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Produkty wysokiej jakości w polskich sieciach handlowych

Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań, było zweryfikowanie na poziomie sieci han-
dlowych sposobu podejścia do zagadnień związanych z żywnością wysokiej ja-
kości. Badania miały charakter studium przypadków. W trzech polskich sieciach 
handlowych przeprowadzono wywiady z osobami odpowiedzialnymi za funkcjo-
nowanie systemów zarządzania oraz pracownikami odpowiedzialnymi za zakupy. 
Badania przeprowadzono w formie wywiadów pogłębionych. Przeprowadzono 
również obserwacje w dwóch placówkach handlowych z każdej sieci. W wyniku 
przeprowadzonych badań stwierdzono, że wiedza dotycząca systemów wysokiej 
jakości produktów żywnościowych jest niewielka wśród przedstawicieli badanych 
sieci. Dotyczy to w szczególności produktów wytwarzanych w krajowych syste-
mach jakości. Oznaczenia znajdujące się na produktach spożywczych sugerujące 
wyższą jakość lub też miejsce pochodzenia, nie są brane pod uwagę przy podej-
mowaniu decyzji dotyczących wprowadzenia danego produktu do sieci sprzeda-
ży. Wizyty przeprowadzone bezpośrednio w placówkach handlowych wskazują na 
niewystarczające przeszkolenie pracowników sklepów związane z wysokiej jakości 
produktami spożywczymi. Praktyczne implikacje uzyskanych wyników wskazują 
na konieczność prowadzenia akcji informacyjnych dotyczących systemów wyso-
kiej jakości produktów oraz zwiększenia nadzoru nad rynkiem przez organy admi-
nistracji państwowej. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: systemy wysokiej jakości, produkty ekologiczne, produkty trady-
cyjne i regionalne, sieci handlowe.

Kody JEL: L81

Wstęp

Duża liczba oferowanych w handlu produktów spożywczych zmusza producentów i dys-
trybutorów żywności do stosowania nowych metod ich promocji. Jednym ze sposobów 
promowania żywności jest odwoływanie się do ich specjalnych cech w tym w szczegól-
ności do ich wysokiej jakości. Z drugiej strony, wśród konsumentów żywności zauważyć 
można wzrost zapotrzebowania na produkty wysokiej jakości. Celem przeprowadzonych 
badań było zweryfikowanie na poziomie sieci handlowych sposobu podejścia do zagadnień 
związanych z żywnością wysokiej jakości. Sieci te stanowią bowiem istotny element po-
średniczący w łańcuchu żywnościowym pomiędzy producentem żywności i konsumentem. 
Działania prowadzone przez sieci handlowe mają, w opinii autorów badań, istotne znaczenie 
w promowaniu żywności wysokiej jakości.
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Pojęcie jakości może być definiowane na wiele sposobów. W literaturze przedmiotu sze-
roko opisywane są różne definicje jakości, co wynika z faktu, że pojęcie jakości może być 
postrzegane w wielu wymiarach (Karaszewski 2006). Można ją definiować (Hamrol 2008) 
uwzględniając takie zagadnienia, jak:
 - postać produktu, np.: wyrób materialny, usługa, materiał przetworzony itp.;
 - charakterystyki i cechy brane pod uwagę, np.: funkcjonalność, ekonomiczność, dokład-

ność i precyzja wykonania itp.;
 - podmiot postrzegający jakość, np.: klient, producent, dostawca;
 - faza życia produktu, np.: badania marketingowe, projektowanie produktu, projektowanie 

procesów, realizacja, użytkowanie, utylizacja.
Definicja jakości może być określana także jako wynik oczekiwań związanych z zaku-

pem i użytkowaniem produktu. Problem ten jest bardzo istotny dla konsumenta szczególnie 
w przypadku żywności (Smoczyński 2004).

