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W związku z docierającymi do nas informacjami o wycofywaniu ze sprzedaży preparatów 

mleka modyfikowanego dla dzieci powyżej 1. roku życia, które to działanie jest bezpośrednią 

konsekwencją kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i 

kwestionowania dopuszczalności nazwy „mleko modyfikowane” w odniesieniu do tych preparatów, 

uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze stanowiskiem ekspertów w dziedzinie żywienia dzieci 

dotyczącym tych preparatów i ich nazewnictwa. 

Preparaty określane nazwą „mleko modyfikowane dla dzieci” i przeznaczone do spożycia 

przez dzieci w wieku powyżej 12. miesiąca życia są pełnowartościowymi i dopuszczonymi do 

obrotu na terenie Polski produktami do żywienia dzieci. Odgrywają one znaczącą rolę w żywieniu 

dzieci w wieku 1-3 lat, a modyfikacja ich składu w porównaniu ze standardowym mlekiem krowim 

zdaniem ekspertów jest korzystna dla zdrowia dziecka, na przykład w aspekcie uzyskania należnego 

spożycia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, żelaza i witaminy D.  

Nazwa „mleko modyfikowane” i używanie członu „mleko” w nazwie tych preparatów ma 

ugruntowaną zwyczajową tradycję w nazewnictwie Polskich produktów do żywienia dzieci w 

wieku 1-3 lat. Potwierdza to używanie tej nazwy w licznych dokumentach i wytycznych, w tym 

także w publikacjach Ministerstwa Zdrowia i Instytutu Matki i Dziecka.  Pod dokładnie taką nazwą 

preparaty te były dopuszczane do wprowadzenia na rynek przez Głównego Inspektora Sanitarnego 

w latach 90-tych, w momencie gdy dokonywał się proces ich rejestracji. 

Nawet jeżeli formalnie istnieją podstawy do nakazania producentom tego typu preparatów 

zmiany ich nazewnictwa i etykiet produktów, będzie to jedynie zmiana formalna nazewnictwa i w 

żaden sposób nie zmieni się skład preparatów oraz ich miejsce w wytycznych żywienia dzieci. 

Zmiana nazewnictwa i etykiet może i powinna naszym zdaniem dokonać się stopniowo, płynnie, 

bez zaburzania dostępności konkretnych produktów żywieniowych dla dzieci. 

Wprowadzenie natychmiastowej zmiany nazwy i/lub okresowy brak produktów na rynku 

należy uznać za działania na szkodę konsumenta i działanie dezinformacyjne, którego nie  
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powinniśmy akceptować. Poszukiwanie przez konsumentów alternatywnych produktów stwarza 

zagrożenie wyboru produktów nieodpowiednich dla dzieci i wynikających stąd zagrożeń 

zdrowotnych.  

Z powyżej opisanych powodów prosimy o rozważenie możliwości prawnych wstrzymania 

procedury bezwzględnego wycofywania ze sprzedaży produktów obecnie nazywanych „mlekiem 

modyfikowanym dla dzieci” i zarejestrowanych do spożycia przez dzieci w wieku powyżej 12. 

miesiąca życia. 

W razie potrzeby bardziej szczegółowych opinii merytorycznych jesteśmy do Państwa 

dyspozycji. 
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