
 
Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich  

w ramach operacji:  

 

Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą 
dla Kół Gospodyń Wiejskich II 

 

Operacja realizowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej  
w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego. 



Żywność wysokiej jakości – krajowe i 

unijne systemy jakości żywności, 

wsparcie producentów 

 
Grażyna Kurpińska  

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 

Instytucją odpowiedzialną za treść materiału jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.   



GENEZA I CELE POLITYKI UE W ZAKRESIE 
JAKOŚCI ŻYWNOŚCI 

• Nazwy pochodzenia 
 

• Oznaczenia geograficzne  
 

• Gwarantowane tradycyjne specjalności 
 

• Rolnictwo ekologiczne 



Jakie są cele ochrony  i wyróżniania 
regionalnych i tradycyjnych wyrobów? 

• Wspieranie produkcji żywności wysokiej jakości 
poprzez ochronę nazw. regionalnych i tradycyjnych 
specjałów. 

• Dostarczanie konsumentom rzetelnej wiedzy na 
temat produktów. 

• Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 
(dywersyfikacja  zatrudnienia, ochrona dziedzictwa 
kulturowego). 

 



• Ochrona nazw 

• Prawo do używania wspólnotowych symboli 
jako elementu służącego niwelowaniu 
asymetrii informacyjnej pomiędzy 
konsumentem a producentem 

• Derogacje od ogólnie obowiązujących norm 

• Wspólne działanie na rzecz produktu 

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UCZESTNICTWA 





• GIJHARS (Główny Inspektorat Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

• WIJHARS (wojewódzki Inspektorat…) 

• JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE 

• PRODUCENCI 

 

KONTROLA I CERTYFIKACJA  





ROLNICTWO EKOLOGICZNE 

• Zasady rolnictwa ekologicznego obejmują produkty rolne, 
w tym akwakulturę i drożdże.  

• Obejmują one każdy etap procesu produkcyjnego, od 
nasion do gotowej żywności.  

• Zasady rolnictwa ekologicznego wykluczają produkty 
pochodzące z połowów i polowań na dzikie zwierzęta, ale 
uwzględniają zbiory dziko rosnących roślin, jeśli spełnione 
są określone warunki dotyczące siedlisk, z których są 
pozyskiwane.  

• Bardzo ważnym elementem systemu jest ścisły system 
kontroli, który zapewnia, że zasady i przepisy dotyczące 
produkcji ekologicznej są właściwie przestrzegane na 
każdym etapie produkcji i dystrybucji.  

• Ponieważ rolnictwo ekologiczne jest częścią większego 
łańcucha dostaw, który obejmuje sektory przetwarzania, 
dystrybucji i sprzedaży detalicznej żywności, one również 
podlegają kontroli. 



ROLNICTWO EKOLOGICZNE – NOWE 
ZASADY 

Rolnictwo ekologiczne po 2021 r. 
• W odpowiedzi na wyzwania związane z szybkim 

rozwojem systemu oraz w celu zapewnienia skutecznych 
ram prawnych, UE przyjęła nowe przepisy, które wejdą w 
życie 1 stycznia 2021 r. 

• Przykładowe zmiany, które zostaną wprowadzone, 
obejmują: 
 wzmocnienie systemu kontroli; 
 nowe zasady dla producentów, które ułatwią 

mniejszym rolnikom przestawienie się na produkcję 
ekologiczną; 

 nowe zasady dotyczące importowanych produktów 
ekologicznych, dzięki którym wszystkie produkty 
ekologiczne sprzedawane w Unii Europejskiej będą 
spełniały te same wymagania; 

 szerszy zakres produktów, które mogą być 
sprzedawane jako ekologiczne. 



ROLNICTWO EKOLOGICZNE – LICZBA 
GOSPODARSTW 



ROLNICTWO EKOLOGICZNE – LICZBA 
PRZETWÓRNI 



Ekologiczny sad – stare odmiany gruszy i jabłoni 



KRAJOWE SYSTEMY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI  

Uznawane w drodze decyzji administracyjnej Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  



• Specyfika produktu końcowego wynika z jasnego wymogu 
zagwarantowania któregokolwiek z następujących 
elementów: 
– określonych cech produktu, 
– określonych metod uprawy lub produkcji, lub 
– jakości produktu końcowego, która w sposób znaczący 
przewyższa normy handlowe dotyczące danego produktu 
pod względem zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub 
roślin, dobrostanu zwierząt lub ochrony środowiska; 
 

• cechy charakterystyczne, łącznie z procesem 
produkcyjnym, lub 
 

• jakość produktu końcowego, która w sposób znaczący 
przewyższa handlową jakość produktów w zakresie zdrowia 
publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt 
i ochrony środowiska naturalnego; 
 

Kryteria 



Kryteria c.d. 

