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Spis akronimów
– ang. British Retail Consortium, międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności
CA (KA) – ang. Controlled Atmosphere, kontrolowana atmosfera, metoda
przechowywania owoców i warzyw
CCP
– ang. Critical Control Point, krytyczny punkt kontroli
DPR
– Dobra Praktyka Rolnicza
EUREP – ang. EuroRetail Produce Working Group, Grupa Robocza Europejskich Handlowców Świeżymi Produk-tami Ogrodniczymi
EWG
– Europejska Wspólnota Gospodarcza
FAO
– ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations,
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia
i Rolnictwa
GAP
– ang. Good Agricultural Practice, Dobra Praktyka Rolnicza
GGN
– numer rejestracyjny klienta w bazie Global G.A.P
GHP
– ang. Good Hygienic Practice, Dobra Praktyka Higieniczna
GIJHARS – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
GMO
– ang. genetically modified organism, zmodyfikowany genetycznie
organizm
GMP
– ang. Good Manufacturing Practice, Dobra Praktyka Produkcyjna
HACCP – ang. Hazard Analysis and Critical Control Point, Analiza zagrożeń
i krytyczny punkt kontroli
HCA
– heterocykliczne aminy aromatyczne
HDE
– niem. Hauptverband des Deutschen Einzelhandels, Zrzeszenie Niemieckich Handlowców
ICM (IP) – ang. Integrated Crop Management, Integrowana Produkcja
IPM
– ang. Integrated Pest Management, integrowana ochrona roślin
IFOAM – ang. The International Federation of Organic Agriculture Movements,
Międzynarodowa Federacja Ruchów Rolnictwa Ekologicznego

BRC
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IFS
ISO
IW
LFA
MRiRW
MRL
MŚ
NASA
ONW
oPRP
PROW
PCB
PIORiN
PRPs
QS
RASFF
SQF
TNC
ULO
UOKiK
LEAF
WE
WHO
WPR
WWA
ZDPR
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– ang. International Featured Standard
– ang. International Organization for Standarization, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
– Inspekcja Weterynaryjna
– ang. Less Favoured Area, obszary o niekorzystnych warunkach
gospodarowania
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– ang. maximum residue level, pol. NDP – najwyższy dopuszczalny poziom, oznacza najwyższy dopuszczany poziom pozostałości
środków ochrony roślin w żywności
– Ministerstwo Środowiska
– Państwowa Agencja ds. Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej
– obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania
– ang. operational prerequisite programme, operacyjny program
wstępny
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
– polichlorowane bifenole
– Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
– ang. prerequisite programmes, programy wstępne
– ang. quality scheme food, system zapewnienia jakości żywności
– ang. Rapid Alert System for Food and Feed, System Wczesnego
Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach
– ang. Safe Quality Food, program zapewnienia bezpieczeństwa
żywności
– ang. Tesco Nature's Choice, wewnętrzny system zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności w brytyjskiej sieci hiper- i supermarketów TESCO
– ang. Ultra Low Oxygen, niskie stężenie tlenu, metoda przechowywania owoców i warzyw
– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
– ang. Linking Environment and Farming, międzynarodowa organizacja działająca na rzecz bardziej zrównoważonego rolnictwa
i żywności
– Wspólnota Europejska
– World Health Organization, Światowa Organizacja Zdrowia
– Wspólna Polityka Rolna
– wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
– Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza

Wprowadzenie
Owoce i warzywa są produktami niezbędnymi w racjonalnej diecie, chętnie
spożywanymi zarówno w stanie świeżym, jak i przetworzonym. Charakteryzuje
je ogromne zróżnicowanie dostępnych na rynku gatunków i odmian. Są to produkty, które mają ograniczoną trwałość, dlatego duże znaczenie mają warunki ich
zbioru i przechowywania. Łatwość psucia się wpływa negatywnie na właściwości
sensoryczne oraz bezpieczeństwo owoców i warzyw. Rynek tworzy duża liczba
dostawców świeżych produktów, co różnicuje ich jakość. Rośliny sadownicze
i warzywnicze cechuje ponadto duża podatność na porażenie przez patogeny, co
zmusza producentów do wielokrotnego w ciągu okresu wegetacyjnego stosowania
zabiegów ochrony roślin, które poprawiają jakość zewnętrzną produktów i mają
działanie plonotwórcze, ale mogą także wpłynąć niekorzystnie na ich bezpieczeństwo. Ponadto owoce i warzywa są narażone na zanieczyszczenia mikroflorą, które
potencjalnie mogą mieć także wpływ na jakość oraz bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktów. Dlatego ważne jest przestrzeganie wymagań, a także warunków
higienicznych podczas zbioru, przechowywania, konfekcjonowania i pakowania
tych produktów oraz procedur dotyczących czyszczenia świeżych produktów i stałego monitorowania jakości mikrobiologicznej [Luning i in., 2011]. Na etapie produkcji bardzo ważne jest stosowanie dobrych praktyk: rolniczej, produkcyjnej i higienicznej oraz integrowanej ochrony roślin, w tym wiedzy na temat bezpiecznego
stosowania środków ochrony roślin. Jakość i bezpieczeństwo świeżych owoców
i warzyw można poprawić i utrzymać wdrażając w gospodarstwie systemy i standardy zapewnienia jakości, począwszy od integrowanej produkcji, a na systemach
HACCP, ISO 22000 czy standardach jakości, jak: GlobalG.A.P., TNC, QS kończąc.
Celem niniejszej monografii jest przedstawienie teorii, a także praktyki wdrażania systemów oraz standardów zapewnienia jakości w gospodarstwach i organizacjach producentów owoców i warzyw w aspekcie zapewnienia jakości, i bezpieczeństwa tych produktów.
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Praca składa się z części teoretycznej i empirycznej. Część teoretyczna obejmuje dwa pierwsze rozdziały. Objaśniono w niej pojęcie jakości i bezpieczeństwa
żywności, zwrócono uwagę na znaczenie oraz konieczność zapewnienia jakości
i bezpieczeństwa owoców i warzyw w całym łańcuchu żywnościowym. Zapoznano
z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi jakości zdrowotnej i handlowej owoców
i warzyw, wskazano zagrożenia bezpieczeństwa tych produktów oraz przedstawiono na podstawie literatury sposoby, standardy i systemy zapewnienia jakości
i bezpieczeństwa owoców i warzyw.
W części empirycznej, która stanowi trzeci rozdział niniejszego opracowania
zaprezentowano studia przypadku wdrażania i funkcjonowania wybranych dziesięciu standardów oraz systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa owoców
i warzyw w gospodarstwach sadowniczych i w organizacjach producentów. Wskazano na kierunki rozwoju zapewnienia jakości w sektorze owoców i warzyw.
W pierwszym rozdziale wyjaśniono pojęcie jakości i bezpieczeństwa żywności.
Przedstawiono szereg definicji jakości i bezpieczeństwa żywności znanych z literatury przedmiotu, a także z aktów normatywnych i uregulowań prawnych unijnych oraz krajowych. Ponadto zaprezentowano definicje innych pojęć, istotnych
z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności, w tym m.in. prawo żywnościowe,
zagrożenie, ryzyko, analiza ryzyka, higiena żywności, zanieczyszczenie, dobra
praktyka higieniczna, dobra praktyka produkcyjna, możliwość monitorowania
i inne. Zwrócono uwagę na jakość i bezpieczeństwo owoców i warzyw w łańcuchu żywnościowym. Podkreślono znaczenie tej problematyki dla uczestników
rynku ogrodniczego oraz źródła rosnących wymagań w tym zakresie. Przedstawiono model zapewnienia jakości owoców i warzyw oraz ich przetworów w łańcuchu żywnościowym oraz model kształtowania jakości i bezpieczeństwa owoców
i warzyw od produkcji podstawowej do konsumpcji, uwzględniający preferencje
konsumentów. Przedstawiono uregulowania prawne dotyczące jakości i bezpieczeństwa owoców i warzyw. Zwrócono uwagę na trzy poziomy uregulowania tej
kwestii: światowy, unijny i krajowy. Podano najważniejsze regulacje prawne Unii
Europejskiej i przepisy krajowe dotyczące jakości zdrowotnej oraz handlowej
owoców i warzyw. Inne ważniejsze powiązane akty prawne oraz przedstawiono
obowiązki producentów wynikające z obligatoryjnych uregulowań prawnych, dotyczących prawa żywnościowego w zakresie higieny i identyfikowalności. Ponadto
podjęto problem zagrożeń bezpieczeństwa owoców i warzyw. Wskazano na zanieczyszczenia o charakterze biologicznym, chemicznym i fizycznym oraz inne
zależne na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego od zachowania ludzi,
zmian klimatu i działalności przestępczej.
W drugim rozdziale przedstawiono na podstawie literatury sposoby, standardy
i systemy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa owoców i warzyw. Zapoznano
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z wpływem technologii produkcji na jakość i bezpieczeństwo owoców i warzyw
oraz zagadnieniami: dobrej praktyki rolniczej w produkcji owoców i warzyw i identyfikowalności w zapewnieniu ochrony konsumenta przed spożyciem niebezpiecznej żywności. Ponadto przedstawiono podstawowe kwestie, a także wymagania
dotyczące integrowanej produkcji owoców i warzyw, produkcji owoców i warzyw
metodami ekologicznymi, systemów GMP i GHP w sadownictwie oraz warzywnictwie, systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności HACCP
oraz systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 22000. Przedstawiono także
wymogi standardów spełnienia wymagań dostawców, takich jak: GlobalG.A.P.,
BRC oraz IFS.
W trzecim rozdziale opisano studia przypadków wdrażania i funkcjonowania
wybranych standardów oraz systemów zapewnienia jakości owoców i warzyw
w gospodarstwach sadowniczych oraz w organizacjach producentów z województw mazowieckiego i lubelskiego, w tym systemów GMP/GHP, integrowanej
produkcji, produkcji ekologicznej, systemów zarządzania HACCP i zgodnego
z ISO 22000, a także standardów dostawców: GlobalG.A.P., BRC, IFS, TNC i QS.
W podsumowaniu określono kierunki rozwoju zapewnienia jakości w sektorze
owoców i warzyw, wskazując także komponenty kompletnego systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w gospodarstwach należących do organizacji
producentów rolnych.
Struktura monografii oddaje intencje autorów, aby przedstawić zagadnienie
jakości i bezpieczeństwa owoców i warzyw z punktu widzenia teorii i praktyki
wdrażania wybranych systemów oraz standardów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa owoców i warzyw. Z pewnością nie wyczerpano szerokiej problematyki.
Autorzy mają nadzieję, że omawiane w opracowaniu zagadnienia będą stanowiły
podstawę i inspirację dla czytelników do dalszego pogłębienia wiedzy teoretycznej
i praktycznej dotyczącej tej ważnej, lecz nieczęsto podejmowanej tematyki.
Zaprezentowana monografia może stanowić źródło wiedzy zarówno dla producentów, jak i ekspertów zajmujących się kwestią zapewnienia jakości w sektorze
ogrodniczym. Czytelnikami tej monografii mogą być również pracownicy naukowi i studenci takich kierunków, jak: towaroznawstwo, agrobiznes, ogrodnictwo czy
innych związanych z kształtowaniem polityki rolnej i zarządzaniem w sektorze
ogrodniczym.
Autorzy są pracownikami Katedry Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz autorami badań i szeregu publikacji z tego
zakresu.
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1.
Jakość i regulacje prawne dotyczące owoców i warzyw
1.	

1.1.	 Pojęcie jakości i bezpieczeństwa żywności w ujęciu prawnym
i normatywnym
Jakość jest pojęciem przenikającym niemal wszystkie sfery życia człowieka.
Chociaż, towarzyszy mu od zawsze, jest pojęciem trudnym do określenia, wieloznacznym i definiowanym przez przedstawicieli różnych nauk z odmiennych
perspektyw. Platon w swoich rozważaniach filozoficznych określił jakość (poites)
jako „pewien stopień doskonałości”, a Arystoteles jako „to, co sprawia, że rzecz jest
rzeczą, która jest”. Współczesne rozumienie jakości zostało ukształtowane przez
takich klasyków tej problematyki, jak: W. E. Deming, J. M. Juran, Ph. B. Crosby,
A. V. Feigenbaum, K. Ishikawa i innych.
Z towaroznawczego punktu widzenia jakość wyrobu jest identyfikowana z jego
wartością użytkową dla danej grupy konsumentów. Stąd na jakość wyrobu składają się z jednej strony jego cechy użytkowe, a z drugiej wymagania odbiorcy,
które są zależne od jego potrzeb i preferencji, dochodów oraz cen [Oyrzanowski,
1989]. Można więc wnioskować, że dla konsumenta jakość określa stopień, w jakim wyrób zaspokaja jego wymagania. W literaturze jakość określa się m.in. jako
[Skrzypek, 2000]:
•• doskonałość, do której należy dążyć, lecz której nie daje się osiągnąć (Lao
Tzu, VI w. p.n.e.);
•• spełnienie oczekiwań konsumentów; stopień zaspokojenia przez wyrób
potrzeb określonego nabywcy (J. Juran);
•• przewidywany stopień jednorodności i niezawodności przy możliwie niskich kosztach i dopasowaniu do wymagań rynku (E. Deming);
•• zgodność z wymaganiami; zero braków (Ph. Crosby);
•• wszystko co można poprawić (Massaaki Imai).
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Po analizie tych definicji można wnioskować, że jeśli produkt ma być postrzegany jako produkt wysokiej jakości, musi spełniać wymagania klienta.
Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 „żywność” (lub „środek
spożywczy”) oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub
których spożycia przez ludzi można się spodziewać. „Środek spożywczy” obejmuje
napoje, gumę do żucia i wszelkie substancje, łącznie z wodą, świadomie dodane
do żywności podczas jej wytwarzania, przygotowywania lub obróbki. Definicja ta
obejmuje wodę zgodną z normami określonymi w art. 6 dyrektywy 98/83/WE i bez
uszczerbku dla wymogów dyrektyw 80/778/EWG i 98/83/WE.
„Środek spożywczy” nie obejmuje: pasz, zwierząt żywych, chyba że mają być
one wprowadzone na rynek do spożycia przez ludzi, roślin przed dokonaniem zbiorów, produktów leczniczych w rozumieniu dyrektyw Rady 65/65/EWG i 92/73/EWG,
kosmetyków w rozumieniu dyrektywy Rady 76/768/EWG, tytoniu i wyrobów tytoniowych w rozumieniu dyrektywy Rady 89/622/EWG, narkotyków lub substancji psychotropowych w rozumieniu jedynej konwencji o środkach odurzających
z 1961 r. oraz konwencji o substancjach psychotropowych z 1971 r., pozostałości
i kontaminantów.
Tak więc produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi lub których spożycia
przez ludzi można się spodziewać, powinny być wolne od pozostałości i kontaminantów, mogących stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub życia. Wzrost podaży
produktów żywnościowych oraz świadomości żywieniowej i edukacji konsumentów sprawia, że rośnie zainteresowanie problematyką jakości, a szczególnie bezpieczeństwa żywności.
Jakość artykułów spożywczych definiuje się najczęściej poprzez ich właściwości. Według jednej z najbardziej znanych i cytowanych definicji: jakość artykułów
spożywczych obejmuje stopień zdrowotności, atrakcyjności sensorycznej i dyspozycyjności z punktu widzenia konsumenta i społecznego, istotny w granicach
możliwości wyznaczonych przewidzianymi dla tych produktów surowcami, technologią i ceną [Kijowski i Sikora, 2003 za Szczuckim]. Jakość zdrowotna produktu żywnościowego obejmuje jego bezpieczeństwo (brak zagrożeń) oraz wartość
odżywczą, na którą składa się wartość kaloryczna i dietetyczna. O atrakcyjności
sensorycznej żywności decydują takie cechy, jak: wygląd zewnętrzny, zapach,
smak, konsystencja oraz obraz struktury. Natomiast na dyspozycyjność składają się: rozpoznawalność gatunku, wielkość jednostkowa, łatwość przygotowania,
trwałość itp. [Kołożyn-Krajewska i Sikora, 2010]. Jednocześnie należy zauważyć,
że poszczególni uczestnicy łańcucha żywnościowego odmiennie postrzegają jakość produktu żywnościowego [Czernyszewicz, 2008]. Jeśli weźmie się pod uwagę
surowce roślinne i prześledzi wymagania poszczególnych uczestników łańcucha
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żywnościowego, to okaże się, że ich wymagania są różne, np. dla hodowcy danej
odmiany ważne jest, aby nasiona cechowała duża żywotność, a roślina dobrze plonowała. Z kolei dla producenta surowców roślinnych (np. owoców i warzyw) liczy
się uzyskanie wysokich plonów produktów o wyrównanych cechach w zakresie
wielkości, wybarwienia czy dojrzałości, a od uprawianych odmian oczekuje się
wysokiej odporności na porażenie przez choroby i szkodniki oraz niekorzystne
warunki pogodowe (np. przymrozki, susze), a także równoczesności dojrzewania
oraz trwałości. Handel hurtowy wymaga od producentów dużych partii produktów o wyrównanych cechach jakościowych, odmian odpornych na uszkodzenia podczas transportu i dystrybucji oraz pewności i stałości dostaw. Natomiast
w handlu detalicznym bardzo ważna jest różnorodność asortymentu, atrakcyjny
wygląd oraz trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Wreszcie dla
konsumenta ważna jest jakość zdrowotna produktów, ich smak, trwałość, wygoda
użycia oraz powtarzalna jakość czy duży wybór.
Z punktu widzenia zdrowia i życia konsumenta bezpieczeństwo jest najważniejszą cechą jakości produktów żywnościowych. Zainteresowanie konsumentów
bezpieczeństwem żywności wzrasta wraz z pojawiającymi się na świecie „aferami”
żywnościowymi, w wyniku których zagrożone jest zdrowie i życie wielu ludzi.
W takiej sytuacji konsumenci oczekują, że żywność, którą nabywają i konsumują
jest bezpieczna dla zdrowia. Dlatego kwestia bezpieczeństwa żywności jest regulowana przepisami prawa unijnego i krajowego, a pozostałe cechy jakości podlegają
indywidualnej akceptacji konsumenta.
Termin „bezpieczeństwo żywności” został zdefiniowany w Kodeksie Żywnościowym, w aktach prawnych i normie ISO 22000. W Kodeksie Żywnościowym
bezpieczeństwo żywności definiuje się jako pewność, że żywność nie wyrządzi
szkody konsumentowi, gdy jest przygotowana i/lub spożyta zgodnie z jej przeznaczeniem [General Principles of Food Hygiene]. W świetle prawa żywnościowego
środek spożywczy uznawany jest za niebezpieczny, jeżeli jest szkodliwy dla zdrowia i nie nadaje się do spożycia przez ludzi w zwykłych warunkach korzystania
z żywności przez konsumenta oraz wykorzystywania jej na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Przy czym ma się na względzie nie tylko prawdopodobne natychmiastowe i/lub krótkotrwałe i/lub długotrwałe skutki tej żywności
dla zdrowia spożywającej osoby, ale także dla następnych pokoleń oraz ewentualne
skutki skumulowania toksyczności i szczególną wrażliwość zdrowotną konsumentów, dla których jest on przeznaczony [art. 14 rozporządzenia (WE) nr 178/2002].
Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, bezpieczeństwo żywności
to ogół warunków, które muszą być spełniane, dotyczących w szczególności:
•• stosowanych substancji dodatkowych i aromatów;
•• poziomów substancji zanieczyszczających;
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pozostałości pestycydów;
warunków napromieniowania żywności;
cech organoleptycznych i działań podejmowanych na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności istotne są również pojęcia:
Prawo żywnościowe – ogół przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych regulujących sprawy żywności w ogólności i jej bezpieczeństwo
w szczególności, w całym łańcuchu żywnościowym, obejmującym wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności oraz paszy produkowanej dla
zwierząt hodowlanych, zarówno na poziomie Wspólnoty, jak i krajowym [rozporządzenie (WE) 178/2002].
Zagrożenie – to czynnik (biologiczny, chemiczny lub fizyczny) lub warunek,
który może mieć niepożądany skutek dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dobrostanu zwierząt lub środowiska [rozporządzenie (UE) 2017/625].
Ryzyko – oznacza funkcję prawdopodobieństwa wystąpienia – w wyniku zagrożenia – niepożądanych skutków dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dobrostanu
zwierząt lub dla środowiska oraz stopnia ciężkości tych skutków [rozporządzenie
(UE) 2017/625].
Analiza ryzyka – proces składający się z trzech wzajemnie powiązanych elementów: oceny ryzyka, zarządzania ryzykiem i informowania o ryzyku [rozporządzenie
(WE) 178/2002].
Ocena ryzyka – proces wsparty naukowo, składający się z czterech etapów: identyfikacji zagrożenia, charakterystyki niebezpieczeństwa, oceny ekspozycji i charakterystyki ryzyka [rozporządzenie (WE) 178/2002].
Zarządzanie ryzykiem – proces, różniący się od oceny ryzyka, polegający na zbadaniu alternatyw polityki w porozumieniu z zainteresowanymi stronami, uwzględnieniu oceny ryzyka i innych prawnie uzasadnionych czynników, i stosownie do
potrzeby – na wybraniu odpowiednich sposobów zapobiegania i kontroli [rozporządzenie (WE) 178/2002].
Informowanie o ryzyku – oznacza interaktywną wymianę informacji i opinii
podczas procesu analizy ryzyka, dotyczącą zagrożeń i ryzyka, czynników związanych z ryzykiem i postrzeganiem ryzyka, między oceniającymi ryzyko, zarządzającymi ryzykiem, konsumentami, przedsiębiorstwami żywnościowymi i paszowymi,
środowiskiem naukowym i innymi zainteresowanymi stronami z uwzględnieniem
wyjaśnienia wniosków z oceny ryzyka i powodów decyzji w zakresie zarządzania
ryzykiem [rozporządzenie (WE) 178/2002].
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Higiena żywności – wszystkie warunki i środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i przydatności żywności na każdym etapie łańcucha żywnościowego
[General Principles of Food Hygiene].
Zanieczyszczenie – wprowadzenie lub występowanie zanieczyszczenia w żywności lub w środowisku żywności [General Principles of Food Hygiene].
Czynnik zanieczyszczający – każdy czynnik biologiczny lub chemiczny, ciała
obce lub inne substancje, które nie są celowo dodawane do żywności, a które
mogą zagrozić bezpieczeństwu żywności lub jej przydatności [General Principles
of Food Hygiene].
Czyszczenie – usuwanie zabrudzeń, resztek jedzenia, brudu, tłuszczu lub innych budzących zastrzeżenie materiałów [General Principles of Food Hygiene].
Przydatność żywności – pewność, że żywność jest dopuszczona do spożycia
przez ludzi zgodnie z jej przeznaczeniem [General Principles of Food Hygiene].
Dezynfekcja – zmniejszenie za pomocą środków chemicznych i/lub metod
fizycznych liczby mikroorganizmów w środowisku do poziomu, który nie zagraża bezpieczeństwu żywności ani jej przydatności [General Principles of Food
Hygiene].
Dobra praktyka higieniczna (Good Hygienic Practice – GHP) – działania, które
muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane
na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności
[Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia].
Dobra praktyka produkcyjna (Good Manufacturing Practice – GMP) – w odniesieniu do produkcji żywności: działania, które muszą być podjęte i warunki, które
muszą być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający
bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem [Ustawa o bezpieczeństwie
żywności i żywienia].
System analizy zagrożeń i krytyczny punkt kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Point), „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu
widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie
działań korygujących [Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia].
Możliwość monitorowania – możliwość kontrolowania przemieszczania się żywności, paszy, zwierzęcia hodowlanego lub substancji przeznaczonej do dodania lub
która może być dodana do żywności lub paszy na wszystkich etapach produkcji,
przetwarzania i dystrybucji [rozporządzenie (WE) 178/2002]. W odniesieniu do
terminu „możliwość monitorowania”, w literaturze stosuje się także inne tożsame
określenia jak: identyfikowalność (traceability) lub też możliwość śledzenia.
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W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych występuje pojęcie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, które
określane jest jako […] cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi,
weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Z powyższej definicji wynika, że o jakości
handlowej artykułu rolno-spożywczego decydują zarówno cechy sensoryczne, jak
i fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne, a także wymagania odnoszące się do
wielkości, sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania.

1.2.	 Jakość i bezpieczeństwo owoców i warzyw w łańcuchu
żywnościowym
Ustawodawstwo dotyczące zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów
żywnościowych oraz rosnące wymagania konsumentów sprawiają, że problematyka jakości i zarządzania jakością jest istotna również dla wszystkich uczestników
rynku produktów ogrodniczych [Czernyszewicz 2012]. Zagadnienie zapewnienia
jakości i bezpieczeństwa w produkcji podstawowej żywności rozwinęło się jako
odpowiedź na uzasadnione obawy związane z bezpieczeństwem produktów żywnościowych wprowadzanych do łańcucha dostaw żywności. Od jakości i bezpieczeństwa surowców roślinnych, wytwarzanych na etapie produkcji podstawowej,
zależy jakość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych powstałych na ich
bazie. Dlatego zapewnienie jakości, a zwłaszcza bezpieczeństwa żywności, musi
być zagwarantowane przez każdą organizację funkcjonującą w ramach systemu
dostaw żywności (rys. 1.1.). Awaria w dowolnym punkcie łańcucha dostaw żywności może mieć katastrofalne konsekwencje dla zdrowia i życia konsumentów.
Stąd, jeżeli konsumenci mają być chronieni przed szkodami powodowanymi przez
niebezpieczną żywność, zapewnienie i zarządzanie bezpieczeństwem żywności
musi obejmować cały łańcuch żywnościowy począwszy od produkcji podstawowej
do konsumpcji [Early i Harper, 2009].
W każdym ogniwie łańcucha żywnościowego „od pola do stołu” na jakość
świeżych owoców i warzyw oraz powstałych na ich bazie produktów żywnościowych wpływa szereg czynników, których uwzględnienie ma istotny wpływ na stan
jakości w kolejnym ogniwie i ostatecznie produktu końcowego. Szczególnie ważnym etapem jest produkcja podstawowa obejmująca uprawę roślin, zbiór plonów
oraz wykonywanie czynności pozbiorczych, a także zapewnienie odpowiednich
warunków przechowywania do czasu sprzedaży i podczas dystrybucji świeżych produktów. W pierwszej kolejności oferowane do sprzedaży świeże owoce
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i warzywa powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej Unii Europejskiej zawartymi w odpowiednich rozporządzeniach
UE i krajowych oraz z unijnymi i krajowymi wymaganiami prawa żywnościowego. Przestrzeganie wymagań i zaleceń w kolejnych ogniwach łańcucha żywnościowego istotnie wpływa na jakość świeżych i przetworzonych owoców i warzyw
w drodze od producenta do konsumenta (rys. 1.1.).

Rysunek 1.1.	 Model zapewnienia jakości owoców i warzyw oraz ich przetworów w łańcuchu
żywnościowym
Źródło: oprac. własne.