Żywność pożądanej jakości (Kijowski 2004), to żywność, która:
 - jest bezpieczna dla konsumenta;
 - jest o odpowiednich cechach sensorycznych;
 - charakteryzuje się odpowiednią wartością odżywczą;
 - cechuje się wysokim stopniem wygody w użyciu (np. jest funkcjonalnie opakowana);
 - posiada odpowiednią wartość rynkową o właściwej relacji między ceną, a kosztem pro-

dukcji.
Jakość żywności zawsze będzie pozostawać problemem szczególnej wagi, ponieważ 

wiąże się ściśle ze zdrowiem człowieka. Konsument coraz większą uwagę zwraca na zagro-
żenia jakości zdrowotnej żywności, a więc na jej bezpieczeństwo. Zapewnienie bezpieczeń-
stwa żywności w tym aspekcie stanowi więc pierwszy krok do zapewnienia odpowiednie-
go poziomu jakości żywności niezbędny do wprowadzenia żywności do obrotu (Kowalska 
i Wierpachowski 2008).

W pierwszych latach rozwoju nauki o żywności, jakość żywności definiowana była jako 
brak defektów. Przez lata definicja ta podlegała ciągłym modyfikacjom. Definicję o najszer-
szym zasięgu znaczeniowym odnoszącą się do żywności sformował w latach 70. poprzed-
niego stulecia C. Szczucki. Jego zdaniem: „Jakość artykułów żywnościowych to stopień 
zdrowotności, atrakcyjności sensorycznej i dyspozycyjności w szerokim konsumenckim 
i społecznym zakresie, istotny tylko w granicach możliwości wyznaczonych przewidziany-
mi dla tych produktów surowcami, technologią i ceną” (Szczucki 1970).

Opracowana przez Szczuckiego definicja odnosiła się tylko do produktów mięsnych, 
jednak N. Baryłko-Pikielna uogólniła ją i zaproponowała tę definicję dla wszystkich produk-
tów spożywczych w następującym brzmieniu: „Jakość jest pozytywną kombinacją warto-
ści odżywczej i atrakcyjności sensorycznej po uwzględnieniu ryzyka co do bezpieczeństwa 
oraz ceny określonego artykułu spożywczego” (Baryłko-Pikielna 1975). Cechy sensoryczne 
żywności stanowią w odbiorze konsumenta najważniejszą część ogólnej jakości żywności 
(Baryłko-Pikielna 1995).

Listę cech składowych żywności wg definicji Szczuckiego przedstawiono na schemacie 1. 
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Z kolei T. Sikora i A. Strada, w nawiązaniu do definicji Szczuckiego, podają zależności 
między jakością żywności, jakością zdrowotną żywności i bezpieczeństwem żywności (por. 
schemat 2) (Sikora i Strada 2005). Na jakość żywności składają się trzy grupy cech: jakość 
zdrowotna żywności, wartość sensoryczna oraz łatwość dostępu. Poniższy diagram jest mo-
dyfikacją i rozwinięciem diagramu opracowanego przez C. Szczuckiego, który uwzględnia 
jakość zdrowotną żywności mającą zasadniczy wpływ na jakość żywności.

W obliczu rosnącej liczby zagrożeń, zdrowotność produktu stała się dla konsumenta inte-
gralną i najistotniejszą cechą jakości żywności, jednak nie ma on możliwości dokonania jej 
oceny. Zasadniczo konsument jest bezbronny wobec żywności, która jest niewłaściwej jako-
ści, potencjalnie może być zanieczyszczona lub też celowo zafałszowana. Zatem gwarancji 
bezpieczeństwa produktu spożywczego konsument oczekuje od producentów i handlowców 
(Sadowski 1997).

Wyrób jest odpowiedniej jakości, jeżeli spełnia oczekiwania konsumenta dotyczące 
przede wszystkim stałej, powtarzalnej jakości. Tak więc celem producenta powinno być wy-
twarzanie wyrobu o gwarantowanej jakości (Kołożyn-Krajewska i in. 2001). Pełną definicję 
żywności gwarantowanej jakości sformułował T. Sikora: „żywność otrzymana w wyniku 
zastosowania (wdrożenia) systemu zapewnienia jakości w całym cyklu od pozyskiwania 
surowców przez proces przetwórczy po dystrybucję, aż do nabywcy, co pozwoli uzyskać 
wyrób o założonych (oczekiwanych) parametrach” (Sikora 1995).

