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SŁOWO WSTĘPU

Rozważana dotyczące żywności należy zacząć od pytania co dla Polaka znaczy 
żywność, jakie budzi emocje i przesłanie. Pożywienie – niesie życie, wiąże się niero-
zerwalnie z jakością i bezpieczeństwem. Oczekiwania konsumenckie dotyczą wymo-
gów bezpieczeństwa żywności w konsekwencji zaufania, naturalności i uczciwości. 
Wiedza o produktach spożywczych musi budować zaufanie – na to liczy konsument. 
Klient chce żeby żywność oparta była na tradycyjnych technologiach. Poszukuje sma-
ków i zapachów regionalnych, właściwych jego kulturze i otoczeniu.

Wspólna Polityka Rolna oraz reformy w prawie żywnościowym Unii Europej-
skiej zawiązały przejrzystą harmonizację tego prawa na poziomie wszystkich kra-
jów członkowskich. Dzisiejsze prawo żywnościowe jest ujęte podmiotowo, czyli to 
my konsumenci, jesteśmy podmiotem zaspokojenia naszych potrzeb w tym pra-
wie. Kwestią bezsporną mającą ogromne znaczenie w żywności jest jej identyfiko-
walność. Nie tylko w aspekcie bezpieczeństwa czy oczekiwań konsumenckich, ale 
chodzi tu o osiągnięcie przewagi, pochodzenie i informacje o produkcie co dłu-
gofalowo prowadzi do budowania lojalności. Wymiar geograficznej identyfikowal-
ności przejawia się w nazwach i odrębności kulturowej produktów chronionych. 
Problem z którym my Polacy się borykamy to – autentyczność żywności. Wysiłek, 
trud rolnika zostaje umyślnie niweczony w próbach podrobienia żywności. By za-
pobiec takim występkom, należy przestrzegać, nadzorować i kontrolować prawo 
żywnościowe. 

Publikacja ma na celu przedstawienie instytucji – urzędów kontroli jakości, 
pracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności w łańcuchu żywnościo-
wym, oraz identyfikację systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności i dzia-
łań z nimi związanych. Praca zawiera również opisy wybranych kampanii infor-
macyjno-promocyjnych produktów polskich, tradycyjnych opatrzonych znakami 
dowodzącymi ich pochodzenie i autentyczność. W publikacji podano przykłady 
polskich produktów certyfikowanych znakami świadczącymi o ich doskonałej ja-
kości i bezpieczeństwu.

BEZPIECZEŃSTWO I NADZÓR NAD ŻYWNOŚCIĄ

Podstawy regulacji prawnych związanych z jakością i bezpieczeństwem żywno-
ści stanowią wymogi krajowe i Unii Europejskiej. Określają zakres działania sektora 
rolno-spożywczego w UE od uprawy roślin i hodowli zwierząt, przez przetwórstwo, 
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opakowania, materiały pomocnicze kończąc na dystrybucji artykułów rolno-spo-
żywczych, obejmują tym samym łańcuch żywnościowy „od pola do stołu”.

Bezpieczeństwo żywności to kwesta bezsporna – zatem jakość jako pewny 
składnik staje się standardem, regułą, która jest decyzyjną co do wartości ostatecz-
nej żywności, dostępności i ceny jaką może zapłacić konsument. Jakość to bardzo 
tendencyjne pojęcie, a jego interpretacja zależy od indywidualnych odczuć i tak 
każdy ocenia produkt pod względem jego doskonałości tzn.: smaku, barwy, tekstu-
ry, wartości żywieniowej i wygody przygotowania do spożycia. 

Produkt końcowy jest finałem działań dobrej praktyki rolniczej, dobrych praktyk 
przetwórstwa, przechowywania i dystrybucji. Coraz większe wymogi i obostrzenia 
wynikające z regulacji prawnych oraz mechanizmów rynkowych dają w konse-
kwencji postęp poprzez ciągłe doskonalenie jakości i bezpieczeństwa produktów. 

Kto i w jakim zakresie sprawuje nadzór nad prawidłowością produktów spo-
żywczych?

Rola organów urzędowej kontroli żywności jest bardzo ważna w zapewnieniu 
prawidłowego funkcjonowania systemów bezpieczeństwa żywności. Jednostki 
urzędowe kontrolują czy wymogi prawa żywnościowego są wypełniane, dokonują 
weryfikacji prawidłowości funkcjonowania kontroli, a wcielając swoje kompetencje 
zarządzają ryzykiem. 

Instytucje urzędowego sprawowania kontroli uczestniczą w systemie wcze-
snego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych.

1. Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS)
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu 

zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
higieny środowiska; •
higieny pracy w zakładach pracy; •
higieny radiacyjnej; •
higieny procesów nauczania i wychowania; •
higieny wypoczynku i rekreacji; •
zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku; •
higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz  •
pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w celu ochrony 
zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości 
środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych 
i zawodowych.

2. Inspekcja Weterynaryjna (IW)
Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpie-

czeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego celem zapewnienia ochrony zdro-
wia konsumenta.
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Inspekcja wykonuje swoje zadania poprzez:
zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych; •
monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobo- •
twórczych;
badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego; •
przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej; •
sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzę- •
cego; wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia 
zwierzęcego.

Ponad to Inspekcja Weterynaryjna odpowiada za przyjmowanie informacji 
o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwo-
wej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artyku-
łów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów 
Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia 
zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecz-
nym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych infor-
macji do kierującego siecią systemu RASFF1.

3. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS)
Do zadań IJHARS należy: 

kontrola i nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w pro- •
dukcji i obrocie (imporcie i eksporcie);
powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci  •
systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych 
i środkach żywienia zwierząt (systemu RASFF) o podjętych decyzjach dotyczą-
cych niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych; 
kontrola artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane, na pod- •
stawie odrębnych przepisów, chronione oznaczenia geograficzne, oznaczenia 
pochodzenia albo świadectwa dla artykułów rolno-spożywczych o szczególnym 
charakterze oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych 
państwach; 
współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie,  •
organami innych inspekcji, urzędami celnymi, Policją, jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi 
politykę rolną państwa; 
współpraca lub uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach zajmujących  •
się jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz międzynarodowym ob-
rotem artykułami rolno-spożywczymi;

1 System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) utworzono przed niemal 
czterdziestu laty – w 1979 r. Jest to przede wszystkim narzędzie informatyczne, które służy szybkiej 
wymianie informacji między organami krajowymi na temat zagrożeń dla zdrowia związanych z żywnością 
i paszami.
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prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości han- •
dlowej lub ustalania klas jakości handlowej oraz metod i badań artykułów rolno-
spożywczych. 

Inspekcja prowadzi nadzór w zakresie jakości mięsa drobiowego, jaj, tusz wie-
przowych, tusz wołowych, tusz innych zwierząt mięsa pochodzącego z bydła w wie-
ku poniżej 12 miesięcy. 

4. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN)
PIORiN zajmuje się nadzorem nad zdrowiem roślin zapobieganiem zagroże-

niom związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad ob-
rotem, oceną i wytwarzaniem materiału siewnego 

Do zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa należy w szczególności:

kontrola podmiotów prowadzących produkcję i obrót środkami ochrony roślin;  •
kontrola stosowania środków ochrony roślin; •
kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych;  •
wydawanie świadectw fitosanitarnych, paszportów roślin i zaświadczeń oraz  •
nadzór nad jednostkami upoważnionymi do wypełniania formularzy paszpor-
tów roślin;
wydawanie decyzji w sprawie postępowania z roślinami, produktami roślinnymi  •
lub przedmiotami podlegającymi granicznej kontroli fitosanitarnej;
ocena polowa, laboratoryjna i cech zewnętrznych materiału siewnego; •
współpraca z COBORU • 2 w zakresie oceny tożsamości i czystości odmianowej;
kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarza- •
nia, oceny, przechowywania, obrotu i stosowania materiału siewnego, w tym mo-
dyfikowanego genetycznie;
organizowanie szkoleń i egzaminów dla upoważnionych kwalifikatorów dokonu- •
jących oceny polowej oraz cech zewnętrznych materiału siewnego oraz akredyto-
wanych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej materiału siewnego;
nadzór i kontrola dostawców materiału szkółkarskiego oraz materiału rozmnoże- •
niowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych w zakresie przestrze-
gania przepisów nasiennych;
prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym:  •
przedsiębiorców, rolników, dostawców.

Zadania i cele PIORINu osiągane są poprzez prowadzenie działalności kontrol-
nej, diagnostycznej – które stanowią podstawę działania Inspekcji, jak również po-
przez prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej ukierunkowanej 
na podnoszenie wiedzy z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa wśród producen-
tów rolnych i przedsiębiorców działających w branży rolniczej.

