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Wpáyw akcesji Polski do UE na jakoĞü handlową wybranych
grup artykuáów ĪywnoĞciowych
The influence of Polish accession to the EU on the commercial
quality of selected food product groups
Synopsis. W artykule przedstawiono wnioski dotyczące wpáywu przystąpienia Polski do struktur
europejskich w odniesieniu do jakoĞci wybranych grup produktów spoĪywczych. W analizie
wykorzystano wyniki kontroli dokonanych przez Wojewódzki Inspektorat JakoĞci Handlowej
Artykuáów Rolno-SpoĪywczych w Krakowie w okresie poakcesyjnym. Szczegóáowej ocenie poddano
takie grupy produktów jak miód pszczeli, jaja konsumpcyjne, ryby i ich przetwory, wyroby mleczne i
miĊso czerwone wraz z jego przetworami.
Sáowa kluczowe: rynek ĪywnoĞciowy, jakoĞü handlowa, produkty spoĪywcze
Abstract. The article presents conclusions concerning the influence of Poland’s accession to the EU
structures on the quality of selected food product groups. The analysis used the results of inspections
conducted by the Provincial Food Quality Inspection in Cracow during the post-accession period. The
detailed assessment focused on such product groups as honey, consumption eggs, fish and fishery
products, dairy products, red meat and meat products.
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WstĊp
Kontrola bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci oraz kontrola speánienia przez producentów
wymagaĔ w zakresie jakoĞci artykuáów rolno-spoĪywczych odgrywają doniosáą rolĊ w
dostarczaniu na rynek produktów bezpiecznych i o jakoĞci zgodnej z przepisami prawa.
Jedną ze sáuĪb urzĊdowej kontroli ĪywnoĞci jest Inspekcja JakoĞci Handlowej Artykuáów
Rolno-SpoĪywczych. Gáównym zadaniem tej instytucji jest dbanie o to, aby wprowadzane
do obrotu artykuáy rolno-spoĪywcze speániaáy wymagania w zakresie jakoĞci handlowej,
okreĞlone w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz dodatkowe wymagania, jeĞli
zostaáy zadeklarowane przez producentów.
Cele i dziaáania Inspekcji obejmują przede wszystkim ochronĊ konsumentów i
przeciwdziaáanie zafaászowaniom na rynku produktów ĪywnoĞciowych, eliminacjĊ
nieuczciwej konkurencji producenckiej oraz promocjĊ jakoĞci polskiej ĪywnoĞci przez
propagowanie znaków i certyfikatów jakoĞci. System kontroli ĪywnoĞci, prowadzonej
przez InspekcjĊ, zapewnia konsumentom dostĊp do rzetelnych informacji na temat
nabywanych artykuáów rolno-spoĪywczych oraz zapobiega stosowaniu nieuczciwych
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praktyk rynkowych. System ten uáatwia równieĪ wymianĊ handlową, zarówno z paĔstwami
trzecimi jak i na obszarze wewnĊtrznego rynku Unii Europejskiej.
Inspekcja w ramach urzĊdowej kontroli ĪywnoĞci w Polsce chroni nie tylko interesy
ekonomiczne konsumentów i producentów ĪywnoĞci, ale uczestniczy równieĪ, jako
wyspecjalizowana jednostka podlegáa Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w realizacji
polityki Īywieniowej kraju [Ustawa... 2000].
Kontrole jakoĞci handlowej artykuáów rolno-spoĪywczych stanowią istotny element
systemu gwarantowania jakoĞci ĪywnoĞci wprowadzanej do obrotu oraz bezpieczeĔstwa
ekonomicznego konsumentów i producentów.

Koncepcje zarządzania jakoĞcią
Kontrolowanie jakoĞci obejmuje gáównie pomiar jakoĞciowych rezultatów w sferze
wykonawczej, porównanie ich z planem oraz ustalenie stwierdzonych odchyleĔ i ich ocenĊ.