Obecnie ważne jest zapewnienie wysokiej jakości oferowanych produktów
i potwierdzenie tego faktu odpowiednim certyfikatem wydanym przez niezależną
jednostkę certyfikującą. Metody i systemy zapewnienia jakości zarówno świeżych,
jak i przetworzonych produktów mają różny zasięg, np. GAP (Dobra Praktyka
Rolnicza) czy integrowana produkcja lub standard GlobalG.A.P. są stosowane
wyłącznie na etapie produkcji podstawowej. GMP/GHP, HACCP czy ISO 22000
mogą być wdrożone zarówno na etapie produkcji podstawowej, ale przede wszystkim są stosowane na etapach powyżej tej produkcji, a więc w przetwórstwie oraz
w handlu i dystrybucji produktów. Na tych etapach system HACCP jest obowiązkowy do wdrożenia, chociaż nie ma obowiązku certyfikacji systemu. Wymagania
dotyczące obligatoryjności wdrożenia systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP wynikają bezpośrednio z zapisów prawa żywnościowego [rozporządzenie (WE) 178/2002].
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Poza tym należy dążyć do spełnienia wymagań odbiorców produktów w kolejnych ogniwach łańcucha żywnościowego. Na podstawie badań stwierdzono, że
producencka i konsumencka struktura kryteriów jakości owoców różni się. Dla
konsumentów bardziej istotne niż dla producentów są cechy sensoryczne, użytkowe i bezpieczeństwo, a dla producentów różne cechy decydujące głównie o wyglądzie zewnętrznym, jak: świeżość, objawy uszkodzeń przez choroby i szkodniki,
czystość oraz produktywność (wysoki plon) (rys. 1.2.). Ważność tych cech dla
producentów wiąże się z faktem, że mają one duży wpływ na uzyskanie wyższych
przychodów ze sprzedaży produktów oraz wyższych dochodów i opłacalności produkcji [Czernyszewicz, 2008]. Należy podkreślić, że zbieżność konsumenckiego
i producenckiego postrzegania jakości jest ważna, ponieważ z jednej strony decyduje o poziomie zaspokojenia potrzeb konsumentów, a z drugiej zapewnia lepsze
perspektywy dla gospodarstw.

Rysunek 1.2.	 Model kształtowania jakości i bezpieczeństwa owoców i warzyw od produkcji
podstawowej do konsumpcji, uwzględniający preferencje konsumentów
Źródło: oprac. własne na podstawie [Czernyszewicz 2008, s. 113].
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Z uwagi na znaczenie owoców i warzyw w diecie, a także wzrost światowego handlu tymi produktami, różne organizacje, w tym FAO [Pifieiro i Takeuchi,
2008], zwracają szczególną uwagę na poprawę jakości, jak i bezpieczeństwa świeżych owoców i warzyw. Owoce i warzywa są bowiem nie tylko ważnym źródłem
witamin i związków mineralnych, ale mogą również być źródłem wielu zanieczyszczeń, stanowiących ryzyko dla zdrowia i życia człowieka.

1.3.	 Uregulowania prawne dotyczące jakości i bezpieczeństwa owoców
i warzyw
Wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów rolno-spożywczych
są regulowane na poziomie światowym w Codex Alimentarius (który jest prawem zalecanym), na poziomie europejskim w rozporządzeniu 178/2002 i w szeregu rozporządzeniach regulujących kwestie higieny żywności oraz urzędowych
kontroli mających na celu sprawdzenie zgodności z wymaganiami prawa żywnościowego. Na poziomie krajowym kwestie jakości i bezpieczeństwa żywności są
uregulowane w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia
2006 r. Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących wymagania w zakresie
jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych, w tym owoców i warzyw
oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wraz z innymi powiązanymi
regulacjami unijnymi i krajowymi przedstawiono na rysunku 1.3.
Producenci żywności, w tym gospodarstwa sadownicze i warzywnicze są
zobowiązani spełniać wymagania określone przepisami prawa żywnościowego,
dotyczące m.in. identyfikowalności i higieny. Producentów owoców i warzyw
obowiązują również wymagania związane ze wspólną organizacją rynku owoców
i warzyw, w tym wymagania dotyczące jakości handlowej tych produktów [Czernyszewicz i Pawlak, 2012] (rys. 1.4.).
Należy zauważyć, że z prawem żywnościowym pozostają w ścisłym związku
także uregulowania prawne dotyczące m.in. produkcji i obrotu materiałem siewnym i szkółkarskim, stosowania nawozów i ochrony roślin, integrowanej produkcji, produkcji ekologicznej, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny, zwalczania nieuczciwej konkurencji i inne (rys. 1.3.).
Obligatoryjne przepisy higieny w produkcji podstawowej i działaniach powiązanych oraz wytyczne dobrej praktyki higieny zawarto w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Wymagania dotyczą także działań powiązanych z produkcją surowców roślinnych, takich jak: transport, składowanie, przetwarzanie surowców w miejscu produkcji, które nie zmienia znaczenia
ich charakteru oraz transport takich produktów z miejsca produkcji.
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Uwarunkowania prawne jakości owoców i warzyw
Jakość zdrowotna, w tym bezpieczeństwo
Prawo unijne:

-- Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 z dnia 28

stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz
ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa
żywności OJ L 31, 1.2.2002, p. 1–24.
-- Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych OJ L 139, 30.4.2004, p. 1-54.
-- Rozporządzenie (UE) 2017/625 z dnia 15 marca
2017 r. (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) OJ L 95, 7.4.2017, p. 1–142.

Prawo krajowe:
-- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225
[tekst ujednolicony oprac. na podstawie Dz. U.
z 2019 r. poz. 1252] wraz z aktami wykonawczymi.
Inne powiązane regulacje prawne:

-- Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997

nr 78 poz. 483.

-- Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie ro--

--

--

--

--

ślin Dz. U 2004 nr 11 poz. 94, [tekst ujednolicony
oprac. na podst. Dz. U. z 2019 r. poz. 972, 2020].
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych Dz. U. 2001 nr 76 poz. 811 [tekst ujednolicony Dz. U. z 2009 r., poz. 706].
Ustawa z dnia 20 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu Dz. U. 2007 nr 147 poz. 1033 z późn.
zm. [tekst ujednolicony oprac. na podstawie Dz.
U z 2018 r. poz. 1259, z 2019 r. poz. 1495, 1501,
2170].
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin Dz. U. 2013 poz. 455 [tekst ujednolicony
oprac. na podstawie Dz. U. z 2019 r. poz. 1900].
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie
ekologicznym Dz. U. 2009 nr 116 poz. 975 [tekst
ujednolicony oprac. na podstawie Dz. U z 2019 r.
poz. 1353, 1824].
Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r.
w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy OJ L 268, 18.10.2003, p. 1-23 i wiele
innych.

Jakość handlowa
Prawo unijne:

-- Rozporządzenie (WE) nr 1221/2007

z dnia 5 grudnia 2008 r.

-- Rozporządzenie wykonawcze Komisji

(UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.

Prawo krajowe:

-- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako-

ści handlowej artykułów rolno-spożywczych z późn. zm. Dz. U. 2019 poz. 1038.

Inne powiązane regulacje prawne:

-- R o z p o r z ą d z e n i e R a d y ( W E ) n r

1234/2007 z dnia 22 października 2007 r.
ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe
dotyczące niektórych produktów rolnych
("rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku").
-- Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz
rynku chmielu. Dz. U. 2003 nr 223 poz.
2221 [tekst ujednolicony Dz. U. 2019
poz. 935].
-- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców Dz. U. 2018 poz. 646
[tekst ujednolicony oprac. na podst.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, 1495] i wiele
innych.

Rysunek 1.3.	 Uwarunkowania prawne jakości i bezpieczeństwa owoców i warzyw
Źródło: oprac. własne.
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Rysunek 1.4.	 Uwarunkowania jakości i bezpieczeństwa owoców i warzyw
Źródło: oprac. własne.

Z przepisów higieny zawartych w załączniku I do rozporządzenia 852/2004
wynika, że przedsiębiorstwa, począwszy od produkcji podstawowej, mają następujące obowiązki:
•• zapewnienie ochrony surowców i produktów oraz ich przetworów przed
zanieczyszczeniami z powietrza, ziemi, wody, pochodzącymi z: nawozów,
środków ochrony roślin oraz biocydów, a także ze składowania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów oraz innych środków odnoszących się do
zdrowia roślin, które mogą mieć wpływ na zdrowie ludzkie;
•• utrzymanie w czystości obiektów, wyposażenia, pojemników i pojazdów;
•• zapewnienie higienicznych warunków produkcji, transportu i składowania
produktów żywnościowych;
•• organizowanie odpowiednich szkoleń w zakresie ryzyka zawodowego i badań osób przetwarzających środki spożywcze;
•• podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie zanieczyszczeniu
produktów przez zwierzęta lub szkodniki w wyniku składowania i przetwarzania odpadów i substancji niebezpiecznych oraz stosowania niewłaściwej
jakości wody;
•• stosowanie środków ochrony roślin i biocydów zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami prawa;
•• uwzględnianie wyników analiz przeprowadzonych na materiale roślinnym
lub innym, zwłaszcza tych, które są istotne dla zdrowia ludzi;
•• podejmowanie stosownych działań zaradczych, jeśli wynika to z urzędowych kontroli;
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••
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••

dokumentowanie działań podejmowanych w celu kontroli zagrożeń;
przechowywanie dokumentacji z zakresu kontroli zagrożeń;
powiadamianie właściwych organów w przypadku zaistnienia chorób lub
zanieczyszczeń.

Zapewnieniu bezpieczeństwa surowców żywnościowych, w tym owoców i warzyw, służy również wprowadzony od 2001 r. ustawowy obowiązek rejestrowania
w gospodarstwie wszelkich stosowanych zabiegów odkażających, odchwaszczających, zaprawiania nasion, chemicznej ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami oraz innych zabiegów wykonywanych w okresie wegetacji [ustawa z dnia
16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin uprawnych]. Obowiązkowy
wykaz obejmuje informacje dotyczące m.in. rodzaju i powierzchni uprawy, terminu wykonania ww. zabiegów, nazwy zastosowanych środków ochrony roślin,
ich dawek, powierzchni, na której wykonano zabieg i przyczyn zastosowania środka chemicznego w okresie od zakończenia zbioru poprzedniej uprawy do zbioru
uprawy monitorowanej.
Również późniejsza dyrektywa 2009/128/WE, ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, nakłada na
producentów m.in. obowiązek prowadzenia rejestru prac wykonywanych w gospodarstwie. Na podstawie tej dyrektywy zobowiązano państwa członkowskie do
stworzenia programu szkoleń dla dystrybutorów i użytkowników środków ochrony roślin dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony
roślin.
Ważną konsekwencją zapisów tej dyrektywy jest również sprzedaż środków
ochrony roślin tylko rolnikom przeszkolonym i posiadającym certyfikat ukończenia szkolenia oraz obowiązek prowadzenia regularnych kontroli sprzętu do
stosowania pestycydów, aby zapewnić lepszą skuteczność aplikacji pestycydów
oraz wysoki poziom bezpieczeństwa, a także ochrony zdrowia ludzi i środowiska.
W następstwie postanowień tej dyrektywy oraz rozporządzenia (WE)
1107/2009 wprowadzono obowiązek stosowania integrowanej ochrony roślin
według zasad zawartych w załączniku III do tej dyrektywy. Wprowadza ona następujące zasady ochrony roślin przed patogenami i stosowaniem pestycydów:
•• zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych lub minimalizowania
ich niekorzystnego wpływu na rośliny uprawne;
•• podejmowanie działań monitorujących progi ekonomicznej szkodliwości
występujących organizmów szkodliwych;
•• podejmowanie decyzji na podstawie danych z monitoringu;
•• przedkładanie metod niechemicznych nad metody chemiczne;
•• celowe stosowanie pestycydów;
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ograniczenie stosowania pestycydów do niezbędnego minimum;
stosowanie strategii ochrony, opartej na przemienności stosowanych substancji aktywnych, które przeciwdziałają rozwojowi odporności organizmów
na dany preparat;
prowadzenie zapisów o wszystkich stosowanych pestycydach.

Na mocy rozporządzenia (WE) 178/2002 [art. 50 ust. 1] powołano na terenie Unii Europejskiej System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności
i Paszach – RASFF (ang. The Rapid Alert System for Food and Feed). System ten
umożliwia ochronę konsumenta poprzez kontrolę żywności obecnej na rynku
Unii Europejskiej oraz skuteczną komunikację pomiędzy państwami w celu podjęcia natychmiastowego działania w przypadku wystąpienia ryzyka zagrożenia ze
strony żywności lub paszy.
Podsumowując, przez ostatnie dwie dekady Unia Europejska poczyniła wiele starań, aby ujednolicić i wystandaryzować wymagania prawne obowiązujące
w poszczególnych krajach członkowskich, a dotyczące różnych obszarów życia
i gospodarki, w tym mających za zadanie poprawiać jakość i bezpieczeństwo produktów, a tym samym chronić swoich konsumentów. Działania te objęły także
podmioty funkcjonujące na etapie produkcji podstawowej, w tym producentów
owoców i warzyw.

1.4.	 Zagrożenia bezpieczeństwa owoców i warzyw
Zagrożenie bezpieczeństwa żywności jest powodowane zanieczyszczeniem
produktów czynnikami, które powodują niekorzystne skutki dla zdrowia i życia
człowieka. Zagrożenia mogą powodować, na każdym etapie łańcucha „od pola do
stołu”, warunki oraz zanieczyszczenia o charakterze biologicznym, chemicznym
i fizycznym oraz inne.
Matthews [2006] stwierdza, że w USA udział chorób spowodowanych świeżo spożywanymi, nieprzetworzonymi produktami wzrósł z poziomu 0,7% (dla
wszystkich ognisk na początku lat 70.) do 6% w 1999 r. Podobny odsetek przypadków, na poziomie 5,5%, odnotowywany był również w Anglii i Walii w latach
1992–2000. Rozprzestrzenianie się tego typu chorób na świecie, potęgowane jest
przez wzrost obrotów w międzynarodowym handlu żywnością. Dlatego niezbędna
jest skuteczna kontrola żywności [GIJHARS, 2013].
Czynnikami biologicznymi, które mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa owoców i warzyw są: mikroorganizmy patogenne (wirusy, bakterie, grzyby)
i produkowane przez nie toksyny oraz jaja i larwy owadów, a także roztocza, nicienie, owady i gryzonie [Czernyszewicz, 2012].
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Przez wiele lat główną przyczyną zatruć pokarmowych były bakterie z rodzaju: Salmonella, Clostridium, Staphylococus, Eschericha i Pseudomonas. Obecnie
szczególną uwagę zwraca się na nowe czynniki chorobotwórcze, do których należą
bakterie z rodzaju: Listeria, Yersinia i Campylobacter [Czapski i Limanówka-Jacygrad, 1996; Raybaudi-Massilia i in., 2009; Szwejda i Czapski, 2007; Zielińska
i Czapski, 2006]. Abadias i in. [2008b] wskazują, że najczęstszą przyczyną zatruć
była Salmonella i L. monocytogenes występująca na świeżych owocach i warzywach o minimalnym stopniu przetworzenia. Kolejnym potencjalnym zagrożeniem
bezpieczeństwa żywności są Kryptosporydioza. Jak wskazuje McLauchlin i Little,
[2007] przypadki występowania tych pasożytów stwierdzono w soku jabłkowym
wyciśniętym z jabłek zebranych z ziemi, z pola na którym pasło się bydło. Tak
więc kontrola w produkcji żywności pochodzenia roślinnego musi koniecznie
skupiać się na unikaniu zanieczyszczenia produktów odchodami i zapewnieniu
stosowania czystej mikrobiologicznie wody wykorzystywanej do nawadniania
i przetwarzania żywności.
Oprócz obaw dotyczących wpływu wody wykorzystywanej w produkcji roślinnej na bezpieczeństwo żywności, pojawiają się również obawy dotyczące organizmów chorobotwórczych w glebie i ich potencjału do skażenia produktów
roślinnych. Ma to szczególne znaczenie dla sektora świeżych produktów i bezpieczeństwa produktów minimalnie przetworzonych. Cools i in. [2001] oceniali
przeżycie E. coli i Enterococcus spp. z gnojowicy świńskiej w różnych glebach,
a Gessel i in. [2004] badali trwałość patogenów odzwierzęcych w glebie również
traktowanej obornikiem świńskim, podczas gdy Boes i in. [2005] zajmowali się
E. coli i S. Typhimurium w gnojowicy stosowanej do gleby gliniastej na farmie
świń. Na podstawie przeprowadzonych badań Islam i in. [2005] stwierdzili, że
obornik i woda zawierająca E. coli są w stanie zanieczyścić warzywa przed zbiorami z równoważną trwałością przez okres kilku tygodni. Nicholson i in. [2005]
ocenili, że E. coli, Salmonella i Campylobacter mogą przetrwać do miesiąca w glebie traktowanej obornikiem, a Listeria może przetrwać jeszcze dłużej.
Oprócz obaw związanych z glebą i wodą, stanowiących źródło zanieczyszczenia mikrobiologicznego w produkcji roślinnej, istnieje możliwość, że niektóre
bezkręgowce zamieszkujące glebę mogą działać jako wektory zanieczyszczenia
owoców i warzyw przed zbiorami. Opisali to w swojej pracy Kenney i in. [2006],
którzy zbadali migrację z kompostu obornika Caenorhabditis elegans – nicienia,
który może zanieczyścić owoce i warzywa Salmonellą. Anderson i in. [2006], opisali z kolei przenoszenie patogenów na żywność, w tym nicieni na glebach nienawożonych oraz nawożonych kompostem z obornika. Zdaniem Ailes i in. [2008]
oraz Premier i in. [2007] koncentracja występowania pałeczek Escherichia coli
na świeżych owocach i warzywach jest zróżnicowana w zależności od miejsca
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pochodzenia (działki, gospodarstwa), pory roku, gatunku, miejsca oraz sposobu
przechowywania tych produktów oraz wykonywanych zabiegów. Z kolei bakterie
rodzaju Listeria występują również w żywności o niskim stopniu przetworzenia,
takich jak: sałata, szpinak, kapusta, kalafior, seler i brokuł, a nawet w surówkach
i sałatkach pakowanych w modyfikowanej atmosferze, gdyż bakterie te są mikroaerofilne i 5–10% zawartość ditlenku węgla tylko zwiększa intensywność ich
namnażania [Carlin i in., 1996; Oliveira i in., 2010].
Zanieczyszczenia chemiczne żywności to substancje, które dostają się do pożywienia ze skażonego środowiska lub podczas procesu produkcyjnego i występują
w ilości, która wywołuje szkodliwe działanie na organizm człowieka [Libudzisz
i in., 2008].
Abbott i in. [2003] wymieniają 4 czynniki chemiczne, mogące spowodować
zagrożenie bezpieczeństwa owoców i warzyw, są to:
•• naturalne substancje toksyczne: amygdalina, saponina, kwas szczawiowy
i in.;
•• czynniki środowiskowe, takie jak: metale ciężkie, pestycydy, nawozy, pierwiastki promieniotwórcze;
•• czynniki przemysłowe: metale ciężkie, WWA, PCB;
•• czynniki technologiczne, takie jak: mikotoksyny, WWA, heterocykliczne
aminy aromatyczne (HCA).
Spośród różnych mikotoksyn – patulina jest najbardziej istotną ze względu na
jej najczęstsze występowanie, głównie w soku jabłkowym i innych produktach
wytwarzanych na bazie jabłek [Scudamore, 2004; Jouany i Diaz, 2005]. Badania laboratoryjne wykazały, że patulina działa jako neurotoksyna i powoduje negatywne
zmiany w organizmie człowieka [FAO, 2001]. Sposobem na wykorzystanie jabłek
wykazujących obecność tej mikotoksyny jest przeprowadzenie fermentacji soku
jabłkowego do cydru, gdyż jak stwierdził Moss [1996] proces ten niszczy patulinę.
Pestycydy należą do różnorodnych grup związków chemicznych, zarówno syntetycznych, jak i naturalnych, a powszechność ich stosowania wiąże się z rozległym zakresem ich działania [Piotrowski, 2006]. Korzystanie ze środków ochrony
roślin, nie może być jednak bezkrytyczne, ponieważ dowiedziono negatywnego
wpływu tych związków na zdrowie i życie człowieka [Kwiatkowska i in., 2013;
Rzeszutek i in., 2014]. Środki ochrony roślin dostają się do organizmu różnymi
drogami, m.in.: pokarmową, oddechową i przez skórę. O ile jednorazowe narażenie na niewielką dawkę może nie wywołać w organizmie niekorzystnych skutków,
o tyle przewlekła ekspozycja powoduje kumulację i może okazać się w przyszłości
zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka [Mruczyk, 2012]. O obecności pozostałości pestycydów w roślinach decyduje niewłaściwe ich stosowanie przez rolników,
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w tym używanie nadmiernych ich ilości bądź nieprzestrzeganie okresów karencji
[Dyjak i in., 2017]. Kwestie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości
pestycydów w żywności reguluje rozporządzenie (WE) nr 396/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. [Dz. U. L 70 z 16.3.2005]. Natomiast wskazówki na temat poprawności
pobierania prób żywności do badań w celu oznaczenia poziomów pozostałości
pestycydów zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października
2007 r. [Dz. U. 2007 nr 207 poz. 1502].
Występowanie zagrożeń fizycznych w żywności utożsamiane jest przede
wszystkim z występowaniem w niej ciał obcych, a więc materiałów, których obecność w żywności nie jest oczekiwana zarówno przez konsumenta, jak i organy
urzędowej kontroli żywności [Peariso, 2008]. Według Łozowickiej [2009] zanieczyszczenie (kontaminat) żywności stanowi każda substancja, która nie została
dodana w sposób zamierzony do środków spożywczych. W żywności może się
ona znaleźć podczas procesu wytwarzania, przygotowywania, pakowania, transportu lub przechowywania bądź też w wyniku zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. Zagrożenia fizyczne w żywności klasyfikowane są w różny sposób
[Edwards, 2004; Kołożyn-Krajewska i Sikora, 2010; Peariso, 2008; Zadernowski
i in., 2008]. Do ciał obcych zaliczane są zarówno elementy całkowicie niezwiązane
z żywnością (np. fragmenty szkła, metalu, tworzyw sztucznych), jak i związane
z żywnością, lecz nienadające się do spożycia (np. pestki owoców) [Edwards, 2004;
Peariso, 2008]. Uwzględniając różne drogi zanieczyszczenia żywności ciałami obcymi, zagrożenia fizyczne można podzielić na [Kołożyn-Krajewska i Sikora, 2010]:
•• dostające się do produktu wraz z surowcami (np. piasek, patyki, liście);
•• obecne w surowcach (np. fragmenty pestki owoców);
•• dostające się do produktów w trakcie procesów technologicznych (np. elementy metalowe, tworzywa sztuczne);
•• dostające się do produktów w wyniku nieprzestrzegania przez personel zasad higieny i niestosowania odzieży ochronnej (np. biżuteria, włosy, guziki);
•• dostające się do produktów w wyniku nieprzestrzegania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (np. szkło, kawałki tynku lub farby).
Świadomość konsekwencji, jakie powoduje występowanie ciał obcych w żywności, powoduje, iż niezwykle istotny jest szybki przepływ informacji na temat
niebezpiecznej żywności, jak również konieczności wycofania jej z rynku. Według danych z raportów systemu RASFF z lat 2012-2015 zanieczyszczenia fizyczne
stanowiły od ok. 3,0% do 4,7% wszystkich zgłoszeń dotyczących niebezpiecznej
żywności i najczęściej występowały, m.in. w owocach oraz warzywach, gdzie zgłaszano obecność owadów i ich odchodów, szkła oraz metali [Ciecierska i in., 2016].
Występowanie zagrożeń fizycznych w żywności jest zazwyczaj konsekwencją
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nieprzestrzegania procedur dotyczących zarówno produkcji, jak i higienicznych
odnoszących się do wszystkich etapów produkcji żywności oraz jej magazynowania i transportu [Zadernowski i in., 2008]. Nieprzestrzeganie zasad higieny oraz
niestosowanie się do obowiązku noszenia odzieży ochronnej mogą skutkować
przedostaniem się do żywności ciał obcych, np. włosów, paznokci czy biżuterii.
Ponadto zły stan zakładu produkcyjnego, brak zabezpieczeń chroniących żywność
przed zanieczyszczeniami (np. brak osłon lamp oświetleniowych), jak również
brak odpowiedniego systemu zwalczania owadów mogą również przyczynić się
do zanieczyszczenia żywności ciałami obcymi [Kołożyn-Krajewska i Sikora, 2010;
Zadernowski i in., 2008].
Inne czynniki powodujące zagrożenie bezpieczeństwa żywności zależą od
zachowania ludzi na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego i są związane głównie z zaniechaniem przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej
i dobrej praktyki produkcyjnej. Istotne wyzwania dla bezpieczeństwa żywności
powodują również zmiany klimatu, pojawiające się nowe patogeny, rozwój nowoczesnych technologii (tzw. nowa żywność, w tym żywność GMO), a także przestępstwa wobec żywności (food crime), w tym fałszerstwa i oszustwa związane
z żywnością. Zmiany klimatu będą wpływały przede wszystkim na obecność zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych na etapie przedzbiorczym roślinnych
surowców żywnościowych z powodu rosnącej presji szkodników i konieczności
ich zwalczania [Uyttendaele i in., 2015]. Niestety wdrożenie i pozytywna certyfikacja standardów i systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów
nie jest gwarantem ich bezpieczeństwa. Niezbędna jest uczciwość producentów
i operatorów żywności oraz przestrzeganie przez nich zasad etyki, jak również
ukształtowanie właściwej kultury bezpieczeństwa żywności, a jej brak jest obecnie postrzegany jako nowe zagrożenie, które w praktyce jest najczęściej ignorowane [Wiśniewska, 2018].
Reasumując, surowce roślinne wytwarzane na etapie produkcji podstawowej
mogą być zanieczyszczane różnymi czynnikami o charakterze biologicznym,
chemicznym, fizycznym i innym. W celu zapobiegania tego typu zagrożeniom
w produkcji podstawowej konieczne jest prowadzenie systematycznych szkoleń
i kontroli higieny pracowników i sprzętu, stosowanych nawozów i wody do nawadniania (woda do nawadniania o jakości wody pitnej przebadana laboratoryjnie). Należy również zapobiegać zanieczyszczeniu upraw przez dzikie zwierzęta
i ptaki, zwłaszcza w uprawie produktów, które są spożywane na surowo lub po
minimalnym przetworzeniu. W programach szkoleń, które należy realizować powinno się uwzględniać takie zagadnienia, jak: specyfika produkowanych owoców
i warzyw, podatność na zakażenia przez organizmy patogeniczne, możliwości wystąpienia zanieczyszczeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych podczas
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stosowania środków produkcji, zatrudniania pracowników, przechowywania i pakowania świeżych owoców i warzyw oraz ich przetwarzania i obróbki, stosowania technik utrzymania higieny podczas transportu, dystrybucji, przechowywania
i konsumpcji świeżych owoców i warzyw. Według badań Bean i Griffin [1990],
niska higiena pracowników odpowiedzialna jest za ponad 40% zidentyfikowanych
źródeł epidemii chorób związanych z produkcją żywności.
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2.	

