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Synopsis. W pracy zaprezentowane zosta y systemy zarz dzania jako ci  i bezpiecze stwem 

ywno ci, a w szczególno ci standardy BRC, IFS oraz EurepGAP. Omówione standardy zyskuj  na 

znaczeniu w mi dzynarodowej wymianie handlowej, gdzie staj  si  narz dziem konkurencyjno ci 

producentów w sektorze rolno-spo ywczym.  

S owa kluczowe: standardy, zarz dzanie jako ci  

Wst p 

Pocz tek XXI wieku zaowocowa  w agrobiznesie nie tylko globalizacj , ale przede 

wszystkim ogromn  trosk  o jako  i bezpiecze stwo produktów rolnych, a tym samym 

spo ywczych. W dobie narastaj cych zagro e  i ograniczonego zaufania konsumentów do 

oferowanych im produktów, wi kszo  organizacji dostrzega potrzeb  uzyskania i 

dostarczenia konsumentom stosownego dowodu swojej zdolno ci do identyfikowania i 

nadzorowania zagro e  bezpiecze stwa ywno ci. Wszystkie firmy i organizacje zwi zane 

z ywno ci , które chc  uczestniczy  w wiatowej wymianie musz  wdro y  i rozwija  

systemy Zarz dzania Bezpiecze stwem ywno ci, a ich strategicznym celem winno by  

zapewnienie bezpiecze stwa zdrowotnego konsumenta. 

W skali mi dzynarodowej mo na wyró ni  nast puj ce standardy zarz dzania 

jako ci  i bezpiecze stwem ywno ci w agrobiznesie:  

- GMP/GHP, 

- EurepGAP, 

- HACCP, 

- ISO 9001, 

- BRC, 

- IFS, 

- ISO 22000. 

Wymienione systemy maj  charakter dobrowolny na jednolitym rynku Unii 

Europejskiej. Ich wdra anie nie jest regulowane przepisami wspólnotowymi. Wyj tek 
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stanowi system HACCP, którego stosowanie jest obligatoryjne na mocy dyrektyw i 

rozporz dze  UE, a tak e regulacji prawnych w poszczególnych krajach cz onkowskich UE 

(np. polska ustawa o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia).  

W pracy zaprezentowane zosta y systemy, które maj  znaczenie dla zapewnienia 

jako ci i bezpiecze stwa ywno ci dla konsumentów. Do szczegó owej analizy wybrano 

BRC, IFS oraz EurepGAP, ze wzgl du na ich rosn c  rol . Te stosunkowo nowe systemy 

powsta y jako swoisty wymóg, którego wype nienie jest warunkiem niezb dnym w 

mi dzynarodowej wymianie handlowej. Poznanie i przybli enie ich roli i znaczenia, a w 

efekcie wdro enie, powinno przyczyni  si  do wzrostu konkurencyjno ci producentów 

sektora rolno-spo ywczego.  

BRC 

Brytyjska organizacja zrzeszaj ca kupców (British Retail Consortium – BRC) 

stworzy a w 1998 r. pierwszy standard dla bran y spo ywczej i handlowej (standard oceny 

dostawców produktów ywno ciowych do sieci handlowych BRC - Food Technical 

Standard). Mia  on za zadanie ocenia  produkowan  ywno  w sposób jednolity, 

obiektywny i pod k tem zgodno ci z prawem. Brak obiektywnych wyników audytów 

prowadzonych samodzielnie przez przedsi biorstwa (tzw. audytów wewn trznych), czy 

audytów prowadzonych przez firmy zewn trzne by  przyczyn  powstania standardu. W 

bardzo krótkim czasie sta  si  on wiod cym standardem w Wielkiej Brytanii.  

Celem standardu BRC jest:  

- zapewnienie bezpiecze stwa i jako ci produktów ywno ciowych oraz ich 

zgodno ci z wymaganiami prawnymi, 

- stworzenie jednolitych wymaga  dla wszystkich producentów ywno ci i 

uczestników a cucha ywno ciowego dostarczaj cych swoje produkty do sieci 

handlowych, 

- ustanowienie okre lonych zasad i stworzenie podstawy do certyfikacji 

przedsi biorstw dostarczaj cych produkty do sieci handlowych, 

- ujednolicenie regu  kwalifikowania dostawców i ograniczenie ilo ci audytów. 