Wyniki kontroli jakoĞci stanowią podstawĊ do podjĊcia dziaáaĔ korekcyjnych w kolejnej
fazie cyklu gospodarczego. Funkcja doskonalenia jakoĞci polega na prowadzeniu dziaáaĔ
korekcyjnych lub naprawczych. Ciągáe doskonalenie jakoĞci wszystkich faz cyklu dziaáania
zorganizowanego powinno stopniowo zwiĊkszaü sprawnoĞü SZJ2. Wedáug Kijowskiego i
Sikory w doskonaleniu jakoĞci szczególnie duĪe znaczenie ma dziaáalnoĞü innowacyjna
oraz wyniki kontroli jakoĞci [Kijowski i Sikora 2003].
WĞród wielu istniejących koncepcji zarządzania jakoĞcią na uwagĊ zasáugują
koncepcje praktyków i teoretyków ze Stanów Zjednoczonych, Japonii i Europy Zachodniej,
poniewaĪ rozwijający siĊ tam dynamicznie system gospodarki rynkowej wywieraá wyraĨny
nacisk na jakoĞü produktów. Stąd teĪ koncepcje te są ĞciĞle powiązane z dziaáalnoĞcią
przedsiĊbiorstw produkcyjnych, gdzie rola jakoĞci odgrywa dominującą rolĊ. W
pozostaáych regionach Ğwiata, zwáaszcza w krajach o gospodarce nakazowo-rozdzielczej
rozwijaáy siĊ koncepcje o podáoĪu teoretycznym [Hamrol i Mantura 2002].
Koncepcja zarządzania jakoĞcią Deminga opiera siĊ na sterowaniu jakoĞcią procesów i
produktów, przebiegającym w cyklu dziaáaĔ zarządczych i wykonawczych, zwanych
„koáem Deminga", oraz na stosowaniu 14 zasad w pracy kierownictwa przedsiĊbiorstwa.
Koncepcja ta jest podstawą ciągáego doskonalenia dziaáaĔ, po analizie wyników z
uwzglĊdnieniem koĔcowych korekt. Dotyczy to kaĪdego procesu, który po realizacji
powinien byü analizowany i poprawiany [Henrykowski 2004]. Deming uwaĪaá, Īe 94%
problemów związanych z jakoĞcią wyrobu powstaje z winy kierownictwa
odpowiedzialnego za system zarządzania jakoĞcią. Opracowane przez niego zasady mają
sáuĪyü unikniĊciu tych báĊdów i poprawie pracy kierownictwa.
Z kolei, wedáug koncepcji Jurana, planowanie jakoĞci jest konieczne do ustalenia
procesów, które są w stanie zapewniü osiągniĊcie standardów jakoĞci. Kontrola jakoĞci
natomiast ma dostarczyü odpowiedzi na pytania,:kiedy potrzebna jest korekta i kiedy
doskonalenie jakoĞci pomoĪe osiągnąü poprawĊ wyników dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa.
Jest to tzw. trylogia Jurana, którą prezentuje siĊ w ukáadzie: planowanie jakoĞci - kontrola
jakoĞci - poprawa jakoĞci. Podstawowym elementem koncepcji Jurana jest zaangaĪowanie
najwyĪszego kierownictwa w nieustający proces doskonalenia. Wedáug Jurana
doskonalenie jakoĞci powinno trwaü nieustannie i zostaü ujĊte w planowaniu dziaáalnoĞci
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przedsiĊbiorstwa [Luning, Marcelis i Jongen 2005].
Koncepcja zarządzania jakoĞcią Crosby'ego dotyczy systemu pracy bezusterkowej,
nowej kultury przedsiĊbiorstwa oraz definiowania jakoĞci jako zgodnoĞci z
wyspecyfikowanymi wymaganiami. ZaáoĪenia tej koncepcji zostaáy zawarte w czterech
nastĊpujących zasadach (absolutach) [Wawak 2002]..
