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Wprowadzenie
Ewolucja WPR - od zabezpieczenia potrzeb
żywnościowych (bezpieczeństwo żywnościowe)
do żywności wysokiej jakości (bezpieczna
żywność).
Industrialny wzrost produkcji – doprowadził do
„taniej i obfitej żywności” ale okazał się
niezrównoważony pod względem środowiskowym,
społecznym, ekonomicznym oraz stworzył
zagrożenia dla jakości i bezpieczeństwa
żywności (np.. problem monokultury uprawy, skutki
GMO dla środowiska, dodatki do żywności i środki

Jakość żywności
Jakość żywności ma podstawowe znaczenie dla
zdrowia człowieka:
 decyduje o jakości życia
 wpływa na koszty opieki zdrowotnej
 wpływa na wydajność pracy

O jakość żywności decydują:

 normy i standardy fitosanitarne i weterynaryjne,
 jakość surowców (walory organoleptyczne, odżywcze,

itp.)
 stosowane w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolnospożywczym technologie
 długość łańcucha produkcyjnego – im krótszy (od „pola
do stołu”) tym mniejsza liczba punktów krytycznych

WPR na rzecz jakości żywości
Europejski system znakowania i certyfikowania produktów
żywnościowych
 Dla przemysłu

▪ Obowiązkowe – Good Manufacturing Practice (GMP) (Dobra Praktyka
Wytwarzania), Good Hygienic Practice (GHP) (Dobra Praktyka Higieniczna),
Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) (System Analizy
Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli)
▪ Dobrowolne - system zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 (ISO
9001), system zarządzania bezpieczeństwem żywności według normy ISO
22000 (ISO 22000), punkty kontrolne zapewnienia jakości (QACP),
zintegrowany system zarządzania jakością (ZSZJ), zintegrowany system
zarządzania (ZAZ), International Food Standard (IFS) i British Retail,
produkcja na światowym poziomie (WCM) oraz własne zakładowe systemy
zarządzania jakością

 Dobrowolne dla rolnictwa:

▪ Wspólnotowe - System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych
Oznaczeń Geograficznych, System Gwarantowanych Tradycyjnych
Specjalności, Produkcja ekologiczna
▪ Krajowe - Integrowana produkcja, Jakość Tradycja, inne krajowe systemy
jakości

WPR na rzecz jakości żywości
Wsparcie produkcji żywności wysokiej jakości


wsparcie poprzez działania PROW:
▪ Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności (132) – w celu m.in.. poprawy jakości
produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, zwiększenie
spożycia żywności wysokiej jakości, wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej
jakości.
▪ Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123) – w celu m.in..
poprawy jakości produkcji, rozwój nowych produktów, procesów i technologii,
dostosowanie do obowiązujących lub nowo wprowadzanych standardów
▪ Modernizacja gospodarstw rolnych (121) – w celu m.in.. wprowadzenia nowych technologii,
poprawę jakości produkcji, harmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami
dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków
utrzymania zwierząt
▪ Działania informacyjne i promocyjne (133) – w celu m.in.. zwiększenia popytu na produkty
rolne i środki spożywcze objęte mechanizmami jakości żywności, pogłębienie wiedzy
konsumentów o zaletach produktów objętych mechanizmami jakości żywności,
pogłębienie wiedzy konsumentów o mechanizmach jakości żywności, wsparcie grup
producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości
żywności



cross-compliance i dobrostan zwierząt

Podstawowe wyzwania










Kreowanie polityki zdrowego żywienia
Pobudzanie popytu na zdrową żywność (edukacja, reklama,
promocja)
Lokalne systemy żywnościowe - szansa dla zdrowej żywności
(produkcja na rynki lokalne i regionalne, przez drobnych
producentów rolnych, krótki łańcuch dostaw od producenta
do konsumenta)
Rynek globalny – stwarza możliwości nieograniczonego
popytu dla produktów niszowych (żywność funkcjonalna)
Kontrola jakości żywności – przestrzeganie norm i
standardów, w tym także w odniesieniu do żywności
ekologicznej
Informacja dla konsumentów – znakowanie i etykietowanie
produktów
GMO – analiza skutków długoterminowych

Dziękuję za uwagę