Schemat 1 
Cechy składowe jakości

Źródło: Szczucki (1970).
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Jakość jest pojęciem bardzo szerokim i w odniesieniu do żywności jej integralną czę-
ścią jest bezpieczeństwo żywności, które jest regulowane przez przepisy Unii Europejskiej 
i wymagane jest jego zagwarantowanie. W aktach prawnych UE funkcjonuje pojęcie „food 
quality and safety”, które tłumaczy się jako „jakość i bezpieczeństwo żywności”. 

Równocześnie we wspólnotowej polityce rolnej (WPR) coraz większego znaczenia na-
biera wspieranie produktów żywnościowych wysokiej jakości. W związku z powyższym, 
w aktach prawnych Unii Europejskiej odnaleźć można zasady wytwarzania żywności wy-
sokiej jakości. Polityka zapewnienia jakości produktów rolnych stanowi cześć WPR. Celem 
WPR jest m.in. utrzymanie różnorodności działalności rolniczej na obszarach wiejskich oraz 
podniesienie ich konkurencyjności. Jednym z narzędzi służących osiągnięciu tego celu jest 
dalszy rozwój i wspieranie polityki zapewnienia jakości żywności przez stosowanie odpo-
wiednich systemów zapewnienia jakości. Systemy te, przez swoją konstrukcję, zachęcają 
również rolników do poszerzania ich wiedzy fachowej dotyczącej sprzedaży i reklamy pro-
duktów o wysokiej jakości (Projekt Rozp. 2010).

Do systemów zapewnienia jakości produktów rolnych opracowanych i wdrożonych na 
poziomie wspólnotowym, realizujących założenia polityki zapewnienia jakości produktów 
rolnych, zalicza się m.in.:
 - nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne,

Schemat 2 
Diagram powiązań pomiędzy jakością żywności, jakością zdrowotną żywności 
i bezpieczeństwem żywności

Źródło: Sikora, Strada (2005).
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 - gwarantowane tradycyjne specjalności,
 - produkty rolnictwa ekologicznego.

Dodatkowo przyjęto możliwość opracowywania i wdrażania krajowych systemów żyw-
ności wysokiej jakości. W Polsce do systemów takich zalicza się systemy:
 - „Jakość-Tradycja”,
 - Produkcja Integrowana,
 - System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System),
 - QMP – Quality Meat Program,
 - QAFP – System Gwarantowanej Jakości Żywności.

Przedstawione definicje jakości produktów żywnościowych zwracają uwagę na różne 
cechy, które mają wpływ na jakość żywności. Większość z wymienianych cech jest trudna 
do oszacowania przez klienta przed jego konsumpcją. Dlatego też przedstawione powyżej 
systemy żywności ułatwiają klientom ocenę jakości produktu, poprzez jednoznaczny sposób 
oznaczania takich produktów oraz ochronę tych oznaczeń. Wysoka jakość produktów jest 
gwarantowana przez mechanizmy związane z ich rejestracją i nadzorem w ramach poszcze-
gólnych systemów jakości. Systemy te są nadzorowane w całej Unii Europejskiej.

Opis badań

Badania przeprowadzone zostały w IV kwartale 2012 roku na terenie południowo-
-wschodniej Polski. Do badań wytypowano trzy organizacje, które spełniły określone 
warunki – polska sieć sklepów spożywczych średniej wielkości, bez udziału kapitału za-

Tabela 1 
Charakterystyka badanych organizacji

Organizacja Charakterystyka

Organizacja 1. Sieć 26 sklepów o powierzchni od 40 do 1000 m2. Średnia powierzchnia sklepu: 200 m2. 
Ponad 60 tys. indeksów. Wszystkie sklepy w sieci są sklepami własnymi, bez opcji 
franszyzy. Sieć prowadzi również sprzedaż online. Średnie zatrudnienie w organizacji 
to 330 pracowników.
Forma prawna: Spółka akcyjna.