1. JakoĞü okreĞla siĊ jako zgodnoĞü produktu z okreĞlonymi przez nabywców
wymaganiami.
2. JakoĞü osiąga siĊ przez profilaktykĊ, a nie przez oceniania.
3. Standard jakoĞci oznacza brak usterek, czyli ,,zero báĊdów".
4. JakoĞü mierzy siĊ kosztem braku zgodnoĞci ze specyfikacją, a nie wskaĨnikami.
Wedáug Hamrola i Mantury [2002] koncepcja Crosby'ego zakáadaáa, Īe tworzenie
jakoĞci produktu to ciągáy proces wymagający nowej kultury, opartej na rzetelnoĞci,
profesjonalizmie, wspóápracy i etyce wszystkich pracowników. Opracowany przez
Crosby'ego standard programu doskonalenia jakoĞci zawiera zagadnienia dotyczące m.in.
projektowania produkcji wolnej od báĊdów i wad, prowadzenia dziaáaĔ naprawczych oraz
promocji systemu pracy bezusterkowej w ramach nowej kultury organizacyjnej
przedsiĊbiorstwa.

JakoĞü handlowa wybranych grup artykuáów rolno-spoĪywczych
PoniĪsza analiza zostaáa dokonana na podstawie raportów z kontroli dokonywanych w
okresie poakcesyjnym w Wojewódzkim Inspektoracie JakoĞci Handlowej Artykuáów
Rolno-SpoĪywczych w Krakowie.

Miód pszczeli
Porównując wyniki kontroli w tej grupie produktów odnotowano wyraĨną poprawĊ po
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w zakresie prawidáowoĞci oznakowania
opakowaĔ jednostkowych oraz speánienia deklarowanych przez producentów parametrów
fizykochemicznych miodu [Informacja... jakoĞci handlowej miodu... 2005]. Na poprawĊ
jakoĞci handlowej miodu niewątpliwie miaáa wpáyw lepsza znajomoĞü przez producentów
aktów prawnych regulujących zasady znakowania opakowaĔ miodu oraz záagodzenie
wymagaĔ co do niektórych parametrów fizykochemicznych, okreĞlonych w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 paĨdziernika 2003 r. w sprawie szczegóáowych
wymagaĔ w zakresie jakoĞci handlowej miodu [Rozporządzenie... 2003]. O ile bowiem w
okresie przedakcesyjnym wiĊkszoĞü kontrolowanych producentów deklarowaáa jakoĞü
wprowadzanego do obrotu miodu zgodną z wymaganiami normy PN-88/A-77626 „Miód
pszczeli”, to w okresie poakcesyjnym kontrolowani producenci deklarowali jakoĞü miodu
zgodną z wymaganiami ww. rozporządzenia.
Warto równieĪ zauwaĪyü, Īe dziĊki dotacjom ze Ğrodków unijnych Polski Związek
Pszczelarski w Warszawie w okresie poakcesyjnym organizowaá wiele szkoleĔ dla
producentów miodu, dotyczących m.in. aktualnie obowiązujących aktów prawnych
i przepisów dotyczących wymagaĔ jakoĞci handlowej dla miodu, w tym zasad znakowania
opakowaĔ oraz pobierania próbek miodu do badaĔ laboratoryjnych.
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Przeprowadzone kontrole wykazaáy natomiast, Īe w okresie poakcesyjnym wzrosáa
liczba jednostek, w których kwestionowano warunki przechowywania miodu (z uwagi na
nieprowadzenie monitoringu temperatury i wilgotnoĞci wzglĊdnej powietrza w
pomieszczeniach magazynowych wbrew zapisom zawartym w wprowadzonych przez
przedsiĊbiorców systemach zarządzania jakoĞcią HACCP).