Obecnie zasadniczymi elementami strategii zapewnienia bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej pozostają: dobre praktyki (rolnicza GAP, produkcyjna
GMP, higieniczna GHP), system HACCP (analiza zagrożeń i krytyczny punkt
kontrolny), system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach
(RASFF) oraz system identyfikowalności, który został stworzony w celu zapewnienia ochrony konsumenta przed możliwością narażenia na skutki zdrowotne
w związku ze spożyciem niebezpiecznej żywności [Kołożyn-Krajewska i Sikora,
2010]. Zaobserwowano, że jeśli u producenta występowały w przeszłości przypadki zagrożenia bezpieczeństwa żywności lub był on świadkiem skutków takiej
sytuacji, jest bardziej prawdopodobne, że będzie staranniej realizować program
bezpieczeństwa żywności [Chapman i Powell, 2004].
Uregulowania prawne związane z produkcją i obrotem środkami spożywczymi,
obligują przedsiębiorstwa prowadzące działalność rolno-spożywczą do wdrożenia
systemów zapewnienia bezpieczeństwa, do których należą: Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) oraz System Analizy Zagrożeń i Krytycznego Punktu Kontrolnego (HACCP). Wymagania dotyczące zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych, używek, substancji
pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych dodatków do środków spożywczych i używek także obrotu tymi artykułami
określono w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności
i żywienia. Mocą ustawy zobowiązano kierujących dużymi przedsiębiorstwami
branży spożywczej do wdrożenia systemu HACCP przy uwzględnieniu specyfiki
zakładu. Obowiązek ten nie dotyczył małych i średnich przedsiębiorców [art. 30
pkt 2]. Natomiast obowiązek wdrożenia systemu HACCP przez wszystkie podmioty produkujące wyroby spożywcze istnieje od 1 maja 2004 r. [Morkis, 2006].
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Do nieobowiązkowych systemów i standardów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych należą, m.in: system zarządzania bezpieczeństwem żywności według normy ISO serii 22000, International Food Standard
(IFS) oraz British Retail Consortium (BRC) i inne mające zastosowanie szczególnie w produkcji podstawowej, jak GAP, integrowana produkcja, produkcja
ekologiczna i standard GlobalG.A.P. Zdaniem Górskiej-Warsewicz i in. [2013]
w tym względzie należy uwzględnić specyfikę produkcji żywności w aspekcie
wymagań technicznych, technologicznych, systemów zapewniania jakości, wymagań kanałów dystrybucji, wreszcie aspektów odnoszących się do opłacalności
ekonomicznej i akceptacji konsumenckiej. Pomimo, iż prawo żywnościowe nie
nakłada na przedsiębiorców obowiązku stosowania wymienionych systemów
i standardów zapewnienia i zarządzania jakością, wzrastające wymagania na rynku krajowym i wspólnotowym, a także wzrost konkurencyjności i chęć uzyskania
zaufania coraz większej rzeszy konsumentów skłania firmy do wdrożenia tych
systemów i/lub standardów. Ponadto przedsiębiorcy powinni prowadzić działania
prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa żywności, m.in. poprzez organizowanie
szkoleń dla kadry pracowniczej, które mogłyby wpłynąć w przyszłości na korzystne zmiany zachowania wśród pracowników, a także przyczyniłyby się do
wyrobienia dobrych nawyków wśród personelu w procesie produkcji i obrotu
żywnością [Owsiak, 2015].

2.1.	 Wpływ technologii produkcji na jakość i bezpieczeństwo owoców
i warzyw
Wśród różnorodnych czynników decydujących o wyborze żywności pierwszoplanowe znaczenie mają: świeżość, smak, wpływ na zdrowie i łatwość w przygotowywaniu potraw [Kowrygo, 1997]. Zapotrzebowanie na całoroczne dostawy
o coraz wyższych standardach jakości zarówno przez przemysł przetwórczy, jak
i sektor detaliczny, przyspiesza rozwój nowych technologii produkcji owoców
i warzyw [Jongen, 2002]. Zdaniem Stuart i in. [2006] oraz Beretti i Stuart [2008]
może istnieć konflikt między celami produkcji roślinnej a celami dotyczącymi
różnorodności biologicznej, szczególnie w przypadku wysokowydajnych, wielkopowierzchniowych gospodarstw towarowych.
Poza warunkami klimatycznymi, które pozostają praktycznie poza wpływem
producentów, istotny wpływ na zmienność produkcji i cechy fizyczne produktów
roślinnych mają również warunki glebowe, warunki uprawy i zbioru, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji [Czernyszewicz, 2008]. Technologia produkcji
w znacznym stopniu wpływa na jakość i bezpieczeństwo owoców i warzyw. Ilość
i rodzaj stosowanych nawozów oraz środków chemicznych do ochrony przed
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chwastami, szkodnikami czy chorobami grzybowymi w uprawie owoców i warzyw ma istotny wpływ na skład chemiczny, wartości odżywcze produktów oraz
obecność pozostałości. Jakość materiału siewnego oraz szkółkarskiego już w początkowej fazie zakładania plantacji determinuje wiele istotnych cech jakościowych późniejszych owoców czy warzyw związanych z przechowywaniem, przetwarzaniem i dystrybucją produktów. Warunki zbioru plonów, takie jak: termin,
technologia zbioru, warunki pogodowe, stosowane maszyny i czynności pozbiorcze (np. schładzanie owoców) istotnie wpływają na jakość owoców i ich trwałość
[Czernyszewicz, 2008]. Dowodzą tego wyniki badań Dris i in. [1996], Juna i in.
[1997], Rutkowskiego [1999], Skrzyńskiego [2006] i inne.
W pozbiorczym przygotowaniu produktów wykorzystywanych jest wiele technologii pozwalających poprawić jakość i bezpieczeństwo żywności. W niektórych
przypadkach charakter lub poziom zanieczyszczenia surowca może powodować,
że produkt musi przejść dezynfekcję za pomocą odpowiednich metod i technologii. Do dezynsekcji pakowanych winogron stołowych wykorzystywany jest np.
bromek metylu [Leesch i in., 2008]. Stosowanie wody chlorowanej jest standardem w dezynfekcji świeżo ściętych warzyw. Obawy związane z produkcją trihalometanów i innych związków rakotwórczych przyspieszają poszukiwania alternatyw. Potencjalnym substytutem okazał się ozon, który jest skuteczny w odniesieniu
do wielu gatunków warzyw [Dag i in., 2006]. Potwierdzają to także Selma i in.
[2007] oraz [2008]. Neutralną elektrolizowaną wodę poleca się jako skuteczną
alternatywę dla użycia chlorowanej wody w dezynfekcji minimalnie przetworzonej sałaty [Rico i in., 2008] i minimalnie przetworzonych warzyw [Abadias i in.,
2008]. Stosowanie napromieniowania ultrafioletowego do niszczenia patogenów
na świeżych produktach jest zalecane w połączeniu z Dobrą Praktyką Rolniczą
(GAP) i dobrymi praktykami wytwarzania (GMP) [Yam i in., 2004]. Na podstawie literatury można wnioskować, że technologia napromieniowania ma znaczny
potencjał zwiększenia bezpieczeństwa produktów roślinnych w procesie niszczenia patogenów. Bidawid i in. [2000] wskazują na wykorzystanie promieniowania
gamma do dezaktywacji wirusa zapalenia wątroby typu A na owocach i warzywach. Natomiast Molins i in. [2001] proponują stosowanie napromieniowania
jako „zimnej pasteryzacji” w celu zapewnienia bezpieczeństwa surowej żywności.
Również proces przechowywania owoców i warzyw musi być przeprowadzony
w odpowiednich warunkach, aby zapobiec uszkodzeniom produktu, które prowadzą do utraty jakości i zanieczyszczeń oraz mogą zagrozić ich bezpieczeństwu.
Przechowywane warzywa mogą być narażone na pasożytnicze i saprofityczne
infekcje bakteryjne i grzybicze, zaś owoce, najczęściej są atakowane przez grzyby, natomiast bardzo rzadko bywają zakażane przez bakterie. Dla spowolnienia
tempa degradacji produktów łatwo psujących się, zasadnicze znaczenie ma czas,
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w jakim od momentu zbioru, zastosuje się wstępne chłodzenie w celu obniżenia
temperatury. Metoda chłodzenia wstępnego jest w dużej mierze uzależniona od
rodzaju produktu i przy jej wyborze należy wziąć pod uwagę stosunek kosztów do
korzyści [Kasmire i Thompson, 1992; Mitchell, 1992]. Również procesy oddychania wielu gatunków owoców i warzyw można kontrolować, zmniejszając poziom
tlenu w w przechowalni i/lub podnosząc poziom dwutlenku węgla. Zabieg ten jest
znany jako przechowywanie w kontrolowanej atmosferze (CA). Lista zalecanych
warunków CA dla szerokiej gamy produktów znajduje się w publikacjach m.in.
Kader [1997] i Meheriuk [1990]. Przechowywanie w kontrolowanej atmosferze
(CA lub ULO) od dawna jest wykorzystywane jako metoda znacznie przedłużająca okres przechowywania jabłek poza to, co można osiągnąć tylko dzięki chłodzeniu [Meheriuk, 1990].

2.2.	 Dobra Praktyka Rolnicza w produkcji owoców i warzyw
Koncepcja Dobrej Praktyki Rolniczej (DPR, ang. Good Agricultur Practice,
GAP) rozwija się od ponad dwóch dekad i nadal ewoluuje. Da Cruz i in. [2006]
uważają GAP, obok GMP i HACCP, za podstawowy wymóg zapewnienia jakości
i bezpieczeństwa w produkcji podstawowej. GAP porównuje się z GMP stosowanym w przemyśle spożywczym, ale zasady, które są podstawą Dobrej Praktyki
Rolniczej w znacznym stopniu odnoszą się do zasad integrowanej ochrony roślin
(ang. IPM) oraz integrowanej produkcji (ang. ICM). W istocie zgodnie z zaleceniami LEAF [2000], GAP odpowiada zintegrowanemu zarządzaniu gospodarstwem (IFM – Integrated Farm Management).
Przestrzeganie zasad GAP wynika z dyrektywy azotanowej z dnia 12 grudnia
1991 r. o ochronie wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami
związkami azotu i fosforu pochodzącymi z rolnictwa. GAP i dyrektywa azotanowa
stanowią całość Konwencji Helsińskiej, dotyczącej ochrony wód Bałtyku przed
zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa. Polska, będąc sygnatariuszem tej
Konwencji, została zobowiązana do opracowania Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej [Konwencja, 1992].
Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej oraz zasady Dobrej Praktyki Rolniczej służyły, po uzyskaniu członkostwa w UE, do promowania proekologicznych zachowań w działalności rolniczej. Standardy te dotyczyły przede wszystkim wymogów
związanych z racjonalną gospodarką nawozami, środkami ochrony roślin, gospodarką na użytkach zielonych, ochroną wód i gleb, racjonalnym wykorzystaniem
ścieków i komunalnych osadów ściekowych, zachowaniem cennych siedlisk oraz
gatunków występujących na obszarach rolnych, a także zachowaniem czystości
i porządku w gospodarstwie [Król, 2015].
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Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 lutego 2005 r., art. 3/2a definiuje Dobrą Praktykę Rolniczą jako: (…) zalecane,
dozwolone lub zarejestrowane w kraju bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin w konkretnych warunkach na jakimkolwiek etapie produkcji, przechowywania,
transportu, dystrybucji i przetwarzania żywności i pasz.
Według FAO [2007] Dobra Praktyka Rolnicza (GAP, DPR) powinna polegać
na zrównoważonym podejściu do produkcji rolnej i procesów poprodukcyjnych
w celu zapewnienia bezpiecznej, wysokiej jakości żywności, dzięki temu przyczyniać się będzie do rozwiązywania problemów środowiskowych, gospodarczych
i społecznych. Zgodnie z wytycznymi FAO [2003] bezpieczeństwo i jakość żywności w Dobrej Praktyce Rolniczej bazuje na trzech filarach zrównoważonego rozwoju, są to: ekonomiczna efektywność, praktyki przyjazne dla środowiska i działania
akceptowalne społecznie.
Dobra Praktyka Rolnicza to wymagania odnoszące się do ochrony środowiska w zakresie produkcji rolnej, które stanowią obowiązkowe wymogi dla beneficjentów programu rolnośrodowiskowego i wsparcia działalności rolniczej na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW, ang. LFA). Dobra
Praktyka Rolnicza jest to zbiór norm i wskazówek bazujących na obowiązującym
w danym kraju prawie z zakresu ochrony środowiska oraz praktyk dotyczących
metod ograniczania negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko
naturalne. W ramach GAP rolnik zobowiązany jest do dbałości o środowisko naturalne, odpowiednie przechowywanie i stosowanie środków ochrony roślin oraz
nawozów. Ponadto powinien dbać o bezpieczeństwo osób zatrudnionych, o dobry
stan urządzeń rolniczych, czystość i porządek w gospodarstwie oraz prawidłowo
gospodarować odpadami. Praktyki te są obligatoryjne dla rolników, którzy gospodarują na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW, LFA,),
a także na obszarach szczególnie narażonych na wystąpienie podtopień lub suszy
oraz uczestniczą w programie rolnośrodowiskowym [Wiśniewska, 2011].
Najnowsza wersja Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej została opracowana w Polsce w 2002 roku przy współpracy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(MRiRW) oraz Ministra Środowiska (MŚ). Jest to zbiór zasad zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego [Duer i in. 2002]. Wymagania
Dobrej Praktyki Rolniczej zawarte w Kodeksie dotyczą:
•• urządzania i zarządzania gospodarstwem rolnym, włączając w to zagospodarowanie gruntów, organizację produkcji, bilans składników mineralnych
oraz substancji organicznej oraz integrowaną ochronę roślin;
•• ochrony wód przed zanieczyszczeniami;
•• ochrony gleb przed erozją i degradacją;
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••

ochrony powietrza przed zapyleniem i zadymieniem, substancjami odorowymi i gazami cieplarnianymi;
ochrony krajobrazu i zachowania bioróżnorodności, infrastruktury obszarów wiejskich.

Stosowanie GAP w Polsce wiąże się z przestrzeganiem zasad Zwykłej Dobrej
Praktyki Rolniczej (ZDPR), której zakres został określony w rozporządzeniu RM
z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania
pomocy finansowej na wsparcie działalności rolniczej na obszarach z ograniczeniami
naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tj. na tzw. obszarach ONW)
objętych Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 [Dz. U. 2004,
nr 73, poz. 657]. Szczegółowe wymagania prowadzenia działalności rolniczej
zgodnie z zasadami ZDPR zawiera załącznik 1. Dotyczą one w szczególności:
stosowania nawozów i ich przechowywania, rolniczego wykorzystania ścieków
w gospodarstwie, wykorzystania komunalnych odpadów ściekowych, stosowania
i przechowywania środków ochrony roślin, gospodarki na użytkach zielonych,
utrzymania czystości i porządku w gospodarstwie, ochrony siedlisk przyrodniczych, ochrony gleb i gospodarki wodnej. Celem tych obowiązkowych wymagań
jest niedopuszczenie do zanieczyszczenia środowiska naturalnego i produkcja
surowców roślinnych bezpiecznych dla zdrowia konsumenta.

2.3.	 Identyfikowalność w zapewnieniu ochrony konsumenta
przed spożyciem niebezpiecznej żywności
Obowiązek wdrożenia systemu śledzenia (ang. traceability) w przedsiębiorstwach sektora spożywczego, zgodnie z art. 18 rozporządzenia nr 178/2002, istnieje od 1 stycznia 2005 r. Obligatoryjne wprowadzenie możliwości prześledzenia
wstecz drogi od wyrobu gotowego do pochodzenia surowców wynika z realizacji
podstawowego zadania prawa żywnościowego, jakim jest zapewnienie wysokiego
poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi oraz ochrony interesów konsumentów
[Rozporządzenie (WE) nr 178/2002]. Jest to ważne w obliczu pojawiających się
od czasu do czasu „afer żywnościowych”, wynikających ze świadomego zafałszowania, skażenia lub zakażenia żywności i/lub paszy. W art. 3 pkt 15 wymienionego
rozporządzenia możliwość śledzenia zdefiniowano jako: możliwość kontrolowania
przemieszczania się żywności, paszy, zwierzęcia hodowlanego lub substancji przeznaczonej do dodania albo lub, która może być dodana do żywności lub paszy na
wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Przez etapy produkcji,
przetwarzania i dystrybucji należy rozumieć jakikolwiek etap, począwszy od produkcji podstawowej żywności (uprawy lub hodowli), poprzez jej przechowywanie,
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składowanie, transport, dystrybucję, sprzedaż lub dostarczenie konsumentowi
finalnemu.
Tak więc identyfikowalność dotyczy produktów żywnościowych, paszy, zwierząt hodowlanych lub substancji, jak również procesów produkcyjnych, umożliwiając ich śledzenie od klienta do gospodarstwa, gdzie został wyprodukowany, z możliwością wglądu w rejestry produkcji i nakładów na produkcję łącznie
z identyfikacją pochodzenia nasion stosowanych pestycydów itp. [Blackburn
i McClure , 2009].
Pojęcie identyfikowalności określane jest także w literaturze jako możliwość
śledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji jednostki poprzez analizę zapisów
pozwalających na identyfikację lub jako zdolność śledzenia partii produktu i jego
historii przez cały lub część łańcucha produkcyjnego [Moe, 1998]. System identyfikowalności wdraża się na dwóch poziomach: wewnętrzny system danej organizacji oraz system łańcucha dostaw. Wewnętrzny system identyfikowalności
związany jest z przepływem informacji dotyczących źródła i jakości surowców,
półproduktów i produktów wewnątrz przedsiębiorstwa, natomiast system identyfikowalności łańcucha dostaw dotyczy przepływu informacji w całym łańcuchu
i wszystkich jego ogniwach [Czarniecka-Skubina i Nowak, 2012].
Identyfikowalność to również możliwość monitorowania ruchu i pochodzenia
danego produktu (partii produkcyjnej) na każdym etapie łańcucha dostaw przez
wszystkie przedsiębiorstwa działające w danej branży, która umożliwia uzyskanie
danych z poprzedniego etapu łańcucha, a następnie dostarczenie informacji do
kolejnego etapu [ECR Europe, 2004].
Norma ISO 22005:2007 podając ogólne zasady i podstawowe wymagania dotyczące projektowania i wdrażania systemu identyfikowalności, jest pomocna we
wdrożeniu i utrzymaniu tego systemu w przedsiębiorstwie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 178/2002 [PN-EN ISO 22005:2007]. Wdrożenie systemu
opisanego w normie w organizacjach należących do sektora żywnościowego nie
jest obligatoryjne. System ten został stworzony w celu zapewnienia ochrony konsumentów przed możliwością ich narażenia na skutki zdrowotne związane ze spożyciem niebezpiecznej żywności. W normie ISO 22005:2007 identyfikowalność
zdefiniowano jako: zdolność śledzenia drogi paszy lub żywności przez określony(-e)
etap(-y) produkcji, przetwórstwa i dystrybucji. System ten obejmuje wszystkie dane
i działania umożliwiające otrzymanie pożądanych informacji o wyrobie i jego
składnikach w całym łańcuchu produkcji i użytkowania wyrobu lub w części tego
łańcucha. Przy czym droga może mieć związek z pochodzeniem materiałów, historią przetwarzania, jak i dystrybucją żywności lub paszy. Ważne jest, aby system
był możliwy do zweryfikowania i każdy element tego systemu był spójny z wyznaczonymi do osiągnięcia celami. A więc powinien być ukierunkowany na wyniki,
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a poza tym powinien uwzględniać różne wymagania, być akceptowalny ekonomicznie i wykonalny technicznie, a także dokładny, jak to jest wymagane. W razie
potrzeby powinien ułatwić wycofanie wyrobów niespełniających wymagań bądź
niebezpiecznych z dystrybucji i/lub od konsumenta.
W przypadku wystąpienia sygnałów o zagrożeniu, system elektronicznej wymiany danych udostępnianych przez przedsiębiorstwa powinien umożliwić ustalenie źródła pochodzenia zagrożenia oraz pomóc mu zapobiec. W przypadku produktów roślinnych istotne jest pochodzenie genetyczne roślin. Zapisy dotyczące
identyfikowalności pochodzenia muszą zawierać takie informacje, jak: gatunek,
odmianę, numer partii towaru i sprzedawcę nasion. Na pochodzenie materiału
nasiennego lub sadzonki wystawiane są certyfikaty pochodzenia lub paszporty,
które powinny być przechowywane przez 2 lata [Ustawa z dnia 18 grudnia 2003].
Informacje na temat pochodzenia produktów żywnościowych nisko przetworzonych mają szczególne znaczenie dla świadomości konsumentów, dostrzegających związek pomiędzy jakością żywności i żywienia a zdrowiem, jak również
etycznymi aspektami jej wytworzenia [Makała, 2018].

2.4.	 Integrowana produkcja owoców i warzyw
Integrowana Produkcja (IP) jest nowoczesnym systemem uprawy roślin,
uwzględniającym wymagania konsumentów co do jakości i bezpieczeństwa płodów rolnych oraz propagującym ochronę środowiska przyrodniczego. IP uwzględnia ochronę krajobrazu rolniczego oraz różnorodność biologiczną. Podstawą
systemu IP są następujące elementy: poprawny płodozmian i agrotechnika, racjonalne nawożenie na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania roślin oraz
stosowanie środków ochrony roślin tylko w uzasadnionych sytuacjach, aby jak
najmniej zagrażały one zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku naturalnemu.
Pierwszy zbiór zasad Integrowanej Produkcji Owoców (IPO), który został
uznany za pierwowzór i podstawę, na której stworzono współczesne zasady IPO
opublikowano w dokumencie „General Principles Guidelines and Standards for
Integrated Production Pome Fruits in Europe” [Olszak i in., 2004]. Głównym celem Integrowanej Produkcji jest uzyskanie optymalnej wydajności i dochodu
rolniczego na odpowiednim poziomie w taki sposób, aby chronić środowisko
i otaczający krajobraz rolniczy, a otrzymane produkty były najwyższej jakości,
bezpieczne dla ludzi [Wiśniewska, 2011]. W tym systemie gospodarowania
producent wytwarza wysokiej jakości płody rolne, dając pierwszeństwo metodom niechemicznym, minimalizując niepożądane efekty uboczne stosowanych
środków chemicznych oraz zwracając szczególną uwagę na ochronę środowiska
i zdrowie ludzi [Machecki (red.), 2005].
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W Polsce zasady integrowanej produkcji regulują: ustawa o ochronie roślin
z dnia 18 grudnia 2003 r. [Dz. U.2004 nr 111, poz. 94 z późn. zm.] i rozporządzenie MRiRW w sprawie integrowanej produkcji z 16 grudnia 2010 r. [Dz. U. z 2010 r.
nr 256, poz. 1722]. Nadzór nad Integrowaną Produkcją (IP) i jej wdrażaniem
prowadzi Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) oraz
upoważnione do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji IP podmioty
certyfikujące, których jest aktualnie dziewięć. Szczegółową metodykę prowadzenia Integrowanej Produkcji dla poszczególnych gatunków roślin sadowniczych
i warzyw zatwierdza główny inspektor PIORiN, zamieszczając na stronie internetowej https://piorin.gov.pl. [Czernyszewicz, 2012a]. Poświadczeniem stosowania
Integrowanej Produkcji roślin jest certyfikat wydawany na wniosek producenta.
Certyfikat ten wydaje jednostka certyfikująca, jeżeli producent roślin spełnia następujące wymagania:
1) ukończył szkolenie w zakresie Integrowanej Produkcji i posiada zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8
ustawy o środkach ochrony roślin [Dz. U. 2013 poz. 455];
2) prowadzi produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora i udostępnionych na stronie
internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa;
3) stosuje nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na
składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin;
4) dokumentuje prawidłowo prowadzenie działań związanych z Integrowaną
Produkcją;
5) przestrzega przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach;
6) w próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań, nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali
ciężkich;
7) przestrzega przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed
organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach.
Certyfikat poświadczający stosowanie Integrowanej Produkcji wydaje się na
okres niezbędny do zbycia wytworzonych produktów, jednak nie dłużej niż na 12
miesięcy [https://piorin.gov.pl].
Metodyki Integrowanej Produkcji roślin zawierają takie elementy, jak:
•• planowanie i zakładanie uprawy z uwzględnieniem doboru odmian;
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nawożenie z uwzględnieniem analiz gleby;
stosowanie racjonalnych sposobów regulowania zachwaszczenia;
pielęgnacja upraw;
ochrona przed chorobami i szkodnikami z uwzględnieniem metod niechemicznych;
zasady higieniczno-sanitarne;
listy obligatoryjnych czynności i zabiegów w systemie integrowanej produkcji roślin;
listy kontrolne IP;
ogólne zasady wydawania certyfikatów IP.

Do chwili obecnej opracowano metodyki dla 13 gatunków owoców (agrest,
aronia, borówki, brzoskwinie i morele, czereśnie, gruszki, jabłka, jeżyny, maliny,
porzeczki, śliwki, truskawki i wiśnie), 15 gatunków warzyw (brokuł, burak ćwikłowy, cebula, czosnek, kalafior, kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kalarepa,
kukurydza, marchew, ogórek gruntowy i pod osłonami, papryka, pomidor gruntowy i pod osłonami, sałata, szparag i szpinak) oraz 3 gatunków roślin rolniczych
(pszenicy, rzepaku i ziemniaków).