Organizacja 2. Sieć 15 sklepów o powierzchni od 35 do 800 m2. Średnia powierzchnia sklepu: 150 m2. 
Wszystkie sklepy w sieci są sklepami własnymi, bez opcji franszyzy. Średnie zatrudnienie 
w organizacji to 200 pracowników.
Forma prawna: spółdzielnia.

Organizacja 3. Sieć 9 samoobsługowych sklepów spożywczych o powierzchni od 80 do 850 m2. Średnia 
powierzchnia sklepu to około 300 m2. W sklepach dużych sprzedawanych jest około 
17000 indeksów produktów natomiast w małych około 5000 indeksów. Wszystkie 
sklepy w sieci są sklepami własnymi, bez opcji franszyzy. W sieci zatrudnionych jest 
około 190 pracowników. 
Forma prawna: Spółka jawna.

Źródło: opracowanie własne.
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granicznego i maksymalnie 30 placówkach handlowych w ramach grupy. Badania miały 
charakter studium przypadków. W każdej z organizacji przeprowadzono wywiady z osoba-
mi odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemów zarządzania będącymi przedstawiciela-
mi kierownictwa organizacji w tym obszarze oraz pracownikami odpowiedzialnymi za za-
kupy. Badania przeprowadzono w formie wywiadów pogłębionych na podstawie wcześniej 
opracowanego scenariusza. Dodatkowo przeprowadzono losowy wybór dwóch placówek 
handlowych z każdej sieci i przeprowadzono porównania zebranych w czasie rozmów in-
formacji ze stanem faktycznym. Charakterystykę badanych organizacji zawarto w tabeli 1. 

Wyniki badań

Przedstawiciele badanych sieci handlowych zostali zapytani, czy posiadają w swojej 
ofercie produkty wytworzone w ramach systemów wysokiej jakości żywności. Zarówno kra-
jowe, jak i unijne systemy zostały poddane analizie. Przedstawiciele wszystkich badanych 
sieci handlowych wskazali na posiadanie w swojej ofercie tego typu produktów. W każdej 
z badanych sieci deklarowano dostępność w ofercie produktów ekologicznych. Wielkość tej 
oferty jest jednak ograniczona ze względu na wyższą cenę tych produktów w porównaniu 
z produktami konwencjonalnymi. Przedstawiciele sieci 1. i 2. deklarowali, że w sklepach 
znajdują się wydzielone półki na produkty ekologiczne, co ułatwia konsumentom świado-
my wybór takich produktów. W przypadku sieci 3. nie ma wydzielonego miejsca na tego 
typu produkty, ponieważ ich ilość jest bardzo ograniczona. Weryfikacja przeprowadzona 
w sklepach oraz rozmowy z pracownikami sklepów wykazały, że produkty ekologiczne są 
umieszczone w wydzielonym miejscu, które przez pracowników nazywane jest regałem ze 
zdrową żywnością. Na regałach tych, poza produktami ekologicznymi, znajdowały się inne 
towary, które kojarzą się ze zdrowym odżywianiem, takie jak np.: produkty sojowe, otręby, 
makarony pełnoziarniste oraz słodziki. Wyniki te wskazują na brak wiedzy pracowników 
związanej z cechami i właściwościami poszczególnych produktów, w szczególności zagad-
nień związanych z powoływaniem się na ekologiczny charakter produktu. Niska świado-
mość dotycząca powoływania się na ekologiczny charakter produktów, jest zastanawiająca, 
ponieważ w polskim prawie wymagania te są jednoznacznie określone, a sprawowany przez 
Inspekcję Handlową nadzór w ramach rutynowych kontroli zwraca uwagę na przestrzeganie 
tego prawa. Zgodnie z ustawą o rolnictwie ekologicznym, art. 25.1. ust. 3: „kto wprowadza 
do obrotu produkt lub substancję …, które zostały oznakowane w sposób mogący wprowa-
dzać w błąd co do spełniania wymagań określonych na podstawie art. 16 rozporządzenia nr 
834/2007, w tym przez oznakowanie określeniem „ekologiczny” lub pochodną tego okre-
ślenia lub określeniem „eko” lub „bio”, lub zostały oznakowane w sposób mogący wpro-
wadzać w błąd, co do możliwości stosowania w rolnictwie ekologicznym, podlega karze 
pieniężnej…” (Ustawa 2009). Odrębnym zagadnieniem jest utożsamianie żywności eko-
logicznej oraz pozostałych produktów zaliczanych przez pracowników sklepów do grupy 
„zdrowej” żywności z jej korzystnym wpływem na zdrowie. Dyskusja ta toczy się obecnie 
na poziomie akademickim, czego efektem są liczne badania i publikacje (m.in.: Huber i in. 
2011; Kummeling i in. 2008; Rist i in.2007; Akcay i in. 2004; Caris-Veyrat i in.. 2004; 
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Stracke i in. 2008). Wnioski z prowadzonych badań są niejednoznaczne i nie pozwalają 
kategoryczne stwierdzić, że produkty rolnictwa ekologicznego mają korzystny wpływ na 
zdrowie człowieka.