Standard BRC obejmuje swoim zakresem wszystkie obszary bezpiecze stwa ywno ci 

i legalno ci produktu. Integruje on przepisy zawarte w normach ISO 9000 i w systemie 

HACCP wraz z GMP/GHP, definiuj c szczegó owe wymagania, które musz  by  

spe nione, aby zapewni  bezpiecze stwo i konieczny, powtarzalny poziom jako ci 

produktu ko cowego.  

Obecnie nie ma mo liwo ci podj cia wspó pracy z najwi kszymi sieciami 

handlowymi oraz producentami marek w asnych w Anglii bez posiadania wdro onego i 

certyfikowanego systemu BRC [Czupryna i Maleszka 2006].  

Powszechnie rozpoznawane i uznawane s  4 standardy: 

- BRC Global Standard Food (czwarte wydanie opublikowano w 2005 roku): jego 

celem jest wprowadzenie jednolitych wymaga  i przejrzysto ci w ca ym a cuchu 

dostaw (surowców i produktu ostatecznego),  

- BRC Global Standard – Consumer Products, dla produktów przemys owych, 

- BRC Global Standard – Packaging, dla przedsi biorstw produkuj cych i 

dostarczaj cych materia y opakowaniowe, 

 64



- BRC/FDF Non-GM Food Standard, dla dostawców ywno ci niemodyfikowanej 

genetycznie o udowodnionym pochodzeniu.  

Producenci ywno ci, którzy dostarczaj  produkty do sieci handlowych musz  

spe nia  wymagania standardu sk adaj cego si  z 10 podstawowych rozdzia ów. 

Stwierdzenie niezgodno ci krytycznych w tych obszarach uniemo liwia wystawienie 

certyfikatu i wymusza ponowne przeprowadzenie oceny.  

Opracowane standardy maj  na celu okre lenie jednolitych zasad post powania, 

unikni cie powielania wymaga  okre lonych przez ró ne normy i systemy, których 

spe nienia oczekiwali poszczególni handlowcy oraz wyeliminowanie wielu nieporozumie  

pojawiaj cych si  wokó  tych wymaga . Dodatkowe korzy ci zwi zane z wdro eniem 

standardu to: 

- dostawcy mog  informowa  klientów o tym, e stosuj  wymagania okre lone w 

standardzie BRC, 

- standard odnosi si  do wszystkich zagadnie  zwi zanych z bezpiecze stwem 

produktu oraz z wymaganiami prawnymi, 

- pozwala spe ni  wymagania zarówno dostawców jak i handlowców, 

- wymaga prowadzenia ci g ego nadzoru oraz w przypadku pojawienia si  

niezgodno ci, podejmowania i przeprowadzania dzia a  koryguj cych (audyt co 6 

lub 12 miesi cy w zale no ci od ilo ci oraz rodzaju niezgodno ci), 

- wizyty zwi zane z ocen  standardu BRC mog  by  po czone z audytami 

kontrolnymi ISO 9001 i HACCP.  

IFS 

IFS (International Food Standard)2 jest opracowany i stanowi w asno  dwóch sieci 

handlowych (niemieckiej i francuskiej). W 2002 roku utworzy y one wspólny system oceny 

zapewnienia bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci g ównie sprzedawanej pod tzw. 

w asn  mark . W a ciciel marki w asnej (sie  handlowa/hurtownik) jest uto samiany przez 

konsumenta z producentem wyrobu. Jednocze nie wzrost prawnej odpowiedzialno ci sieci 

za produkt sprzedawany pod w asn  mark , a w konsekwencji przeniesienie opinii o z ej 

jako ci, mo e przej  na ca  mark  sieciow  i oferowane produkty.  

Celem zapewnienia bezpiecznej, powtarzalnej jako ci wyrobów sprzedawanych pod 

mark  w asn , opracowano IFS jako narz dzie do przeprowadzania audytów w zak adach 

produkuj cych ywno . Zamierzeniem standardu jest redukcja kosztów i wprowadzenie 

przejrzysto ci w ca ym a cuchu dostaw. Obecnie obowi zuje wersja 4 standardu IFS, 

wydana w 2004 roku. Wymagania standardu uj to w pi  rozdzia ów: 