2 Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych



9

5. Inspekcja Handlowa (IH)
Inspekcja Handlowa jako organ kontroli państwowej pełni nadzór w obszarze 

artykułów żywnościowych, nie żywnościowych oraz usług. Kontrole dotyczące 
żywności stanowią ok. 20% ogółu nadzoru prowadzonego przez IH.

Do zadań Inspekcji Handlowej należy:
kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących dzia- •
łalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, 
handlu i usług;
kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczy- •
mi lub innymi wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych z wyłączeniem 
produktów podlegających nadzorowi innych właściwych organów;
kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym  •
bezpieczeństwie produktów w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczą-
cych bezpieczeństwa;
kontrola substancji chemicznych, preparatów chemicznych, wyrobów i detergen- •
tów przeznaczonych dla konsumentów;
kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych  •
do wprowadzenia do takiego obrotu;
kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurto- •
wych przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o bate-
riach i akumulatorach;
podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów; •
prowadzenie poradnictwa konsumenckiego. •

Pracą Inspekcji Handlowej kieruje prezes UOKiK przy pomocy tegoż Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Organ Inspekcji Handlowej powołany został 
w szczególności do ochrony interesów i praw konsumenta oraz interesów państwa. 
Inspekcja pełni bardzo ważną rolę w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania 
obrotu gospodarczego.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI 

Produkcja i obrót żywnością wiąże się ze spełnieniem określonych warunków 
oraz zastosowaniem środków zapewnienia bezpieczeństwa i przydatności żyw-
ności na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego. Unijny rynek nie jest her-
metyczny zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem transgranicznym i obejmuje 
m.in. zapobieganie przenoszenia się chorób ze zwierząt na ludzi i zagwarantowanie 
konsumentom informacji o składzie i pochodzeniu żywności. 

W krajach Unii Europejskiej w Polsce również, wprowadzono prawne regula-
cje dotyczące produkcji i obrotu żywnością w tym także ujednolicenia wprowa-
dzające obowiązek stosowania systemów zarządzania jakością. Obligatoryjnymi 
systemami zapewniania – zarządzania jakością są: Dobra Praktyka Higieniczna, 
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Dobra Praktyka Produkcyjna oraz System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punk-
tów Kontrolnych.

Dobra Praktyka Higieniczna z ang. Good Hygienic Practice (GHP)
GHP – określa działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być 

spełnione na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, oby zapewnić bezpieczeń-
stwo żywności. 

Dobra Praktyka Produkcyjna z ang. Good Manufacturing Practice (GMP)
GMP – działania, które muszą zostać podjęte w celu zapewnienia właści-

wej jakości żywności oraz materiałów i wyrobów z nią kontaktujących się. 
System ten obejmuje wszystkie aspekty powiązane z produkcją żywności: su-
rowce i materiały pomocnicze, personel, projektowanie (budynków, linii tech-
nologicznych, maszyn i urządzeń), mycie i dezynfekcję, szkolenie, dystrybucję 
wyrobów gotowych.

System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych z ang. Hazard 
Analysis and Critical Control Points (HACCP)

HACCP – system, który identyfi-
kuje, ocenia i kontroluje (opanowuje) 
zagrożenia istotne dla bezpieczeń-
stwa żywności podczas przebiegu 
wszystkich etapów procesu produk-
cyjnego i obrotu żywnością.

Realizacja zasad GMP/GHP two-
rzy odpowiednie higieniczne wa-
runki do produkcji żywności. Zasa-
dy producent żywności opracowuje 
w postaci dokumentacji opisowej, aby 
jako procedury postępowania, zbio-
ry i kodeksy zasad były wyprzedze-
niem, poprawnie wdrożonego syste-
mu HACCP. Etapowe wprowadzenie 
programu GMP/GHP oraz HACCP stworzy właściwe warunki do pozyskania 
odpowiedniej jakości surowców oraz wytwarzania żywności w sposób zapew-
niający bezpieczeństwo zdrowotne dla konsumenta. 

Co przemawia za systemem HACCP, a jakie trudności stwarza jego wprowadze-
nie? Odpowiedz na to pytanie umieszczono w tabeli 1.
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Tabela 1. Korzyści i bariery jakie napotka przedsiębiorca przy wprowadzeniu HACCP

Korzyści Bariery 

Zgodność z aktualnymi zaleceniami codex alimenta-
rius, prawodawstwem żywnościowym przestrzega-
nym w unii europejskiej, oraz z głównymi zasadami 
rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady 
dot. wymagań prawa żywnościowego.

Organizacyjno-biurokratyczny charakter, który 
wymaga odpowiedniego systemu zarządzania 
organizacją, oraz rzetelniej dokumentacji

Wytwarzanie produktów o powtarzalnych parame-
trach, najwyższej jakości, gwarantujących całkowite 
bezpieczeństwo co ma pozytywny wpływ na speł-
nianie stale wzrastających oczekiwań klientów

Wprowadzenie systemu zanim w przedsiębior-
stwie zostaną wdrożone zasady GHP i GMP

Zapewnienie odpowiedniej organizacji zadań w fir-
mie, które wpływają na podwyższenie jakości.

Brak wystarczającej ilości środków finansowych 
na modernizację w przedsiębiorstwie dotyczą-
cą zakupu nowego sprzętu

Podnoszenie świadomości oraz ciągłe doskonale-
nie personelu mającego styczność z produktami 
żywnościowymi powodując przy tym zmianę ich 
dotychczasowych przyzwyczajeń

Ustalenie zbyt dużej ilości CCP, co utrudnia 
efektywne funkcjonowanie systemu

Stosowana w nim przejrzysta dokumentacja umożli-
wia szybkie i efektowne przeprowadzenie audytów 
i weryfikacji systemów.

Niemożliwość zidentyfikowania faktycznych 
zagrożeń

Nie wymagana jest stała kontrola produktu koń-
cowego, gdyż system obejmuje oraz kontroluje 
wszystkie fazy procesu produkcyjnego

Konieczność przeprowadzania dodatkowych 
szkoleń dla pracowników oraz posiadania 
wysoko wykwalifikowanego personelu, który 
powinien znajdować się w każdym z działów 
przedsiębiorstwa

Racjonalne podejście do kontroli zagrożeń

Dużo szybsze, tańsze i szersze prowadzenie proce-
sów kontroli w porównaniu z tradycyjnym schema-
tem kontroli.

opracowanie własne

System HACCP ma znacznie więcej korzyści niż wad. Nakłady finansowe po-
niesione na jego wdrożenie i funkcjonowanie zwracają się w niedługim czasie, po-
nieważ prawidłowo funkcjonujący system minimalizuje zbędne koszty związane 
z obsługą reklamacji, likwidacją wadliwych i niespełniających wymogów wyrobów. 
Gdy przedsiębiorstwo zdecyduje się wprowadzić HACCP stanie się bardziej kon-
kurencyjne, system chroni interesy producentów i konsumentów. Klient jest pew-
ny, że spożywa wyroby najwyższej jakości nie będące zagrożeniem, co za tym idzie 
wzrasta zaufanie pomiędzy stronami. Producent jest pewny co do walorów swojego 
towaru, który spełnia zarówno oczekiwania konsumentów jak i organów kontroli 
urzędowej.

Produkcja i obrót żywnością wiąże się ze spełnieniem określonych warunków 
oraz zastosowaniem środków zapewnienia bezpieczeństwa i przydatności żywno-
ści na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego „from farm to table” – od pola 
do stołu. 
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Dobra Praktyka Rolnicza z ang. Good Agricultural Practices (GAP) 
GAP – Dobra Praktyka Rolnicza to „praktyki, które uwzględniają kwestie śro-

dowiskowe, gospodarcze i społeczne w odniesieniu do procesów prowadzonych 
w gospodarstwie rolnym, a także zapewniają bezpieczne i wysokiej jakości produk-
ty rolno-spożywcze i nieżywnościowe” (dokument FAO COAG 2003 GAP) 

W ramach dobrej praktyki rolniczej rolnik jest zobowiązany do dbałości o śro-
dowisko naturalne, odpowiednie stosowanie i przechowywanie środków ochrony 
roślin, nawozów, pasz, leków weterynaryjnych. Rolnik zobowiązany jest do dbałości 
o stan użytków zielonych, stan gleby, wód i powietrza. Ponadto GAP to także pra-
widłowa gospodarka odpadami, czystość i porządek w gospodarstwie oraz bezpie-
czeństwo osób w nim pracujących. 

GlobalGAP – jest niezależnym, dobrowolnym systemem zapewnienia bezpie-
czeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej i obejmuje cały proces produk-
cyjny od wysiania bądź wysadzenia roślin do gruntu, poprzez pielęgnację, zbiory 
płodów, aż do obsługi produktu końcowego (np.: przechowywanie, pakowanie, 
konfekcjonowanie). Obecnie jest jednym z najpopularniejszych systemów, którego 
wdrażanie najbardziej zaawansowane jest wśród producentów/dostawców świe-
żych owoców i warzyw. 