Przedstawiciele badanych sieci handlowych zostali zapytani o sprzedaż produktów trady-
cyjnych i regionalnych zarejestrowanych zarówno w kraju, jak i w całej Unii Europejskiej. 
W sieciach handlowych 1. i 3. produkty takie są zamawiane i dostępne dla konsumentów. 
W przypadku sieci 2., jej przedstawiciel zadeklarował, że nie zamawia się tego rodzaju pro-
duktów. Weryfikacja wybranych placówek handlowych badanych sieci wykazała obecność 
produktów tradycyjnych i regionalnych we wszystkich badanych sieciach. Produkty takie 
zostały również zidentyfikowane w wybranych sklepach sieci 2., mimo deklaracji o nieza-
mawianiu tego typu towarów. Fakt ten pozwala na wysunięcie wniosku, że przedstawiciele 
sieci handlowych (w tym handlowcy) nie zwracają uwagi na takie oznaczenia przy podej-
mowaniu decyzji o zakupie towarów i ich sprzedaży w swoich sklepach. Do najpopularniej-
szych produktów dostępnych w ocenianych sklepach należały sery (np. feta, parmigiano 
reggiano, grana padano) oraz oliwy. W przypadku produktów tradycyjnych i regionalnych 
zarejestrowanych w ramach polskiego programu Jakość-Tradycja, najpopularniejszym pro-
duktem był majonez kielecki.

Jedną z przesłanek ochrony produktów regionalnych jest wpływ określonego obszaru 
na właściwości danego produktu, przez co są charakteryzują się one unikatowymi właści-
wościami lub cechami. W przeprowadzonych badaniach przedstawicieli sieci handlowych 
zapytano o ich opinię na temat decyzji zakupowych klientów związanych z pochodzeniem 
produktów. Uzyskane odpowiedzi wskazują na to, że kraj pochodzenia produktów spożyw-
czych odgrywa pewną rolę przy podejmowaniu decyzji zakupowych. W szczególności pro-
dukty, które są przez klientów postrzegane jako polskie są częściej nabywane przez klientów. 
Największe znaczenie, w przypadku kraju pochodzenia produktów, związane jest z owocami 
oraz warzywami. Jako przykłady ankietowani podali takie produkty, jak czosnek, jabłka czy 
pomidory. Informowanie o kraju pochodzenia w przypadku świeżych owoców i warzyw jest 
obligatoryjne, tak więc klienci nie powinni mieć problemów z dostępem do takich informa-
cji. Zgodnie z wymaganiami artykułu 113a rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepi-
sy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych, jako generalną zasadę wskazano 
obowiązek znakowania produktów sektora owoców i warzyw przeznaczonych do sprzedaży 
konsumentowi, informacją o kraju pochodzenia (Rozp. 1234/2007). Znakowanie dotyczy 
owoców i warzyw oraz przetworów wymienionych w części IX i X tego rozporządzenia. 
Są to m.in.: pomidory, czosnek, sałata, marchew, jabłka, gruszki, winogrona stołowe, owo-
ce cytrusowe (Kafel 2012). Dodatkowo produkty takie powinny posiadać oznaczenie klasy 
jakości zgodnie z obowiązującymi normami handlowymi. 