- system zarz dzania jako ci , zawiera wymagania dotycz ce wdro enia systemu 

HACCP oraz systemu zarz dzania jako ci , w tym dokumentacji obu systemów,  

- odpowiedzialno  kierownictwa, odpowiedzialno  zarz du firmy w zakresie 

wdro enia, oceny i doskonalenia systemu,  

- zarz dzanie zasobami, okre la wymagania dotycz ce zasobów ludzkich, wymaga  

higienicznych i zdrowotnych personelu, szkole  i kwalifikacji oraz wyposa enia 

socjalnego,  

                                                 
2 http//www.food-care.com 
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- proces produkcji, najobszerniejszy rozdzia , zawiera odniesienia do projektowania, 

wprowadzania i rozwoju wyrobów, wymaga  sanitarno-higienicznych dla 

pomieszcze  produkcyjnych i magazynowych, gospodarki odpadami, 

identyfikowalno ci, nadzorowania alergenów, GMO,  

- pomiary, analiza, doskonalenie, zawiera wymagania dotycz ce nadzorowania 

temperatury/czasu w procesach produkcyjnych, kontroli ilo ci pakowanego 

towaru, detekcji metali, rozpatrywania reklamacji, wycofywania wyrobu z rynku i 

nadzorowania wyrobów niezgodnych.  

Przedsi biorstwa zajmuj ce si  produkcj  i obrotem ywno ci mog  otrzyma  

certyfikat IFS. Na poziomie bazowym powinny uzyska  mi dzy 75 a 90% punktów. Aby 

uzyska  certyfikat na poziomie wy szym nale y uzyska  90% na poziomie bazowym i 

powy ej 70% na poziomie wy szym [Berdowski 2005].  

Standard IFS sta  si  bardzo popularny w krótkim czasie. Popularno  stosowanych 

standardów w ród producentów ywno ci w Niemczech przedstawia a si  nast puj co: ISO 

9001 stosuje 53%, IFS 33%, HACCP 10%, inne 3%, brak natomiast informacji o 1%. By o 

to wynikiem formalnego narzucenia standardu IFS wszystkim przedsi biorstwom 

produkuj cym pod mark  w asn  oraz dostawcom do sieci handlowych [Food…. 2004].  

Standard IFS preferowany jest przez odbiorców z Niemiec (np. Metro AG, REWE, 

Tegut, EDEKA, Aldi Tengelmann, Ava, Lidl, Spar, Globus, Markant, COOP) i Mogros w  

Szwajcarii oraz z Francji (np. Auchan, Carrefour, EMC Groupe Casino, Metro, Monoprix, 

Picard Surgeles, Provera, System U.). Odbiorcy z Wielkiej Brytanii i Skandynawii 

preferuj  natomiast BRC (np. Tesco). Cz sto pojawia si  problem wzajemnej uznawalno ci 

certyfikatów IFS i BRC przez odbiorców z ró nych krajów. Nadal brak jest porozumienia 

w tej kwestii pomi dzy organizacjami, a wzajemne uznawanie certyfikatów jest wy cznie 

dobr  wol  drugiej strony. 

W Polsce szacuje si , e ponad 40 firm ma wdro onych system BRC lub IFS, przy 

czym wi kszo  to du e i rednie przedsi biorstwa, których decyzj  o wdro eniu tych 

standardów determinowa y wymogi partnerów biznesowych [Czupryna i Maleszka 2006]. 

Marzec [2006] podaje, i  ponad 100 producentów w Polsce posiada certyfikat IFS.  

Oba standardy, to jest BRC i IFS, s  przeznaczone dla producentów z sektora 

spo ywczego. Ich celem jest ocena spe nienia wymaga  w zakresie bezpiecze stwa 

ywno ci w trakcie audytu przeprowadzanego przez akredytowan  jednostk  certyfikuj c . 

Potwierdzeniem spe nienia wymaga  jest certyfikat. Korzy ci  z jego posiadania jest 

uzyskanie dowodu o produkcji bezpiecznych wyrobów o wysokiej jako ci, zwi kszenie 

zaufania konsumentów i handlowców, dla których bezpiecze stwo i jako  produktów jest 

najwa niejsza, mo liwo  wspó pracy z sieciami handlowymi a przede wszystkim 

ograniczenie ilo ci audytów ze strony ró nych odbiorców oraz zapewnienie ci g ego 

doskonalenia firmy.  