2.5.	 Produkcja owoców i warzyw metodami ekologicznymi
Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania o zrównoważonej, w obrębie
gospodarstwa, produkcji roślinnej i zwierzęcej, bazujący na środkach pochodzenia
biologicznego i mineralnego, które nie zostały poddane przetworzeniu w sposób technologiczny. Odrzucenie chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej jest
podstawą rolnictwa ekologicznego. Gospodarowanie metodami ekologicznymi
wykorzystuje naturalne zasoby gospodarstwa, zapewniając w ten sposób trwałą
żyzność gleby oraz jakość biologiczną płodów rolnych [Denisowski, 2012]. Rolnictwo ekologiczne to najbardziej przyjazna środowisku metoda produkcji rolniczej.
Dzięki uprawie bez agrochemii i kontrolowanym metodom produkcji, rolnictwo
ekologiczne przyczynia się do zachowania bioróżnorodności i ochrony zasobów
naturalnych, a także produkcji żywności wysokiej jakości. W takim rolnictwie,
jako uzupełnienie, wykorzystywane są również nieprzetworzone metodami przemysłowymi nawozy mineralne pochodzenia naturalnego [Sołtysiak (red.), 1995]
takie, jak obornik i kompost [Błażej, 2011].
Rolnictwo ekologiczne określane jest również jako biologiczne, organiczne lub biodynamiczne. Według Międzynarodowej Federacji Ruchów Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM) jest ono prowadzone przy uwzględnieniu 4 zasad:
zdrowotności, ekologii, sprawiedliwości i troskliwości [www.ifoam.org]. Zasada
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zdrowotności podkreśla znaczenie rolnictwa ekologicznego w potęgowaniu zdrowotności: gleby, roślin, zwierząt, człowieka i Ziemi. Zasada ekologii oznacza, że
rolnictwo ekologiczne pomaga podtrzymywać obieg materii i przepływ energii
w przyrodzie. Zasada sprawiedliwości podkreśla służebność rolnictwa ekologicznego w środowisku zamieszkałym przez ludzi i inne istoty. Zasada troskliwości
charakteryzuje sposób gospodarowania, który jest prowadzony w poczuciu odpowiedzialności za dobro obecnych i przyszłych pokoleń oraz za równowagę
w środowisku.
Według IFOAM, rolnictwo ekologiczne to system produkcji mający na względzie dobry stan gleb, ekosystemu i ludzi. Opiera się na procesach ekologicznych, bioróżnorodności oraz cyklach przemian dostosowanych do lokalnych uwarunkowań,
odrzucając niekorzystne w skutkach środki produkcji. Rolnictwo ekologiczne łączy
w sobie tradycje, innowacje i osiągnięcia nauki, wpływając korzystnie na środowisko, jednocześnie promuje sprawiedliwe relacje handlowe i wysoką jakość życia
wszystkich zaangażowanych [www.ifoam.org].
Produkty ekologiczne cenione są wśród konsumentów za ich smak i walory
zdrowotne. Wynika to z faktu, że prośrodowiskowy sposób produkcji związany
m.in. z restrykcjami odnośnie stosowania nawozów sztucznych, w tym mineralnych nawozów azotowych, przyczynia się do niższej, niż w przypadku produkcji
konwencjonalnej, emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo ważne jest, że system
ekologiczny wspiera małych, lokalnych producentów [Wasilewski, 2012].
W Polsce kwestie produkcji ekologicznej uregulowane są w ustawie o rolnictwie
ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r. [Dz. U. nr 116 poz. 975], a na poziomie
unijnym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
[Dz. U. UE L 189 z 20.07.2007, s.1 z późn. zm.]. W rozporządzeniu definiuje się
rolnictwo ekologiczne jako stosowanie metod ekologicznych na wszystkich etapach produkcji, przygotowania i dystrybucji.
W ustawie określono zadania i kompetencje organów administracji publicznej i innych jednostek organizacyjnych powiązanych z rolnictwem ekologicznym
w zakresie wykonania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 834/32007.
Zgłoszenia podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym przyjmują upoważnione jednostki certyfikujące, z wyłączeniem podmiotów zajmujących się wyłącznie handlem detalicznym produktami rolnictwa ekologicznego.
Wiarygodność produktów i zaufanie konsumentów zapewnia system certyfikacji produkcji. Zgodnie z art. 8 ustawy o rolnictwie ekologicznym, nadzór nad
jednostkami certyfikującymi oraz produkcją ekologiczną sprawuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHAR-S). Inspekcja realizuje
następujące zadania w zakresie rolnictwa ekologicznego [https://ijhars.gov.pl]:
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sprawuje nadzór nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi oraz
nadzór nad produkcją ekologiczną;
dopuszcza do swobodnego obrotu we Wspólnocie Europejskiej produkty
rolnictwa ekologicznego z krajów trzecich, przez sprawdzenie przesyłki
i potwierdzenie świadectwa kontroli;
gromadzi, przechowuje i przetwarza informacje o producentach w rolnictwie ekologicznym;
rozpatruje wnioski o pozwolenie na zastosowanie przewidzianych prawem
odstępstw od zasad produkcji ekologicznej.

W sprawowaniu nadzoru w zakresie wprowadzania do obrotu detalicznego
produktów ekologicznych IJHAR-S współpracuje z Inspekcją Handlową, która jest
organem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wraz z Inspekcją Weterynaryjną (IW) i Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(PIORiN).
Rozwojowi rolnictwa ekologicznego w Polsce i w Unii Europejskiej sprzyja
kierunek Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która wspiera środkami finansowymi metody produkcji przyjazne dla środowiska, w tym produkcję ekologiczną
[PROW na lata 2014–2020]. Duże znaczenie mają także wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa i aprobata żywności ekologicznej przez konsumentów.
Ograniczają rozwój rolnictwa ekologicznego wyższe ceny żywności ekologicznej
w porównaniu z cenami żywności konwencjonalnej, ekstensywny sposób produkcji oraz brak wyraźnej różnicy, w opinii konsumentów, pomiędzy cechami
żywności ekologicznej i produkowanej konwencjonalnie. W Polsce dodatkowo
czynnikami ograniczającymi są stosunkowo niska zamożność społeczeństwa oraz
rosnący popyt na żywność ekologiczną.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 podmioty gospodarcze
prowadzące produkcję ekologiczną powinny przestrzegać następujących zasad
ogólnych:
•• odpowiednio projektować procesy biologiczne i zarządzać nimi przy wykorzystaniu metod stosujących żywe organizmy i mechaniczne metody
produkcji, wykluczające stosowanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie i produktów z nich wytworzonych;
•• ograniczać stosowanie środków zewnętrznych i środków syntezy chemicznej;
•• dostosować zasady produkcji ekologicznej do wymaganego stanu sanitarnego, regionalnych różnic klimatycznych i warunków lokalnych, w tym
praktyk hodowlanych.
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Produkcja rolna prowadzona zgodnie z wymogami produkcji ekologicznej
może obejmować całe gospodarstwo lub jego część, lecz wyraźnie oddzieloną od
produkcji nieekologicznej. Podział gospodarstwa powinien być potwierdzony odpowiednią dokumentacją, dotyczącą ziemi, zwierząt i produktów używanych do
produkcji ekologicznej lub z niej wytworzonych. Gospodarstwa obowiązuje okres
przestawienia (konwersji) na metodę ekologiczną, który rozpoczyna się z chwilą
powiadomienia właściwych organów o zamiarze prowadzenia takiej działalności
i włączenia jej do systemu kontroli. Przy czym długość okresu konwersji zależy od
typu uprawy [art. 17 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007]. Zgodnie z art. 23
tego rozporządzenia przy znakowaniu i reklamie produktów rolnych można stosować określenia odnoszące się do ekologicznej metody produkcji, jeśli wszystkie
składniki produktu zostały wytworzone zgodnie z zasadami określonymi w ww.
rozporządzeniu. Dodatkowo na etykiecie należy umieścić nr identyfikacyjny organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej, a na produktach paczkowanych
również wspólnotowe logo produkcji ekologicznej. Oznaczenia te powinny być
czytelne, trwałe i umieszczone w widocznym miejscu. Tym zasadom znakowania
nie podlegają produkty pochodzące z gospodarstw będących w okresie konwersji.
Planując uprawę roślin ogrodniczych metodami ekologicznymi, należy zwrócić
uwagę na:
•• odpowiednią lokalizację plantacji;
•• wybór stanowiska i jego przygotowanie, uwzględniające właściwe przedplony i zabiegi uprawowe;
•• dobór gatunków i odmian roślin mało podatnych na choroby i szkodniki
oraz o zróżnicowanym terminie dojrzewania;
•• właściwe prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w okresie wegetacji roślin,
w tym szczególnie zwalczania chwastów, nawożenia, ochrony roślin przed
chorobami i szkodnikami oraz nawadniania;
•• zapewnienie odpowiedniego zbioru płodów i przygotowania ich do obrotu.

2.6.	 System GMP/GHP w sadownictwie i warzywnictwie
Podstawą zapewnienia bezpieczeństwa żywności są obecnie Dobra Praktyka
Produkcyjna i Dobra Praktyka Higieniczna (GMP/GHP) oraz system HACCP.
Podejście do bezpieczeństwa żywności, którego podstawą są te systemy ma zastosowanie we wszystkich segmentach łańcucha żywnościowego „od pola do stołu”
[Baltić i in., 2012]. Systemy dobrych praktyk: produkcyjnej i higienicznej zawierają wymagania dotyczące procesów, które są niezbędne do wyprodukowania żywności bezpiecznej dla zdrowia konsumentów oraz elementy istotne dla poprawnej
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implementacji systemu HACCP. GMP/GHP stanowią program warunków wstępnych do wdrożenia systemu HACCP.
Definicję Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) zawarto w ustawie z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia [Dz. U. nr 171, poz. 1225
z późn. zm.].
Dobra Praktyka Produkcyjna (Good Manufacturing Practice) to: działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności
oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywała
się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem.
Wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej dotyczą [Kołożyn-Krajewska i Sikora, 2010]:
•• podstawowych czynników utrzymania higienicznych warunków środowiska;
•• zapobiegania przenikaniu z zewnątrz owadów, ptaków i innych zwierząt;
•• warunków magazynowania sprzętu, substancji chemicznych i produktów
spożywczych;
•• zapewnienia odpowiedniego miejsca na rozmieszczenie urządzeń produkcyjnych i magazynowych;
•• właściwej wentylacji w budynkach;
•• utrzymania całości w dobrym stanie technicznym;
•• skuteczności oświetlenia;
•• gospodarki wodno-ściekowej;
•• procedur mycia i dezynfekcji;
•• kontroli pracowników związanej z przeciwdziałaniem zakażeniom żywności.
Należy podkreślić, że spełnienie wymagań dotyczących wyszczególnionych
obszarów GMP powinno być przede wszystkim zgodne z aktualnymi przepisami prawa. Powinno się również dążyć do spełnienia pozostałych wymagań, o ile
mogą one mieć wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa wytwarzanych produktów
[Kołożyn-Krajewska i Sikora, 2010].
Z powyższego wynika, że warunkiem postępowania zgodnego z zasadami
GMP jest zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego oraz higieny budynków
i budowli, jak również stosowanych urządzeń i sprzętu, przeszkolenie pracowników w zakresie wykonywania prac wymaganych technologią produkcji i ich dokumentowania oraz higieny osobistej i na stanowisku pracy, a także postępowania
w sytuacji stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości.
Dobrą Praktykę Higieniczną (Good Hygienic Practice, GHP) zdefiniowano
w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jako:
działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane
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i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.
Obligatoryjne przepisy higieny w produkcji podstawowej i działaniach powiązanych oraz wytyczne dobrej praktyki higieny zawiera załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych [Dz. U. L 139 z 30.04.2004]. Rozporządzenie to nie ma zastosowania do produkcji podstawowej na własny domowy użytek, domowego przygotowania, przetwarzania lub składowania żywności
na własny domowy użytek oraz bezpośrednich dostaw małych ilości produktów
przez producenta surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego detalisty
bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Wymagania obligatoryjne
w odniesieniu do produkcji roślinnej mają zastosowanie do produkcji podstawowej oraz działań powiązanych, takich jak: transport, składowanie, przetwarzanie
surowców w miejscu produkcji, które nie zmienia znaczenie ich charakteru oraz
transport takich produktów z miejsca produkcji do zakładu.
Przedsiębiorstwa sektora spożywczego, począwszy od produkcji podstawowej,
obowiązują odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego i krajowego, odnoszące
się do kontroli zagrożeń w produkcji podstawowej oraz działaniach powiązanych.
Przepisy higieny nakładają na przedsiębiorstwa sektora spożywczego obowiązek
zapewnienia, w szerokim zakresie, ochrony surowców i produktów ich przetworzenia przed zanieczyszczeniami z: powietrza, ziemi, wody, nawozów, środków
ochrony roślin oraz biocydów, a także ze składowania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów oraz innych środków odnoszących się do zdrowia roślin,
które mogą mieć wpływ na zdrowie ludzkie. Przedsiębiorstwa te mają obowiązek
utrzymania w czystości obiektów (poprzez czyszczenie i w miarę potrzeby dezynfekowanie), wyposażenia, pojemników, skrzyń i pojazdów. Muszą także zapewnić
higieniczne warunki produkcji, transportu i składowania produktów żywnościowych. Powinny one zapewnić, że personel przetwarzający środki spożywcze jest
zdrowy i przechodzi stosowne szkolenia w zakresie ryzyka zdrowotnego. Przedsiębiorstwa te powinny podjąć działania mające na celu przeciwdziałanie zanieczyszczeniu produktów przez zwierzęta lub szkodniki, a ponadto zanieczyszczeniu
w wyniku składowania i przetwarzania odpadów i substancji niebezpiecznych oraz
stosowania niewłaściwej jakości wody. Środki ochrony roślin i biocydy powinny
być stosowane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami prawa. Podejmując wszelkie działania, należy uwzględnić wyniki analiz wykonywanych na materiale roślinnym lub innym, zwłaszcza te, które są istotne dla zdrowia ludzi. Przedsiębiorstwa,
których dotyczy wskazane rozporządzenie powinny także podjąć odpowiednie
działania korygujące i zapobiegawcze, jeśli wskazują na to wyniki urzędowych
kontroli [Czernyszewicz, 2012].
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Rozporządzenie nr 852/2004 obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. Zgodnie z zapisami w tym rozporządzeniu przedsiębiorstwa sektora spożywczego mają również
obowiązek dokumentowania działań podejmowanych w celu kontroli zagrożeń.
Proporcjonalną do charakteru i rozmiaru przedsiębiorstwa dokumentację należy
przechowywać odpowiednio długo i we właściwy sposób, aby móc w razie potrzeby udokumentować właściwemu organowi kontroli prowadzone działania w celu
kontroli zagrożeń. Dokumentacja taka powinna w szczególności obejmować informacje na temat:
•• jakiegokolwiek użycia środków ochrony roślin i biocydów;
•• wszelkiego występowania szkodników lub chorób, które mogą mieć wpływ
na bezpieczeństwo produktów pochodzenia roślinnego;
•• wyników analiz przeprowadzonych w przedsiębiorstwie, które są istotne
z punktu widzenia zagrożenia zdrowia ludzkiego.
W unijnych przepisach wskazuje się, że wytyczne wspólnotowe dotyczące dobrej praktyki powinny uwzględniać właściwe kodeksy praktyki z Codex Alimentarius (Kodeks Żywnościowy) oraz wymienione w załączniku I rozporządzenia
(WE) nr 852/2004 w zakresie produkcji podstawowej i działaniach powiązanych.
Zakres wytycznych Dobrej Praktyki Higieny obejmuje informacje na temat
zagrożeń, które mogą powstać oraz działań mających na celu ich kontrolę. Zagrożenia mogą być powodowane przez różne zanieczyszczenia, np. mikotoksynami,
metalami ciężkimi i materiałami radioaktywnymi. Mogą pochodzić z różnych źródeł: wody, odpadów organicznych i nawozów. Dlatego zalecenia odnoszą się do:
•• odpowiedniego stosowania środków ochrony roślin i biocydów oraz ich
monitorowania;
•• usuwania odpadów i śmieci;
•• stosowania środków ochronnych mających na celu zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi za pośrednictwem żywności;
•• obowiązku powiadamiania właściwych organów o przypadkach zaistniałych
chorób lub zanieczyszczeń;
•• praktyk, procedur oraz metod mających na celu zapewnienie właściwych
warunków produkcji, przetwarzania, pakowania, składowania i transportowania żywności;
•• efektywnego czyszczenia i kontroli szkodników.
Dobra Praktyka Higieniczna to zatem wszystkie działania podejmowane
w produkcji, jak również w obrocie środkami przeznaczonymi do spożycia z zachowaniem warunków zapewniających środkom spożywczym odpowiednią jakość zdrowotną [Kołożyn-Krajewska i Sikora, 2010].
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W 2009 r. Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), która działa w ramach ONZ, opublikowała wytyczne Komisji Kodeksu Żywnościowego dotyczące
praktyki higienicznej w produkcji i pakowaniu owoców i warzyw przeznaczonych
do konsumpcji w stanie świeżym. Wytyczne Komisji Kodeksu Żywnościowego
dotyczące wymagań higienicznych oraz Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), pomagają kontrolować zagrożenia świeżych
owoców i warzyw. Obejmują one wszystkie etapy począwszy od produkcji do pakowania. Wytyczne są pomocne w kontroli zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych, które są związane z poszczególnymi etapami wytwarzania
świeżych owoców i warzyw. Ich uwzględnienie jest ważne ze względu na zróżnicowane warunki środowiskowe prowadzenia produkcji i pakowania świeżych
owoców i warzyw oraz stosowane metody produkcji. Sądzi się, że trudności we
wdrożeniu postanowień zawartych w Kodeksie mogą mieć zwłaszcza małe gospodarstwa, prowadzone metodami tradycyjnymi. Wytyczne te są zbiorem norm
i zaleceń uznawanych na forum międzynarodowym. Nie są one obligatoryjne,
ale są wykorzystywane przez odpowiednie urzędowe organy kontroli żywności,
przemysł rolno-spożywczy, środowiska naukowe i zainteresowanych tą problematyką [Czernyszewicz, 2012]. Kodeks, w części dotyczącej produkcji podstawowej
owoców i warzyw, obejmuje wytyczne dotyczące [Kodeks, 2010]:
•• higieny środowiska;
•• higieny produkcji świeżych owoców i warzyw;
•• obsługi, przechowywania i transportu produktów;
•• czyszczenia, utrzymania i warunków sanitarnych.
Rozdział dotyczący higieny w produkcji świeżych owoców i warzyw jest najbardziej rozbudowany i zawiera zalecania dotyczące [Kodeks, 2010]:
•• stosowania rolniczych środków produkcji, takich jak: woda, nawozy organiczne, gleba, środki chemiczne, urządzenia związane z uprawą pod
osłonami;
•• zaopatrzenia w wodę;
•• systemu kanalizacyjnego i odprowadzającego;
•• zdrowia i higieny personelu;
•• wyposażenia związanego z uprawą i zbiorem owoców i warzyw.
W Kodeksie [2010] znalazły się również wytyczne odnośnie:
•• zabezpieczenia przed krzyżowymi zanieczyszczeniami podczas obsługi,
przechowywania i transportu owoców i warzyw z pola do przechowalni;
•• programów, procedur i metod czyszczenia produktów;
•• systemów kontroli szkodników;
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zarządzania odpadami.

W części dotyczącej pakowania świeżych produktów Kodeks [2010] zawiera
postanowienia dotyczące:
•• projektu i urządzenia pakowni;
•• utrzymania i warunków sanitarnych;
•• higieny personelu;
•• kontroli działań, aby przeciwdziałać zagrożeniom świeżych owoców i warzyw;
•• systemu kontroli higieny.
System kontroli higieny obejmuje:
•• kontrolę czasu i temperatury;
•• pozbiorczego stosowania wody;
•• traktowania środkami chemicznymi;
•• chłodzenia świeżych owoców i warzyw.
Wytyczne odnośnie materiału wejściowego (owoców i warzyw) przeznaczonego do przechowywania, procesu pakowania, użycia wody w pakowni oraz dotyczące zarządzania i nadzoru odwołują się do ogólnych zasad higieny żywności.
W Kodeksie podkreśla się potrzebę prowadzenia dokumentacji i zapisów, aby
poprawić wiarygodność i skuteczność kontroli bezpieczeństwa owoców i warzyw. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie ważne informacje dotyczące
[Kodeks, 2010]:
•• produkcji i pakowania;
•• dostawców środków produkcji;
•• ilości zastosowanych środków produkcji;
•• praktyk dotyczących nawadniania;
•• stosowania środków chemicznych;
•• danych odnośnie jakości wody;
•• kontroli szkodników;
•• harmonogramów czyszczenia pomieszczeń, wyposażenia, urządzeń i kontenerów w gospodarstwie;
•• temperatury chłodzenia i przechowywania świeżych produktów;
•• środków chemicznych stosowanych do pozbiorczego traktowania owoców
i warzyw.
Procedury dotyczące wycofania produktów z rynku odwołują się do ogólnych
zasad higieny żywności oraz dodatkowo zawierają wytyczne w celu zapewnienia
skutecznej i szybkiej identyfikacji produktów, aby można było określić drogę produktów od dystrybucji do pola, włącznie z identyfikacją osób (jeśli to możliwe),
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które dotykały produktów na etapie produkcji i pakowania oraz wraz z określeniem pochodzenia stosowanych środków produkcji. Do ogólnych zasad higieny
żywności odwołują się wytyczne dotyczące [Kodeks, 2010]:
•• utrzymania warunków sanitarnych w pakowni;
•• higieny personelu pakującego;
•• transportu;
•• informacji o produkcie;
•• świadomości konsumenta;
•• szkoleń pracowników.
Komisja Kodeksu Żywnościowego podkreśla szczególne znaczenie świadomości wśród pracowników Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki
Higienicznej (GHP), ich roli i odpowiedzialności w ochronie świeżych owoców
i warzyw przed zanieczyszczeniami lub zepsuciem oraz wiedzy i umiejętności
pracujących na etapie uprawy i zbiorów oraz pakowania świeżych owoców i warzyw. W tym celu wskazuje się, że programy szkoleń powinny uwzględniać [Kodeks, 2010]:
•• specyfikę owoców i warzyw oraz ich podatność na zakażenia przez organizmy patogenne;
•• możliwości zanieczyszczeń mikrobiologicznych, chemicznych oraz fizycznych podczas stosowania środków produkcji, zatrudnienia pracowników,
przechowywania, pakowania świeżych owoców i warzyw, przetwarzania
oraz obróbki na etapie konsumpcji;
•• zagadnienie znaczenia zdrowia i higieny personelu dla bezpieczeństwa żywności, w tym mycia rąk, używania sanitariatów, technik utrzymania higieny
podczas transportu, dystrybucji, przechowywania i konsumpcji świeżych
owoców i warzyw.
Analiza ogólnych wytycznych zawartych w rozporządzeniu nr 852/2004, pomijając wymagania specyficzne dla danej produkcji, wykazuje wysoki stopień
zbieżności obligatoryjnych wymagań z wytycznymi prawa międzynarodowego
dotyczącymi dobrej praktyki higienicznej w produkcji owoców i warzyw.
W podsumowaniu należy podkreślić, że trudno jest oddzielić systemy GMP
i GHP oraz wdrożyć je oddzielnie, bowiem wymagania obu łączą się i zależą jedne
od drugich. W zakładach przetwórstwa żywności po opracowaniu i wdrożeniu zasad GHP/GMP kolejnym etapem jest opracowanie i wdrożenie systemu HACCP.
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2.7.	 System HACCP
Koncepcja systemu HACCP zrodziła się na przełomie lat 50. i 60. ub. wieku
w Stanach Zjednoczonych, jako wynik połączonych wysiłków NASA (Państwowej Agencji ds. Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) oraz laboratoriów wojskowych w celu wprowadzenia tzw. programów „zero-defects” przy produkcji żywności, a więc gwarantujących w sposób niezawodny i skuteczny jej bezpieczeństwo.
W 1975 r. system HACCP został oficjalnie zaaprobowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), zaś w 1980 r. na tym samym forum przedstawiono jego ogólne
zasady i definicje. W 1983 r. system został uznany jako istotne narzędzie w nadzorze
nad produkcją żywności, a następnie w 1993 r. przyjęty przez Komisję Kodeksu
Żywnościowego (Codex Alimentarius). W tym samym roku, na mocy dyrektywy
93/43 ds. higieny, zobowiązano kraje członkowskie do sukcesywnego wprowadzania
systemu HACCP w przemyśle spożywczym [Turlejska i Pilzner, 2003].
System HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point System) –
system analizy zagrożeń i krytyczny punkt kontroli jest najczęściej na świecie
wdrażanym systemem zapewnienia bezpieczeństwem żywności [Niu Chun'e i in.,
2006]. Wdrożenie systemu HACCP wiąże się z systemowym postępowaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia
jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności. System ten ma na celu
określenie metod ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korekcyjnych. Jest
zalecany przez ekspertów FAO/WHO i Komisję Kodeksu Żywnościowego (Codex
Alimentarius) oraz prawo unijne i krajowe. Wynika to z faktu, że najważniejszym
aspektem jakości żywności dla konsumentów jest jej bezpieczeństwo. W związku
z wymaganiami prawa i konsumentów, producenci muszą zapewnić bezpieczną
żywność [Sikora, 2005]. Z przepisów prawa wynika, że wdrożenie zasad systemu HACCP jest obowiązkowe w sektorze żywnościowym na wszystkich etapach
produkcji, przetwórstwa i dystrybucji żywności, poza produkcją podstawową, zaś
certyfikacja tego systemu jest dobrowolna [Czernyszewicz, 2012].
Jednym z zadań wstępnych podczas wdrażania planu HACCP jest przeprowadzenie analizy zagrożeń. Proces przeprowadzania analizy zagrożeń składa się
z dwóch etapów. Pierwszy z nich ma celu identyfikację zagrożeń. W drugim etapie
zespół HACCP musi rozważyć z jaką siłą dane zagrożenia mogą oddziaływać na
bezpieczeństwo produktów i jakie potencjalne ryzyka muszą być uwzględnione
w planie HACCP [Baltić i in., 2009].
Sądzi się, że w gospodarstwach, w których procesy rolnicze są stosunkowo
proste, HACCP może powodować niepotrzebne trudności. Poza tym koszty
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wdrożenia i utrzymania systemu HACCP mogą okazać się zbyt wysokie dla producenta rolnego. Jeśli decyzja o wdrażaniu systemu HACCP nie zostanie podjęta,
konieczne będzie stosowanie metod alternatywnych w celu zapewnienia właściwego zarządzania procesami rolniczymi, by kontrolować produkty pod kątem bezpieczeństwa żywności [Turlejska i Pilzner, 2003]. Zdaniem Adams [2002] koncepcja
HACCP realizowana w gospodarstwie lub organizacji producentów wymaga stosowania równolegle dobrych praktyk. W produkcji podstawowej może to być GAP,
wykorzystywana do zarządzania aspektami bezpieczeństwa żywności w uprawie.
Dichev [2004] wskazuje główne korzyści dla producentów żywności z integracji
systemu HACCP z systemem GMP/GHP. Wykazano, że program realizowany na
podstawie systemu HACCP, który zawiera zasady przeprowadzania oceny ryzyka i ustanawiania punktów kontrolnych, w których stosowane są Dobre Praktyki
Rolnicze (GAP), zmniejsza ryzyko niebezpieczeństwa płodów w gospodarstwie
[Powell i in., 2002; Luedtke i in., 2003]. Kokkinakis i in., [2007] są zadnia, że Dobra
Praktyka Rolnicza może ułatwić produkcję roślin wysokiej jakości i bezpiecznych
mikrobiologicznie. Dobra Praktyka Rolnicza powinna być również stosowana,
gdy gospodarstwo wdrożyło system HACCP, ponieważ zapewnia podstawy, na
których skuteczniej funkcjonuje system HACCP oraz na poziomie gospodarstwa
wspomaga jego wdrażanie. Według Blackburn i in., [2009] zakres Dobrej Praktyki
Rolniczej jest szerszy niż kwestie bezpieczeństwa żywności i obejmuje również
wiele innych elementów praktyki rolniczej. Dobra Praktyka Rolnicza (GAP) może
być w niektórych przypadkach wykorzystywana do zapewnienia bezpieczeństwa
żywności zamiast HACCP, jednak zdaniem da Cruz i in. [2006], GAP stanowi podstawową strukturę, na której można budować system HACCP w gospodarstwie.
Program Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP) jest warunkiem wstępnym wdrożenia
systemu HACCP w produkcji podstawowej na poziomie pola.
Według Komisji Kodeksu Żywnościowego podstawą koncepcji systemu
HACCP jest siedem zasad [CCFH, 2001]:
•• Zasada 1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń.
•• Zasada 2. Określenie krytycznych punktów kontroli (CCP).
•• Zasada 3. Ustalenie limitów krytycznych.
•• Zasada 4. Ustanowienie systemu monitorowania kontroli CCP.
•• Zasada 5. Ustalenie działań naprawczych, które należy podjąć podczas monitorowania (wskazanie, że dany CCP nie jest pod kontrolą).
•• Zasada 6. Ustanowienie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia HACCP
(czy system działa skutecznie).
•• Zasada 7. Ustalenie dokumentacji dotyczącej wszystkich procedur i zapisów
odpowiednich do tych zasad i ich zastosowania.
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W ustalaniu Krytycznych Punków Kontroli przydatne jest drzewo decyzyjne.
Postępowanie zgodne z tym narzędziem przedstawiono na rys. 2.1.