Weryfikacja spełnienia powyższych wymagań w poszczególnych sklepach należących 
do badanych sieci wykazała, że wymagania te są przestrzegane. Tylko w placówkach han-
dlowych sieci 3. informacje dotyczące klasy jakości owoców i warzyw były niepełne. 
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W przypadku innych kategorii produktów niż owoce i warzywa, większe znaczenie 
w opinii ankietowanych ma przyzwyczajanie do konkretnej marki. Pracownicy działu han-
dlowego sieci 1. przyznawali, że ich klienci chcą kupować polskie produkty, a potwierdze-
niem ich pochodzenia są marki produktów kojarzone jako polskie. Produkty te w rzeczywi-
stości nie zawsze są wytwarzane w kraju lub też ich składniki pochodzą z innych obszarów, 
jednak klienci nie zdają sobie z tego sprawy i są przekonani, że kupują polskie produkty.

Krajowe systemy wysokiej jakości żywności to m.in. program QAFP, PQS oraz QMP. 
Wszystkie te systemy dotyczą mięsa i jego przetworów. Znajomość tych systemów w grupie 
badanych handlowców jest niewielka. Tylko w sieci 3. przedstawiciel kierownictwa oświad-
czył, że zna produkty wytwarzane zgodnie z wymaganiami tych systemów. W sieci tej pod-
jęto próbę sprzedaży produktów wytworzonych w jednym z tych systemów. Przesłanką do 
wprowadzenia takich produktów były liczne zapytania klientów sklepów, związane ze zbli-
żającym się okresem świątecznym i jednoczesną intensywną kampanią reklamową produk-
tów w mediach. Po wprowadzeniu do handlu w badanej sieci sklepów mięsa wytworzone-
go w systemie wysokiej jakości, okazało się, że ich sprzedaż była niewielka. Wynikało to 
z wyższej ceny takich produktów oraz niewielkiej różnicy w smaku, w porównaniu produk-
tami konwencjonalnymi, co deklarowali klienci sieci handlowej. Po tych doświadczeniach 
podjęto decyzję o wycofaniu ze sprzedaży takich produktów. W przypadku pozostałych sieci 
handlowych sprzedaż opisywanych produktów nie jest i nie była prowadzona, co więcej jej 
przedstawiciele nie orientowali się, o jakich produktach jest mowa.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wiedza dotyczą-
ca systemów wysokiej jakości produktów żywnościowych jest niewielka wśród przedstawi-
cieli średniej wielkości sieci sklepów spożywczych. Dotyczy to w szczególności produktów 
wytwarzanych w krajowych systemach. Znajomość zasad oznaczania produktów chronio-
nych na poziomie całej Unii Europejskiej jest wyższa, co wynika np. z wymagań prawnych 
dotyczących ochrony zarejestrowanych nazw. Jednak w dwóch badanych placówkach han-
dlowych zauważono wykorzystanie na etykietach z cenami produktów nazw chronionych, 
chociaż produkty te w rzeczywistości nie były produktami wytworzonymi zgodnie z wyma-
ganiami zarejestrowanych w UE specyfikacji. Co ważne, na samych produktach wszystkie 
oznaczenia były prawidłowe. Błędne oznaczenia dotyczyły takich nazw, jak np. ser feta 
zamiast ser sałatkowy favita, oscypek zamiast ser górski.