Wymagania GlobalGAP oparte są na eu-
ropejskim prawie dotyczącym: 

bezpieczeństwa żywności i jej identyfiko- •
walności,
ochrony środowiska,  •
bezpieczeństwa i ochrony pracowników,  •
dobrostanu zwierząt. •

Ze względu na zawartość merytorycz-
ną oraz wymagania niezależnie od odbior-
cy, który chce wdrażać system GlobalGAP 
obejmuje zawsze obszary, które wzajemnie 
się przenikają i tworzą podstawy standardu. 

Certyfikacja w systemie GlobalGAP obejmuje sposób produkcji prowadzo-
ny przez danego producenta indywidualnego bądź grupę producentów. By móc 
poddać się procesowi certyfikacji należy wybrać jednostkę certyfikującą zgodną 
z działalnością prowadzoną przez producenta. Proces certyfikacji rozpoczyna się 
złożeniem dokumentacji, następnie jednostka dokonuje sprawdzenia poprawno-
ści wniosku, odbywają się kontrole w polu i w magazynie, gdzie składowany jest 
produkt. Raport końcowej oceny daje wynik certyfikacji i składa się z poniższych 
elementów:

szczegóły i przedmiot oceny, •
ewentualne stwierdzone niezgodności, •
podsumowanie oceny. •
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Certyfikat przyznawany jest na okres jednego roku, po jego upływie, należy pod-
dać się ponownej certyfikacji by utrzymać ważność certyfikatu. Obszerna dokumen-
tacja dot. wymogów GlobalGAP znaleźć można na stronie www.GlobalGAP.pl.

Wprowadzenie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej wraz ze standardami systemu 
GlobalGAP nie dla każdego jest równoznaczne z korzyściami. Zdobycie certyfika-
cji wymaga często wprowadzenia wielu zmian w funkcjonowaniu gospodarstwa, 
zmiany organizacji, daje jednak wymierne korzyści producentom. Certyfikat gwa-
rantuje eksport produktów po wyższej cenie i jest to główny warunek podpisania 
umów handlowych np.: na dostawy świeżych owoców i warzyw.

W zmieniającej się sytuacji rynkowej konieczny jest monitoring stanu do-
stosowania się polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania, wyjścia 
naprzeciw konkurencji na rynku europejskim oraz dostosowania się do zasad 
unijnego prawa żywnościowego. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego by zwró-
cić uwagę konsumenta muszą akceptować jego wymagania i oferować żywność 
wysokiej jakości z gwarancją bezpieczeństwa. Warunkiem spełnienia tych ocze-
kiwań jest wdrożenie i stosowanie nowoczesnych systemów zarządzania jakością. 
Opcjonalnymi systemami jakie producent morze ale nie musi wdrożyć są:

System Zarządzania Jakością ISO serii 9000, •
Punkty Kontrolna Zapewnienia Jakości (QACP), •
Zintegrowany System Zarządzania Jakością (ZSZJ), •
Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ), •
Produkcja na Światowym Poziomie (WCM), •
International Food Standard (IFS), •
British Retail Consortium (BRC) oraz własne (zakładowe) Systemy Zarządzania  •
Jakością.

SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI

1. System ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych
W Unii Europejskiej realizacja polityki jakości żywności polega na wyróżnieniu 

znakami i nadaniu certyfikatów potwierdzających doskonałą jakość wyrobów rolno-
spożywczych, wywodzących się z konkretnych regionów oraz charakteryzujących 
się tradycyjnym sposobem produkcji. Najistotniejszą cechą produktów regionalnych 
i tradycyjnych jest specyficzna jakość, która jest konsekwencją tradycyjnego sposobu 
wytwarzania ukorzenionego w dziedzictwie kulturowym (pokoleniami przekazywana 
receptura). Unikalna jakość może wynikać także z otoczenia – oddziaływania czynni-
ków naturalnych będących charakterystycznymi dla danego obszaru np. usytuowanie 
terenu, jakość gleby, klimat, roślinność. Produkty regionalne i tradycyjne dla Europy 
stanowią wartość kulturową i uchodzą za dobro wyjątkowe, stąd też Unia Europejska 
wprowadziła system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych.

W tym systemie produkty rolno-spożywcze charakteryzujące się cechami indy-
widualnymi dla regionu, gdzie wyrób jest produkowany, lub sposób tej produkcji 
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wynika z obyczajowości i dziedzictwa. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej produ-
cenci takich specjałów mają prawo oznaczać je odpowiednimi znakami tj. produk-
tów chronionych.

W Unii Europejskiej nazwy produktów rolnych i środków spożywczych rejestro-
wane są jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficz-
ne lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. O wspomniane oznaczenia może 
ubiegać się jedynie grupa producentów, przy czym nie ma potrzeby rejestrowania 
produktu na LPT.

Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) 
– przyznaje się go tylko produktom, których 
niezwykła jakość produktu związana jest 
z miejscem wytwarzania, przy czym składniki 
stosowane do ich produkcji także pochodzą 
z tego obszaru. 

Do tej pory oznaczeniem ChNP wyróż-
niono w Polsce 9 produktów.

Przykładem jest miód z Sejneńszczyzny/
Łoździejszczyzny. Jest miodem nektarowym 
ściśle związanym z terenem, z którego pocho-
dzi. Miód sporządzany jest z nektaru kwiatów 
wielu dziko żyjących roślin, natomiast udział nektaru pochodzącego z upraw rolni-
czych jest znikomy. Metoda jaką zbierany jest miód wywodzi się z tradycji i umie-
jętności miejscowych pszczelarzy. Miód cechuje barwa – od ciemnożółtego do 
ciemnozłotego, smak goryczkowy, mocny aromat i lekkie zmętnienie. Konsystencja 
miodu może być gęsta, płynna lub skrystalizowana. 

Miód sejnenski (fot. Joanna Czarkowska)
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Chronione Oznaczenie Geograficzne 
(ChOG) – przyznawane jest produktom po-
chodzącym z konkretnego miejsca, regionu, 
niekiedy kraju. Używa się go do oznaczenia 
wyrobu rolnego, środka spożywczego wywo-
dzącego się z tego regionu, miejsca lub kraju. 

Do tej pory oznaczeniem ChOG wyróż-
niono w Polsce 19 produktów.

Przykładem jest ser koryciński swojski. 
Wytwarzany jest na obszarze trzech gmin 
województwa podlaskiego, region ten od 
lat tradycyjnie nastawiony jest na produk-
cję mleka i przetworów mlecznych, co jest wynikiem niskiego uprzemysłowie-
nia w przeszłości i ciągle słabego poziomu inwestycji, wysokiego bezrobocia 
i niewysokich dochodów mieszkańców. Dawniej sprzedawano głównie surowe 
mleko, ale w wielu gospodarstwach wytwarzano również masło i ser koryciński 
swojski na własne potrzeby oraz na sprzedaż. Związek sera korycińskiego z re-
gionem charakteryzuje specyficzny kształt, związany z cedzakami, w których 
jest wyrabiany. Od tych naczyń powstaje także charakterystyczne karbowanie 
na powierzchni sera korycińskiego swojskiego. Produkt wyrabiany jest z peł-
nego mleka niepasteryzowanego, które nadaje mu charakterystyczne aromat 
świeżego mleka. Ser jest wilgotny i elastyczny, z licznymi, równomiernie rozło-
żonymi drobnymi oczkami. 

Ser koryciński (fot. Joanna Czarkowska)
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Gwarantowana Tradycyjna Specjalność 
(GTS) – oznaczenie to przyznawane jest pro-
duktom o specjalnym i tradycyjnym sposobie 
ich wytwarzania oraz posiadającym specy-
ficzny charakter. Aby produkt mógł korzystać 
z unijnego logo GTS musi być tradycyjny oraz 
zostać uznany przez Wspólnotę jego specy-
ficzny charakter. Ważna jest również nazwa 
produktu, który chcemy zarejestrować – od-
zwierciedlać powinna jego unikalny charakter.

Do tej pory oznaczeniem GTS wyróżnio-
no w Polsce 9 produktów.