Jaja spoĪywcze
WyraĨną poprawĊ po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej odnotowano równieĪ
w zakresie prawidáowoĞci oznakowania opakowaĔ jednostkowych jaj spoĪywczych
[Informacja... w zakresie jakoĞci handlowej jaj... 2005]. Stwierdzenie niewáaĞciwego
oznakowania opakowaĔ jednostkowych 4 partii jaj na 10 ocenianych w czasie kontroli
przeprowadzonych w okresie poakcesyjnym i zakwestionowanie oznakowania wszystkich
10 kontrolowanych partii jaj w okresie przedakcesyjnym moĪe Ğwiadczyü o poprawiającej
siĊ wĞród producentów jaj znajomoĞci przepisów obowiązujących w powyĪszym zakresie.
Na uwagĊ zasáuguje równieĪ fakt, Īe w wyniku kontroli przeprowadzonych w okresie
przedakcesyjnym stwierdzono wprowadzanie do obrotu, w czterech fermach na piĊü
kontrolowanych, 4 partii jaj w áącznej iloĞci 92919 szt. w nie oznakowanych opakowaniach
jednostkowych, czego nie odnotowano w czasie kontroli przeprowadzonych po
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Widoczny wpáyw akcesji Polski do Unii Europejskiej na jakoĞü handlową jaj
spoĪywczych odnotowano w zakresie znakowania ich kodem producenta. Przed
przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Īaden ze skontrolowanych podmiotów nie
znakowaá jaj na skorupie kodem producenta, natomiast kontrole przeprowadzone w okresie
poakcesyjnym wykazaáy, Īe wszyscy objĊci kontrolą producenci dokonywali takiego
znakowania, dostosowując siĊ do wymagaĔ okreĞlonych w przepisach Unii Europejskiej.
NaleĪy nadmieniü, Īe nieznakowanie przez producentów jaj na skorupie ww. kodem
mogáoby spowodowaü wyeliminowanie ich z rynku detalicznego.
JakoĞü jaj spoĪywczych okreĞlona na podstawie oceny organoleptycznej
w analizowanych okresach ksztaátowaáa siĊ na niezmienionym poziomie (tj. wszystkie
oceniane partie speániaáy wymagania przepisów krajowych i unijnych), natomiast poprawie
ulegáy warunki przechowywania jaj. Przeprowadzone bowiem kontrole w okresie
poakcesyjnym nie wykazaáy w tym zakresie nieprawidáowoĞci, co moĪe wskazywaü na
dostosowanie siĊ producentów do obowiązujących w krajach Unii Europejskiej przepisów.

Ryby i ich przetwory
W zakresie prawidáowoĞci oznakowania opakowaĔ jednostykowych przetworów
rybnych odnotowano korzystny wpáyw akcesji Polski do Unii Europejskiej [Informacja... w
zakresie jakoĞci handlowej ryb... 2006]. Stwierdzono bowiem nie tylko spadek iloĞci
przetworów rybnych niewáaĞciwie oznakowanych w czasie kontroli przeprowadzonych w
okresie poakcesyjnym w porównaniu do ustaleĔ kontroli z okresu przedakcesyjnego, ale
równieĪ obniĪenie siĊ o okoáo 50% iloĞci przetworów rybnych w nie oznakowanych
opakowaniach jednostkowych. MoĪe to Ğwiadczyü o znacznie lepszej znajomoĞci przez
producentów przepisów krajowych i unijnych regulujących zagadnienia dotyczące
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znakowania ww. przetworów niĪ miaáo to miejsce w okresie przedakcesyjnym, w którym w
wyniku przeprowadzonych kontroli kwestionowano znakowanie opakowaĔ jednostkowych
wszystkich ocenianych partii.