Produkty spożywcze wyróżniane są również innymi oznaczeniami, które mają na celu 
sugerowanie wyższej jakości produktu lub miejsca pochodzenia. Przykładowe, najbar-
dziej rozpoznawalne oznaczenia to znak Teraz Polska lub PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność. 
Przedstawiciele sieci handlowych zostali zapytani o wpływ tego typu oznaczeń na rodzaj 
zamawianych do sieci produktów spożywczych. Wszyscy ankietowani jednoznacznie wska-
zali, że znaki takie w żaden sposób nie są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących wprowadzenia danego produktu do sieci sprzedaży. W opinii ankietowanych 
oznaczenia takie nie przekładają się na decyzje zakupowe konsumentów, ponieważ tylko 
nieliczna ich grupa zwraca na nie uwagę.
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Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono że wiedza dotycząca systemów 
wysokiej jakości produktów żywnościowych wśród przedstawicieli średniej wielkości sie-
ci sklepów spożywczych jest niewielka. Dotyczy to w szczególności produktów wytwa-
rzanych w krajowych systemach. Oznaczenia znajdujące się na produktach spożywczych, 
sugerujące wyższą jakość lub też miejsce pochodzenia, nie są brane pod uwagę przy podej-
mowaniu decyzji dotyczących wprowadzenia danego produktu do sieci sprzedaży. Wizyty 
przeprowadzone bezpośrednio w placówkach handlowych badanych sieci wskazują na nie-
wystarczające przeszkolenie pracowników sklepów związane z wysokiej jakości produkta-
mi spożywczymi. Stosunkowo duża liczba wykrytych niezgodności stanowiła naruszenie 
obowiązujących w Polsce przepisów prawa, co skłania do pytania o skuteczność prowadze-
nia nadzoru przez odpowiednie organy państwowe.
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High-Quality Products in Polish Trade Chains

Summary

An aim of the carried out surveys was to verify, at the level of trade chains, the 
manner of approaching the issues related to high-quality food. The surveys were of 
the case-study nature. In three Polish trade chains, there were carried out interviews 
with the individuals responsible for management systems operation as well as with 
the employees responsible for purchases. The surveys were carried out in the form 
of in-depth interviews. There were also carried out observations in two commercial 
outlets from every chain. In result of the carried out surveys, there authors ascer-
tained that the knowledge of the systems of high-quality food products is minor 
among representatives of the chains in question. It concerns in particular the prod-
ucts manufactures within the national quality systems. Markings on food products 
suggesting a higher quality or a place of origin are not taken into consideration 



PRODUKTY WYSOKIEJ JAKOŚCI W POLSKICH SIECIACH HANDLOWYCH78

while making decisions on introduction of a given product to the sale chain. The 
visits paid directly the commercial outlets indicate an insufficient training of shop 
attendants related to high-quality food products. The practical implications of the 
obtained results indicate the need to conduct information actions on the systems of 
high-quality products as well as an increase of supervision over the market by the 
state administration bodies. The article is of the research nature.

Key words: high-quality systems, organic products, traditional and regional prod-
ucts, trade chains.

JEL codes: L81

Высококачественные продукты в польских торговых сетях

Резюме

Цель проведенных исследований – проверить на уровне торговых сетей 
способ подхода к вопросам, связанным с продуктами питания высокого ка-
чества. Исследования имели характер анализа конкретных экономических 
проблем. В трех польских торговых сетях провели интервью с лицами, от-
ветственными за функционирование систем управления, и с работниками, 
ответственными за закупки. Исследования провели в форме углубленных ин-
тервью. Провели также наблюдения в двух торговых точках из каждой сети.  
В результате проведенных исследований констатировали, что знания, каса-
ющиеся систем высококачественных продуктов, невелики среди предста-
вителей обследуемых сетей. Это в особенности касается продуктов, произ-
водимых в национальных системах качества. Маркировка, помещенная на 
продуктах питания, указывающая на более высокое качество или же на место 
происхождения, не принимается во внимание при принятии решений, каса-
ющихся ввода данного продукта в торговую сеть. Визиты, осуществленные 
непосредственно в торговых точках, указывают недостаточное обучение ра-
ботников магазинов, связанное с высококачественными продуктами питания. 
Практические импликации полученных результатов указывают необходи-
мость проведения информационных мероприятий, касающихся систем про-
дуктов высокого качества, а также повышения контроля за рынком органами 
государственной администрации. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: системы высокого качества, экологические продукты, тра-
диционные и региональные продукты, торговые сети.
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