Wyrób pierekaczewnik wyraża specyficzny charakter produktu, ponieważ w tłu-
maczeniu z języka białoruskiego oznacza „przekładaniec” (warstwowe ciasto). Prze-
kładanie ciasta farszem jest charakterystyczne dla pierekaczewnika, co potwierdza 
jego specyfikę jako produktu i nazwy bezpośrednio wywodzącej się z czynności 
związanej z wyrobem tej specjalności. Pierekaczewnik wywodzi się z terenów daw-
nych kresów Rzeczypospolitej, które zamieszkane były przez następujące narodo-
wości: Polaków Litwinów, Rosjan, Białorusinów, Ukraińców, Żydów oraz Tatarów. 
Tatarzy przybyli do Polski, przynosząc ze sobą bogatą, orientalną kulturę. Jednym 
z elementów tego dziedzictwa kulturalnego była właśnie kuchnia, która wywodziła 
się zwłaszcza z zasad religijnych i dostępności produktów. Dzięki wspólnym kon-
taktom na stoły trafiły liczne potrawy tatarskie, m.in. pierekaczewnik. 

Pierekaczewnik (fot. Joanna Czarkowska)
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O znaki ChNP, ChOG, GTS mogą ubiegać się produkty rolne przeznaczone do 
spożycia przez ludzi (płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli, rybołówstwa 
oraz produkty pierwszego przetworzenia, będące w związku z tymi produktami) 
lub środki spożywcze (m. in. piwo, chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, inne 
wyroby piekarnicze, makarony, korek i bawełna).

Warunek wyjściowy dla wszystkich znaków jakości: powstanie grupy wytwór-
ców lub przetwórców.

O przyznanie europejskiego znaku jakości może się ubiegać grupa producentów 
lub przetwórców – składa ona wniosek do ministra właściwego do spraw rynków 
rolnych, nim się to jednak stanie, członkowie grupy muszą sami ustalić zasady, które 
będą obowiązywać jej członków. Czyli, między innymi, uzgodnić reguły i częstotli-
wość kontroli oraz mechanizmy samokontroli, a także wybrać organ kontrolujący.

Rejestracja na szczeblu europejskim uprawnia producentów wytwarzających pro-
dukty zgodnie ze specyfikacją do używania oznaczeń. W przypadku ChNP i ChOG 
ochronie podlega nazwa produktu. Jeśli mowa o GTS rejestracji podlega metoda pro-
dukcji, a chroniona jest nazwa produktu, o ile wystąpiono o jej zastrzeżenie. W takiej 
sytuacji naruszenie prawa jest ścigane i podlega karom ograniczenia wolności lub 
grzywny. Jak, kiedy oraz gdzie go produkować określają szczegółowe warunki specy-
fikacji każdego z produktów celem pozwolenia na używanie objętej ochroną nazwy. 
Producenci obowiązani są zapewnić ich specyficzną jakość, niezmienną i zadbać, aby 
pod jedną nazwą konsument zawsze znalazł produkt o tej jakości. 

Każdy producent, który chce wytwarzać produkt pod zarejestrowaną nazwą 
musi przebyć dodatkową kontrolę, tzw. kontrolę procesu produkcji ze specyfika-
cją. Ważnym jest fakt, że zarejestrowany produkt nie staje się wyłączną własnością 
konkretnych producentów, ale chroniony jest jako wspólne dobro. Nikt nie może 
przypisywać sobie własności do narodowej tradycji czy dobra płynącego z warun-
ków klimatycznych panujących na danym obszarze bądź przepisów udoskonala-
nych przez kilka pokoleń. Produkty te można chronić właśnie ze względu na ich 
unikalne cechy.

2. Rolnictwo ekologiczne 

Rolnictwo ekologiczne jest szcze-
gólną formą gospodarowania i produk-
cji żywności. Surowce wytwarzane są 
w sposób bezpieczny dla środowiska 
bez użycia środków ochrony roślin, 
nawozów sztucznych, antybiotyków 
i genetycznie modyfikowanych orga-
nizmów. Wykluczenie tych substancji 
w rolnictwie ekologicznym nie pro-
wadzi do zanieczyszczenia wód i gleb, 
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powstrzymuje wypłukiwanie składników pokarmowych z gleby i sprzyja różnorod-
ności biologicznej. Produkcja ekologiczna przyczynia się do ochrony krajobrazu, 
wód, gleb oraz ogółu środowiska naturalnego. W gospodarowaniu ekologicznym 
dopuszcza się stosowanie nawozów zielonych, kompostu i materiałów dostępnych 
w przyrodzie. Żywienie zwierząt opiera się na paszach z ekologicznego gospodar-
stwa, bądź z domieszką pasz konwencjonalnych. 

Żywność zwana ekologiczną określa wyłącznie żywność certyfikowaną – gwa-
rantującą wysoką jakość produktu. Certyfikacja daje pewność, że zakupione towary 
pochodzą od przetwórców i producentów, którzy stosują na wszystkich etapach 
produkcji metody ekologiczne, uczestniczą w systemie kontroli oraz posiadają cer-
tyfikat jednostki certyfikującej. 

Aby przystąpić do systemu rolnictwa ekologicznego należy zgłosić się do 
GIJHARS  wypełniając formularz opracowany przez Głównego Inspektora JHARS 
i udostępniony na stronie internetowej przez Inspekcję. Wniosek przeznaczony jest 
dla producentów podejmujących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego 
i przekazujących zgodę na objęcie ich działań systemem kontroli, stosowany jest 
również do zgłaszania zmian informacji podanych we wcześniejszym zgłoszeniu.

Gwarancją jakości produktów ekologicznych są ich cechy: 
nie zawierają zanieczyszczeń stanowiących pozostałości chemii rolnej, •
są produkowane z wyłączeniem GMO i innych pochodnych tych organizmów, •
nie są poddawane obróbce promieniowania jonizującego, •
ną przetworzone tylko w koniecznym stopniu, metodami ekologicznymi, •
proces produkcyjny podlega kontroli jednostek certyfikujących upoważnionych  •
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Produkty ekologiczne by stać się identyfikowalnymi oznakowane są w szczegó-
łowy sposób. Biorąc do reki produkt z półki sklepowej należy zwrócić uwagę czy 
posiada on:

nazwą i numer jednostki certyfikującej upoważnionej do kontroli produktu •
nazwę i adres producenta, właściciela lub sprzedawcy produktu, nazwa produktu,  •
ewentualnie znak identyfikacyjny partii produktu
na etykiecie może znaleźć się również znak wspólnotowy „Rolnictwo Ekologicz- •
ne” lub napis „Rolnictwo ekologiczne” – system kontroli UE

Rolnicy decydujący się na wprowadzenie w swoim gospodarstwie systemu rol-
nictwa ekologicznego, mogą liczyć na finansowe wsparcie z Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wsparcie taka udzielana jest w ramach 
programów pomocowych. W nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW) na lata 2014-2020 bardzo duży nacisk postawiono na rozwój rolnictwa 
ekologicznego. Oprócz płatności „rolno-środowiskowo-klimatycznej” wydzielono 
odrębne działanie „Rolnictwo ekologiczne”. W całej siedmioletniej perspektywie 
przewidziano na to działanie 2,97 mld zł. Do połowy roku 2017 z w ramach dzia-
łania „Rolnictwo Ekologiczne” pomoc w wysokości 517 min zł otrzymało około 
22 tys. rolników.”
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Żywność ekologiczna jest oceniana pozytywnie jako zdrowa, smaczna, naturalna, 
przyjazna środowisku, bez GMO, jest wysokiej jakości Potwierdzają to wyniki badań 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 2014, w którym studenci w zdecy-
dowanej większości utożsamiali żywność ekologiczną z takimi cechami, jak: dużo 
walorów odżywczych, nieprzetworzona, wysokie walory zdrowotne, bez GMO, po-
zbawiona konserwantów, krótki czas przydatności do spożycia oraz nie zanieczysz-
cza środowiska. Według badania GFK Polonia 2016 (Polska na Widelcu. Zwyczaje 
żywieniowe Polaków 2016) co trzeci Polak wybiera produkty ekologiczne.

W raporcie o rynku handlu spożywczego w Polsce w 2010-2020, opublikowanego 
przez Roland Berger w sierpniu 2016, zwrócono uwagę na wzrastającą świadomość 
zdrowotną polskich konsumentów, która okazała się jedną z sześciu kluczowych 
trendów konsumenckich wpływających na zachowania zakupowe i preferencje 
klientów we wszystkich segmentach sklepowych, a rosnąca popularność zdrowych, 
świeżych i organicznych produktów jest jedną z dziewięciu zachowań wpływają-
cych na te trendy.