Pogorszeniu w okresie poakcesyjnym ulegáa natomiast jakoĞü konserwowanych
przetworów rybnych w porównaniu do wyników kontroli odnotowanych w okresie
przedakcesyjnym. Na podstawie wyników sprawozdaĔ z badaĔ laboratoryjnych moĪna
wywnioskowaü, Īe przyczyną stwierdzonych nieprawidáowoĞci nie byáo zaostrzenie
wymagaĔ w zakresie parametrów fizykochemicznych czy organoleptycznych
po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, lecz stosowanie przez producentów
nieuczciwych praktyk wobec klientów. ĝwiadczyáy o tym stwierdzone nieprawidáowoĞci,
tj. zaniĪona masa netto ryby w porównaniu do deklarowanej oraz niewáaĞciwy smak i
zapach przetworów rybnych.
Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli w analizowanych okresach moĪna
wnioskowaü, Īe przystąpienie Polski do Unii Europejskiej miaáo wpáyw na znaczną
poprawĊ warunków skáadowania surowców rybnych i przetworów rybnych.
Przeprowadzone kontrole w okresie poakcesyjnym nie wykazaáy bowiem skáadowania
przetworów rybnych w niewáaĞciwych warunkach oraz skáadowania przeterminowanych
przetworów rybnych, a udziaá jednostek, w których wniesiono zastrzeĪenia do warunków
skáadowania surowców rybnych, ulegá zmniejszeniu o 30% w porównaniu do wyników
kontroli odnotowanych w okresie przedakcesyjnym. PowyĪsze ustalenia Ğwiadczą
o dostosowaniu siĊ przedsiĊbiorców do przepisów unijnych, zwáaszcza w zakresie
przestrzegania wymaganych temperatur powietrza przy skáadowaniu surowców rybnych.

Wyroby mleczne
Analizując wyniki przeprowadzonych kontroli moĪna wywnioskowaü, iĪ akcesja
Polski do Unii Europejskiej nie miaáa wiĊkszego wpáywu na jakoĞü handlową wyrobów
mlecznych [Informacja... w zakresie jakoĞci handlowej mleka... 2004]. Do takiego wniosku
skáania stwierdzenie niewielkiego spadku (o 7,6%) niewáaĞciwie oznakowanych wyrobów
mlecznych, jaki nastąpiá w okresie poakcesyjnym, oraz wystĊpowanie w analizowanych
okresach podobnych nieprawidáowoĞci w oznakowaniu opakowaĔ wyrobów mlecznych,
np. brak w wykazie skáadników listy zastosowanych dozwolonych substancji dodatkowych
czy niewáaĞciwe okreĞlenie terminu przydatnoĞci do spoĪycia. Stwierdzenie niewielkiego
spadku iloĞci niewáaĞciwie oznakowanych wyrobów mlecznych oraz wystĊpowanie
podobnych nieprawidáowoĞci w oznakowaniu opakowaĔ jednostkowych moĪe Ğwiadczyü o
nieznajomoĞci przez producentów aktualnych przepisów dotyczących oznakowania
wyrobów mlecznych oraz o oszczĊdnoĞciach finansowych praktykowanych przez
producentów, związanych z wykorzystaniem starych opakowaĔ i etykiet, wydrukowanych
báĊdnie lub przed zmianami przepisów prawnych.
NaleĪy nadmieniü, Īe jakoĞü wyrobów mlecznych pod wzglĊdem cech
organoleptycznym ksztaátowaáa siĊ w analizowanych okresach na zbliĪonym poziomie,
podobnie jak liczba jednostek, w których wniesiono zastrzeĪenia dotyczące skáadowania i
transportu wyrobów mlecznych.
