owocowych w 
gotowym 
produkcie, 
możliwości 

Powidła śliwkowe są 
mieszaniną o 
znacznym stopniu 
zagęszczenia o 
konsystencji 
odpowiednio 
miękkiej, dającej się 
rozsmarować. 
otrzymaną przez 
gotowanie: 

 pulpy lub przecieru 
ze śliwek 

 cukrów. 
 
Ilość pulpy lub 
przecieru ze śliwek 
wymagana do 
wytworzenia 1 000 g 
wyrobu gotowego nie 
może być mniejsza niż 
1 600 g. 
 
Zawartość ekstraktu 
ogólnego, 

-- Organy Inspekcji 
Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-
Spożywczych 
 
https://www.gov.p
l/web/ijhars/wijha
rs 
 

Główny Inspektor 
Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-
Spożywczych 
(GIJHARS)  
https://www.gov.p
l/web/ijhars/gijhar
s 
 
Kontrole 
przeprowadzają 
właściwi 
miejscowo 
Wojewódzcy 
Inspektorzy Jakości 
Handlowej 
Artykułów Rolno-
Spożywczych 
(WIJHARS) 
https://www.gov.p
l/web/ijhars/wijha
rs 
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wprowadzania 
dodatkowych 
składników do 
poszczególnych 
wyrobów; 

oznaczonego 
refraktometrycznie 
wynosi nie mniej niż 
54%. 
 
Przepisy nie dotyczą 
wyrobów: 

 w których cukry 
zostały całkowicie 
lub częściowo 
zastąpione 
substancjami 
słodzącymi lub 

 których nazwie 
towarzyszy 
oświadczenie 
żywieniowe „o 
obniżonej 
zawartości 
cukrów” lub inne 
oświadczenie 
żywieniowe o 
takim samym 
znaczeniu dla 
konsumenta. 
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