Tabela 2. Liczba producentów ekologicznych w Polsce w podziale na województwa 
i zakres działalności, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Województwo
Liczba 

producentów 
ekologicznych

Producenci ekologiczni prowadzący 
działalność w zakresie

produkcji rolnej przygotowania*
dolnośląskie 867 813 30

kujawsko-pomorskie 496 470 23
lubelskie 2 061 1 980 65
lubuskie 1 166 1 148 16
łódzkie 553 497 43
małopolskie 1 176 1 093 66
mazowieckie 2 679 2 426 174
opolskie 75 68 5
podkarpackie 1 299 1 252 38
podlaskie 3 470 3 437 25
pomorskie 729 679 36
śląskie 230 180 33
świętokrzyskie 859 834 19
warmińsko-mazurskie 4 159 4 142 16
wielkopolskie 950 843 80
Zachodnio-pomorskie 2 606 2 573 36
Polska 23 375 22 435 705

Opracowanie własne na podstawie materiałów IJHARS

* Zgodnie z art. 2 lit. I Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 przygotowanie oznacza czynności konserwowania lub 
przetwarzania produktów rolnictwa ekologicznego włącznie z ubojem i rozbiorem produktów pochodzenia zwierzęce-
go, a także pakowanie, znakowanie lub wprowadzanie zmian w oznakowaniu odnoszącym się do ekologicznej metody 
produkcji. 
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Pod względem liczby producentów ekologicznych województwo podlaskie znaj-
duje się na drugim miejscu w kraju. Oznacza to, że w nasze województwo ma duże 
predyspozycje gospodarcze do prowadzenia tego sposobu gospodarowania oraz 
widoczne jest zainteresowanie ekologiczną produkcją rolną. Z informacji uzyska-
nych w IJHARS wynika że jest to tendencja wzrostowa.

3. Wymagania jakości handlowej owoców i warzyw
Normy obowiązujące obecnie w państwach członkowskich Unii Europej-

skiej, zawarte w przepisach regulujących Wspólną Organizację Rynków Rolnych 
(WORR) w sektorze owoców i warzyw są spójne są z odpowiadającymi im nor-
mami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(EKG/ONZ).

W Polsce organem odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli zgodności 
z normami handlowymi świeżych owoców i warzyw na wszystkich etapach obrotu 
jest Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Celem ustanowienia norm jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw 
przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji jest wyeliminowanie z obrotu pro-
duktów o złej jakości. 

Ponadto obecność na rynku produktów zróżnicowanych jakościowo, tzn. speł-
niających wymagania różnych klas jakości, sprzyja ich konkurencyjności, a co za 
tym idzie daje możliwość uzyskania lepszych cen za produkty o wyższej jakości 
i zwiększenie opłacalności ich produkcji.

Zakres norm jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw
Obecnie obowiązuje 10 norm handlowych dla głównych, ważnych w handlu we-

wnątrz i poza UE produktów. Jednocześnie wprowadzono nową, tzw. ogólną normę 
handlową (General Marketing Standard) dla pozostałych produktów, tzn. zarówno 
dla 26 produktów, wobec których dotychczas obowiązywały normy, jak również dla 
innych objętych regulacjami WORR w sektorze owoców i warzyw. Nowe przepisy 
obowiązują od dnia 1 lipca 2009 roku.

Ogólna norma handlowa (GMS) określa minimalne wymagania dotyczące jako-
ści i dojrzałości bez podziału na klasy, a jej celem jest zapewnienie, aby produkty 
wprowadzane na rynek były zdrowe, dostatecznie rozwinięte i wystarczającej ja-
kości handlowej. Norma ogólna wymaga także podania nazwy kraju pochodzenia 
każdego produktu.

Szczegółowe normy handlowe określono dla następujących produktów: jabłka, 
owoce cytrusowe, kiwi, sałata, endywia o liściach kędzierzawych i endywia o li-
ściach szerokich, brzoskwinie i nektaryny, gruszki, truskawki, papryka słodka, wi-
nogrona stołowe, pomidory.

Szczegółowe normy zawierają szczegółowe wymagania podzielone na sześć 
sekcji, w których określono przepisy dotyczące jakości, wielkości, dopuszczalnej 
tolerancji, prezentacji i znakowania poszczególnych produktów. Do norm dla ja-
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błek, gruszek i winogron stołowych są załączone wykazy odmian. Niezbędnym 
wymogiem jest, podobnie jak w przypadku normy ogólnej, umieszczenie na opa-
kowaniu nazwy kraju pochodzenia danego produktu.

Przepisy regulujące wymagania jakości handlowej owoców i warzyw 
Przewidziano pewne sytuacje wyjątkowe, w których z obowiązku spełniania wy-

magań norm handlowych zwolnione są produkty przekazywane przez producenta 
w jego gospodarstwie konsumentom do ich własnego użytku. Nie jest wymagane 
przestrzeganie norm również w obrębie danego obszaru produkcji w odniesie-
niu do produktów sprzedanych bądź wysłanych z gospodarstwa lub magazynu do 
punktów przygotowania i pakowania.

Ponadto w ramach nowelizacji wprowadzono przepisy, które przewidują do-
datkowe wyłączenia ze stosowania norm jakości handlowej, w przypadku gdy: 
produkty są wyraźnie oznakowane słowami: „przeznaczone do przetworzenia” 
lub „przeznaczone na paszę dla zwierząt” albo innym równoważnym sformuło-
waniem, jeśli przeznaczane są dla przemysłu przetwórczego lub do spożycia przez 
zwierzęta lub na inne cele nieżywnościowe; produkty, które zostały poszatkowane 
lub przycięte w celu przygotowania ich do bezpośredniego spożycia lub wykorzy-
stania w kuchni. 

Z obowiązku wyłączono przestrzeganie wymagań ogólnej normy handlowej 
w odniesieniu do grzybów (z wyjątkiem grzybów hodowlanych, np. pieczarek), ka-
parów, migdałów, orzechów włoskich i laskowych, orzechów sosny oraz szafranu. 
Przewidziano także odstępstwo od ww. przepisów polegające na dopuszczeniu nie-
wielkiego stopnia obniżenia świeżości i jędrności oraz niewielkiego pogorszenia ja-
kości w przypadku produktów zakwalifikowanych do klas innych niż klasa „Ekstra” 
na etapach następujących po wysyłce, w związku z dojrzewaniem tych produktów 
i ich tendencją do psucia się. 

Jeżeli posiadacz świeżych owoców i warzyw objętych wymaganiami ogólnej 
normy handlowej jest w stanie wykazać ich zgodność z jakąkolwiek obowiązującą 
normą przyjętą przez EKG/ONZ, wspomniane produkty są uznawane za zgodne 
z ogólną normą handlową. Przewidziano możliwość mieszania różnych rodzajów 
świeżych owoców i warzyw w opakowaniach o wadze netto do 5 kg. Mieszanki 
takie muszą spełniać określone wymagania.

Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania norm jakości handlowych i kontro-
li zgodności z tymi normami są zawarte w tytule II Klasyfikacja produktów rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającego 
przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 
i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw.3

3 http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Wymagania-jakosci-handlowej-dla-swiezych-owocow-i-
warzyw
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KRAJOWE SYSTEMY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

1. Integrowana produkcja IP 

Przedsiębiorca rolny, który wy-
twarzając żywność opiera się na 
produkcji w której nie ma metali 
ciężkich, pozostałości po środkach 
ochrony roślin i innych szkodli-
wych substancji wpisuje się w sys-
tem jakości żywności pod nazwą 
Integrowana Produkcja Roślin. 

IP to innowacyjny i rozwojowy system uprawy, który wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom odbiorców uwzględniając nie tylko wygląd owoców, warzyw i in-
nych płodów rolnych, ale również produktów o wysokich walorach jakościowych. 
System ten umożliwia uzyskanie surowca o najwyższych wartościach biologicz-
nych i odżywczych przy zachowaniu bezpieczeństwa konsumenta. Produkty ro-
ślinne poddawane są ścisłej kontroli pod kątem pozostałości środków ochrony 
roślin, nawozów oraz wszelkich substancji niebezpiecznych dla zdrowia. W IP 
bezpieczeństwo żywności idzie w parze z ochroną środowiska, uwzględniając 
walory ekologiczne takie jak ochronę krajobrazu rolniczego czy różnorodność 
biologiczną. Podstawą systemu Integrowanej Produkcji są odpowiednio dobrane 
elementy: płodozmian, zabiegi agrotechniczne, racjonalne nawożenie przy rzeczy-
wistym zapotrzebowaniu roślin, oraz uzasadnione stosowanie środków ochrony 
roślin, które możliwie minimalnie zagrażają zdrowiu ludzi, zwierząt i środowisku. 
W uogólnieniu posiadanie znaku „IP” oznacza uczestnictwo w systemie, który 
pozwala na wykorzystanie w sposób zrównoważony postępu technologicznego 
i biologicznego w uprawie, ochronie i nawożeniu roślin, mając na szczególnej 
uwadze ochronę ludzi i środowiska. 