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MiĊso czerwone i jego przetwory
Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli moĪna wysnuü wniosek,
iĪ akcesja Polski do Unii Europejskiej wywaráa wyraĨny wpáyw na poprawĊ jakoĞci
handlowej miĊsa czerwonego i jego przetworów [Informacja... w zakresie jakoĞci
handlowej miĊsa... 2004]. ĝwiadczyü o tym moĪe spadek o 14% iloĞci przetworów
miĊsnych kwestionowanych na podstawie oceny organoleptycznej oraz ponad
dziesiĊciokrotne zmniejszenie siĊ iloĞci miĊsa surowego kierowanego do obrotu i produkcji
wyrobów gotowych o jakoĞci nie odpowiadającej wymaganiom norm, których speánienie
deklarowali producenci. Przyczyną tak istotnej poprawy jakoĞci organoleptycznej oraz
jakoĞci surowców miĊsnych i miĊs kulinarnych byáo przestrzeganie zasad procesów
technologicznych, okreĞlonych w procedurach systemów zarządzania jakoĞcią,
wprowadzonych w wiĊkszoĞci kontrolowanych zakáadów przetwórstwa miĊsnego w
okresie poakcesyjnym. Do poprawy jakoĞci surowców miĊsnych przyczyniáy siĊ równieĪ
regulacje prawne obowiązujące po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, które m.in.
rozszerzyáy zakres zadaĔ ustawowych Inspekcji JakoĞci Handlowej Artykuáów RolnoSpoĪywczych o nadzór nad miĊsem woáowym i wieprzowym. W ramach tego nadzoru
Inspekcja przeprowadza w zakáadach uboju Īywca woáowego i wieprzowego na terenie
caáego kraju cykliczne kontrole prawidáowoĞci klasyfikacji tusz woáowych i wieprzowych
w systemie EUROP, ze szczególnym uwzglĊdnieniem wáaĞciwej obróbki poubojowej.
Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, Īe w okresie poakcesyjnym nastąpiáa
równieĪ wyraĨna poprawa w zakresie oznakowania opakowaĔ jednostkowych przetworów
miĊsnych oraz zapewnienia wáaĞciwych warunków skáadowania surowców miĊsnych.
NaleĪy jednak zwróciü uwagĊ na stosunkowo niewielki, tj. o 10%, spadek liczby
przetworów miĊsnych niewáaĞciwie oznakowanych, jaki odnotowano w czasie kontroli
przeprowadzonych w okresie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. ĝwiadczyü to
moĪe o niedostatecznej w tym okresie znajomoĞci przez przedsiĊbiorców przepisów
prawnych regulujących zasady oznakowania Ğrodków spoĪywczych oraz o
wykorzystywaniu w celach oszczĊdnoĞciowych opakowaĔ báĊdnie oznakowanych,
pochodzących jeszcze z okresu przedakcesyjnego. Poprawa znakowania przetworów
miĊsnych oraz warunków skáadowania surowców wynikaáa m.in. z wprowadzenia przez
wiĊkszoĞü kontrolowanych producentów systemów zarządzania jakoĞcią, w tym HACCAP
oraz dobrej praktyki produkcyjnej. Przestrzeganie zasad i procedur ww. systemów
pozwoliáo przedsiĊbiorcom na ograniczenie lub wyeliminowanie wielu stwierdzanych w
czasie kontroli w okresie przedakcesyjnym nieprawidáowoĞci, w tym skáadowanie
nieoznakowanych lub przeterminowanych wyrobów gotowych.
