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Wp yw akcesji Polski do UE na jako  handlow  wybranych 
grup artyku ów ywno ciowych 

The influence of Polish accession to the EU on the commercial 
quality of selected food product groups 

Synopsis. W artykule przedstawiono wnioski dotycz ce wp ywu przyst pienia Polski do struktur 

europejskich w odniesieniu do jako ci wybranych grup produktów spo ywczych. W analizie 

wykorzystano wyniki kontroli dokonanych przez Wojewódzki Inspektorat Jako ci Handlowej 

Artyku ów Rolno-Spo ywczych w Krakowie w okresie poakcesyjnym. Szczegó owej ocenie poddano 

takie grupy produktów jak miód pszczeli, jaja konsumpcyjne, ryby i ich przetwory, wyroby mleczne i 

mi so czerwone wraz z jego przetworami. 

S owa kluczowe: rynek ywno ciowy, jako  handlowa, produkty spo ywcze

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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Wst p

Kontrola bezpiecze stwa ywno ci oraz kontrola spe nienia przez producentów 

wymaga  w zakresie jako ci artyku ów rolno-spo ywczych odgrywaj  donios  rol  w 

dostarczaniu na rynek produktów bezpiecznych i o jako ci zgodnej z przepisami prawa. 

Jedn  ze s u b urz dowej kontroli ywno ci jest Inspekcja Jako ci Handlowej Artyku ów 

Rolno-Spo ywczych. G ównym zadaniem tej instytucji jest dbanie o to, aby wprowadzane 

do obrotu artyku y rolno-spo ywcze spe nia y wymagania w zakresie jako ci handlowej, 

okre lone w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz dodatkowe wymagania, je li 

zosta y zadeklarowane przez producentów. 

Cele i dzia ania Inspekcji obejmuj  przede wszystkim ochron  konsumentów i 

przeciwdzia anie zafa szowaniom na rynku produktów ywno ciowych, eliminacj

nieuczciwej konkurencji producenckiej oraz promocj  jako ci polskiej ywno ci przez 

propagowanie znaków i certyfikatów jako ci. System kontroli ywno ci, prowadzonej 

przez Inspekcj , zapewnia konsumentom dost p do rzetelnych informacji na temat 

nabywanych artyku ów rolno-spo ywczych oraz zapobiega stosowaniu nieuczciwych 
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praktyk rynkowych. System ten u atwia równie  wymian  handlow , zarówno z pa stwami 

trzecimi jak i na obszarze wewn trznego rynku Unii Europejskiej.  

Inspekcja w ramach urz dowej kontroli ywno ci w Polsce chroni nie tylko interesy 

ekonomiczne konsumentów i producentów ywno ci, ale uczestniczy równie , jako 

wyspecjalizowana jednostka podleg a Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w realizacji 

polityki ywieniowej kraju [Ustawa... 2000].

Kontrole jako ci handlowej artyku ów rolno-spo ywczych stanowi  istotny element 

systemu gwarantowania jako ci ywno ci wprowadzanej do obrotu oraz bezpiecze stwa 

ekonomicznego konsumentów i producentów. 

Koncepcje zarz dzania jako ci

 Kontrolowanie jako ci obejmuje g ównie pomiar jako ciowych rezultatów w sferze 

wykonawczej, porównanie ich z planem oraz ustalenie stwierdzonych odchyle  i ich ocen .

Wyniki kontroli jako ci stanowi  podstaw  do podj cia dzia a  korekcyjnych w kolejnej 

fazie cyklu gospodarczego. Funkcja doskonalenia jako ci polega na prowadzeniu dzia a

korekcyjnych lub naprawczych. Ci g e doskonalenie jako ci wszystkich faz cyklu dzia ania 

zorganizowanego powinno stopniowo zwi ksza  sprawno  SZJ2. Wed ug Kijowskiego i 

Sikory w doskonaleniu jako ci szczególnie du e znaczenie ma dzia alno  innowacyjna 

oraz wyniki kontroli jako ci  [Kijowski i Sikora 2003]. 