* Powtórzyć dla następnego zidentyfikowanego zagrożenia w tym procesie. Każdy „STOP” systemu powinien
być udokumentowany.
** Poziomy akceptowane i nieakceptowane wymagają wyraźnego zidentyfikowania podczas identyfikowania
CCP w planie HACCP.

Rysunek 2.1.	 Drzewo decyzyjne do ustalania Krytycznych Punktów Kontroli (CCP)
Źródło: Kodeks Żywnościowy. Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej, 2004.
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Weryfikacja może być przeprowadzona tylko w ramach działającego systemu
HACCP. Wcześniej należy ustalić procedury weryfikacji, dotyczy ona odpowiedzi
na pytanie: Czy robimy to, co zaplanowaliśmy do zrobienia? [ILSI, 1999]. Definiuje się ją jako zastosowanie metod, procedur, testów i innych ocen, oprócz monitorowania, w celu określenia zgodności z planem HACCP [CCFH, 2001].
Monitorowanie jest zdefiniowane jako akt przeprowadzenia zaplanowanej sekwencji obserwacji lub pomiarów oraz kontroli parametrów do oceny, czy CCP jest
pod kontrolą [CCFH, 2001].
Trzon dokumentacji systemu stanowi plan HACCP i dokumenty, na które
składają się wszelkie instrukcje technologiczne i higieniczne powiązane z systemem HACCP, rejestry danych pomiarowych i korygujących, rejestry działań weryfikacyjnych, które będą potwierdzały funkcjonowanie systemu. Dokumentacja
powinna być prowadzona w sposób, który umożliwi szybki dostęp do poszukiwanych załączników do planu HACCP. Przykładami dokumentacji prowadzonej
w systemie HACCP są:
•• analiza zagrożeń;
•• procedury ustalenia punktów CCP;
•• procedury ustalenia wartości parametrów krytycznych;
•• zmiany wprowadzone w systemie HACCP (np. w zakresie przeznaczenia
produktu, parametrów procesu, pakowania itp.).
Przykładami zapisów w systemie HACCP są:
•• wyniki działań monitoringowych podjęte w CCP;
•• dane wskazujące na odchylenia i związane z tym działania korygujące;
•• dane na temat modyfikacji w systemie HACCP.
Zapisy dokumentujące funkcjonowanie systemu HACCP powinny zawierać
[Kołożyn-Krajewska i Sikora 2010]:
•• przyjęcie i ocenę jakości surowców;
•• rejestry kontroli parametrów w CCP i CP;
•• zapisy dotyczące mycia i dezynfekcji;
•• zapisy z monitorowania CCP;
•• działania zapobiegawcze;
•• działania korygujące podjęte w czasie procesu;
•• szkolenia pracowników;
•• zmiany w dokumentacji;
•• raporty z audytów;
•• zapisy z przeglądów wykonanych przez kierownictwo.
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Należy zadbać, aby dokumentacja operacyjna systemu miała jednolity charakter, a zapisy były właściwie oznaczone w celu ich łatwej i jednoznacznej
identyfikacji.
Sperber [2005] wskazuje na pewne ograniczenia w stosowaniu systemu
HACCP w przypadku kontroli zagrożeń „od pola do stołu”. Według autora działania podejmowane w obszarze bezpieczeństwa żywności na poziomie gospodarstwa powinny dotyczyć ustanowienia warunków wstępnych HACCP, a nie krytycznych punktów kontrolni. Należy zauważyć, że w wielu przypadkach kontrola
zagrożeń, które pojawiają się na poziomie gospodarstwa, zwłaszcza w przypadku
patogenów takich jak wirusy, bakterie i grzyby, nie może być podejmowana w gospodarstwie. Niektóre z nich można rozwiązać tylko w przetwórstwie żywności,
na przykład poprzez zastosowanie odpowiedniej obróbki cieplnej, która zniszczy
mikroorganizmy. Możliwość pełnego wdrożenia systemu HACCP w powyższym
przypadku może być ograniczona.
Według Panisello i Quantick [2001], wdrażanie systemu HACCP przez rolników będzie stanowić dla nich wiele wyzwań, zwłaszcza dla tych z ograniczonym
dostępem do odpowiedniej wiedzy na temat systemu i kwestii bezpieczeństwa
żywności oraz ze względu na środki niezbędne do wdrożenia i utrzymania tego
systemu. Naukowcy zidentyfikowali trzy typy barier utrudniających osiągnięcie
sukcesu we wdrażaniu programów, których podstawą jest system HACCP:
1) bariery związane z wiedzą – wiedza i zrozumienie programu;
2) bariery podstawowe – akceptacja zasad programu i przekonanie, że działania będą miały wpływ na bezpieczeństwo żywności;
3) bariery behawioralne, takie jak przydzielenie odpowiednich zasobów (czasu, pieniędzy, personelu) na potrzeby wdrożenia i utrzymania programu.
Wydaje się, że trudno jest oczekiwać od plantatorów przestrzegania standardów i realizacji wyznaczonych zestawów wytycznych systemu HACCP. Organizacje branżowe i ich członkowie – producenci muszą otrzymywać zarówno wsparcie
świata nauki, zapewniające im dostęp do najnowszych informacji i szkoleń, jak
i zachętę do przyjmowania i wdrażania nowych praktyk.
Zdaniem Mortimore i Wallace [2001] oraz Early [2002] jeśli bezpieczeństwo
żywności ma zostać osiągnięte, to plan HACCP musi być skutecznie wdrożony,
a następnie system HACCP utrzymany. Harmonizacja międzynarodowych norm
dotyczących żywności, których częścią jest system HACCP oraz zwiększenie
świadomości społeczeństwa i rządów w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, doprowadziły producentów do optymalizacji procesów produkcyjnych oraz
systemów jakości w celu zapewnienia konsumentom bezpiecznych produktów,
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o dobrej jakości, akceptowanych cechach sensorycznych i w konkurencyjnej cenie
[Lapierre, 2001].

2.8.	 System zarządzania bezpieczeństwem żywności według normy
ISO 22000
System zarządzania bezpieczeństwem żywności według wymagań normy
ISO 22000 jest systemem dobrowolnym, który może być z powodzeniem stosowany na etapie produkcji podstawowej, jak i w dalszych etapach procesu produkcji, przetwórstwa i dystrybucji żywności [Czernyszewicz, 2012]. Może być więc
stosowany przez wszystkie organizacje bezpośrednio lub pośrednio uczestniczące
w łańcuchu żywnościowym, m.in. producentów żywności, dodatków do żywności,
rolników oraz firmy świadczące usługi żywieniowe i cateringowe [Kołożyn-Krajewska i Sikora, 2010]. Zgodnie z wytycznymi – normy i zapisy w niej zawarte
mają zastosowanie do każdej (wszystkich) organizacji, która uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio w funkcjonowaniu łańcucha żywnościowego i chce wykazać swoją zdolność do panowania nad zagrożeniami bezpieczeństwa żywności
w celu zapewnienia, że jest ona bezpieczna w momencie jej konsumpcji przez
człowieka [ISO 22000]. Została ona opracowana w taki sposób, by jej budowa
nie różniła się od innych systemów zarządzania wspierających bezpieczeństwo
żywności i mogła być bez problemu z nimi zintegrowana. Dzięki podobieństwu
w konstrukcji i strukturze do normy ISO 9001 i ISO 14001, możliwa jest skuteczna
i efektywna integracja w przedsiębiorstwie z systemami zarządzania jakością oraz
zarządzania środowiskowego [Czernyszewicz, 2012].
Międzynarodowa norma ISO 22000 została opracowana w odpowiedzi na
zapotrzebowanie przedsiębiorstw i konsumentów, dla zarządzania bezpieczeństwem żywności. Norma ISO 22000 ma wspomóc przedsiębiorstwa w zarządzaniu systemem bezpieczeństwa żywności, biorąc również pod uwagę obowiązujące
wymagania prawne w danym kraju [http://www.iso-22000.pl/]. Podstawowym
elementem zapewnienia bezpieczeństwa żywności zgodnego z normą ISO 22000
jest program warunków wstępnych oraz plan HACCP. Program warunków wstępnych (ang. prerequisite programme, PRP) to według definicji zawartej w normie:
podstawowe uwarunkowania lub działania, które są niezbędne do utrzymania higienicznego środowiska w obrębie łańcucha żywności, odpowiednie do produkcji,
utrzymania i dostarczania bezpiecznego produktu gotowego i żywności do konsumenta, np. w produkcji żywności GMP. W zależności od segmentu, w jakim działa
organizacja i jej typu, są stosowane odpowiednie operacyjne programy wstępne.
Przykładami PRP są: Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP), Dobra Praktyka Rolnicza (GAP), Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), Dobra Praktyka Dystrybucyjna
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(GDP) oraz Dobra Praktyka Handlowa (GTP). Programy wstępne (PRPs) stanowią podstawę do opracowania odpowiednich do specyfiki firmy wstępnych programów operacyjnych (ang. operational prerequisite programme, oPRPs). Zgodnie
z wymaganiem normy ISO 22000, należy ustanowić, dokumentować, utrzymywać
i aktualizować operacyjne programy wstępne PRPs, biorąc pod uwagę poniższe
aspekty podczas ich ustalania:
•• projekty i konstrukcje budynków i urządzeń;
•• projekty i plany terenu, włączając przestrzeń pracowniczą oraz udogodnienia pracownicze;
•• wentylację, wodę, energię i inne media;
•• usługi wspomagające, włączając zarządzanie gospodarką ściekową i gospodarką odpadami, odpowiedni sprzęt oraz jego użyteczność w czyszczeniu
i utrzymaniu.
Operacyjne programy wstępne (oPRP) oraz plan HACCP powinny być udokumentowane. Dokumentacja operacyjnego programu wstępnego obejmuje następujące uregulowania dla:
•• nadzorowania otoczenia zewnętrznego budynków, maszyn;
•• sprzętu, w tym aparatury kontrolno-pomiarowej;
•• gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami;
•• gospodarki mediami: powietrzem, parą i lodem;
•• zarządzania zakupami surowców, materiałów i usług;
•• przechowywania i składowania surowców, wyrobów gotowych.
Dokumentacja planu HACCP, dla każdego zidentyfikowanego CCP, powinna
zawierać m.in. następujące informacje:
•• zagrożenia bezpieczeństwa żywności, które należy nadzorować w CCP;
•• środki nadzoru;
•• wartości krytyczne;
•• działania korygujące;
•• procedury monitorowania;
•• oraz odpowiedzialność i uprawnienia.
Innym istotnym elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności jest komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna. W ramach komunikacji zewnętrznej, organizacje należące do łańcucha żywnościowego mają możliwość
przekazywania wzajemnie informacji dotyczących wyrobów w aspekcie ich bezpieczeństwa. W normie zawarto wymagania, aby organizacja ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała komunikację wewnętrzną, w tym skuteczną komunikację
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z personelem w zakresie czynników wpływających na bezpieczeństwo żywności.
Komunikacja w organizacji powinna być udokumentowana w postaci zapisów
[Czernyszewicz, 2012].

2.9.	 Standardy spełnienia wymagań dostawców – GlobalG.A.P., BRC, IFS
Standard GlobalG.A.P został ustanowiony w 1997 r. (pierwotnie jako EurepGAP)
przez Grupę Roboczą Europejskich Handlowców Świeżymi Produktami Ogrodniczymi EUREP (ang. EuroRetail Produce Working Group). Członkami grupy są
producenci, rolnicy indywidualni oraz sieci detaliczne. Standard obejmuje 3 moduły wymagań dotyczących [Wiśniewska, 2010]:
•• wszystkich gospodarstw;
•• grup producentów;
•• i poszczególnych produktów rolnych.
GlobalG.A.P. jest zespołem wymagań dla produkcji pierwotnej, których spełnienie ma na celu zapewnienie wysokiej jakości, a przede wszystkim bezpieczeństwa produkowanej żywności [Sprawka, 2011]. Zapewnienie bezpieczeństwa
żywności, do którego przyczynia się wdrożony standard, jest z korzyścią zarówno
dla konsumentów indywidualnych, gwarantując im bezpieczeństwo produktów
świeżych, jak i sieci handlowych, które za jego przyczyną uzyskują wzajemnie
rozpoznawalny standard jakości swoich dostawców [Cieślik, 2008].
Standard łączy zasady Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP), systemu HACCP
(analiza zagrożeń) i integrowanych metod produkcji. W tym systemie certyfikowany jest sposób produkcji, od materiału rozmnożeniowego do produktu końcowego, który w żaden sposób nie został przetworzony [Czernyszewicz, 2012].
Certyfikacja produktu GlobalG.A.P. jest przeprowadzana przez ponad 100 jednostek certyfikujących w ponad 80 krajach na świecie. Standard GlobalG.A.P. definiuje się jako trzy „bazy produktów” obejmujące uprawy, zwierzęta gospodarskie
i akwakulturę [GlobalGAP, 2007].
Aktualnie, od 1 sierpnia 2019 r., podstawą do certyfikacji systemu jest standard
GlobalG.A.P. IFA wersja 5.2, który jest światowym standardem dobrych praktyk
rolniczych i produkcyjnych. Obejmuje on zagadnienia:
•• bezpieczeństwa żywności i identyfikowalności;
•• właściwego stosowania środków ochrony roślin;
•• nawożenia;
•• technik upraw;
•• nawadniania;
•• postępowania z odpadami;
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••

bezpieczeństwa i dobrobytu pracowników;
oraz bezpieczeństwa środowiska.

GlobalG.A.P. wymaga prowadzenia dokumentacji związanej z wytwarzaniem
produktu. Standard GlobalG.A.P. dla owoców i warzyw regulują dokumenty
normatywne:
•• GlobalG.A.P. – Przepisy ogólne część I. Niniejszy dokument opisuje zasady
certyfikacji obowiązujące każdą stronę ubiegającą się o certyfikat.
•• GlobalG.A.P. – Przepisy ogólne część II. Zasady Systemu Zarządzania Jakością. Niniejsza część ustanawia wymagania dla grup producenckich oraz
wielu lokalizacji, które powinny być spełnione w celu uzyskania certyfikatu.
•• GlobalG.A.P. – Przepisy ogólne. Zasady dla roślin uprawnych. Niniejszy dokument opisuje dodatkowe zasady certyfikacji dla każdej strony ubiegającej
się o certyfikację dla roślin uprawnych.
•• GlobalG.A.P. – Moduł Bazowy dla Gospodarstw – Moduł Bazowy dla roślin uprawnych – owoce i warzywa – punkty kontroli i kryteria zgodności.
[www.globalgap.org].
to:

Główne korzyści wynikające z certyfikacji standardu zgodnego z GlobalG.A.P.
••
••
••
••
••
••

zapewnienie wytwarzania produktu bezpiecznego i identyfikowalnego;
ułatwienie nawiązywania kontaktów handlowych i możliwość poszerzenia
rynku zbytu;
wzrost konkurencyjności produktów;
możliwość zwiększenia poziomu sprzedaży produktów certyfikowanych;
wzrost wydajności produkcji, co wynika z optymalizacji procesów produkcji;
zwiększenie możliwości wejścia na rynek zagraniczny.

Wdrożenie standardu GLOBALG.A.P. jest zapewnieniem dla konsumentów
oraz partnerów handlowych o sposobie prowadzenia upraw, który zakłada minimalizowanie szkodliwego oddziaływania zabiegów rolniczych na środowisko,
zmniejszenie zużycia środków chemicznych oraz jest gwarantem odpowiedzialnego podejścia i podejmowania działań w celu zapewniania bezpieczeństwa
pracowników i żywności [Freshplaza, 2008]. Wprowadzenie standardu w większych towarowych gospodarstwach produkcyjnych współpracujących z sieciami
supermarketów, organizacjami producentów czy też przedsiębiorcami będącymi
w łańcuchu dostaw jest uzasadnione, gdyż większość sieci handlowych w Polsce
i w Europie Zachodniej wymaga certyfikatu GlobalG.A.P. [Marzec, 2014]. Supermarkety, ustanawiając globalne łańcuchy dostaw żywności, postarały się również, by określić normy dotyczące produkcji, przetwarzania, starzenia opakowań,
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przechowywania i dystrybucji artykułów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży w supermarketach. Wiele supermarketów wymaga w związku z tym od
rolników i plantatorów, aby działali zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi
standardami dotyczącymi zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w produkcji podstawowej. Przetwórcy żywności, a także producenci są zobowiązani przez niektóre sieci supermarketów do działania zgodnie z międzynarodowym standardem
systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa takim, jak powszechny w Wielkiej
Brytanii, standard British Retail Consortium (BRC) dla firm dostarczających produkty spożywcze pochodzące bezpośrednio od wytwórców [Wim, 2005].
Standard BRC został opracowany przez brytyjską organizację zrzeszającą kupców (British Retail Consortium) w 1998 r. i był pierwszym standardem dla branży
spożywczej i handlowej. Jest dobrowolnym standardem audytowo-certyfikującym
wymaganym od dostawców sieci handlowych. Standard jest zbiorem wymagań
w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności dla oceny dostawców produktów
sprzedawanych do sieci handlowych pod marką własną [Dzwolak, 2008]. Głównym zadaniem tego standardu była ocena produkowanej żywności w sposób
jednolity, obiektywny i pod kątem zgodności z prawem. Przyczyną powstania
standardu był brak obiektywnych wyników audytów prowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorstwa oraz audytów prowadzonych przez firmy zewnętrzne.
W bardzo krótkim czasie standard BRC stał się wiodącym standardem w Wielkiej
Brytanii, który obejmuje swoim zakresem wszystkie obszary bezpieczeństwa żywności i legalności produktu. Jego celem jest:
•• zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów żywnościowych oraz ich
zgodności z wymaganiami prawnymi;
•• stworzenie jednolitych wymagań dla wszystkich producentów żywności
i uczestników łańcucha żywnościowego dostarczających swoje produkty do
sieci handlowych;
•• ujednolicenie reguł kwalifikowania dostawców i ograniczenie ilości audytów.
Standard uwzględnia wymogi zawarte w normach ISO serii 9000 i systemie
HACCP oraz GMP/GHP, określając dokładnie wymagania, które muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo i konieczny, powtarzalny poziom jakości
i bezpieczeństwa produktu końcowego. Odbiorcy z Wielkiej Brytanii oraz Skandynawii najczęściej wymagają od polskich producentów wdrożenia standardu BRC.
Standard IFS (International Food Standard) jest międzynarodowym standardem oceny dostawców żywności. Został opracowany w 2002 r. przez niemieckich
handlowców zrzeszonych w HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels)
i jest wymagany przez niemieckie sieci handlowe zrzeszone w HDE oraz przez
handlowców francuskich i włoskich, którzy w kolejnych latach włączyli się do
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współpracy z HDE. Opracowanie standardu miało na celu zapewnienie bezpiecznych i o powtarzalnej jakości produktów żywnościowych sprzedawanych pod własną marką. Twórcy standardu mieli na celu ujednolicenie wymagań, zredukowanie
kosztów audytów i wprowadzenie przejrzystości we wszystkich ogniwach łańcucha żywnościowego [Czernyszewicz, 2008].
Obecnie aktualna jest wersja 6. standardu IFS Food. Jej lista kontrolna zawiera
250 wymagań, które są podzielone na 5 rozdziałów [www.ifs-certyfication.com].
Międzynarodowy Komitet Techniczny IFS ogłosił, że rozpoczął prace nad nową wersją standardu IFS Food, która będzie opublikowana w pierwszym kwartale 2020 r.,
a zacznie obowiązywać od pierwszego kwartału 2021 r. [https://foodfakty.pl].
Głównymi zmianami, jakie ma wprowadzić 7. wersja standardu będą:
•• zapewnienie, że wszystkie wymagania są dostosowane do aktualnego stanu
branży spożywczej;
•• położenie nacisku na metodykę audytu związaną z produktem/procesem
w celu przydzielenia większej ilości czasu na audyt procesów produkcyjnych
poprzez ograniczenie przeglądu dokumentacji;
•• skupienie się na znaczeniu bezpieczeństwa i jakości żywności poprzez prostsze i bardziej opisowe sformułowanie wymagań standardu.
Certyfikat może być przyznany na poziomie wyższym lub na poziomie bazowym. Certyfikat na poziomie bazowym uzyskuje zakład, który zdobył powyżej
75% punktów. Na poziomie wyższym musi uzyskać ponad 90% z poziomu bazowego oraz minimum 70% z poziomu wyższego [Dzwolak, 2007]. Standard IFS
preferowany jest przez odbiorców z Niemiec, Szwajcarii oraz Francji.

2.10.	 Inne standardy zapewnienia jakości owoców i warzyw – TNC, QS, SQF
TNC (Tesco Nature's Choice) jest wewnętrznym standardem bezpieczeństwa
żywności sieci handlowej Tesco. Został opracowany w 1992 r. w Wielkiej Brytanii,
a jego celem było wzmocnienie i ochrona marki sieci oraz polityka upowszechniania produktów wytworzonych z zachowaniem Dobrej Praktyki Rolniczej. Wymagania standardu dotyczą dostawców owoców i warzyw, m.in. przeznaczonych do
produkcji sałatek. Mają zapewniać konsumentów, że świeże owoce, warzywa i sałatki kupowane w supermarketach sieci Tesco są wysokiej jakości, jak również pochodzą z produkcji prowadzonej w sposób odpowiedzialny i zrównoważony pod
względem oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Standard
ten jest bardzo podobny do standardu GLOBALG.A.P., ale jest bardziej wymagający i przywiązuje większą uwagę do ochrony roślin, a także ochrony środowiska
przyrodniczego. Ze względu na to, że jest to prywatny standard, jego wymagania
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nie są ogólnie dostępne i TESCO udostępnia je wyłącznie swoim dostawcom.
Główne elementy tego standardu to:
•• racjonalne wykorzystanie środków ochrony roślin i nawozów;
•• wykorzystanie ekologicznych metod zwalczania szkodników (owady pożyteczne) do ochrony i poprawy krajobrazu;
•• przeciwdziałanie nadmiernemu zanieczyszczeniu środowiska przez identyfikację i redukcję czynników szkodliwych oraz przez recykling środków
produkcji (w tym zasoby naturalne).
Standard Tesco Nature’s Choice ma szczególne zastosowanie w produkcji owoców i warzyw w gospodarstwach indywidualnych oraz w grupach producenckich.
Korzyściami oczekiwanymi przez podmioty wdrażające standard Tesco Nature’s Choice są [http://www.quality-systems.pl]:
•• uzyskanie obiektywnego obrazu stanu bezpieczeństwa upraw;
•• ułatwienie sieci Tesco oceny jakości dostaw i standardu dostawcy;
•• spełnienie wymagań stawianych przez sieć Tesco;
•• zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za skutki wprowadzenia na rynek
płodów zagrażających zdrowiu konsumentów poprzez dobre przygotowanie
do skutecznej weryfikacji i szybkiego wycofania szkodliwych produktów
z rynku;
•• spełnienie unijnych wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz uzyskanie międzynarodowego, uznawanego w sieci Tesco,
certyfikatu.
QS (Quality scheme for safe food) jest standardem obowiązującym w niemieckich marketach, służącym kontroli jakości żywności, który zapewnia kompleksową identyfikowalność i kontrolę w całym łańcuchu produkcyjnym, obejmując
wszystkie istotne etapy produkcji, przetwórstwa i sprzedaży żywności „od pola do
stołu”. Standard skierowany jest również do hurtowników i podmiotów zajmujących się pakowaniem produktów, przygotowaniem i/lub przetwarzaniem (w tym
przez organizacje producentów). QS dokładnie weryfikuje każdą firmę, która bierze udział w certyfikacji, dzięki czemu jest w stanie zapewnić najwyższą jakość,
wiarygodność i bezpieczeństwo produktów [https://www.q-s.de].
Warunkiem uczestnictwa w standardzie QS jest pomyślnie zaliczony audyt.
Każdy podmiot starający się o certyfikację w ramach QS zobligowany jest do
współpracy z koordynatorem zatwierdzonym przez QS. Jest on pierwszym punktem kontaktowym i doradcą we wszystkich kwestiach związanych z QS: pomaga
w rejestracji, organizuje audyty i prowadzi krok po kroku, wdrażając standard
w podmiocie. Po udanym audycie jednostka certyfikująca wprowadza wynik do
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bazy danych QS. Następnie przesyła zgodę na podpisanie umowy, na podstawie
której producent lub organizacja może dostarczać swoje towary do systemu QS.
Dostawcy usług logistycznych mogą również certyfikować usługi w tym standardzie. QS uznaje certyfikat logistyczny IFS, aby uniknąć podwójnego audytu
[https://www.q-s.de].
Każdy producent żywności, bez względu na wielkość, profil oraz charakter produkcji, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i jakość zdrowotną produkowanych
wyrobów, co gwarantują wdrożone systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem [Pazik-Domańska i Bartodziejska, 2015].
W USA opracowano program Bezpiecznej Jakości Żywności (SQF, ang. Safe
Quality Food) do kontroli zagrożeń na poziomie gospodarstwa, a także w przetwórstwie żywności. Opracowano dwa kody SQF: SQF 1000 i SQF 2000. Kod SQF
1000 został opracowany w 1997 r. jako program certyfikacji w celu zapewnienia
bezpieczeństwa żywności i zarządzania jakością dla producentów zajmujących się
produkcją podstawową. Natomiast kod SQF 2000 opracowano w celu zapewnienia
jakości i bezpieczeństwa żywności do zastosowania w przemyśle spożywczym.
Podstawą obu kodów są: system HACCP i zasady dobrych praktyk dostawców.
W 2003 r. Instytut Marketingu Żywności nabył prawa do Programu SQF i ustanowił Instytut SQF do zarządzania programem. Program SQF został uznany za
globalny system bezpieczeństwa żywności przez siedmiu globalnych sprzedawców
żywności: Ahold, Carrefour, Delhaize, Metro, Migros, Tesco i Wal-Mart [SQF].
W produkcji rolnej zastosowanie ma kod SQF 1000, łączący zasady GAP z systemem HACCP i wytycznymi Komisji HACCP według Codex Alimentarius. Podczas
wdrażania programu SQF 1000 rolnicy wdrażają system zapewnienia bezpieczeństwa żywności, który integruje GAP i system HACCP.

60

3.
Studia przypadków wdrażania i funkcjonowania
wybranych standardów i systemów
zapewnienia bezpieczeństwa owoców i warzyw
3.	