Aby przystąpić do systemu należy przejść certyfikację i spełnić szereg wa-
runków. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie uczestnictwa w IP w jednostce cer-
tyfikującej. Kolejnym warunkiem jest ukończenie szkolenia, które najczęściej 
odbywają się w ośrodkach doradztwa rolniczego. Najistotniejszym warunkiem 
otrzymania certyfikatu jest prowadzenie produkcji zgodnie z zasadami za-
twierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz 
udokumentowanie tych działań w Notatniku Integrowanej Produkcji. Certyfi-
kat omawianego systemu wydawany jest na okres 12 miesięcy, corocznie na 30 
dni przed siewem lub sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich 
przed okresem wegetacji producent zgłasza podmiotowi certyfikującemu za-
miar stosowania integrowanej produkcji roślin. Posiadanie certyfikatu Integro-
wana Produkcja jest korzystne dla producenta, zwłaszcza w osiąganiu korzy-
ści marketingowych. Towar certyfikowany znakiem IP daje gwarancie, że jest 
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bezpieczny dla zdrowia konsumenta tym samym skutkuje wzrostem sprzedaży 
i wyższym dochodem. 

Przykładem produktów wytwarzanych na Podlasiu przy zastosowaniu systemu 
Integrowana Produkcja są soki jabłkowe do których dodawane są aktualnie wystę-
pujące owoce i warzywa, np.: dynia, aronia, marchew, burak, gruszka czy czarna 
porzeczka. Tłoczenie odbywa się na zimno z jabłek z własnego sadu. Soki paste-
ryzowane są w temperaturze 75-80oC, a następnie pakowany w worki foliowe bag-
in-box ze specjalnym zaworem, który pozwala na wielokrotne dozowanie soku bez 
dostępu powietrza. Dzięki temu zachowują świeżość do 14 dni. Soki produkowane 
są od 2012 roku. 

2. Jakość Tradycja 

W Polsce lokalne i regionalne 
produkty chronione są decyzją Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
12 czerwca 2007 r. zgodnie z ustawą 
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udzia-
łem środków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (Dz.U. nr. 64, poz. 
427) uznano system Jakość Tradycja 
jako krajowy i certyfikujący żywność 
wysokiej jakości o tradycyjnym spo-
sobie wytwarzania. System charak-
teryzuje się znakiem jakości, który 
przyznawany jest produktom wy-
twarzanym tradycyjnie z surowców pochodzących z gospodarstw ekologicz-
nych oraz o półintensywnym systemie wyrobu. Gospodarstwa produkujące 
towary z naturalnych surowców obowiązani są stosować Dobrą Praktykę Rol-
niczą, Dobrą Praktykę Hodowlaną z wyłączeniem GMO. Dodatki do żywności 
wykonywane są metodą tradycyjną, ich ilość również różni się od produktów 
tej samej kategorii wytwarzanych w systemie przemysłowym. Główną zasadą 
systemu Jakość Tradycja jest identyfikowalność – pochodzenie produktu, su-
rowców i odbiorców pośrednich produktu. Producenci z uprawnieniami do 
używania oznaczenia Jakość Tradycja zobligowani są do kontroli pochodzenia 
surowców wykorzystywanych w procesie wytwórczym. 

Żywność znakowana daje szanse na szybkie jej wyszukanie i poznanie przez 
konsumentów i handlowców. Znak słowno-graficzny „Jakość Tradycja” oraz re-
gulamin certyfikatu zatwierdzony jest przez Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 
9 października 2006 roku, dotyczy m.in.:  informacji o własności znaku – Polska 
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Izba Produktu Regionalnego, procedury przyznawania prawa do korzystania z tego 
znaku, zadań kapituły.

Producent lub producenci tego samego produktu ubiegający się o prawo uży-
wania Znaku dla produktu składa/składają do Biura Izby w formie papierowej i na 
elektronicznym nośniku informacji wniosek, ze specyfikacją produktu.

Kryterium przyjęcia do systemu jest jakość produktu, bez istotnych przeciw-
wskazań właściciel znaku nie ma prawa odmówić używania znaku wytwórcom, 
określone w regulaminie kryteria spełniają i mają certyfikat zgodności ze specyfika-
cją. Przystąpienie do systemu certyfikującego jakość jest dobrowolne jednak niesie 
za sobą szereg kontroli i weryfikacji potwierdzającymi jakość.

Zaostrzenia do uzyskania znaku „Jakość Tradycja”:
dokładnie wypełnić wniosek o przyznanie Znaku;  •
udokumentować 50 lat wytwarzania produktu z zachowaniem tradycyjnej recep- •
tury, surowców i technologii (oryginalne receptury, informacje prasowe, zapis et-
nograficzny itp.) zgodnie z regulaminem Znaku;
przesłać wypełniony wniosek razem z dokumentacją do Polskiej Izby Produktu  •
Regionalnego i Lokalnego; 
uiścić opłatę manipulacyjną – 100,00 PLN za jeden produkt Wniosek znieopłaco- •
ną opłatą manipulacyjną nie będzie omawiany na posiedzeniu Kapituły Znaku;
Kapituła Znaku rozpatrzy wniosek i o swojej decyzji zawiadomi zainteresowane- •
go producenta;
jeżeli decyzja Kapituły będzie pozytywna, produkt zostanie skierowany na bada- •
nia zgodności z zadeklarowaną przez producenta specyfikacją. Badania certyfika-
cyjne przeprowadzają jednostki certyfikujące uznane przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi;
po otrzymaniu pozytywnego wyniku badań – certyfikatu od jednostki kontrolnej  •
– Kapituła Znaku przyznaje produktowi Certyfikat Znaku – aktualny przez trzy 
lata;
opłata za Certyfikat Znaku wynosi jednorazowo 500,00 PLN,  •
miesięczna opłata za użytkowanie Znaku wynosi 50,00 PLN od produktu. •

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Kapituły, produkt zostaje kierowany na ba-
danie dotyczące zgodności z deklarowaną specyfikacją. Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wskazuje instytucje certyfikujące uprawnione do przeprowadzenia 
badania.

Produkt z tradycyjnym składem, sposobem wytwarzania, posiadający tradycyj-
ny charakter ma również daleką historię mianowicie rodowód takich produktów 
musi sięgać drugiego pokolenia czyli co najmniej 50 lat. Obecnie w Polsce jest 193 
produkty posiadające znak Jakość Tradycja. 

W województwie podlaskim do tego systemu należą trzy z nich: Chleb Żytni 
Staropolski, Masło Tradycyjne z Filipowa, Palcówka Biebrzańska.
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Palcówka Biebrzańska wytwarzana jest z mięsa, które pochodzi od tucznika 
z własnej hodowli. Tucznik żywiony jest w sposób tradycyjny. Mięso wieprzowe 
z szynki, łopatki i karkówki krojone jest w kawałki i peklowane przez dwie doby. Do 
zmielonego mięsa dodawane są przyprawy: pieprz naturalny mielony, czosnek, sól 
peklowa, cukier. Wszystkie przyprawy pochodzą z lokalnych sklepów. Po dokład-
nym wymieszaniu i uzyskaniu jednolitej masy, całość nadziewana jest w jelito wie-
przowe, a następnie wędzona naturalnym dymem z drzewa olszowego i dębowego. 
Wędzenie jest krótkie i przeprowadzone w niskiej temperaturze. Kiełbasę można 
przechowywać bardzo długo, do dwóch miesięcy, a każdy kolejny tydzień powodu-
je, że zmienia się ona w podsuszaną.

Surowcem wykorzystywanym do produkcji Masła Tradycyjnego z Filipowa 
jest śmietana z mleka krowiego, pochodzącego wyłącznie z gminy Filipów i Prze-
rośl. Teren ten to pogranicze województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskie-
go, uznawane za obszar czysty ekologicznie. 

Mleko odbierane jest bezpośrednio od rolników, którzy posiadają atesty we-
terynaryjne, pozwalające na jego produkcję. Wstępna ocena mleka rozpoczyna 
się już w gospodarstwie (kwasowość, czystość, temperatura), a końcowej oceny 
dokonuje się przy przyjmowaniu mleka do zakładu. Mleko, które trafia do zakła-

Kiełbasa biebrzańska (fot. Sylwia Sikorska)
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du, musi spełniać wszystkie wymagania zawarte w obecnie obowiązującej normie. 
Masło ma lekko kremową barwę i konsystencję. Jego smak jest czysty, kwaskowa-
ty, mleczny i odznacza się lekkim posmakiem pasteryzacji. 

3. System Jakości Wołowiny QMP (Quality Meat Program)

System Jakości Wołowiny przyjęty został jako krajowy system jakości żywności 
w 2008 roku decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Twórcą systemu jest Pol-
skie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. 

QMP jest otwarty dla wszystkich producentów żywca wołowego i wołowiny, 
ubojni, zakładów rozbioru, przewoźników żywca, przetwórni mięsa. Uczestnictwo 
w systemie daje gwarancję doskonałej wołowiny, wyróżniającej się soczystością, 
kruchością i miękkością naturalną dla tego mięsa. Każdy z uczestników podlega 
kontroli jakości i procedurze certyfikacji przez odpowiednie jednostki.