W ród wielu istniej cych koncepcji zarz dzania jako ci  na uwag  zas uguj

koncepcje praktyków i teoretyków ze Stanów Zjednoczonych, Japonii i Europy Zachodniej, 

poniewa  rozwijaj cy si  tam dynamicznie system gospodarki rynkowej wywiera  wyra ny 

nacisk na jako  produktów. St d te  koncepcje te s ci le powi zane z dzia alno ci

przedsi biorstw produkcyjnych, gdzie rola jako ci odgrywa dominuj c  rol . W 

pozosta ych regionach wiata, zw aszcza w krajach o gospodarce nakazowo-rozdzielczej 

rozwija y si  koncepcje o pod o u teoretycznym [Hamrol i Mantura 2002]. 

Koncepcja zarz dzania jako ci  Deminga opiera si  na sterowaniu jako ci  procesów i 

produktów, przebiegaj cym w cyklu dzia a  zarz dczych i wykonawczych, zwanych 

„ko em Deminga", oraz na stosowaniu 14 zasad w pracy kierownictwa przedsi biorstwa. 

Koncepcja ta jest podstaw  ci g ego doskonalenia dzia a , po analizie wyników z 

uwzgl dnieniem ko cowych korekt. Dotyczy to ka dego procesu, który po realizacji 

powinien by  analizowany i poprawiany [Henrykowski 2004]. Deming uwa a , e 94% 

problemów zwi zanych z jako ci  wyrobu powstaje z winy kierownictwa 

odpowiedzialnego za system zarz dzania jako ci . Opracowane przez niego zasady maj

s u y  unikni ciu tych b dów i poprawie pracy kierownictwa. 

Z kolei, wed ug koncepcji Jurana, planowanie jako ci jest konieczne do ustalenia 

procesów, które s  w stanie zapewni  osi gni cie standardów jako ci. Kontrola jako ci

natomiast ma dostarczy  odpowiedzi na pytania,:kiedy potrzebna jest korekta i kiedy 

doskonalenie jako ci pomo e osi gn  popraw  wyników dzia alno ci przedsi biorstwa. 

Jest to tzw. trylogia Jurana, któr  prezentuje si  w uk adzie: planowanie jako ci - kontrola 

jako ci - poprawa jako ci. Podstawowym elementem koncepcji Jurana jest zaanga owanie 

najwy szego kierownictwa w nieustaj cy proces doskonalenia. Wed ug Jurana 

doskonalenie jako ci powinno trwa  nieustannie i zosta  uj te w planowaniu dzia alno ci

2 SJZ – System Zarz dzania Jako ci .
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przedsi biorstwa [Luning, Marcelis i Jongen 2005]. 

Koncepcja zarz dzania jako ci  Crosby'ego dotyczy systemu pracy bezusterkowej, 

nowej kultury przedsi biorstwa oraz definiowania jako ci jako zgodno ci z 

wyspecyfikowanymi wymaganiami. Za o enia tej koncepcji zosta y zawarte w czterech 

nast puj cych zasadach (absolutach) [Wawak 2002].. 

1. Jako  okre la si  jako zgodno  produktu z okre lonymi przez nabywców 

wymaganiami. 

2. Jako  osi ga si  przez profilaktyk , a nie przez oceniania. 

3. Standard jako ci oznacza brak usterek, czyli ,,zero b dów". 

4. Jako  mierzy si  kosztem braku zgodno ci ze specyfikacj , a nie wska nikami. 

Wed ug Hamrola i Mantury [2002] koncepcja Crosby'ego zak ada a, e tworzenie 

jako ci produktu to ci g y proces wymagaj cy nowej kultury, opartej na rzetelno ci,

profesjonalizmie, wspó pracy i etyce wszystkich pracowników. Opracowany przez 

Crosby'ego standard programu doskonalenia jako ci zawiera zagadnienia dotycz ce m.in. 

projektowania produkcji wolnej od b dów i wad, prowadzenia dzia a  naprawczych oraz 

promocji systemu pracy bezusterkowej w ramach nowej kultury organizacyjnej 

przedsi biorstwa. 

Jako  handlowa wybranych grup artyku ów rolno-spo ywczych 

Poni sza analiza zosta a dokonana na podstawie raportów z kontroli dokonywanych w 

okresie poakcesyjnym w Wojewódzkim Inspektoracie Jako ci Handlowej Artyku ów 

Rolno-Spo ywczych w Krakowie. 