W celu rozpoznania specyfiki i praktyki wdrażania standardów i systemów
zapewnienia bezpieczeństwa owoców i warzyw w gospodarstwach oraz organizacjach producentów, opisano dziesięć studium przypadków (ang. case study)
[Flyvbjerg, 2005] wdrożeń wybranych systemów i standardów bezpieczeństwa
w produkcji podstawowej, jaką jest produkcja owoców i warzyw. W zależności od
specyfiki badanego systemu lub standardu, opisane wdrożenia dotyczą organizacji producentów lub gospodarstw. Podstawą do wykonania studiów przypadków
były wywiady w siedzibach gospodarstw i organizacji producentów w województwach: lubelskim oraz mazowieckim. Przeprowadzono po jednym wywiadzie na
temat różnych zagadnień związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemu
GMP/GHP, integrowanej produkcji, produkcji ekologicznej, systemu HACCP,
systemu ISO 22000 oraz handlowych standardów jakości, takich jak: GlobalGAP,
BRC, IFS, TNC, QS. Wywiady zostały przeprowadzone na podstawie ramowego
scenariusza, który porządkował przebieg rozmowy (patrz załącznik). Rozmowy
zostały zarejestrowane za pomocą dyktafonu w miesiącach VIII–X 2018 r. Poszczególne nagrania trwały od 20 do 90 minut. Przed nagraniem każdy rozmówca wyraził pisemną zgodę na udzielenie wywiadu z rejestracją dźwięku (patrz
załącznik). Zakres pytań dotyczył zmian w organizacji w związku z wdrożeniem
systemu/standardu zapewnienia bezpieczeństwa. W zależności od przebiegu
rozmowy ustaloną kolejność pytań czasami zmieniano i zadawano dodatkowe
pytania o charakterze wyjaśniającym i pogłębiającym. Każdy wywiad rozpoczynał krótki briefing, w którym przedstawiany był cel wywiadu oraz udzielano informacji o potrzebie potwierdzenia podpisem zgody na nagrywanie rozmowy
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za pomocą dyktafonu. Nagrane wywiady były transkrybowane, bez poprawiania
stylu wypowiedzi. Następnie wywiady zostały poddane uporządkowaniu z pominięciem w zapisie wtrętów językowych, nic niewnoszących dygresji oraz myśli
odbiegających od meritum. Uwzględniono poprawność językową i stylistyczną,
dbając o spójność zapisanych wypowiedzi. Interlokutorami było siedmiu prezesów organizacji producentów (wszyscy prowadzą własne gospodarstwa), dwóch
pełnomocników do spraw jakości (zatrudnionych przez organizacje producentów) oraz jeden producent – sadownik, niezrzeszony w organizacji producentów.
Podczas przeprowadzania wywiadów i zbierania informacji do studium przypadku pomocniczo wykorzystana została metoda obserwacji, dokonana w badanych
gospodarstwach i organizacjach producentów.
Transkrybowane wywiady zostały poddane analizie przy pomocy programu
NVivo 11 Pro.

3.1.	 Wdrożenie GMP/GHP w gospodarstwie sadowniczym z województwa
lubelskiego
Od wczesnych lat 80. XX w. produkcja owoców w gospodarstwie jest prowadzona ze szczególną troską o warunki higieniczne i kontrolą wszystkich etapów
produkcji pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Po wejściu w życie
rozporządzenia (WE) nr 852 /2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
środków spożywczych oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie
żywności i żywienia, producent stosuje się do zasad GMP (Good Manufacturing
Practice) oraz GHP (Good Hygienic Practice). Gospodarstwo ma wdrożony standard GlobalGAP. W gospodarstwie, od blisko 40 lat, prowadzona jest uprawa porzeczek, obecnie na areale ponad 30 ha. Niewielki procent produkcji porzeczek
stanowią owoce deserowe, które są konfekcjonowane i sprzedawane z przeznaczeniem na spożycie w stanie świeżym. Znacząca część produkcji dostarczana
jest do przetwórni.
Producent jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na wytwórcy żywności
i nieustannie podejmuje starania, by owoce były bezpieczne i wysokiej jakości.
Przez szereg lat zostały wypracowane wewnętrzne rozwiązania i procedury pozwalające zachowywać odpowiednio wysoki poziom jakości owoców. Znalazło to
odzwierciedlenie w wynikach sprzedażowych, począwszy od lat 90. po lata współczesne. Produkcja jest mocno ukierunkowana na aspekty jakościowe, czyli to, co
w gospodarstwie praktykowane jest od bardzo dawna. Trud poniesiony jeszcze
w latach, gdy niewielu odbiorców doceniało troskę o jakość produktu, obecnie
owocuje przewagą konkurencyjną i utrzymaniem stałego wolumenu sprzedaży,
pomimo załamania się rynku i kilkuletniej dekoniunktury. Jest to gospodarstwo
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rodzinne, wielopokoleniowe, prowadzone nieprzerwanie na tych samych gruntach
od ponad 100 lat. Zmiany, które musiały się dokonać, następowały stopniowo
w miarę doposażenia w sprzęt oraz budynki, utwardzone place i drogi dojazdowe.
Obecnie, zgodnie z ustanowionymi wymaganiami GMP, w gospodarstwie
stosuje się specjalne pokrywy na skrzyniopalety, do których zbierane są owoce,
nakładane zaraz po napełnieniu jeszcze na polu. W ten sposób owoce są zabezpieczone przed przenikaniem z zewnątrz owadów, ptaków i innych zwierząt i ich
odchodów. Zapobiega to również pogarszaniu jakości owoców w przypadku opadu deszczu. Zwracana jest też szczególna uwaga na maksymalne skrócenie czasu
transportu owoców z pola do chłodni, gdyż spełnienie tego warunku znacząco
poprawia jakość surowca i ogranicza wystąpienie procesów psucia.
Troska o czystość opakowań oraz stały nadzór pracowników nad czystością
wpadających do opakowań owoców to kolejny element GMP. Maszyny do zbioru,
transportu i załadunku owoców są utrzymywane w stanie sprawności, odpowiednio serwisowane, bez wycieków cieczy eksploatacyjnych i innych potencjalnie
niebezpiecznych, niedozwolonych do kontaktu z żywnością substancji. W maszynach, tam gdzie tylko istnieje taka możliwość, stosowane są wyłącznie bezpieczne
smary, które są dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przechowywanie pustych
opakowań oraz sprzętu do zbioru odbywa się w specjalnie przygotowanej hali,
czystej i szczelnie zamkniętej. Procedura związana z dezynfekcją, dezynsekcją,
deratyzacją przeprowadzana jest w sposób wykluczający możliwość choćby przypadkowego przedostania się preparatu do przestrzeni, w której znajduje się żywność. Wyznaczone są specjalne stanowiska do mycia opakowań i osobne do mycia
maszyn. System kanalizacyjny pomaga w odprowadzaniu ścieków bytowych, jak
również pochodzących ze stanowisk przeznaczonych do mycia. Środki chemiczne stosowane w gospodarstwie zamknięte są w magazynie, a ich wydawanie jest
ściśle nadzorowane, wyłącznie przez dwie upoważnione i właściwie przeszkolone
osoby. Magazyn zlokalizowany jest w odrębnej części gospodarstwa, całkowicie
wyłączonej ze strefy przeznaczonej dla owoców. Znajduje się w tej części również
stanowisko przygotowywania cieczy roboczej do wykonywania zabiegów chemicznych, wyposażone w osobną łazienkę, szatnię z ubraniami ochronnymi i zestawem
ochrony osobistej, apteczką i stanowiskiem myjek ocznych na wypadek kontaktu
oka z preparatem chemicznym. Do sporządzania cieczy roboczej oraz do mycia maszyn stosuje się odpowiednio filtrowaną wodę z opadów atmosferycznych.
Natomiast do mycia opakowań woda pochodzi z ujęcia wodociągowego. Woda
z obydwu źródeł, co najmniej raz w roku, jest poddawana laboratoryjnej analizie
mikrobiologicznej.
Osoby mające choćby potencjalny kontakt z owocami wyposażone są w firmowy ubiór roboczy, rękawice ochronne oraz nakrycie głowy i są przeszkolone
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z zasad higieny, w tym mycia rąk. Ponadto posiadają aktualne książeczki zdrowia
dla celów sanitarno-epidemiologicznych lub aktualne orzeczenie lekarskie wydane
w formie zaświadczenia. W przypadku widocznych objawów przeziębienia lub
alergii osoby te zobowiązane są zakładać maseczki ochronne na nos i usta. Dla
osób mających kontakt z owocami, na każdym polu, znajduje się utrzymywana
w czystości, przenośna toaleta.
W gospodarstwie opracowane zostały procedury postępowania w sytuacji
stwierdzenia nieprawidłowości na każdym etapie postępowania z produktem: od
momentu gdy owoce znajdują się jeszcze na krzewach, poprzez zbiór, załadunek,
transport i przechowywanie. Dokumentowane są działania podejmowane w celu
kontroli zagrożeń oraz prowadzona jest pełna ewidencja wszystkich zabiegów wykonywanych przez cały rok na polu. Przed przystąpieniem do zbioru pobierane są
próby owoców do analizy laboratoryjnej w akredytowanym laboratorium, w celu
określenia poziomu ewentualnych pozostałości po zastosowanych ś.o.r.
Rygorystycznie przestrzegane są okresy karencji oraz prewencji podczas stosowania ś.o.r. Troska o owady zapylające jest na tyle wysoka, że rozmieszczane
są dla nich specjalne domki oraz jako pożytek dla tego typu owadów, zasiewany
jest łan specjalnej mieszanki kwiatowej z kwiatami, które kwitną od wiosny aż
do jesieni. Na plantacjach utrzymywana jest zielona murawa pomiędzy rzędami
krzewów. Przed każdym zabiegiem chemicznym jest koszona, by nie pozostawiać
kwiatów koniczyny i mniszka lekarskiego, w ten sposób ograniczając bazę pożytku
dla owadów zapylających na obszarze, na którym będzie wykonywany oprysk.
Liczba stosowanych środków chemicznych jest stopniowo redukowana i w miarę
możliwości zastępowana organicznymi preparatami do ochrony plantacji przed
chorobami i szkodnikami. Stosowane są pułapki feromonowe do sygnalizacji pojawienia się i obserwacji poziomu występowania danego szkodnika.
Gospodarstwo jest w trakcie realizacji planu restrukturyzacji, którego głównym założeniem jest redukcja liczby sąsiadujących pól nie należących do gospodarstwa. Poprzez scalanie pól można skutecznie zredukować zagrożenie pojawienia się pozostałości ś.o.r. naniesionych na uprawę od sąsiadów. Choć z niewielkim
skutkiem, ale prowadzone są również działania edukacyjne, uświadamiające sąsiadującym gospodarzom wagę problemu i konsekwencje ryzyka wykonywania
zabiegu przy nieodpowiednich warunkach pogodowych, niesprawnym sprzętem
lub w niedługim okresie przed zbiorem porzeczek.
Od kilku lat do wykonywania zabiegów chemicznych wykorzystywane są
opryskiwacze tunelowe z odzyskiem cieczy roboczej. Minimalizowany jest w ten
sposób wydatek cieczy roboczej, a więc poziom emitowania jej do środowiska
i osiągana jest większa dokładność wykonanego zabiegu. Stosowane preparaty
chemiczne dostarczane są przez hurtownię środków ochrony roślin, która również
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odbiera puste opakowania. Pozostałe odpady wytwarzane w gospodarstwie są segregowane w odpowiednich pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowane
firmy, które świadczą takie usługi na podstawie umowy.
W gospodarstwie określone zostały procedury wycofania produktu, które każdego roku są ćwiczebnie stosowane na wypadek zaistnienia realnego zagrożenia.
Zapisy prowadzone na potrzeby systemu identyfikowalności (ang. traceability),
pozwalają na określenie wstecznej drogi przebytej przez daną partię produktu
włącznie z datami i godzinami oraz identyfikacją osób zaangażowanych w wykonywanie zabiegów chemicznych na danej kwaterze, odpowiedzialnymi za zbiór,
pakowanie i transport.
Wszelkie zmiany w gospodarstwie dokonywane są małymi krokami, w sposób przemyślany, maksymalnie dopasowany do potrzeb gospodarstwa, klientów
i wymagań przepisów prawnych. Z perspektywy czasu właściciel bardzo pozytywnie ocenia wszystko, co zostało zrobione, by działać zgodnie z zasadami
GMP oraz GHP.
Gospodarstwo nie korzystało z doradztwa firmy zewnętrznej. Samodzielna
lektura wymagań zasad GMP i GHP oraz „wyobraźnia projakościowa” właściciela sprawiają, że w kolejnych latach również będzie doskonalić sposób produkcji i jakość produktów. Obecnie gospodarstwo jest w trakcie sukcesji, niełatwego
i długotrwałego procesu przekazywania go kolejnemu pokoleniu.

3.2.	 Wdrożenie integrowanej produkcji w gospodarstwie sadowniczym
z województwa mazowieckiego
15-hektarowe gospodarstwo sadownicze specjalizuje się w produkcji jabłek.
W 2000 roku po raz pierwszy został w gospodarstwie wdrożony system integrowanej produkcji. Wówczas posiadanie tego systemu dawało możliwość sprzedaży na
nowych rynkach, otwierało nowe kanały dystrybucji. Owoce pochodzące z uprawy objętej integrowaną produkcją uchodziły wśród odbiorców za „ciekawsze”.
W opinii sadownika korzyści finansowe przemawiały za wdrożeniem i utrzymywaniem integrowanej produkcji. Dziś ten system jest podstawą produkcji.
Aby wdrożyć system integrowanej produkcji, trzeba ukończyć kurs oraz liczne szkolenia, zacząć stosować inne poza ś.o.r. formy ochrony roślin, np. pułapki
feromonowe dla zwójek i owocówek oraz wprowadzić do sadu organizmy pożyteczne, np. dobroczynka gruszowego. Wdrożenie integrowanej produkcji wiąże się
z rozpoczęciem prowadzenia zapisów wszystkich zabiegów ochrony w notatniku
integrowanej produkcji. Trzeba też prowadzić odpowiednio często lustrację sadu,
by na czas zdążyć z właściwym preparatem. Szczególnie uważnie trzeba obserwować występowanie populacji przędziorka, pordzewiacza czy mączniaka.
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Na podstawie m.in. prowadzonych zapisów ze stosowania się do zasad systemu oraz po licznych kontrolach gospodarstwo otrzymało certyfikat integrowanej
produkcji. Jeśli w gospodarstwie stare sady były likwidowane i wprowadzone były
nowe nasadzenia, to by być w zgodzie z zasadami integrowanej produkcji, należało stosować zasady najnowszej agrotechniki, w tym przeprowadzać regularnie
badania gleby, wapnowanie pól, stosować przedplony, obornik lub zielony nawóz. Do zabiegów pielęgnacyjnych można używać tylko preparaty dopuszczone
do stosowania w integrowanej produkcji. Podczas zbioru i przygotowania jabłek
do sprzedaży należy szczególnie zwracać uwagę na higienę, żeby owoce były bezpieczne dla konsumenta.
Nadzór nad gospodarstwem sprawuje PIORiN, co wiąże się z tym, że inspektorzy cyklicznie odwiedzają gospodarstwo, sprawdzają między innymi zapisy
w notatniku oraz jakie preparaty zakupiono i które pozostają w magazynie. Podczas zbioru owoców, jeżeli zatrudniani są pracownicy, to każdorazowo należy ich
przeszkolić, zapoznać z pracą i zasadami, jakie w gospodarstwie obowiązują, czyli
między innymi z zasadami integrowanej produkcji dotyczącymi zbioru, z przepisami prawa i zasadami BHP. Właściciel zapewnia pracownikom odpowiednie
opakowania do zbioru oraz środki ochrony osobistej – rękawiczki dzianinowe
z gumowaną powierzchnią ochronną. W gospodarstwie nie stosuje się wiader,
lecz pojemniki Heijmule oraz Fruboxy, dzięki temu jabłka z największą dbałością
o jakość trafiają z drzewa do skrzyniopalet.
Planując produkcję, producent planuje również zakupy. Szczególnie ważne jest,
by zaplanować właściwą ochronę z wykorzystaniem wyłącznie środków ochrony
roślin dopuszczonych do stosowania w integrowanej produkcji. W gospodarstwie nie stosuje się preparatów, które nie są dopuszczone do stosowania w tym
systemie. Zakup właściwych preparatów do ochrony sadu, stanowi największy
koszt w produkcji jabłek. Zakładając nową plantację, strukturę odmian jabłoni
w sadzie dobiera się pod kątem rynku zbytu i jego zapotrzebowania. Są odmiany
bardziej odporne na choroby grzybowe, wymagające mniejszej liczby zabiegów
chemicznych, ale jabłka tych odmian nie sprzedają się najlepiej i w rynku mają
mały udział. W związku z tym trzeba sadzić odmiany lubiane przez konsumentów
i ochronę chemiczną dostosować do tych odmian. W opinii producenta, preparaty
obecnie dopuszczone do stosowania w integrowanej produkcji są wystarczające,
włącznie z tymi „niechemicznymi”, jeżeli są zastosowane we właściwym terminie.
Przed założeniem plantacji producent wykonuje obowiązkowo analizy gleby,
aby na ich podstawie dobrać odpowiednią dawkę nawozów. W sadzie, przynajmniej co 3 lata, wykonuje się dla każdego pola analizy gleby. Gdy producent bierze
w dzierżawę lub kupuje pole, aby założyć sad na nowym stanowisku, również
obowiązkowo wykonywana jest analiza gleby, celem określenia właściwej dawki
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wapna, ponieważ gleby na tamtym terenie, ze względu na niskie pH, wymagają
wapnowania.
W zakresie integrowanej produkcji sadownik korzysta z doradztwa dwóch
firm, które przesyłają mu komunikaty dotyczące pogody i zagrożeń nasilenia występowania danej choroby czy szkodnika w rejonie jego plantacji. Firmy, które
oferują środki ochrony roślin lub nawozy dolistne czy doglebowe, czasami wykonują dla gospodarstwa dodatkowe analizy, takie jak badanie zasobności gleby
czy kondycję drzew na podstawie badania liści. Gdy zbliża się pora zbioru jabłek,
wykonuje się próby skrobiowe oraz bada twardość owoców, żeby upewnić się czy
dana odmiana osiągnęła już fazę dojrzałości zbiorczej.
Zdaniem sadownika wdrożenie systemu integrowanej produkcji w gospodarstwie nie przysporzyło trudności. Przez pierwszych kilka lat korzystał on z pomocy Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz PIORiN-u. Później korzystał z pomocy
i nadzoru Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach, a obecnie prywatne firmy
doradcze świadczą mu pomoc w najdogodniejszej formie, bo na miejscu w gospodarstwie. Od początku, producent nie spotkał się z sytuacją, która sprawiłaby
mu problem z utrzymaniem tego systemu. Problemem jest to, że każdego roku
ubywa środków ochrony roślin z listy dopuszczonych do stosowania w systemie
integrowanej produkcji. Jest to niedogodność, gdyż nie zawsze w miejsce wycofanego preparatu jest proponowany inny środek chemiczny. W 2018 roku było
w sadach bardzo dużo mszyc. W opinii sadownika, jeżeli w sadzie są młode pędy,
to mszyca będzie się namnażała i nalatywała. Jeżeli w okresie wczesnowiosennym
jej populacja zostanie zredukowana, to później przez resztę okresu wegetacji, raczej presji ten szkodnik już nie wywiera. Wczesną wiosną sadownik nie zareagował odpowiednio wcześnie i nie zastosował preparatów olejowych, standardowo
polecanych. Pomocny w walce okazał się preparat Siltac, o podobnym działaniu
do olejowego, bardzo skuteczny i dopuszczony do stosowania w integrowanej produkcji. Na niektóre szkodniki czy choroby są skuteczne preparaty, a na inne nie.
Obecnie integrowana produkcja jest podstawowym systemem, który zdaniem
producenta, nie wpływa znacząco na poprawę wizerunku gospodarstwa wśród
interesariuszy, nie jest kartą przetargową w negocjacjach handlowych z sieciami
marketów, czy z odbiorcami zagranicznymi. Posiadanie tego systemu wpływa natomiast na racjonalizację nakładów. Lista preparatów jest ograniczona, więc to, co
można zastosować, to tylko kwestia właściwego doboru i odpowiedniego czasu
oprysku. Zakup musi być uzasadniony, a każda dawka preparatu jest dokładnie
wyliczona i stosowana tylko w minimalnej wymaganej ilości. Nie ma przyzwolenia na marnowanie preparatów i tym samym pieniędzy. Należy też pamiętać,
żeby preparaty były stosowane rotacyjnie i odpowiednio rozłożyć w czasie kolejne
zabiegi, by preparaty nie powtarzały się i miały czas w pełni zadziałać. Różnica
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w cenie pomiędzy różnymi preparatami wynika głównie z szybkości działania
danego środka, więc gdy trzeba szybko reagować na zagrożenie, to producent nie
zastanawia się nad kosztami.
Nie zauważono wpływu na polepszenie organizacji pracy w gospodarstwie
z powodu tego systemu. Przed wdrożeniem integrowanej produkcji równie dobrze
radzono sobie w tym obszarze. Pracowników niższego szczebla, zatrudnianych sezonowo na czas zbioru jabłek trudno zmotywować, dając za przykład wymagania
jakiegokolwiek systemu jakości. O pracowników cały czas trzeba dbać, nadzorować ich i wymagać oraz zwracać uwagę, gdy wykonują coś niewłaściwie. Ważna
jest technika zbioru jabłek. Jabłka poobijane kwalifikują się jako przemysłowe,
a więc gorszej jakości i są znacznie tańsze.
Producent uważa, że jest wiele korzyści z wdrożenia i utrzymywania systemu
integrowanej produkcji w jego gospodarstwie. Główna jest taka, że odbiorcy mają
dobrej jakości owoce, właściwie wyprodukowane i bezpieczne, bez pozostałości
środków ochrony roślin. Środowisko również na tym zyskuje, bo nie odczuwa
uciążliwości związanej z działalnością sadownika, który wie, że ma obowiązek dbać
o powietrze, wodę i glebę oraz o inne uprawy. Wystarczy stosować się do obowiązujących zasad, m.in. dotyczących wykonywania zabiegów chemicznych w odpowiednich warunkach pogodowych, by nie szkodzić środowisku. Badanie owoców
w celu sprawdzenia poziomu pozostałości środków ochrony roślin jest wymogiem
odbiorców, gdyż bez aktualnych wyników badań nie odbiorą oni z gospodarstwa
owoców. Również pracownicy PIORiN pobierają próbki owoców i wykonują takie
badania w gospodarstwach prowadzących integrowaną produkcję. W 2018 roku
inspektorzy z PIORiN zapowiedzieli, że będą pobierali próbki w gospodarstwie,
ponieważ w ostatnich 3 latach nie robili badań na pozostałości pestycydów
w owocach u tego producenta. Przy okazji pobierania próbek przez odpowiednio przeszkolonego próbobiorcę, pracownika PIORiN, sporządzany jest protokół
ze wszystkich czynności wykonywanych od wiosny w gospodarstwie w ramach
integrowanej produkcji. Wizyty inspektorów PIORiN zawsze są zapowiedziane
z 2-3 dniowym wyprzedzeniem. Jak co roku sadownik będzie również powtarzał takie badania indywidualnie, by potwierdzić wynik otrzymany od PIORiN
oraz by mieć dodatkowe dokumenty z określonym poziomem pozostałości dla
kontrahentów. Inspektorzy z PIORiN, wcześniej częściej odwiedzali to gospodarstwo. Kontrole są bardzo szczegółowe, sprawdzeniu podlega m.in. wielkość gospodarstwa, atestacja opryskiwaczy, zapisy ze stosowania środków ochrony roślin,
zachowanie odpowiednich terminów, zawartość magazynu, jego wyposażenie, zabezpieczenie i oznakowanie, a nawet faktury zakupowe. Szczególnie liczne i drobiazgowe kontrole inspektorów PIORiN były, gdy organizacja producentów, do
której przynależy gospodarstwo, starała się o certyfikat potrzebny by eksportować
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jabłka do Chińskiej Republiki Ludowej. Wówczas, w dość krótkim czasie, wszystkie gospodarstwa w organizacji, były kilkukrotnie kontrolowane przez pracowników PIORiN. Organizacja otrzymała certyfikat, ale eksportu nie zrealizowano.
W opinii producenta, ten rynek jest zbyt daleki dla świeżych owoców. Najczęściej
kontrole w gospodarstwie są przeprowadzane rutynowo, chyba, że PIORiN otrzyma informację o konkretnych nieprawidłowościach u rolnika, wówczas charakter
wizyty inspektorów może być inny, a sama kontrola bardziej drobiazgowa.
Według zapewnień producenta, w kolejnych latach gospodarstwo nadal będzie
utrzymywać system integrowanej produkcji.