Brak wpáywu akcesji Polski do Unii Europejskiej na jakoĞü handlową miĊsa
czerwonego i jego przetworów odnotowano odnoĞnie zapewnienia wáaĞciwych warunków
skáadowania przetworów miĊsnych, bowiem liczba jednostek, w których wniesiono
zastrzeĪenia w powyĪszym zakresie ksztaátowaáa siĊ w analizowanych okresach na
podobnie wysokim poziomie, tj. ponad 40 % kontrolowanych jednostek. Wiązaáo siĊ to z
trudnoĞciami finansowymi przedsiĊbiorców, poniewaĪ w wiĊkszoĞci przypadków
kontrolujący w analizowanych okresach wnosili zastrzeĪenia dotyczące nieposiadania
warunków technicznych do prawidáowego magazynowania wyrobów gotowych, braku
wydzielonych pomieszczeĔ do skáadowania wyrobów gotowych, niezapewnienia
wáaĞciwych warunków temperaturowych w pomieszczeniach magazynowych oraz
niewyposaĪenia magazynów w przyrządy do pomiaru temperatury i wzglĊdnej wilgotnoĞci
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powietrza. Wyniki przeprowadzonych kontroli wykazaáy, Īe udziaá masy przetworów
miĊsnych o jakoĞci niezgodnej z deklaracjami producentów pod wzglĊdem parametrów
fizykochemicznych byá w analizowanych okresach niewielki, tj. 2,2% badanej masy w
okresie przedakcesyjnym i 5,2% badanej masy w okresie poakcesyjnym. NaleĪy nadmieniü,
Īe w okresie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nie odnotowano wprowadzenia
aktów prawnych podnoszących wymagania co do parametrów fizykochemicznych dla
poszczególnych kategorii przetworów z miĊsa czerwonego. Wymagania w tym zakresie w
analizowanych okresach odnoszono do deklaracji producentów bądĨ do powoáywanych
przez nich norm zakáadowych. Wyniki badaĔ laboratoryjnych wskazują, Īe
nieprawidáowoĞciami byáy zaniĪona zawartoĞü biaáka oraz zawyĪona zawartoĞü wody i
skrobi. W związku z tym przyczynĊ wzrostu masy przetworów miĊsnych o przekroczonych
parametrach fizykochemicznych, stwierdzoną w czasie kontroli przeprowadzonych w
okresie poakcesyjnym, moĪna upatrywaü w nieuczciwych zamiarach producentów
związanych ze zmniejszeniem zawartoĞci biaáka na rzecz wody i skrobi. Takie
postĊpowanie miaáo na celu ograniczenie zuĪycia wartoĞciowego surowca miĊsnego na
rzecz o wiele taĔszych dla producentów skáadników, tj. wody i skrobi, zwiĊkszających
masĊ wyrobu gotowego, a tym samym obniĪających jego jakoĞü. Stosowanie takich
praktyk przez producentów byáo nieuczciwe w stosunku do konsumentów.

Wnioski
System kontroli ĪywnoĞci winien zapewniaü konsumentom dostĊp do rzetelnych
informacji na temat nabywanych artykuáów rolno-spoĪywczych, przeciwdziaáaü stosowaniu
nieuczciwych praktyk rynkowych, a takĪe uáatwiaü wymianĊ handlową na obszarze
wewnĊtrznego rynku Unii Europejskiej oraz w relacjach z krajami trzecimi.
1. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej odnotowano wyraĨną poprawĊ w
zakresie prawidáowoĞci oznakowania opakowaĔ jednostkowych oraz speánienia
deklarowanych przez producentów parametrów fizykochemicznych miodu.
2. Widoczny wpáyw akcesji odnotowano takĪe w zakresie jakoĞci handlowej jaj
spoĪywczych, gáównie w zakresie znakowania ich kodem producenta i znakowania
opakowaĔ jednostkowych.
3. W przypadku produktów rybnych poprawie ulegáo przestrzeganie wymaganych
temperatur powietrza przy skáadowaniu surowców rybnych oraz oznakowanie
produktów, zaobserwowano jednakĪe wyraĨny spadek jakoĞci w analizach
organoleptycznych.
4. Akcesja Polski do Unii Europejskiej nie miaáa wiĊkszego wpáywu na jakoĞü
handlową wyrobów mlecznych, która pozostawaáa na wysokim poziomie,
uchybienia dotyczyáy z reguáy niewáaĞciwego znakowania produktów.
5. Odnotowano wyraĨną poprawĊ jakoĞci handlowej miĊsa czerwonego i jego
przetworów, spadek iloĞci przetworów miĊsnych kwestionowanych na podstawie
oceny organoleptycznej oraz zmniejszenie iloĞci miĊsa, kierowanych do obrotu i
produkcji wyrobów gotowych, o jakoĞci nie odpowiadającej wymaganiom norm
deklarowanych przez producentów.
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