Miód pszczeli  

Porównuj c wyniki kontroli w tej grupie produktów odnotowano wyra n  popraw  po 

przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej w zakresie prawid owo ci oznakowania 

opakowa  jednostkowych oraz spe nienia deklarowanych przez producentów parametrów 

fizykochemicznych miodu [Informacja... jako ci handlowej miodu... 2005]. Na popraw

jako ci handlowej miodu niew tpliwie mia a wp yw lepsza znajomo  przez producentów 

aktów prawnych reguluj cych zasady znakowania opakowa  miodu oraz z agodzenie 

wymaga  co do niektórych parametrów fizykochemicznych, okre lonych w rozporz dzeniu 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 pa dziernika 2003 r. w sprawie szczegó owych 

wymaga  w zakresie jako ci handlowej miodu [Rozporz dzenie... 2003]. O ile bowiem w 

okresie przedakcesyjnym wi kszo  kontrolowanych producentów deklarowa a jako

wprowadzanego do obrotu miodu zgodn  z wymaganiami normy PN-88/A-77626 „Miód 

pszczeli”, to w okresie poakcesyjnym kontrolowani producenci deklarowali jako  miodu 

zgodn  z wymaganiami ww. rozporz dzenia. 

Warto równie  zauwa y , e dzi ki dotacjom ze rodków unijnych Polski Zwi zek 

Pszczelarski w Warszawie w okresie poakcesyjnym organizowa  wiele szkole  dla 

producentów miodu, dotycz cych m.in. aktualnie obowi zuj cych aktów prawnych 

i przepisów dotycz cych wymaga  jako ci handlowej dla miodu, w tym zasad znakowania 

opakowa  oraz pobierania próbek miodu do bada  laboratoryjnych. 
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Przeprowadzone kontrole wykaza y natomiast, e w okresie poakcesyjnym wzros a

liczba jednostek, w których kwestionowano warunki przechowywania miodu (z uwagi na 

nieprowadzenie monitoringu temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza w 

pomieszczeniach magazynowych wbrew zapisom zawartym w wprowadzonych przez 

przedsi biorców systemach zarz dzania jako ci   HACCP).  

Jaja spo ywcze  

Wyra n  popraw  po przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej odnotowano równie

w zakresie prawid owo ci oznakowania opakowa  jednostkowych jaj spo ywczych 

[Informacja... w zakresie jako ci handlowej jaj... 2005]. Stwierdzenie niew a ciwego

oznakowania opakowa  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 mo e wiadczy  o poprawiaj cej

si  w ród producentów jaj znajomo ci przepisów obowi zuj cych w powy szym zakresie. 

Na uwag  zas uguje równie  fakt, e w wyniku kontroli przeprowadzonych w okresie 

przedakcesyjnym stwierdzono wprowadzanie do obrotu, w czterech fermach na pi

kontrolowanych, 4 partii jaj w cznej ilo ci 92919 szt. w nie oznakowanych opakowaniach 

jednostkowych, czego nie odnotowano w czasie kontroli przeprowadzonych po 

przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej. 

Widoczny wp yw akcesji Polski do Unii Europejskiej na jako  handlow  jaj 

spo ywczych odnotowano w zakresie znakowania ich kodem producenta. Przed 

przyst pieniem Polski do Unii Europejskiej aden ze skontrolowanych podmiotów nie 

znakowa  jaj na skorupie kodem producenta, natomiast kontrole przeprowadzone w okresie 

poakcesyjnym wykaza y, e wszyscy obj ci kontrol  producenci dokonywali takiego 

znakowania, dostosowuj c si  do wymaga  okre lonych w przepisach Unii Europejskiej. 

Nale y nadmieni , e nieznakowanie przez producentów jaj na skorupie ww. kodem 

mog oby spowodowa  wyeliminowanie ich z rynku detalicznego. 

Jako  jaj spo ywczych okre lona na podstawie oceny organoleptycznej  

w analizowanych okresach kszta towa a si  na niezmienionym poziomie (tj. wszystkie 

oceniane partie spe nia y wymagania przepisów krajowych i unijnych), natomiast poprawie 

uleg y warunki przechowywania jaj. Przeprowadzone bowiem kontrole w okresie 

poakcesyjnym nie wykaza y w tym zakresie nieprawid owo ci, co mo e wskazywa  na 

dostosowanie si  producentów do obowi zuj cych w krajach Unii Europejskiej przepisów. 