EurepGAP 

EurepGAP powsta  w 1997 roku z inicjatywy grupy roboczej sieci handlu 

detalicznego, zrzeszonej w niezale nej organizacji Europejskich Handlowców wie ymi 

Produktami Rolniczymi (Euro-Retailer Produce Working Group-EUREP), producentów 

ywno ci (indywidualni rolnicy, plantatorzy, hodowcy), producentów rodków ochrony 

ro lin i nawozów oraz organizacji konsultingowych. Celem dzia ania EUREP by o 
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wypracowanie, na bazie powszechnie uznawanych wymaga , wspólnych procedur oraz 

jednolitego standardu dla Dobrej Praktyki Rolniczej (Good Agricultural Practice-GAP). 

Maj  one s u y  zapewnieniu bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci na etapie produkcji 

pierwotnej.  

EurepGAP wyznacza minimalne standardy produkcyjne w celu uzyskania wysokiej 

jako ci produktów pierwotnych (rolniczych i ogrodniczych). Pod wzgl dem formalnym jest 

zbiorem dokumentów normatywnych. czy najwa niejsze cechy rolnictwa ekologicznego 

(p odozmian, nawo enie organiczne, uprawa mi dzyplonów, mechaniczna piel gnacja, 

dba o  o yzno  i biologiczn  aktywno  gleby) i konwencjonalnego (stosowanie 

nawozów mineralnych w umiarkowanych i precyzyjnie ustalonych dawkach oraz 

interwencyjne stosowanie pestycydów).  

System jest skierowany do producentów owoców, warzyw i grzybów (Fruit and 

Vegetables Standard), kwiatów i ro lin ozdobnych (Flower and Ornamentals Standard), 

producentów produktów zwierz cych, przewo ników w transporcie drogowym zwierz t 

(Integrated Farm Assurance Standard), hodowców ryb (Integrated Aquaculture Assurance 

Standard) oraz plantatorów kawy (Coffee Reference Code).  

EurepGAP wyznacza minimalne standardy produkcyjne w celu zapewnienia wysokiej 

jako ci oraz bezpiecze stwa produktów pierwotnych w oparciu o kryteria wywodz ce si  z 

systemu HACCP, zawiera wymogi spe nienia przepisów prawa krajowego i 

mi dzynarodowego, wyznacza kryteria dotycz ce oddzia ywania produkcji rolniczej na 

rodowisko. System dzieli wymagania na trzy poziomy: podstawowe, drugorz dne oraz 

zalecenia, które powinny by  wprowadzone, ale nie s  konieczne do uzyskania certyfikatu.  

Zakres certyfikacji produktów zosta  podzielony na standardy sektorowe (maj  

niezale ne od siebie dokumenty normalizacyjne EurepGAP), w tym owoce i warzywa 

(Fruit and Vegetables) maj  standard dla wie ych owoców, warzyw i grzybów uprawnych 

przeznaczonych do konsumpcji.  

Standard, po nowelizacjach w 2003 i 2004 roku, okre la 14 obszarów zwi zanych z 

produkcj , które dla wie ych owoców i warzyw dotycz : identyfikowalno ci, 

dokumentowania i audytów wewn trznych, odmian i sadzonek, historii zarz dzania 

miejscem upraw, zarz dzania gleb  i pod o em, stosowania nawozów, nawadniania i 

nawo enia, ochrony upraw (analiza pozosta o ci rodków ochrony ro lin), zbioru, obróbki 

pozbiorczej (pakowanie, sortowanie, mycie, sk adowanie, klasyfikacja u producenta), 

zarz dzania odpadami i zanieczyszczeniami, zdrowia, bezpiecze stwa i zarobkowania 

pracowników, ochrony rodowiska, skarg od klientów.  

Zastosowanie standardów GAP umo liwia certyfikowanie3 wszystkich produktów 

rolnych przeznaczonych do konsumpcji. Certyfikat systemu mog  uzyska  gospodarstwa 

indywidualne oraz grupy producentów, które udokumentuj  zgodno  produkcji z 

wymaganiami EurepGAP4. Certyfikat na okres 1 roku uzyskaj  producenci, którzy w 100% 

spe niaj  wymagania podstawowe oraz w 95% wymagania drugorz dne.  