System QMP określa jasne standardy dotyczące żywienia (z wyłączeniem 
GMO), chowu, produkcji i transportu mięsa. Dotrzymanie procedur i spełnienie 
oczekiwanych standardów skutkuje otrzymaniem certyfikatu na produkcję dobrej 
i bezpiecznej wołowiny na jeden rok.

Aby ubiegać się o certyfikację należy spełniać wymagania określone w Standar-
dach QMP, złożyć wniosek na certyfikację QMP do Polskiego Zrzeszenia Producen-
tów Bydła Mięsnego oraz pozytywnie przejść audyt, przeprowadzany przez inspek-
torów jednostki certyfikującej.

Masło tradycyjne (fot. archiwum PODR)
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Uczestnik systemu przyjmuje dobrowolnie zasady określone w standardach:
Dobór zwierząt; •
Preferowane metody utrzymania; •
Pasze, materiały paszowe i mieszanki paszowe; •
Transport zwierząt do zakładów ubojni musi odbywać z zachowaniem warunków  •
dobrostanu zwierząt, a następnie ich uśmiercanie w sposób humanitarny.

Koszty poniesione na certyfikacje systemy są w części refundowane, można też 
skorzystać z premii wypłacanej przez certyfikowanych przetwórców za dostawę by-
dła wyprodukowanego z certyfikatem QMP zgodne ze specyfikacją.

4. System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP) 

System powstał celem ujednolicenia 
wszystkich parametrów jakościowych 
wytwarzanych produktów oraz zapew-
niania ich powtarzalności. Program 
obejmuje wzajemne powiązanie nastę-
pujących po sobie działań tym samym 
wzrasta poziom kontroli produktów 
i ochrona przed konsekwencjami nieko-
rzystnych zdarzeń w łańcuchu żywno-
ściowym.

Punktem wyjścia jest utrzymanie 
bezpieczeństwa żywności w świetle obo-
wiązujących przepisów prawa w tym 
zakresie, z kolei system daje możliwość 
kompleksowego nadzoru jakościowego 
nad produktem w całym łańcuchu żywnościowym. Beneficjęci systemu QAFP two-
rzą spójny i jednolity łańcuch żywnościowy poczynając od producentów materiału 
hodowlanego i rozmnożeniowego, producentów pasz, gospodarstw rolnych, prze-
twórców, operatorów logistyki, aż do obszaru detalicznego zbytu produktów i usług 
żywieniowych. W systemie mogą również brać udział organizacje świadczące usłu-
gi w łańcuchu żywnościowym.

System Gwarantowanej Jakości Żywności wykazuje szczególną dbałość o jakość 
produktów rolno-spożywczych, opartą o dobrostan zwierząt, bezpieczeństwo żyw-
ności, GAP, GMP, GLP (Dobra Praktyka Laboratoryjna), weryfikację i komplekso-
wą ocenę jednostki certyfikującej. 

Priorytetem QAFP jest zagwarantowanie finalnemu odbiorcy, że kupowany 
przez niego artykuł rolno-spożywczy jest zarówno bezpieczny jak i posiada dodat-
kowe identyfikowalne walory jakościowe.

Założenia systemu QAFP: 
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Budowanie wiarygodności uczestników łańcucha żywnościowego w oczach kon- •
sumenta,
Objęcie swoim zasięgiem wszystkich ogniw łańcucha produkcyjnego w wybra- •
nych branżach,
Zagwarantowanie w procedurach nie tylko bezpieczeństwa żywności, ale też naj- •
wyższej jej jakości,
Otwartość systemu – wszyscy spełniający określone normy mogą do niego  •
przystąpić,
Wiarygodność wyrobu – system wykazuje holistyczne podejście do jakości i bez- •
pieczeństwa produktów rolno-spożywczych i normalizuje drogę jaką żywność 
przebywa od rolnika do konsumenta.

Jak przystąpić do systemu?
Pierwszym krokiem jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do Admini-

stratora Systemu bądź jednostki certyfikującej.Kolejno beneficjent zapoznaje 
się z umową, która określa warunki prowadzonej certyfikacji. Po ich akcepta-
cji i przystąpić do certyfikacji, jednostka Certyfikująca przystępuje do oceny 
ubiegającego się o uczestnictwo w systemie. Po otrzymaniu pozytywnego wy-
niku podpisywana jest umowa, w której zawarte są prawa i obowiązki członka 
systemu. 

Kontrola odbywa się przynajmniej raz w roku i polega na weryfikacji wpro-
wadzonych zasad i sposobu wykorzystania certyfikatu. Certyfikat ważny jest 
przez okres 12 miesięcy i upoważnia do posługiwania się w tym czasie znakiem 
QAFP w podanym zakresie po podpisaniu stosownej umowy z administratorem 
systemu. 

5. System Jakości Wieprzowiny PQS 

System Jakości Wieprzowiny PQS 
(Pork Quality System) to jeden z pierw-
szych w Polsce szczegółowy program 
wytwarzania wysokiej jakości mięsa 
wieprzowego, opracowany w 2009 roku 
przez organizacje reprezentujące rolni-
ków i przetwórców mięsa. Wśród naj-
ważniejszych postanowień Systemu PQS 
znajdują się: 

precyzyjnie określone normy hodowli  •
i produkcji,
kilkuetapowe kontrole jakości, •
pełna identyfikowalność źródła pocho- •
dzenia produktu,
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zachowanie zasad zdrowia ludzi oraz dobrostanu zwierząt i roślin, •
poszanowanie środowiska naturalnego. •

Efektem wykorzystania w procesie produkcji wieprzowiny PQS klasycznych 
metod pracy hodowlanej oraz szczegółowo określonych wymogów żywieniowych 
jest mięso o niskiej zawartości tłuszczu, którego przetwarzanie nie wymaga stoso-
wania sztucznych dodatków czy barwników. Produkty opatrzone certyfikatem PQS 
charakteryzują się powtarzalną wysoką jakością, weryfikowaną podczas regular-
nych, dwuetapowych kontroli.

Ponadto, końcowy produkt charakteryzuje:
barwa mięsa •
wodochłonność – zawartość tłuszczu śródmięśniowego, •
kwasowość mięsa – zawartość mięsa w tuszy przewyższająca średnią mięsność  •
tusz pochodzących ze skupu masowego – barwa tłuszczu (słoniny),
jędrna konsystencja tłuszczu,  •
mięso wolne od rybiego zapachu. • 4

Pork Quality System obejmuje wszystkie etapy produkcji wieprzowiny: od ho-
dowli, przez ubój, aż po dystrybucję. Wieprzowina PQS to gwarancja wysokiej, po-
wtarzalnej jakości i nieograniczonych możliwości wykorzystania produktu podczas 
przygotowywania potraw. 

Program – Poznaj Dobrą Żywność 

Program Poznaj Dobrą Żywność 
(PDŻ) jest narzędziem Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi służącym do 
promocji produktów spożywczych 
wysokiej i stabilnej jakości. Program 
PDŻ jest skierowany do świadomych 
konsumentów pragnących spożywać 
produkty składające się ze znanych, na-
turalnych składników o gwarantowanej 
jakości.

Znak Poznaj Dobrą Żywność na 
opakowaniu produktu jest informa-
cją dla konsumenta, że produkt nim 
opatrzony wyróżnia się wśród innych 
podobnych na sklepowych witrynach: 
znakomitą jakością, bezpieczeństwem oraz smakiem. Produkt ten jest bardziej wi-
doczny i szybciej rozpoznawalny.
4 http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Krajowe-systemy-jakosci-zywnosci/System-Jakosci-Wieprzo-
winy-PQS-Pork-Quality-System
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Głównym celem Programu PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność jest kreowanie pozy-
tywnego wizerunku artykułów spożywczych wysokiej jakości. Udział w Programie 
jest dobrowolny. Znak PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność przyznawany przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest wyrobom, które spełniają kryteria, opracowane przez 
Kolegium Naukowe ds. Jakości Produktów Żywnościowych Programu Poznaj Do-
brą Żywność mając na uwadze opinie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych. 

Oznaczenie znakiem jakości PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność jest informacją, 
która ma pomagać konsumentowi w wyborze odpowiedniego dla niego produktu. 
Jednocześnie realizowany jest cel identyfikowalności żywności, upowszechniania 
wiedzy o korzyściach płynących z uczestnictwa w Programie. PDŻ ma formułę, 
która wynika z wytycznych UE dotyczących realizacji spójnej polityki promocyj-
nej prowadzonej przez podmioty publiczne. 