3.3.	 Wdrożenie produkcji ekologicznej w gospodarstwie sadowniczym
z województwa lubelskiego
Gospodarstwo sadownicze, które posiada około 32 hektarów pól prowadzi
uprawę drzew owocowych metodami ekologicznymi. Wcześniej sadownik prowadził produkcję towarową owoców, stosując zasady integrowanej produkcji
i miał wdrożony i certyfikowany standard GlobalG.A.P. W części gospodarstwa
sadownik od 2014 roku prowadzi produkcję ekologiczną, a pozostała część jest
w okresie przejściowym, czyli w okresie przestawiania z tradycyjnej produkcji
towarowej na ekologiczną.
Obecnie w systemie produkcji ekologicznej jest około 30% powierzchni gospodarstwa. Wiosną 2019 roku, właściciel będzie składać wniosek o objęcie systemem
70% powierzchni upraw, a w 2020 roku – 90% powierzchni. Objęcie 100% powierzchni gospodarstwa systemem produkcji ekologicznej pozostaje nieosiągalne,
ponieważ użytkuje również wydzierżawione pola, które nie zostały przez właścicieli przygotowane pod produkcję ekologiczną. Ponadto zależy mu na uprawie
czereśni, której obecnie nie ma możliwości uprawy metodą ekologiczną, z powodu
bardzo uciążliwego szkodnika Drosophila Suzukii, do zwalczania którego, nie ma
jeszcze preparatów ekologicznych. Główną uprawą prowadzoną w sposób ekologiczny są truskawki, właściciel planuje produkować także ekologiczne, deserowe
porzeczki czerwone. W okresie przestawiania jest obecnie sad wiśniowy, gruszowy
oraz jabłoniowy.
Zdecydował się na produkcję ekologiczną podczas poszukiwania zbytu na
truskawki. Posiadał wówczas 1 ha truskawek odmiany Senga Sengana. Kolega
zaoferował mu zbyt na owoce oraz pomoc przy produkcji ekologicznej – to był początek produkcji ekologicznej w jego gospodarstwie. Produkcja truskawek zaczęła
być bardzo opłacalna. Otrzymywał dużo wyższe ceny za ten surowiec i wymagania
jakościowe były niższe, to znaczy mogła być zbierana mokra po deszczu, owoce
nie musiały być zbyt dorodne i twarde oraz mogły puszczać sok. W produkcji
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ekologicznej bardzo trudno o owoce tak dorodne, jak w produkcji konwencjonalnej. W przypadku jabłek ekologicznych, choć producent cały czas stara się
produkować jak najlepsze owoce, to wciąż udaje się zebrać tylko 50% lepszych
owoców, kwalifikujących się jako deserowe.
By przestawić gospodarstwo na produkcję ekologiczną w pierwszej kolejności
właściciel musiał „przestawić sposób myślenia” rodziców. Ponieważ jest jeszcze
młodym sadownikiem, musiał przekonać rodziców, by go wspierali. Byli sceptyczni, ponieważ mieli świadomość, jak trudno jest zwalczać licznie występujące
w sadzie choroby i szkodniki. Musiał dokonać kosztownych zmian parku maszynowego. Najdroższe maszyny, które musiał zakupić, służą do aktywnej lub biernej
walki z chwastami. Najwięcej trudności sprawiły mu wymagania dotyczące ochrony przed szkodnikami, takimi jak nasionnica czy Drosophila suzukii oraz chorobami, jak brunatna zgnilizna. Wynika to z faktu, że niewiele jest w Polsce zarejestrowanych preparatów, dopuszczonych do stosowania w produkcji ekologicznej.
Już na etapie przygotowywania pola przed założeniem plantacji należy stosować nawozy, ale tylko te dopuszczone do ekologicznej uprawy, posiadające odpowiedni certyfikat. Bardzo ograniczone jest stosowanie nawozów mineralnych.
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy po wykonaniu analizy zawartości składników mineralnych w glebie okaże się, że ich zawartość jest na tyle niska, że nawozami ekologicznymi nie przywrócimy właściwego poziomu. Wówczas należy przedstawić
uzyskane wyniki składu mineralnego pola jednostce certyfikującej, która może
wyrazić zgodę na zastosowanie określonej ilości nawozu mineralnego na danym
polu. W produkcji ekologicznej jest wiele problemów z nawozami. Są one kosztowne i zawierają w swojej objętości małe stężenia składników odżywczych. Przed
założeniem sadu można tylko mechaniczne zwalczać chwasty, ponieważ stosowanie herbicydów jest zakazane. Również w pierwszych latach po posadzeniu
dopuszczalne jest tylko mechaniczne zwalczanie chwastów, a to wymaga dużych
nakładów pracy ręcznej.
Robiąc nasadzenia, należy zadbać, by materiał szkółkarski zakupić ze szkółki
posiadającej certyfikat produkcji ekologicznej. Zakładanie ekologicznej plantacji
truskawek różni się od konwencjonalnej. Sadzonki sadzi się na podniesionym,
dwurzędowym zagonie, przykrytym czarną agrowłókniną. Dzięki temu ekspansja
chwastów między roślinami jest ograniczona, a owoce są czyste i pięknie się wybarwiają. Walkę z chwastami prowadzi się tylko w międzyrzędziach. Podniesione
zagony wymagają regularnego nawadniania, dlatego za pomocą odpowiedniej instalacji dostarcza się roślinom wodę. Nie ma możliwości przy okazji nawadniania
prowadzenia fertygacji, ponieważ w produkcji ekologicznej nie ma żadnego dopuszczonego w tym celu preparatu. W ochronie producent korzysta z produktów,
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głównie pochodzenia naturalnego do zwalczania mszyc, robi na przykład gnojówkę z pokrzyw do opryskiwania roślin.
Każdego roku owoce sprzedaje do przetwórni lub do pośredników, sam nie
zajmuje się sprzedażą detaliczną. Zbiór porzeczek odbywa się za pomocą kombajnu do skrzynek lub skrzyniopalet, a pozostałe gatunki owoców są zbierane
ręcznie. Truskawki najczęściej zbierane są w małe opakowania, przystosowane
do mrożenia i owoce muszą być pozbawione szypułki. Lepszej jakości jabłka oraz
gruszki zbiera się w skrzyniopalety. Jabłka jakości przemysłowej, w zależności od
wymagań odbiorców, często sypie się luzem na samochód ciężarowy.
Jako właściciel gospodarstwa sadownik czuje dużą odpowiedzialność za
produkt finalny. Przed każdym zbiorem przyjeżdżają próbobiorcy z firmy, która skupuje owoce. Są to osoby odpowiednio przeszkolone, do których odbiorca
ma zaufanie i nie ma wątpliwości czy próbki zostały poprawnie pobrane. Próbki
owoców pobierane są w obecności sadownika i szczelnie zamykane w torebkach
z numerem identyfikacyjnym, a producent otrzymuje dokumenty potwierdzające
numery pobranych próbek. Te badania, choć stresujące, robi się też dla własnego
bezpieczeństwa, by uchronić się przed potencjalnymi kłopotami. Gdyby producent wysłał do klienta towar nieprzebadany, a okazałoby się, że wystąpiło przeniesienie na jego owoce z sąsiedniego pola niedozwolonej substancji, to uruchomiona
zostałaby procedura wycofania i utylizacji, która obciążyłaby go kosztami, karą
pieniężną, zerwaniem współpracy i odebraniem certyfikatu. Dodatkowo reputacja gospodarstwa byłaby zniszczona i ewentualne nawiązanie nowej relacji handlowej z którąkolwiek z firm z tej branży byłoby utrudnione. W 2018 roku producent miał podobną sytuację, próbobiorcy z firmy przetwórczej pobrali próbkę
zbiorczą z czterech działek porzeczki do badania pod kątem pozostałość ś.o.r. Był
przekonany, że wszystkie pola ma optymalnie zlokalizowane, gdyż po sąsiedzku
znajdowały się albo zboża, albo ugór. Niestety wyniki laboratoryjne potwierdziły
obecność w owocach pozostałości ś.o.r. Dla wyjaśnienia sytuacji zlecił prywatnie
dodatkowe badanie owoców pod kątem obecności tylko tej, wykrytej substancji.
Pobrał cztery próbki, osobno na każdym z czterech pól. Okazało się, że wykryta
pozostałość ś.o.r. pochodziła z substancji, którą zastosował sadownik w swoim
sadzie 20 metrów od jego pola. Obie plantacje oddzielał od siebie około 20 metrowy pas zboża. Mimo to preparat został przeniesiony na jego pole, osiadając na
owocach nie tylko na pierwszym, ale nawet na drugim rzędzie od miedzy. Dlatego
w produkcji ekologicznej obowiązuje zasada, że owoce zebrane z pierwszego rzędu od miedzy muszą zostać sprzedane jako owoce z produkcji konwencjonalnej.
W produkcji ekologicznej zewnętrzne rzędy w sadach nie są brane pod uwagę
przy pobieraniu próbek do badania pozostałości ś.o.r. Jak zapewnia producent,
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nieprzebadanych owoców nigdy nie chce sprzedawać. Ryzyko jest bardzo duże,
a za wszelkie niezgodności zawsze obciążony zostanie producent.
W produkcji ekologicznej trzeba zatrudniać więcej osób do pracy, natomiast
w produkcji konwencjonalnej zatrudniał pracowników tylko do zbiorów. W obecnych warunkach potrzebuje do pomocy trzech osób już od wiosny, do ręcznej
walki z chwastami w truskawkach. Pomimo że sadzonki truskawek posadzone są
w otworach agrowłókniny, to chwasty rosną również w tych otworach. Potrzeba
nawet 3-4 razy powtarzać ten zabieg pielęgnacyjny na całej plantacji zanim nastąpi
zbiór owoców.
Zbiory w gospodarstwie zaczynają się w czerwcu od truskawek i czereśni, później porzeczek, a na końcu jabłek i gruszek. Sadownik nie ma kłopotów z zatrudnieniem pracowników. Przyjeżdżają do niego pracownicy z Ukrainy, bo lokalnych
już od wielu lat nie ma. Do zbioru truskawek z powierzchni 4 hektarów potrzebuje
zatrudnić nawet 30 osób. Zwykle są rozliczani na akord. W 2018 roku rekord wydajności ustanowiła kobieta, która zbierała średnio około 220 kg owoców bez szypułki w ciągu dnia, mimo że truskawki były drobne. Ponieważ cena, jaką uzyskuje
za ekologiczne truskawki, jest wyższa niż za owoce z uprawy konwencjonalnej,
może zaoferować też wyższą stawkę dla osób zbierających. W 2018 roku płacił 1 zł
za zbiór kilograma owoców bez szypułki.
Planując założenie sadu jabłoniowego stara się dobrać odpowiednią odmianę.
Musi uwzględniać wymagania rynku, jeśli chodzi o jabłka deserowe. Konsumenci
na polskim rynku niechętnie kupują owoce nowych odmian jabłoni, jak Gala czy
Ligol, pochodzących z produkcji ekologicznej. Preferują owoce ekologiczne odmian: Starking, Boskop, czy Malinówka. To są stare odmiany jabłek, najchętniej
kupowane jako owoce z produkcji ekologicznej, być może dlatego, że niektórzy
konsumenci pamiętają ich smak i wygląd z dzieciństwa.
Każdej wiosny producent musi zadeklarować ilość surowca w danym roku do
certyfikacji. Co roku odbywają się kontrole w sadzie, najpóźniej na około miesiąc
przed planowanymi zbiorami. Trzeba dopełnić wszelkich formalności, aby po kilku tygodniach po kontroli uzyskać certyfikat. Z uzyskaniem certyfikatu zawsze
musi zdążyć na dzień pierwszej dostawy owoców do zakładu, bo wówczas trzeba
już znać i podać numer swojego aktualnego certyfikatu. Opłata związana z certyfikacją produkcji ekologicznej wynosi ok. 1000 zł. Kwota ta jest później zwracana
wraz z dopłatami obszarowymi przez ARiMR. Szacowaniem plonu zajmuje się
wyłącznie wizytujący jego plantacje inspektor. Producent towarzyszy mu podczas
tej czynności i zawsze, w razie potrzeby, może liczyć na pewne korekty, gdy prognozy są przeszacowane lub niedoszacowane. Na przykład, gdy inspektor uzna,
że w jednej kwaterze jabłek będzie 20 ton z hektara, a on stwierdzi, że to za mało,
gdyż w ubiegłym roku zebrał 40-43 tony z hektara, to inspektor odnotuje tę uwagę
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i później sprawdzi w komputerze, jakie plony były odnotowane dla tej odmiany
w produkcji ekologicznej. Jeżeli inspektor wprowadzi do komputera zbyt wysokie
wielkości zbioru jak na produkcję ekologiczną, to system komputerowy nie przyjmie zawyżonej wartości, a jednostka certyfikująca odmówi przyznania certyfikatu
na taki wolumen. Jednostka certyfikująca, z którą właściciel gospodarstwa obecnie
współpracuje zazwyczaj szacuje plon w górnym limicie. Lepiej przeszacować niż
nie doszacować, gdyż certyfikat wydawany jest na 18 miesięcy i gdyby terminy
kontroli w kolejnym roku się opóźniły, to można sprzedać owoce dopełniając limit
pozostały z ubiegłego roku. Oczywiście jest ryzyko, że nieuczciwi producenci wysoki limit mogą uzupełniać owocami z produkcji konwencjonalnej, ale odbiorcy
weryfikują to podczas swoich kontroli. Już jedna reklamacja wystarczy, by wycofać
wszystkie swoje owoce z całego roku. Kary są tak wysokie, że zagrażają istnieniu
gospodarstwa. Producent musi wówczas poinformować wszystkich swoich odbiorców, że stracił certyfikat, a jego towar nie był ekologiczny. Producent informuje pierwszych odbiorców, którzy informują swoich odbiorców i tak wszyscy
zostają poinformowani. Owoców z produkcji ekologicznej nadal jest niewiele i są
bardzo szybko przez rynek wchłaniane. Przykładowo firma przetwórcza skupująca
jego owoce mrozi je i wysyła każdą partię w inne miejsce, do różnych firm. Każda
z firm, która miała w swoim obrocie owoce z tego gospodarstwa poniesie koszty
wycofania i utylizacji. Finalnie, wszystkie koszty zostaną przeniesione przez firmy
na producenta.
Podstawowe zapisy wykonywane są w notatniku ewidencji zabiegów ochrony
roślin. Jest to obowiązkiem każdego producenta produktów ekologicznych. Dodatkowo, jeżeli w sadzie dzieje się coś złego, to stara się ustalić przyczynę poprzez
wykonywanie dodatkowej analizy gleby lub jeżeli jest taka możliwość, to również
zleca analizę liści. Ponadto stara się zapisywać własne doświadczenia z prowadzonej pielęgnacji roślin. Zawsze trzeba dobrze rozważyć zasadność zastosowania
każdego preparatu. Na przykład preparat na mszyce zastosowany jednorazowo na
15 hektarach jabłoni kosztuje 3-4 tys. zł. Bardzo często zdarza się, że taki preparat
jest mało skuteczny. Sadownik korzysta z doradztwa zewnętrznej firmy w zakresie
sposobu ochrony, doboru preparatów i konsultuje moment wykonania oprysku.
Firma doradcza organizuje kilka razy w roku spotkania szkoleniowe, na których
producenci mogą wymienić się doświadczeniami dotyczącymi skuteczności działania stosowanych preparatów. W 2018 roku, dodatkowo w trakcie sezonu, odbyły
się 4 spotkania przeznaczone dla producentów truskawek ekologicznych. Dzięki
temu można było na bieżąco wszystkie problemy omówić, również te związane ze zbiorem owoców. Od tej firmy dostaje również zalecenia dotyczące metod
ochrony jabłoni, łącznie ze wskazaniem listy zalecanych preparatów. Może wybrać
sobie jakiś preparat oraz metodę ochrony i zastosować. Niestety nikt nie ma tyle
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doświadczenia, żeby wskazać w każdej sytuacji odpowiednią metodę i preparat.
Od firmy doradczej otrzymuje najczęściej listę 10 preparatów, każdy producent
sam decyduje, co zastosuje. Wiosną każdego roku producenci spotykają się na zebraniu, by wymieniać się swoimi spostrzeżeniami, dyskutując na temat tego, jakie
preparaty zastosowali w minionym sezonie i na ile były one skuteczne.
Sadownik nie prowadzi rejestru kosztów. W produkcji ekologicznej dużo
wyższe są koszty ochrony każdego hektara sadu lub plantacji niż w produkcji
konwencjonalnej. Przede wszystkim dużo droższe są środki ochrony roślin dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej. Dodatkowo skuteczność tych
preparatów jest dużo niższa i powtarzalność zabiegów jest większa. W przypadku
jabłoni jest to zupełnie inna ochrona, ponieważ w produkcji konwencjonalnej wykonuje się zabiegi ochronne zapobiegawczo. Są to najczęściej zabiegi prewencyjne
wykonywane przed prognozowanym deszczem oraz po opadzie. Opryskuje się
sukcesywnie, co tydzień lub co dwa tygodnie, w zależności od przebiegu wegetacji. Prowadząc produkcję ekologiczną jabłoni, producent może nawet przez dwa
tygodnie nie wykonywać żadnych oprysków, jeśli nie ma warunków sprzyjających do rozwoju choroby. Zdarzają się również takie tygodnie, że codziennie musi
wykonywać opryski, ponieważ dochodzi do silnych infekcji, z powodu bardzo
wysokiej presji patogenów i wówczas nie można zwlekać z przeprowadzeniem
oprysku. Obserwacje prowadzone w sadzie wspomaga informacjami ze stacji
meteorologicznych. Na ich podstawie określa aktualne i wegetacyjne parametry
pogodowe. W połączeniu z modelami chorobowymi uzyskuje sygnalizację infekcji
najważniejszych chorób roślin uprawnych. Jest to obecnie podstawowe źródło stosowane do oceny zagrożeń odporności roślin uprawnych. Szczególnie przydatne
są informacje ze stacji meteorologicznych w czasie zapobiegania występowaniu
parcha jabłoni. Sadownik dysponuje również własną stacją meteorologiczną. Ponieważ pola należące do gospodarstwa są od siebie oddalone, korzysta także z informacji meteorologicznych ze stacji jednej z firm doradczych. Ich współpraca
polega na wymianie informacji, firma doradcza ma dostęp do wyników z jego
stacji meteorologicznej, a on otrzymuje informacje ze stacji tej firmy. Informacje
ze stacji meteorologicznych są przesyłane transmisją danych GSM, tak jak sms
w telefonach komórkowych. Odczytywane są takie parametry, jak: temperatura,
wilgotność względna, wilgotność bezwzględna, nasłonecznienie, opady, prędkość
i kierunek wiatru, temperatura i wilgotność gleby oraz zwilżenie liścia. Mniejsze znaczenie mają informacje, ile spadło deszczu oraz dotyczące kierunku i siły
wiatru. Najważniejsze są informacje o temperaturze i zwilżeniu liści. W koronie
drzewa przy stacji pogodowej jest umieszczony sztuczny liść – czyli płytka elektroniczna. Ważne, żeby sztuczny liść był w takim miejscu, by jak najmniejszy deszcz
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powodował jego zwilżenie, ale też w takim miejscu w koronie drzewa, by nie był
wyeksponowany na działanie słońca, gdyż nie może szybko wysychać.
Producent posiada około 30 działek. Największe pole uprawne ma 7 hektarów
i składa się z połączonych 10 działek. Odległość pomiędzy skrajnie położonymi
działkami w jego gospodarstwie wynosi około 10 kilometrów. Ma też pola w obrębie lasów. Na tych polach panują zupełnie odmienne warunki niż na polach
dookoła siedziby gospodarstwa. Na szczęście posiada dostęp do rozmieszczonych
po sąsiedzku, prywatnych stacji pogodowych i może obserwować, jakie różnice są na polach odległych od siebie zaledwie kilka kilometrów. Koncentruje się
wyłącznie na kupowaniu działek przylegających do już posiadanych celem ich
powiększenia i ograniczenia liczby sąsiadów. Sąsiadów na przyległych polach co
roku informuje o swoich ekologicznych uprawach, stara się też ich edukować na
temat zasad właściwego wykonywania zabiegów chemicznych, ale efekty są różne.
Nawet, gdy zostanie nieprawidłowo wykonywany oprysk u sąsiada, a substancja
chemiczna zostaje przeniesiona na jego pole, to nie zgłasza tego na policję i nie
wytacza sprawy w sądzie.
Przestawienie z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną z perspektywy
producenta było dobrym wyborem, gdyż przede wszystkim łatwiej jest sprzedać
produkty. Wybór produkcji ekologicznej początkowo podyktowany był tylko
względami ekonomicznymi. Obecnie sadownik również zmienił swoje nawyki
żywieniowe. Obserwuje jak są produkowane owoce i warzywa w uprawie konwencjonalnej i niepokoi się o zdrowie nabywców. Produkując owoce, obawia się, że
w badaniach laboratoryjnych mogą zostać ujawnione jakieś śladowe ilości pozostałości środków chemicznych. W produkcji konwencjonalnej są ustalone liczby
graniczne dopuszczające obecność w owocach pewnego poziomu pozostałości
ś.o.r. Jeżeli producent zachowa parametry przez 3 lata okresu przejściowego to
pozostanie w produkcji ekologicznej i ją utrzyma. Wielu producentów rezygnuje
w pierwszym lub drugim roku okresu przejściowego i nie kontynuuje produkcji
metodą ekologiczną. Często związane jest to z unormowaniem się rynku i wzrostem cen za produkty konwencjonalne.
Największe trudności z wdrożeniem produkcji ekologicznej związane są
z okresem przejściowym. Okres przejściowy dla produkcji warzywniczej wynosi
dwa lata, a dla upraw wieloletnich 3 lata. To są trzy lata, kiedy nie można stosować
chemicznych zabiegów oraz nawozów mineralnych, a jednocześnie nie można
sprzedawać swoich plonów jako produktów ekologicznych. Niestety, na razie rynek nie oferuje wyższych cen za „towar przejściowy”, wyprodukowany z plantacji,
która jeszcze nie ma certyfikatu, ale już w badanych owocach nie ma pozostałości ś.o.r. Owoce są „czyste” pod względem chemicznym, a mimo wszystko muszą być sprzedane razem z wytworzonymi w sposób konwencjonalny. W opinii
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producenta te trzy lata są najtrudniejsze. Sporym wyzwaniem jest też przestawienie mentalne z tradycyjnego sposobu ochrony. Nawet, gdy pojawia się w sadzie
szkodnik lub choroba, to inaczej niż w produkcji konwencjonalnej, trzeba nauczyć
się z tym radzić. Współpracuje stale z jedną z firm doradczych. Wykonują oni co
roku analizy laboratoryjne owoców pod kątem pozostałości ś.o.r., za które sadownik nie płaci (jeżeli wynik badania jest negatywny). Otrzymuje również doradztwo
w zakresie ochrony. Jeżeli pojawia się na plantacji szkodnik lub choroba wystarczy
zrobić zdjęcie i wysłać na e-maila. Chwilę później doradcy wysyłają informację
zwrotną i zalecają konkretne działania ochronne. Producent ceni sobie tę współpracę, bo pracują tam osoby, które zawsze gotowe są pomóc. Współpraca zaczęła
się od produkcji żywności z certyfikatem BFQ, to skrót od Baby Fruit Quality, czyli żywności o bardzo obniżonych progach poziomu pozostałości ś.o.r. Ceny były
zawsze wyższe niż za owoce z produkcji konwencjonalnej, ale nie tak wysokie,
jak za certyfikowany produkt ekologiczny. Produkty z certyfikatem BFQ zniknęły
w 2018 roku z rynku polskiego. W 2018 roku część produktów, eksperymentalnie,
sprzedano do zaprzyjaźnionej grupy producentów, którzy współpracują z siecią
marketów i dostarczają do sklepów owoce deserowe. Miękkie owoce sezonowe, to
bardzo nietrwały produkt deserowy na półce sklepowej. Znacznie łatwiej sprzedawać owoce deserowe twarde i trwałe, jak jabłka i gruszki. Producent upatruje
największych szans w eksporcie swoich produktów. W ostatnich latach bardzo
mało owoców sprzedaje na rynek krajowy. Ekologiczne owoce z gospodarstwa
kupuje pośrednik i sprzedaje je w Austrii, Niemczech i Francji.
Przestawienie z produkcji konwencjonalnej na produkcję ekologiczną nie
wpłynęło na poprawę wizerunku gospodarstwa wśród interesariuszy, ponieważ
teraz funkcjonuje ono na zupełnie innym rynku. Zmienił się klient. Produkuje
on owoce dla przemysłu w ilościach hurtowych i odbiorca zmienia się ze względu
na profil produkcji. Pracownicy nie są szczególnie zadowoleni ze zmiany metody produkcji ma ekologiczną. Zaczęli bardziej narzekać, że truskawki są drobne, gorzej je się zbiera, są gorszej jakości, ze śladami chorób lub szkodników. Na
pewno w produkcji ekologicznej występuje większe pokrycie kosztów, ponieważ
wyższa cena rekompensuje większe nakłady. Można zaobserwować racjonalizację
nakładów. Droższe są produkty wykorzystywane do zwalczania chorób, ale skuteczniejsze. Przykładem może być ochrona truskawek przed chorobą grzybową
– szarą pleśnią. Preparaty stosowane na tę chorobę w produkcji konwencjonalnej
są bardzo drogie i często nieskuteczne, a dodatkowo potrafią zmienić smak owoców. W produkcji ekologicznej sukcesywnie stosowane są preparaty biologiczne
i efekt ich działania jest na zadowalającym poziomie. W 2018 roku koszty ochrony
truskawek wynosiły około 3 tys. zł/ha plantacji. Różnica w cenie owoców wynosi
natomiast 1-2 zł/kg za owoce ekologiczne. Wykonywanie regularnych zabiegów,
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podobnie jak w uprawie konwencjonalnej, jest koniecznością, gdyż zaniechanie
ich może spowodować, że zamiast 10-12 ton/ha plantator zbierze 6 ton/ha, ponieważ część owoców będzie dotknięta chorobami.
O obniżeniu kosztów w produkcji ekologicznej można mówić w przypadku
ochrony jabłoni przed parchem. W produkcji konwencjonalnej ochrona jest bardzo kosztowna, ponieważ prowadzona jest prewencyjnie niemal przed każdym
prognozowanym opadem deszczu. W produkcji ekologicznej zabieg wykonuje
się tylko interwencyjnie, czyli wówczas gdy dojdzie do infekcji, a nie zapobiegawczo, dzięki temu sporo się oszczędza. Niestety wiąże się to z tym, że wielu zabiegów ochronnych nie można zaplanować i trzeba być w ciągłej gotowości i tylko
sprawdzać czy dochodzi do jakichkolwiek infekcji. W produkcji konwencjonalnej
można planować z tygodniowym wyprzedzeniem, że wykona się, np. jeden zabieg
prewencyjnie preparatami o przedłużonym działaniu. Nawet jeżeli pada deszcz
i dojdzie do silniej infekcji, a producent przeoczy ten fakt i podejmie interwencję
spóźnioną nawet o 5 dni, to w produkcji konwencjonalnej są dopuszczone do
stosowania preparaty tak skuteczne, że „uratują” plony. W produkcji ekologicznej
pozostaje tylko obserwować i nigdzie choćby na dzień nie można się oddalać,
szczególnie w okresie, gdy jest silna presja chorób.
W kolejnych latach producent będzie ubiegać się o ponowną certyfikację i pozostanie w produkcji ekologicznej, bo nie widzi już przyszłości dla swojego gospodarstwa w produkcji konwencjonalnej.

3.4.	 Wdrożenie systemu HACCP w organizacji producentów owoców
z województwa mazowieckiego
Organizacja producentów owoców została założona jako spółdzielnia w 2008
roku. Obecnie zrzesza ponad 21 członkowskich gospodarstw sadowniczych, których łączna powierzchnia upraw wynosi 230 hektarów. Specjalizuje się w produkcji owoców. Rocznie produkuje ponad 5 tys. ton owoców. Blisko 98% powierzchni
zajmuje uprawa jabłoni, 2% uprawa grusz. Swoje produkty sprzedaje zarówno na
rynku krajowym, jak i zagranicznym. W latach 2014–2019 korzystała ze środków
Unii Europejskiej, finansując budowę chłodni, zakup maszyny sortującej oraz pakującej, jak również maszyn, takich jak wózki i kombajny.
We wszystkich zrzeszonych gospodarstwach, od roku 1996 jest wdrożony
i utrzymywany system integrowanej produkcji. Organizacja producentów w 2008
roku wdrożyła standard GlobalG.A.P. oraz w tym samym roku system HACCP.
Systemem HACCP objęte są procesy przygotowywania owoców w hali sortowni i pakowalni. Owoce sortuje się względem wybarwienia, uszkodzeń, wielkości
lub twardości. Proces pakowania obejmuje takie działania, jak: odważanie porcji,
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pakowanie w woreczki, tacki lub wytłoczki oraz naklejanie etykiet na opakowaniach zbiorczych, jak i małych naklejek na samych owocach.
Do wdrożenia i utrzymywania systemu HACCP organizację producentów
skłoniły wymagania przepisów prawa i sprawująca nadzór nad ich przestrzeganiem Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS). Wdrażając system HACCP w organizacji przeprowadzono liczne szkolenia dla pracowników. Początkowo były pewne
problemy z występowaniem krzyżowania się dróg, gdyż wszystkiego nie udało się
przewidzieć na etapie projektowania nowej hali. Wyznaczono na nowo drogi przemieszczenia się produktów oraz odpowiednio oznakowano drogi do poruszania
się pracowników. Opracowano też liczne procedury postępowania dla pracowników. Wprowadzono nakaz ubiorów ochronnych dla pracowników, zakaz noszenia
biżuterii i rejestrację wejść – wyjść. Również zmiana świadomości pracowników
przysparzała trudności. Trudno im było zrozumieć, że nie można wychodzić wejściowymi drzwiami, że trzeba myć każdorazowo ręce, przebierać się w odzież
ochronną oraz że nie wolno słuchać muzyki w słuchawkach. Szczególną uwagę
kierownictwo organizacji zwraca na zachowanie identyfikowalności, by możliwe
było prześledzenie wstecz całej drogi od klienta finalnego, poprzez wskazanie osób
sortujących i pakujących po wskazanie sadownika i dokładnie pola, z którego pochodzą owoce. Zasoby ludzkie są zarządzane zgodnie z wymaganiami przepisów
prawa pracy i BHP, a wymagania zawarte w systemie HACCP są dopełnieniem
wymagań prawnych. Niezależnie od powyższych wymagań prowadzone są prace nad doskonaleniem jakości produktów. Złożoność procesu produkcji owoców
wymaga przestrzegania większej liczby odpowiednich procedur, na każdym etapie
produkcji i na każdym poziomie organizacji producentów. Jakość i bezpieczeństwo owoców zaczyna się w sadzie i w zasadzie od jakości dostarczonych do sortowni owoców zależy w największym stopniu jakość finalnego produktu. Jakości
dostarczonych do organizacji owoców nie można znacząco poprawić. Podczas
sortowania i pakowania można przeciwdziałać błędom i niedopatrzeniu sadowników podczas zbioru owoców, takim jak sporadycznie występujące wśród owoców
zanieczyszczenia organiczne lub fizyczne. W organizacji prowadzone są pomiary
kontrolne w wybranych kluczowych etapach przygotowywania produktu, szczególnie temperatury i tlenu w komorach chłodniczych.
Większość zmian dokonanych z powodu wdrożenia systemu HACCP, z perspektywy czasu, organizacja ocenia jako pożądane. Nawet przy braku systemu
HACCP również wiele z nich by się dokonało, gdyż okazały się bardzo potrzebne.
Są jednak również takie zmiany, które w organizacji oceniane są jako uciążliwe,
jak np. codzienna kontrola szyb w oknach. W pierwszych latach wdrożenia systemu organizacja korzystała z doradztwa i nadzoru firmy zewnętrznej, obecnie
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pieczę nad systemem HACCP sprawuje osoba na stanowisku pełnomocnika do
spraw jakości.
Pomimo że organizacja funkcjonuje ponad 10 lat w systemie HACCP, największym problemem pozostaje nadzór nad pracownikami, którzy nieustannie wykonują powierzoną im pracę, tak jak im wygodnie, rozmijając się z wymaganiami.
Utrzymanie systemu HACCP jest podstawą do nawiązania współpracy z sieciami marketów i ewentualnego eksportu owoców. Kierownictwo organizacji uważa,
że szczególnie ważne jest podejście do klienta, a nie prezentowanie posiadanych
certyfikatów. Wdrożenie systemu HACCP przekłada się na poprawę bezpieczeństwa owoców i bezpieczeństwa pracowników, jednak pozostaje bez większego
wpływu na poprawę organizacji pracy. Spełnianie wymagań systemu HACCP
kierownictwo organizacji przyjmuje za rzecz oczywistą i zapowiada kontynuację
w kolejnych latach.