Ryby i ich przetwory  

W zakresie prawid owo ci oznakowania opakowa  jednostykowych przetworów 

rybnych odnotowano korzystny wp yw akcesji Polski do Unii Europejskiej [Informacja... w 

zakresie jako ci handlowej ryb... 2006]. Stwierdzono bowiem nie tylko spadek ilo ci

przetworów rybnych niew a ciwie oznakowanych  w czasie kontroli przeprowadzonych w 

okresie poakcesyjnym w porównaniu do ustale  kontroli z okresu przedakcesyjnego, ale 

równie  obni enie si  o oko o 50% ilo ci przetworów rybnych w nie oznakowanych 

opakowaniach jednostkowych. Mo e to wiadczy  o znacznie lepszej znajomo ci przez 

producentów przepisów krajowych i unijnych reguluj cych zagadnienia dotycz ce 
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znakowania ww. przetworów ni  mia o to miejsce w okresie przedakcesyjnym, w którym w 

wyniku przeprowadzonych kontroli kwestionowano znakowanie opakowa  jednostkowych 

wszystkich ocenianych partii. 

Pogorszeniu w okresie poakcesyjnym uleg a natomiast jako  konserwowanych 

przetworów rybnych w porównaniu do wyników kontroli odnotowanych w okresie 

przedakcesyjnym. Na podstawie wyników sprawozda  z bada  laboratoryjnych mo na

wywnioskowa , e przyczyn  stwierdzonych nieprawid owo ci nie by o zaostrzenie 

wymaga  w zakresie parametrów fizykochemicznych czy organoleptycznych 

po przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej, lecz stosowanie przez producentów 

nieuczciwych praktyk wobec klientów. wiadczy y o tym stwierdzone nieprawid owo ci, 

tj. zani ona masa netto ryby w porównaniu do deklarowanej oraz niew a ciwy smak i 

zapach przetworów rybnych. 

Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli w analizowanych okresach mo na

wnioskowa , e przyst pienie Polski do Unii Europejskiej mia o wp yw na znaczn

popraw  warunków sk adowania surowców rybnych i przetworów rybnych. 

Przeprowadzone kontrole w okresie poakcesyjnym nie wykaza y bowiem sk adowania 

przetworów rybnych w niew a ciwych warunkach oraz sk adowania przeterminowanych 

przetworów rybnych, a udzia  jednostek, w których wniesiono zastrze enia do warunków 

sk adowania surowców rybnych, uleg  zmniejszeniu o 30% w porównaniu do wyników 

kontroli odnotowanych w okresie przedakcesyjnym. Powy sze ustalenia wiadcz

o dostosowaniu si  przedsi biorców do przepisów unijnych, zw aszcza w zakresie 

przestrzegania wymaganych temperatur powietrza przy sk adowaniu surowców rybnych. 

Wyroby mleczne  

Analizuj c wyniki przeprowadzonych kontroli mo na wywnioskowa , i  akcesja 

Polski do Unii Europejskiej nie mia a wi kszego wp ywu na jako  handlow  wyrobów 

mlecznych [Informacja... w zakresie jako ci handlowej mleka... 2004]. Do takiego wniosku 

sk ania stwierdzenie niewielkiego spadku (o 7,6%) niew a ciwie oznakowanych wyrobów 

mlecznych, jaki nast pi  w okresie poakcesyjnym, oraz wyst powanie w analizowanych 

okresach podobnych nieprawid owo ci w oznakowaniu opakowa  wyrobów mlecznych, 

np. brak w wykazie sk adników listy zastosowanych dozwolonych substancji dodatkowych 

czy niew a ciwe okre lenie terminu przydatno ci do spo ycia. Stwierdzenie niewielkiego 

spadku ilo ci niew a ciwie oznakowanych wyrobów mlecznych oraz wyst powanie 

podobnych nieprawid owo ci w oznakowaniu opakowa  jednostkowych mo e wiadczy  o 

nieznajomo ci przez producentów aktualnych przepisów dotycz cych oznakowania 

wyrobów mlecznych oraz o oszcz dno ciach finansowych praktykowanych przez 

producentów, zwi zanych z wykorzystaniem starych opakowa  i etykiet, wydrukowanych 

b dnie lub przed zmianami przepisów prawnych. 