Programem objęte są następujące grupy produktów:
1) mięso i przetwory mięsne;
2) mleko i przetwory mleczne;
3) ryby, owoce morza i ich przetwory;
4) jaja i przetwory jajczarskie;
5) miody;
6) tłuszcze spożywcze;
7) przetwory zbożowe strączkowe i okopowe;
8) owoce, warzywa, grzyby i ich przetwory;
9)  wyroby cukiernicze i ciastkarskie oraz pieczywo;

10) zioła, herbaty ziołowe i owocowe oraz przyprawy;
11) środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
12) wyroby mieszane i przetworzone na bazie wyżej wymienionych;
13) wody i napoje bezalkoholowe;
14) napoje alkoholowe;
15) inne. 

Znakiem PDŻ wyróżniono około 590 artykułów rolno-spożywczych pochodzą-
cych z 104 firm sektora rolno-spożywczego (maj, 2017).

Znak Produkt Polski

Od 2017 roku w życie weszła ustawa o zmianie jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych. Dzięki niej pojawiła się możliwość stosowania oznaczenia 
„Produkt polski”. Nowe przepisy ukazują wymogi dobrowolnego umieszcza-
nia oznaczenia na produkcie. Ustanowione jest, że produkty te muszą być wy-
twarzane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz dopuszczalnym jest użycie 
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składników importowanych w ilości nie przekraczającej 25 % masy oznaczone-
go produktu. 

Jeśli produkcja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory odbywają się na terenie 
Polski produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane „Produkt polski”. 
Również mięso o ile uzyskano je od zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych 
na terenie Polski. 

Produkty przetworzone uzyskane z tych nieprzetworzonych by zamieścić ozna-
czenie należy dostosować do wymogów:

ich przetworzenie ma miejsce na terenie naszego kraju, •
wszystkie składniki nieprzetworzone spełniają kryteria dla nich właściwe, •
inne niż wskazane wskaźniki nie mogą przekraczać 25% masy łącznej składników  •
w chwili ich użycia (z wyłączeniem wody) oraz składników tych, których nie moż-
na zastąpić tymi samymi składnikami wyprodukowanymi w Polsce.

Znak „Produkt polski” na towarze daje świadomość i pewność konsumentowi, 
że produkt który kupił wytworzony jest w Kraju z surowców polskich. Znak graficz-
ny jest identyfikowalny i łatwy do zapamiętania. 

Polska Smakuje 

„Polska smakuje” to kampa-
nia, która skupia uwagę Pola-
ków na wysokiej jakości polskie 
produkty rolno-spożywcze oraz 
zachęca do ich poszukiwania. 
Jest odpowiedzią na potrzebę 
polskich konsumentów, którzy 
kupują coraz bardziej świado-
mie, zwracają uwagę na jakość, 
walory smakowe czy tradycję 
wytwarzania produktów spo-
żywczych. Wspaniałej jakości 
mięso, drób, ryby, przetwory 
mleczne, zbożowe, owoce i warzywa pochodzące wyłącznie od polskich producen-
tów są podstawą wybornej polskiej kuchni. 

Kampania ma na celu ułatwienie odbiorcom dotarcia do polskich, smacz-
nych i dobrej jakości produktów spożywczych. Idealnym rozwiązaniem okazują 
się zakupy ulubionych produktów czy ciekawych wyrobów regionalnej kuchni 
w najbliższej okolicy – na targach, bazarach, małych sklepikach czy bezpośrednio 
u lokalnych producentów. Kampania pomaga konsumentom odnaleźć konkretne 
artykuły w najbliższym regionie oraz przybliża bogactwo kulinarne różnych ob-
szarów Polski. 
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PRZYKŁADY PRODUKTÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI

Marcinek hajnowski
Hajnowski Marcinek to tort o wyjątkowym, śmietankowo-maślanym smaku, 

który zachwyca swoim dostojnym wyglądem. 

Sok z buraka kiszonego (kwas buraczany)
Kiszonki to kopalnia witamin – kiszone warzywa: kapusta, ogórki, buraki mają 

dwa razy więcej witamin z grupy B w porównaniu do tych surowych/świeżych. Wi-
taminy te wpływają na usprawnienie metabolizmu, wzmacniają układ nerwowy, 
koncentrację, pamięć; sok zawiera powstałe w wyniku fermentacji bakterie kwasu 
mlekowego, które pobudzają trawienie, regulują pracę jelit; buraki są świetnym źró-
dłem kwasu foliowego, żelaza, magnezu, potasu, witaminy C; sok ma właściwości 

przeciwwirusowe, wzmacniające odporność; leczy 
i przeciwdziała anemii. 

Sok z buraka kiszonego 
(fot. Sylwia Sikorska)

Marcinek (fot. archiwum PODR)
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Przyprawy ekologiczne 
Ekologiczna kawa z nasion konopi siewnych to zdrowy, pełnowartościowy napój 

polecany zarówno dorosłym jak i dzieciom. Nasiona konopi siewnych (Cannabis 
sativa) są dobrym źródłem żelaza, wapnia, cynku, fosforu, magnezu, miedzi i man-
ganu. Bogate są w wiele witamin, soli mineralnych, a także pierwiastków śladowych. 
Dawniej kawa z nasion konopi pita była jako środek wzmacniający, dodający wigo-
ru i uzupełniający niedobory związków mineralnych. Na długie lata zapomniane, 
obecnie konopie wracają na nasze stoły w postaci delikatnej kawy pełnej natural-
nego bogactwa.

Herbata z dzikiej róży – mieszanka ta charakteryzuje się dużą zawartością wi-
tamin, kwasów organicznych i składników mineralnych; polecana jest do picia oso-
bom w każdym wieku jako środek profilaktyczny i wspomagający w leczeniu wielu 
schorzeń, a szczególnie przy przeziębieniach. Nie zawiera sztucznych konserwan-
tów i barwników.

Przyprawa do szarlotki to kompozycja starannie dobranych składników gwaran-
tujących doskonały efekt wypieku.

Mieszanka przyprawowa nadaje karkówce doskonały smak i aromat, posypane 
przyprawą mięso zyskuje także piękny dekoracyjny wygląd. 

Przyprawy ekologiczne (fot. archiwum PODR)
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Ser Edamski 

Ser wyróżnia się półtwardą, zwartą konsystencją i delikatnym, łagodnym, lekko 
słodkawym smakiem. Doskonały dodatek do kanapek, omletów, koreczków, zapie-
kanek oraz wielu innych potraw. Pokrojony w plasterki, gotowy do spożycia. Żółty 
ser Edamski to źródło białka, wapnia, fosforu, ß-karotenu i witaminy A. Ze względu 
na bardzo dużą zawartość białka poleca się go osobom, które borykają się z niedo-
borem tego składnika. 

ZAKOŃCZENIE

Bezpieczeństwo, jak nazwa wskazuje jest stanem związanym z brakiem zagro-
żenia, pewnością że żaden czynnik zewnętrzny nie stanie się zagrożeniem i nie za-
burzy spokoju. Wobec powyższego priorytetem wszystkich producentów powinno 
być zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości wytwarzanych wyrobów po-
przez stosowanie najlepszych surowców, wdrażanie nowoczesnych metod produk-
cji, kompleksowych technologii oraz uczestnictwo w systemach zapewniania jako-
ści. By cel ten został osiągnięty opracowane zostały różne rozwiązania systemowe 
pozwalające na prowadzenie dobrej praktyki rolniczej, produkcyjnej i higienicznej; 
kontrolowane na wszystkich etapach procesów produkcyjnych i obrotu żywnością.

Ser edamski (fot. Sylwia Sikorska)
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Według Platona jakość była pewnym stopniem doskonałości, uważał rzeczy-
wisty świat za niedoskonałe odbicie istniejących, doskonałych idei. Współczesny 
rynek narzuca producentom zapewnienie wymaganej jakości wyprodukowanych 
wyrobów. Zainteresowanie żywnością wysokiej jakości zarówno w Polsce jak i Eu-
ropie systematycznie wzrasta. Producenci nieustannie doskonalą i podnoszą jakość 
swoich wyrobów oraz efektywność własnych linii produkcyjnych. Wszystko by 
klient był pewien znakomitej jakości i bezpieczeństwa produktów.

Materiał zawarty w tej publikacji jest dowodem na to, że jakość, kontrola jako-
ści i systemy jej zapewnienia są istotnym elementem w łańcuchu żywnościowym. 
Powyższe informacje niosą przeświadczenie o tym że dostęp do wiedzy i procedur 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i identyfikowalności żywności jest 
prosty i zrozumiały o ile chcemy po nie sięgnąć. Warto pamiętać, że firma, która 
wdraża procedury systemowe i szkoli personel – rozwija się, tym samym na ze-
wnątrz zyskuje w oczach klientów. Odbiorcy ufają przedsiębiorcom podchodzącym 
do spraw obsługi klienta w sposób profesjonalny zapewniając bezpieczeństwo pro-
duktu na każdym etapie produkcji i obrotu. 
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