Do najwa niejszych korzy ci zwi zanych z wdro eniem i certyfikowaniem systemu 

EurepGAP nale y zaliczy : 

- zagwarantowanie wysokiej jako ci i bezpiecze stwa zdrowotnego produktu, 

                                                 
3 Wykaz Jednostek Certyfikuj cych na stronie www.eurep.com  
4 Wymagania zawarte w dokumentach EurepGAP: Przepisy ogólne dotycz ce owoców i warzyw; Punkty Kontroli 

i Kryteria Zgodno ci oraz Lista Kontrolna. Wszystkie dokumenty wersji 2.1-Oct 04 obowi zuj ce od 1 maja 2005 

r. Punkty Kontroli i Kryteria Zgodno ci. Wyj tki aktualizowane 1.07.05. www.eurep.org  
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- uzyskanie dowodu zgodno ci procesu produkcji z mi dzynarodowymi 

standardami, co u atwia konkurowanie na rynku, 

- obni enie kosztów produkcji, co zwi zane jest z optymalizacj  procesów 

produkcji tj. zwi kszeniem wydajno ci zu ycia surowców naturalnych, 

zmniejszeniem zu ycia stosowanych rodków ochrony ro lin, 

- zminimalizowanie szkodliwego wp ywu na rodowisko przez stosowanie ró nego 

rodzaju technik rekultywacji oraz ochron  natury.  

Powstanie EurepGAP jest wynikiem wzrostu wiadomo ci producentów i 

konsumentów odno nie warunków produkcji w sektorze ywno ciowym. Gwarancja 

bezpiecze stwa staje si  kluczowym elementem funkcjonowania na rynku.  

Marzec i Sierzchulska [2006], relacjonuj c ogólno wiatow  konferencj , dotycz c  

rozwoju EurepGAP-u (Pary  2005 r.), w której wzi o udzia  ponad 470 delegatów z 46 

pa stw, stwierdzaj , i  brak wiedzy o systemie utrudni dost p p odów rolnych na rynki 

europejskie. Bior c pod uwag  rozwa ania dotycz ce rynku warzyw w Polsce i zwi zane z 

nim mo liwo ci produkcyjne, wydaje si  by  to bardzo prawdopodobnym. Dlatego 

zaprezentowany pogl d nale y uzna  za w pe ni uzasadniony.  

Zaistnia y dynamiczny rozwój certyfikacji producentów w Polsce ilustruje tabela 1. 

Zaprezentowane dane daj  podstaw  do wnioskowania, i  producenci podejmuj cy trud 

certyfikacji s  wiadomi jego rosn cej rangi.  

Tab. 1. Rozwój certyfikacji standardu EurepGAP w Polsce 

Tab.1. Development of implementation of the EurepGAP standard in Poland 

Data Liczba certyfikatów 

2003 2 

VI. 2004 6 

I. 2006 79 

IX. 2006 150 

ród o: [Pa acha 2006] 

Jak stwierdza Wi niewska [2006A, 2006B], wdro enie EurepGAP, sprzyjaj c 

poprawie jako ci i bezpiecze stwa wytworzonego produktu, w d ugim okresie sprzyja 

równie  obni eniu kosztów produkcji przez systematyczn  popraw  umiej tno ci 

produkcyjnych oraz wzmacnia pozycj  marketingow  producenta lub oferenta. Jest równie  

gwarancj  troski o dobro konsumenta w obszarze nie obejmowanym do tej pory przez 

tradycyjne metody zarz dzania jako ci  i bezpiecze stwem produktu cho , jak wiadomo, 

obszar ten jest istotnym ogniwem a cucha ywno ciowego.  

Podsumowanie i wnioski 

 Zaprezentowane systemy zarz dzania jako ci  i bezpiecze stwem ywno ci, a w 

szczególno ci standardy BRC, IFS oraz EurepGAP, odgrywaj  i nadal odgrywa  b d  

znacz c  rol  w handlu mi dzynarodowym artyku ami rolno-spo ywczymi. Znajduj  one 

uznanie w ród producentów zarówno na wiecie jak i w Polsce. Nadal jednak problemem 

jest wzajemna uznawalno  certyfikatów uzyskiwanych przez przedsi biorstwa w ramach 

poszczególnych systemów. Jak podkre la Wi niewska [2005], ró ne sieci handlowe 
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wymagaj  ró nych standardów, co wymusza wdra anie wymaganych systemów. Nara a to 

przedsi biorstwa na dodatkowe koszty. Dlatego opowiedzenie si  za wzajemn  

uznawalno ci   wdro onych systemów jest zasadnym, gdy  umocni i uwiarygodni rol  

ka dego z nich, a jednocze nie zmniejszy koszty ich równoleg ego utrzymywania.  
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