• System jest otwarty dla wszystkich producentów; 

 

• System obejmuje wiążące specyfikacje produktów, a 
zgodność z tymi specyfikacjami jest weryfikowana 
przez organy publiczne lub niezależny organ 
kontroli; 

 

• System jest przejrzysty i zapewnia pełną 
identyfikowalność produktów. 



Krajowe systemy jakości żywności uznane 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

• Integrowana Produkcja Roślin (IPR) 
 

• „Jakość Tradycja” 
 

• Quality Meat Program (QMP) 
 

• Pork Quality Program (PQS) 
 

• Quality Assurance for Food Products (QAFP) 
 Kulinarne mięso wieprzowe  
 Kulinarne mięso z piersi kurczaka i indyka 
  oraz tuszki i elementy młodej polskiej gęsi owsianej 
 Wędliny  



Integrowana Produkcja Roślin 

• W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 
marca 2013 r. O środkach ochrony roślin 
(dz. U. Poz. 547) 

• Opiera się na szczegółowych metodykach 
produkcji owoców i warzyw,  

• W sposób zrównoważony wykorzystuje 
postęp techniczny i biologiczny w 
uprawie, ochronie roślin i nawożeniu, 

• Zwraca szczególną uwagę na ochronę 
środowiska i zdrowie ludzi.  



Integrowana Produkcja Roślin 



Integrowana Produkcja Roślin 



Jakość Tradycja 

1. Pomysł stworzenia systemu wyróżniającego żywność wysokiej jakości 
powstał w 2005 r. w Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego. 

2. 12 czerwca 2007 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał system za 
krajowy system jakości żywności, a 2 lata później Komisja Europejska 
uznała go za kwalifikujący się do wsparcia w ramach PROW. 

3. Znak gwarantuje: 

• wysoką jakość produktu, 

• umożliwia wgląd w proces jego wytwarzania 

• umożliwia przejrzystość procedur kontrolnych. 

 4. System jest otwarty – mogą w nim uczestniczyć rolnicy, przetwórcy 
żywności (polscy i zagraniczni). 

5. Można, ale nie jest to warunek konieczny, być członkiem PIPRiL.  

6. Procedura otrzymania znaku Jakość Tradycja została szczegółowo opisana na 
stronie www.produktyregionalne.pl  

 

 

http://www.produktyregionalne.pl/


Jakość Tradycja 

Produkty muszą charakteryzować się:  

• Tradycyjnym składem lub sposobem wytwarzania (nie mniej 
niż 50 lat),  

• Szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru 
lub renomy odróżniającą od produktów                        
należących do tej samej kategorii, 

• Za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano  
przed 1956 rokiem.  

• O prawie do używania znaku „Jakość Tradycja” decyduje             
kapituła znaku jakościowego „Jakość Tradycja”                 
(przedstawiciele Polskiej Izby Produktu Regionalnego                                
i Lokalnego, związku województw RP oraz niezależni eksperci).   

 

Kontakt:  

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 





Jakość Tradycja 

W kwietniu 2021 r. 317 produktów posiada znak „Jakość Tradycja”. 
Są to: 

1. Produkty z mleka krowiego i koziego – 133 (w tym z mleka 

koziego 5 prod.) 

2. Pieczywo – 27  

3. Ciasta – 6  

4. Słodycze – 12 (w tym 3 x lody) 

5. Wędliny – 31 + 2 pr. z indyka + 4 smalce  

6. Oleje – 10 

7. Soki i syropy – 19 

8. Przetwory warzywno-owocowe – 26 

9. Ryby – 11 

10. Makaron – 8 

11. Mąka – 5  

12. Miód – 5  

13. Dania – 5 

14. Inne m.in. piwa, majonezy, musztardy, octy 

 



Jakość Tradycja 

Najwięcej produktów ze znakiem „JT” mają regiony:  

• łódzki – 65,  

• mazowiecki – 44,  

• wielkopolski – 43.  

Najmniej jest w województwach:  

• opolskim – 2,  

• zachodniopomorskim – 5,  

• dolnośląskim – 7,  

• pomorskim – 10.  

W województwie lubuskim nie ma żadnego produktu w systemie. 