Nale y nadmieni , e jako  wyrobów mlecznych pod wzgl dem cech 

organoleptycznym kszta towa a si  w analizowanych okresach na zbli onym poziomie, 

podobnie jak liczba jednostek, w których wniesiono zastrze enia dotycz ce sk adowania i 

transportu wyrobów mlecznych. 
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Mi so czerwone i jego przetwory  

Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli mo na wysnu  wniosek, 

i  akcesja Polski do Unii Europejskiej wywar a wyra ny wp yw na popraw  jako ci

handlowej mi sa czerwonego i jego przetworów [Informacja... w zakresie jako ci 

handlowej mi sa... 2004]. wiadczy  o tym mo e spadek o 14% ilo ci przetworów 

mi snych kwestionowanych na podstawie oceny organoleptycznej oraz ponad 

dziesi ciokrotne zmniejszenie si  ilo ci mi sa surowego kierowanego do obrotu i produkcji 

wyrobów gotowych o jako ci nie odpowiadaj cej wymaganiom norm, których spe nienie  

deklarowali producenci. Przyczyn  tak istotnej poprawy jako ci organoleptycznej oraz 

jako ci surowców mi snych i mi s kulinarnych by o przestrzeganie zasad procesów 

technologicznych, okre lonych w procedurach systemów zarz dzania jako ci ,

wprowadzonych w wi kszo ci kontrolowanych zak adów przetwórstwa mi snego w 

okresie poakcesyjnym. Do poprawy jako ci surowców mi snych przyczyni y si  równie

regulacje prawne obowi zuj ce po przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej, które m.in. 

rozszerzy y zakres zada  ustawowych Inspekcji Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-

Spo ywczych o nadzór nad mi sem wo owym i wieprzowym. W ramach tego nadzoru 

Inspekcja przeprowadza w zak adach uboju ywca wo owego i wieprzowego na terenie 

ca ego kraju cykliczne kontrole prawid owo ci klasyfikacji tusz wo owych i wieprzowych 

w systemie EUROP, ze szczególnym uwzgl dnieniem w a ciwej obróbki poubojowej.  

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazuj , e w okresie poakcesyjnym nast pi a

równie  wyra na poprawa w zakresie  oznakowania opakowa  jednostkowych przetworów 

mi snych oraz zapewnienia w a ciwych warunków sk adowania surowców mi snych. 

Nale y jednak zwróci  uwag  na stosunkowo niewielki, tj. o 10%, spadek liczby 

przetworów mi snych niew a ciwie oznakowanych, jaki odnotowano w czasie kontroli 

przeprowadzonych w okresie po przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej. wiadczy  to 

mo e o niedostatecznej w tym okresie znajomo ci przez przedsi biorców przepisów 

prawnych reguluj cych zasady oznakowania rodków spo ywczych oraz o 

wykorzystywaniu w celach oszcz dno ciowych opakowa  b dnie oznakowanych, 

pochodz cych jeszcze z okresu przedakcesyjnego. Poprawa znakowania przetworów 

mi snych oraz warunków sk adowania surowców wynika a m.in. z wprowadzenia przez 

wi kszo  kontrolowanych producentów systemów zarz dzania jako ci , w tym HACCAP 

oraz dobrej praktyki produkcyjnej. Przestrzeganie zasad i procedur ww. systemów 

pozwoli o przedsi biorcom na ograniczenie lub wyeliminowanie wielu stwierdzanych w 

czasie kontroli w okresie przedakcesyjnym nieprawid owo ci, w tym sk adowanie 

nieoznakowanych lub przeterminowanych wyrobów gotowych. 