 

Kontakt:  

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 





 



Quality Meat Program 

• Dobór odpowiednich ras bydła mięsnego, 

• Ściśle określony wiek ubojowy, 

• Sposób postępowania ze zwierzętami, w tym – system bezuwięziowy. 

Wołowina QMP: 

• umięśnienie E, U, R, O+ oraz otłuszczenie 2, 3, 4- wg skali EUROP, 

• minimalna waga tuszy buhajka i wolca 240 kg, jałówki 220 kg, 

• wiek ubojowy bydła: nie mniej niż 12 miesięcy i nie więcej niż 16 
miesięcy w przypadku buhajków oraz nie więcej niż 24 miesiące w 
przypadku jałówek i wolców. 

Młoda wołowina QMP: 

• umięśnienie E, U, R, O+ oraz otłuszczenie 1, 2, 3 wg skali EUROP, 

• masa tuszy nie może być niższa niż 160 kg, 

• wiek ubojowy bydła od 8 do 12 miesięcy. 

 

Kontakt:  

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego 

www.pzpbm.pl, www.kochamwolowine.pl  



Quality Meat Program 





System  QAFP 
(Quality Assurance for Food Products) 

Zeszyty branżowe: 

• Kulinarne mięso wieprzowe (schab, szynka, 
karkówka, polędwiczka, łopatka) 

• Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej 
polskiej gęsi owsianej 

• Wędliny  

 

 

Kontakt: 

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu 
Mięsnego (UPEMI) 

 www.qafp.pl  





System  QAFP 
(Quality Assurance for Food Products) 



System  QAFP 
(Quality Assurance for Food Products) 

W 2018 roku produkcja świń w systemie QAFP kształtowała się 
na poziomie 1 033 142 sztuk świń. Wolumen produkcji 
wieprzowiny w 11 zakładach ubojowo-rozbiorowych, wyniósł 
510 063 t.  



System  QAFP 
(Quality Assurance for Food Products) 

W 2018 roku 19 zakładów przetwórczych sygnowało produkty z 

logiem QAFP (111 rodzajów wędlin) o łącznej produkcji na 

poziomie 10 500 ton.  





WSPARCIE SYSTEMÓW JAKOŚCI ŻYWNOŚCI 



WSPARCIE SYSTEMÓW JAKOŚCI ŻYWNOŚCI 



WSPARCIE SYSTEMÓW JAKOŚCI ŻYWNOŚCI 



WSPARCIE SYSTEMÓW JAKOŚCI ŻYWNOŚCI 



WSPARCIE SYSTEMÓW JAKOŚCI ŻYWNOŚCI 



WSPARCIE SYSTEMÓW JAKOŚCI ŻYWNOŚCI – 
WIĘCEJ INFORMACJI 





Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w 
życie przepisy ustawy z dnia 4 
grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o 
jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych, odnoszące się do 
dobrowolnego znakowania środków 
spożywczych informacją PRODUKT 
POLSKI.  



Przepisy te dają producentom 

możliwość wyróżniania na rynku 

produktów wyprodukowanych 

w Polsce z polskich surowców. 

Produkt, dzięki prostej grafice, 

nawiązującej do polskiej flagi, 

jest łatwo zauważalny przez 

konsumentów, którzy kraj 

pochodzenia traktują jako jedno 

z kryteriów wyboru produktów 

rolno-spożywczych. 

 



 Oznakowanie produktów spełniających 
określone w ustawie wymagania jest 
możliwe poprzez podanie informacji 
„Produkt polski” bądź zamieszczenie znaku 
graficznego zawierającego tę informację, 
którego wzór określono w rozporządzeniu 
MRiRW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 
wzoru znaku graficznego zawierającego 
informację „Produkt polski” (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 2148). 

• Nie ma żadnych podmiotów certyfikujących 
czy przydzielających prawo do korzystania 
ze znaku „Produkt polski”. Jeżeli producent 
spełnia stawiane w przepisach wymagania 
w odniesieniu do konkretnych produktów, 
może bez pytania nikogo o zgodę oznaczyć 
je tym znakiem. Oznacza to, że 
uczestnictwo w systemie nie wiąże się z 
żadnymi dodatkowymi kosztami 





 

 

 

• Dziękuję za uwagę! 

 

 

 
• Grażyna Kurpińska, Polska Izba Produktu 

Regionalnego i Lokalnego 

• Zdjęcia: Dariusz Goszczyński, Grażyna Kurpińska 



 

 
Zostań Partnerem  

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl 

http://www.ksow.pl/