Brak wp ywu akcesji Polski do Unii Europejskiej na jako  handlow  mi sa 

czerwonego i jego przetworów odnotowano odno nie zapewnienia w a ciwych warunków 

sk adowania przetworów mi snych, bowiem liczba jednostek, w których wniesiono 

zastrze enia w powy szym zakresie kszta towa a si  w analizowanych okresach na 

podobnie wysokim poziomie, tj. ponad 40 % kontrolowanych jednostek. Wi za o si  to z 

trudno ciami finansowymi przedsi biorców, poniewa  w wi kszo ci przypadków 

kontroluj cy w analizowanych okresach wnosili zastrze enia dotycz ce nieposiadania 

warunków technicznych do prawid owego magazynowania wyrobów gotowych, braku 

wydzielonych pomieszcze  do sk adowania wyrobów gotowych, niezapewnienia 

w a ciwych warunków temperaturowych w pomieszczeniach magazynowych oraz 

niewyposa enia magazynów w przyrz dy do pomiaru temperatury i wzgl dnej wilgotno ci
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powietrza. Wyniki przeprowadzonych kontroli wykaza y, e udzia  masy przetworów 

mi snych o jako ci niezgodnej z deklaracjami producentów pod wzgl dem parametrów 

fizykochemicznych by  w analizowanych okresach niewielki, tj. 2,2% badanej masy w 

okresie przedakcesyjnym i 5,2% badanej masy w okresie poakcesyjnym. Nale y nadmieni ,

e w okresie po przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej nie odnotowano wprowadzenia 

aktów prawnych podnosz cych wymagania co do parametrów fizykochemicznych dla 

poszczególnych kategorii przetworów z mi sa czerwonego. Wymagania w tym zakresie w 

analizowanych okresach odnoszono do deklaracji producentów b d  do powo ywanych 

przez nich norm zak adowych. Wyniki bada  laboratoryjnych wskazuj , e

nieprawid owo ciami by y zani ona zawarto  bia ka oraz zawy ona zawarto  wody i 

skrobi. W zwi zku z tym przyczyn  wzrostu masy przetworów mi snych o przekroczonych 

parametrach fizykochemicznych, stwierdzon  w czasie kontroli przeprowadzonych w 

okresie poakcesyjnym, mo na upatrywa  w nieuczciwych zamiarach producentów 

zwi zanych ze zmniejszeniem zawarto ci bia ka na rzecz wody i skrobi. Takie 

post powanie mia o na celu ograniczenie zu ycia warto ciowego surowca mi snego na 

rzecz o wiele ta szych dla producentów sk adników, tj. wody i skrobi, zwi kszaj cych 

mas  wyrobu gotowego, a tym samym obni aj cych jego jako . Stosowanie takich 

praktyk przez producentów by o nieuczciwe w stosunku do konsumentów. 

Wnioski

System kontroli ywno ci winien zapewnia  konsumentom dost p do rzetelnych 

informacji na temat nabywanych artyku ów rolno-spo ywczych, przeciwdzia a  stosowaniu 

nieuczciwych praktyk rynkowych, a tak e u atwia  wymian  handlow  na obszarze 

wewn trznego rynku Unii Europejskiej oraz w relacjach z krajami trzecimi.  

1. Po przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej odnotowano wyra n  popraw  w 

zakresie prawid owo ci oznakowania opakowa  jednostkowych oraz spe nienia 

deklarowanych przez producentów parametrów fizykochemicznych miodu. 

2. Widoczny wp yw akcesji odnotowano tak e w zakresie jako ci handlowej jaj 

spo ywczych, g ównie w zakresie znakowania ich kodem producenta i znakowania 

opakowa  jednostkowych. 

3. W przypadku produktów rybnych poprawie uleg o przestrzeganie wymaganych 

temperatur powietrza przy sk adowaniu surowców rybnych oraz oznakowanie 

produktów, zaobserwowano jednak e wyra ny spadek jako ci w analizach 

organoleptycznych. 

4. Akcesja Polski do Unii Europejskiej nie mia a wi kszego wp ywu na jako

handlow  wyrobów mlecznych, która pozostawa a na wysokim poziomie, 

uchybienia dotyczy y z regu y niew a ciwego znakowania produktów. 

5. Odnotowano wyra n  popraw  jako ci handlowej mi sa czerwonego i jego 

przetworów, spadek ilo ci przetworów mi snych kwestionowanych na podstawie 

oceny organoleptycznej oraz zmniejszenie ilo ci mi sa, kierowanych do obrotu i 

produkcji wyrobów gotowych, o jako ci nie odpowiadaj cej wymaganiom norm 

deklarowanych przez producentów. 
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