3.5.	 Wdrożenie systemu zgodnego z ISO 22000 w organizacji
producentów owoców z województwa mazowieckiego
Organizacja producentów owoców powstała w 2007 roku. Zrzesza poniżej
dwudziestu członków produkujących wyłącznie na eksport zarówno owoce, jak
i warzywa. Oferuje rocznie około 2 tysięcy ton produktów. Korzystała w latach
2014–2019 ze wsparcia finansowego pochodzącego z budżetu UE. Posiada wspólne chłodnie z kontrolowaną atmosferą, maszyny sortujące, pakujące oraz m.in.
kombajny, platformy do zbioru owoców i wózki widłowe. Po raz pierwszy system
zgodny z normą ISO 22000 organizacja wdrożyła w 2009 roku. Cała organizacja
jest objęta tym systemem, a więc systemowi podlega wszystko to, co dzieje się
wewnątrz firmy. Zgodnie z wymaganiami normy, przedstawiciele organizacji są
zobligowani do przeprowadzania badań produktów od wszystkich dostawców,
których organizacja ma na liście dostaw. Dostawcy nie podlegają certyfikacji na
zgodność z systemem ISO 22000 tylko GlobalG.A.P. Certyfikacją w systemie
ISO 22000 objęte są jedynie wybrane, wskazane przez organizację produkty –
jabłka i gruszki. Organizacja ma też plantację borówki amerykańskiej i śliwek,
które nie są objęte certyfikacją w systemie ISO 22000. System określa wymagania
dotyczące jakości i bezpieczeństwa owoców, nie ma wymagań ilościowych, dlatego
organizacja nie musi deklarować prognozowanego tonażu owoców w danym roku.
Jabłonie i grusze są uprawiane na areale ponad 500 ha.
Było kilka powodów, dla których wdrożono i certyfikowano system zgodny
z normą ISO 22000. Organizacja chciała się rozwijać, poprawiać bezpieczeństwo
produktów, sprzedawać je w polskich i zagranicznych marketach. Zaważyły przede
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wszystkim wymagania odbiorców. Obecnie, bez posiadania certyfikatu bezpieczeństwa i jakości owoców, nikt nie chce podjąć współpracy handlowej.
By skutecznie wdrożyć system ISO 22000, trzeba się przyzwyczaić do wypełniania regularnie nowych dokumentów. Szczególnie czasochłonne są dokumenty
dotyczące usługi konfekcjonowania. Każda ilość zapakowana musi być zliczona,
żeby wystawić odpowiedni dokument zlecenia na pakowanie. Przed wdrożeniem
systemu ISO 22000 nie było obowiązku wypełniania tych dokumentów. W dokumentacji zawarte są opisy poszczególnych produktów, zakresy tolerancji poszczególnych wymagań, szczegółowe opisy wymagań jakościowych i ilościowych
dotyczących przygotowywanych dla klienta produktów. Największą dokonaną
w organizacji zmianą są nowe dokumenty, których wcześniej nie prowadzono,
a które obecnie trzeba regularnie uzupełniać. To jedyne zauważalne zmiany po
wdrożeniu systemu zgodnego z normą ISO 22000. W procesie produkcji natomiast nic się nie zmieniło.
Zgodnie z przyjętymi procedurami, bada się próbki pobrane od dostawców.
Jeżeli wyniki badanych owoców wskazują na zawartość pozostałości ś.o.r. w granicach dopuszczalnych poziomów przyjętych przez UE, to w takiej sytuacji kierownictwo organizacji również reaguje. Podejmowane są czynności wspólnie
z dostawcą, by ustalić źródło i przyczynę wykrytych pozostałości oraz działania
obniżające tę pozostałość w kolejnym roku. Organizacja dąży do rozwiązywania
problemów, zanim się pojawią. Odbiorcy wymagają produktu pakowanego w różnego rodzaju opakowania, dlatego dostawcy zostają informowani i poinstruowani, w jaki sposób mają przeprowadzać zbiór, do jakich opakowań, by dostarczyć
właściwy asortyment zgodnie z wymaganiami danego klienta. Jak są problemy
z towarem dostarczonym przez producenta, również jest on instruowany, czego
powinien unikać w przyszłości, by w odpowiedni sposób przygotować kolejną
partię owoców.
Odpowiedzialność kierownictwa jest obecnie większa, choćby z uwagi na liczną dokumentację, którą muszą prowadzić pracownicy organizacji. Jednak kierownicy niższego szczebla, stale kontrolują podwładnych czy jest ona prowadzona
na bieżąco. W innych obszarach działalności, według rozmówcy, praktycznie nic
się nie zmieniło. Certyfikat jest przyznawany na 3 lata, ale kontrole i audyty są
prowadzone każdego roku. Organizacja ma swoich zaufanych, kwalifikowanych
dostawców. Większość z nich dostarcza całość wyprodukowanego przez siebie
towaru, który organizacja zagospodarowuje.
W organizacji przeprowadza się wiele kontroli na różnych poziomach jednocześnie, m.in. kontroluje się pracę detektora metalu. Co 2–3 godziny przeprowadza się sprawdzenie działania detektora, a wyniki kontroli zapisuje się. Również
kontrola szybkości linii pakującej jest odnotowywana w zapisach. Jedynie kontroli
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masy opakowań dokonuje się automatycznie. Przeprowadza się zawsze badania na
pozostałości ś.o.r., pobierając od każdego dostawcy w każdym roku 8 próbek i wysyłając do akredytowanego laboratorium. Organizacja czuje się bezpieczniej na
rynku, gdy weryfikuje swoich dostawców. Identyfikację zachowują poprzez metkowanie identyfikatorami każdego dostarczonego produktu. Znakuje się opakowania
zbiorcze (skrzyniopalety). Prowadzi się „packing listy”, na których zaznacza się
każdy produkt w opakowaniu zbiorczym. Kontroluje się również temperaturę na
hali oraz wyrywkowo temperaturę danej partii produktów, a wyniki kontroli zapisuje się. Również kontroluje się losowo pracowników. Wagi i termometry wzorcowane są raz w miesiącu. Audyty przeprowadza również raz w miesiącu kontrahent. W karcie mycia i sprzątania oraz w karcie dezynfekcji jest dokonywany jeden
wpis na dzień. Kontrole magazynowe, w tym kontrole czystości, prowadzone są
każdego dnia i sporządzane są z nich zapisy. Organizacja posiada księgę jakości.
W dokumentacji posługują się gotowymi szablonami zgodnymi z wymaganiami
normy ISO 22000. W ciągu roku gromadzi się około 5-6 segregatorów papierowych dokumentów związanych z systemem. Wszystko jest zapisywane w wersji
papierowej, tylko rejestr reklamacji prowadzony jest w wersji elektronicznej. Właściwie wszyscy pracownicy są zaangażowani w tworzenie dokumentów, od tych,
którzy czyszczą, sprzątają i piszą raporty, poprzez kierowników, którzy prowadzą
nadzór, po osoby, które później składają to w jedną spójną całość. Przeprowadza
się szkolenie pracowników, a więc na dokumentach potwierdzających szkolenie
podpisują się w ciągu roku wszyscy pracownicy.
Z perspektywy czasu wdrożenie i certyfikacja systemu zgodnego z normą
ISO 22000 to pozytywny aspekt działalności, ponieważ pozwolił wiele kwestii
usystematyzować. Wszystko jest na swoim miejscu, wprowadzono porządek. Prowadzenie dokumentacji pozwala też bardziej kontrolować pracowników z korzyścią dla pracodawcy. Niewątpliwie największym plusem, jeżeli chodzi o sprzedaż
produktu, jest możliwość zawierania nowych kontraktów i szansa na współpracę
z sieciami supermarketów, w myśl zasady, iż żaden supermarket nie podejmie
współpracy z firmą, która nie ma certyfikatu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów. Dodatkowo jest większa możliwość eksportu produktów. Handel zagraniczny może być rozwijany, gdy producent ma certyfikat zapewniający
bezpieczeństwo i jakość produktów. Każdy nowy klient wymaga od organizacji
potwierdzenia spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa i jakości produktów za pomocą certyfikatu. Organizacja dostarcza swoje produkty do: Anglii,
Włoch, Niemiec, Francji, Rumunii, Bułgarii i Grecji.
Większych trudności z wdrożeniem systemu ISO 22000 organizacja nie miała. W raporcie po audycie certyfikującym wykazano cztery niezgodności, np. że
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nie było ciepłej wody w jednym kranie bezpośrednio na produkcji. Niezgodności
zostały poprawione w ciągu dwóch tygodni.
Organizacja korzystała i korzysta z doradztwa firmy zewnętrznej, której pracownicy są bardzo pomocni. Przy wdrażaniu systemu pomagała inna firma.
Obecnie firma zewnętrzna pomaga przede wszystkim w prowadzeniu dokumentacji. Przy każdym audycie jest też cały czas obecna jedna osoba z tej firmy, która
pomaga odpowiadać na pytania audytora. Audyt certyfikujący i recertyfikujący
prowadzi niezmiennie ta sama firma. Pracownicy zewnętrznej firmy doradczej
stale służą pomocą. W zależności od potrzeb organizuje się spotkania kilka razy
w roku, zależnie od tego co należy wykonać, ile obszarów należy skorygować
i doskonalić. Audyt recertyfikujący systemu ISO 22000 prowadzi jeden audytor
przez dwa dni (raz na 3 lata). A przy corocznym zwykłym audycie jeden audytor
zewnętrzny prowadzi audyt przez jeden dzień. Na każdym z tych audytów obecna
jest też osoba z zewnętrznej firmy doradczej.
Utrzymanie systemu zgodnego z normą ISO 22000 w organizacji również nie
stwarza większych trudności. Minimalne niezgodności zawsze się pojawiają, zbyt
dużo ludzi tu pracuje, by wszystko mogło być idealnie. W ciągu roku pojawia się
kilka niezgodności, ale są naprawiane za pomocą działań korygujących w ciągu
od paru dni do 2–3 tygodni.
Oferując produkty zgodne z normą ISO 22000, organizacja ma wpływ na poprawę wizerunku wśród interesariuszy. Działa to na zasadzie, im więcej certyfikatów zapewnienia bezpieczeństwa żywności, tym lepiej postrzegana jest dana
organizacja wśród odbiorców.
W organizacji nigdy nie było problemu z racjonalizacją nakładów. Potrafi ona
zagospodarować każdy rodzaj produktu, tak by się nie zmarnował, przy optymalnym poziomie nakładów. Działając w systemie zarządzania bezpieczeństwem
żywności zgodnym z normą ISO 22000, praca zaczęła być wykonywana w sposób
lepiej zorganizowany i bardziej usystematyzowany.
Niestety, nie obserwuje się wpływu wdrożonego systemu zarządzania na zwiększenie motywacji pracowników. Pracownicy niewykwalifikowani, nie zwracają
uwagi na możliwości ewentualnego, własnego rozwoju poprzez rozwój firmy,
dla nich liczy się głównie możliwość zarobienia pieniędzy. Organizacja planuje
w przyszłości ponowną recertyfikację systemu zgodnego z normą ISO 22000.
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3.6.	 Wdrożenie standardu GlobalG.A.P. w organizacji producentów
z województwa mazowieckiego
Gospodarstwa zrzeszone w tej organizacji, jeszcze w połowie lat 90. XX w.,
zapoczątkowały prowadzenie upraw zgodnie z metodyką integrowanej produkcji
i do dziś to kontynuują. Od roku 2010 organizacja posiada wdrożony we wszystkich gospodarstwach standard GlobalG.A.P. w opcji II. Standardem objętych
jest 100% upraw. Organizacja specjalizuje się w produkcji owoców, około 98%
powierzchni upraw zrzeszonych sadowników stanowią jabłonie. Produkuje się
też niewielkie ilości porzeczek i wiśni. Łącznie organizacja gospodaruje na około
500 hektarach.
Podjęto decyzję o wdrożeniu standardu GlobalG.A.P., ponieważ sadownicy
chcą produkować bezpieczne owoce dla siebie, dla innych ludzi, dla dzieci. Chcą
produkować przy zachowaniu standardów europejskich. W tym celu stworzono
szereg procedur. Dodatkowo do wdrożenia standardu GlobalG.A.P. odbiorcy z zachodniej Europy zmotywowali producentów, gdy zaczęli wymagać, aby owoce były
certyfikowane w tym standardzie. Przez szereg lat organizacja prowadziła handel
także z odbiorcami ze Wschodu, jednak oni nie mieli takich wymagań.
Organizacja posiada nowoczesną halę z sortownią i komory przechowalnicze. Obiekt budowany był z myślą, żeby sprostać wymaganiom procedur dla dróg
towaru, aby nie krzyżowały się. Sadownicy nie od razu przywykli do obowiązku
terminowego zapisywania wszystkich zabiegów ś.o.r. Dla większości sadowników
w naszej organizacji wdrożenie standardu GlobalG.A.P. nie stanowiło trudności.
Niektórzy z nich musieli ponieść koszty związane z przystosowaniem zaplecza
sanitarnego, dostosować swój sprzęt i zacząć prowadzić badania owoców oraz
gleby. Teraz już wszyscy obligatoryjnie, przed założeniem nowej plantacji, pobierają odpowiednie próbki gleby do analizy, aby na podstawie ich wyników właściwie nawozić pole. Zakładając plantację, korzystają tylko z elitarnego materiału
szkółkarskiego z poświadczeniem kwalifikacji. Przed wdrożeniem GlobalG.A.P.
z reguły mniejsi sadownicy kupowali materiał bez kwalifikacji na bazarze, niewiadomego pochodzenia. Podobnie przed laty zaopatrywano się w ś.o.r. Obecnie
stosowane są preparaty tylko oryginalne z legalnego źródła i rozważnie kupowane,
ponieważ nie wszystkie środki, które można zakupić, są dopuszczone do danego
rodzaju uprawy. Odbywają się w gospodarstwach również wyrywkowe kontrole
prowadzone przez inspektorów PIORiN. Większość sadów jest nawadniana i ten
zabieg jest bardzo dobrze zorganizowany. Na niektórych kwaterach, czyli na kilku procentach areału, znajdują się starsze sady na podkładkach silnie rosnących
i tam nie stosuje się nawadniania, gdyż nie ma takiej konieczności. W związku
z prowadzonym nawadnianiem pobierane są również próbki wody do analizy.
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W okresie zbioru pracownik organizacji producentów jeździ do sadowników i wykonuje próby skrobiowe i inne testy, aby sprawdzić czy jabłka są odpowiednie do
długiego przechowywania i czy można rozpocząć ich zbiór. Jabłka zbierane są
do skrzyń, które po napełnieniu dostarczane są samochodami typu chłodnia do
komór chłodniczych, gdzie następuje proces schładzania. Podczas załadunku na
samochód cała partia towaru jest oznaczana odpowiednią etykietą, żeby zachować
identyfikowalność. Obecnie pracownicy inaczej niż przed laty, mają obowiązek
przed podjęciem pracy przejścia odpowiedniego szkolenia, posiadania rękawiczek ochronnych i dostępu do zaplecza sanitarnego, także na polu. Również przy
sortowni są toalety, a nawet prysznice. Problem jest w tym, żeby każdy pracownik
chciał z nich korzystać i pamiętał o odpowiednim myciu rąk oraz o tym, jak trzeba
to robić i jak długo należy wykonywać takie mycie. Wszędzie przy umywalkach
są umieszczone instrukcje ze sposobem mycia rąk, a i tak z ich przestrzeganiem
bywa różnie. W ostatnim czasie coraz trudniej o pracowników, którzy doglądaliby i nadzorowali przestrzeganie procedur. Są też wprowadzone liczne procedury związane z higieną i bezpieczeństwem pracy, takie jak czyszczenie sprzętu
do zbioru, samochodów i przyczep do transportu z pola, składowanie opakowań
na produkty w odpowiednich warunkach. Tak więc, w wielu obszarach nadzór
kierownictwa jest wciąż niezbędny. Z rozmowy z prezesem wynika, że odczuwa
on większą odpowiedzialność z powodu konieczności przestrzegania licznych
wymagań i procedur wynikających ze standardu. Bardzo ważne jest zachowanie
identyfikowalności danego produktu z pola, tak by wszystkie wymagania zostały
spełnione, żeby w razie potrzeby mógł on trafić z półki sklepowej z powrotem do
sadownika. Pomyłka w jednej cyfrze w kodzie producenta lub w dacie sortowania
powoduje mnóstwo problemu. Czasami, niektórzy sadownicy nie mogą sobie poradzić z presją jakiegoś szkodnika i zastosują na kwaterze niedozwolony pestycyd,
co później zostaje wykryte i nie chcą się przyznać. Kierownictwo musi brać to pod
uwagę, ponieważ jest odpowiedzialne za wszystko. Każda reklamacja i ewentualne
zastrzeżenia trafiają do siedziby organizacji, de facto do sortowni, a nie bezpośrednio do sadownika. Kierownictwo organizacji stara się też wpływać na produkcję
w sadzie u poszczególnych sadowników. Podpowiada, jakie odmiany będą chętnie
kupowane oraz z której szkółki zakupić materiał szkółkarski, żeby drzewka były
właściwej jakości i dobrze rosły. Środki ochrony roślin każdy członek organizacji
kupuje indywidualnie na bieżąco, według potrzeb. Nie kupuje się na zapas, gdyż
każdego roku zalecane preparaty zmieniają się i w każdym roku nasilają się coraz
inne choroby lub szkodniki.
Standard GlobalG.A.P. ma znaczącą rolę w procesie sortowania, gdyż prowadzony jest też skup jabłek niecertyfikowanych w GlobalG.A.P. Są odbiorcy, którzy nie wymagają podania numeru GGN na partii produktu oraz nie wymagają
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dokumentu badania poziomu MRL (NDP) stosowanych środków chemicznych.
Takie jabłka pakuje się na osobnej sortowni lub na tej samej co jabłka certyfikowane, jednak po przesortowaniu takiej niezbadanej partii trzeba zastosować
odpowiednią procedurę czyszczenia maszyn. Również w chłodniach są miejsca
wyznaczone na jabłka certyfikowane oraz osobne komory na jabłka niecertyfikowane. Dla pewności każda z partii zawiera stosowne oznaczenia zapobiegające
ewentualnym pomyłkom. Cały rok prowadzi się analizy, sprawdza, co się sprzedaje, co pozostaje w magazynach, bo trzeba wiedzieć, czym się zarządza. Są odmiany,
które kupcy chętnie kupują tylko do pewnego okresu, np. odmiana Gala sprzedaje
się dobrze tylko do końca lutego. Później Galę zaczynają sprzedawać producenci
z południowej półkuli, którzy mają tę odmianę znacznie lepszej jakości od polskiej. Doskonalenie produktu zaczyna się jesienią. Przy zbiorze bada się jabłka,
w jakim stanie dojrzałości wkładane są do chłodni, by później wiedzieć, którą
partię trzeba najpierw sprzedać. Obowiązuje zasada: im jabłko bardziej dojrzałe,
tym szybciej będzie się psuło. Sadownik ma teraz coraz większe trudności z dokonaniem zbioru owoców w odpowiedniej fazie dojrzałości zbiorczej z powodu
braku dostępności siły roboczej. Właściwy czas zbioru daje najwięcej możliwości
optymalizacji jakości produktu i ułożenia harmonogramu późniejszej sprzedaży,
tak by różne partie jabłek były najlepszej jakości w różnym czasie. Później, gdy
jabłka zamknięte są w komorach ULO (ang. Ultra Low Oxygen), jest tylko małe
okienko rewizyjne, przez które nie można go zbadać. Widać produkt, a jeżeli coś
niepokojącego się zauważa, to otwiera się komorę chłodni i ratuje owoce, żeby nie
stracić całej komory jabłek. Takich przypadków jest bardzo mało.
Organizacja najwięcej produkuje jabłek deserowych, ale są również produkty uboczne, jabłka przemysłowe, które wysyła się do przetwórni. Żeby właściwie
zakwalifikować jabłka jako deserowe, przeprowadza się bardzo szczegółowe kontrole. Organizacja posiada nowoczesną maszynę sortującą, która potrafi sortować według wielkości jabłka, jego wybarwienia, może odbierać owoce z wadą
zewnętrzną, a nawet z wadą wewnętrzną. W Europie występuje pewne zróżnicowanie względem klas owoców. W Czechach klasa I porównywalna jest z klasą II
lub III obowiązującą w Niemczech. Rynek angielski jest natomiast bardzo specyficznym rynkiem, najbardziej wymagającym. Dla klienta z Anglii klasa I owoców
to wyselekcjonowane zaledwie około 10% owoców z danej partii uznanej w Polsce
za I klasę. Anglicy są bardzo wyczuleni na wszelkie odgniecenia i obicia owoców,
nawet te widoczne tylko, gdy się ogląda jabłka w odpowiednim oświetleniu. Angielska specyfika rynku to: płacą więcej, ale i wymagają więcej.
Zmiany w organizacji spowodowane wdrożonymi standardami wiążą się również ze zmianami dla osób zbierających owoce, którym teraz standardowo zapewnia się przenośne toalety wraz z urządzeniami do mycia rąk. Zwraca się również
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większą uwagę na czystość mikrobiologiczną opakowań na owoce. Jeżeli opakowanie jest właściwie wyczyszczone, wolne od patogenów, zarodników grzybów
i bakterii to jabłko jest bezpieczniejsze i znacznie lepiej się przechowuje. Z tego
powodu zakupiono bardzo dużo skrzyń plastikowych, które łatwo jest czyścić
i które można szybciej schłodzić niż skrzynie drewniane. Obowiązujące procedury nakazują częste mycie i czyszczenie urządzeń sortowni oraz sprzątanie całej
hali. Czasami jest to uciążliwe, zajmuje dużo czasu i więcej kosztuje, ale później
produkt jest bezpieczny i czysty, zarówno owoce, jak i cała sortownia wyglądają
dobrze.
Najwięcej trudności podczas wdrażania standardu przysparzają ludzie. Ciągłe
tłumaczenie, powtarzanie i proszenie często nie przynosi efektu. Długo nie byli
w stanie zrozumieć, dlaczego są dla nich potrzebne ubrania ochronne, dlaczego
trzeba myć ręce po korzystaniu z toalety, dlaczego nie wolno wnosić jedzenia
na halę. Dziś nadal występują podobne trudności z dotarciem do świadomości
pracowników w kwestii wszystkich wymagań. Problem jest i pewnie pozostanie
ciągle aktualny. Problemem jest też mentalność części dostawców, udziałowców,
prowadzących indywidualne gospodarstwa. Wielu twierdzi, że nie trzeba myć
opryskiwacza i nie trzeba robić badań owoców przed zbiorem. Nie rozumieją, że
odpowiednia dawka pestycydów naniesiona na dany hektar, na dane drzewo jest
równoznaczna z określonym poziomem pozostałości ś.o.r. w jabłkach.
Każdy członek organizacji korzysta z pomocy doradcy. Trudność polega na
tym, że producenci nie są w jednym miejscu. Pogoda w okresie letnim, przedzbiorczym bywa bardzo kapryśna i burzowa. W jednym miejscu pada deszcz,
ale kilometr dalej deszczu nie ma. W takiej sytuacji nie wiadomo czy mamy do
czynienia ze zmyciem preparatu na swoim polu czy nie. Firmy doradcze dysponują gęsto rozmieszczonymi stacjami pogodowymi i wiedzą, co się dzieje, przeprowadzają odpowiednie analizy, przesyłają nam swoje wyniki i otrzymują za to
pieniądze. W praktyce wygląda to tak, że gdy zarejestrowany zostanie odpowiednio intensywny opad deszczu, sadownicy otrzymują powiadomienie sms, że na
danym, dość precyzyjnie określonym terenie nastąpiło zmycie wszystkich środków
i należy ponownie zabezpieczyć rośliny. Mimo tych udogodnień, prezes uważa, że
najważniejsze jest doświadczenie i zdrowy rozsądek sadownika. W tym roku dużo
osób odwiedzających organizację, zadaje pytania, szuka pomocy w uniknięciu
przekroczenia progu pozostałości ś.o.r. w owocach. Taka osoba spotka się w organizacji z życzliwością i otwartością prezesa, uzyska podpowiedź i pomoc. W 2018
roku organizacja chciała wyprodukować niewielką partię owoców „bez pozostałości”, ale presja szkodników wymusiła odłożenie tych planów na kolejny sezon.
Przez dwa lata korzystano z firmy zewnętrznej w zakresie audytów i doskonalenia systemu zapewnienia jakości. Obecnie oddelegowano jednego pracownika
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na stanowisku pełnomocnika ds. jakości, który odpowiada za ten obszar. Prezes
bardzo cenił współpracę z firmą zewnętrzną. To była wyspecjalizowana firma, posiadająca audytorów, którzy przeprowadzali audyty, wiedzieli na co trzeba zwrócić
uwagę, jakie narzędzia korygujące zastosować, by naprawić to co niewłaściwe.
Sadownik może czegoś nie zauważyć, pracując w sadzie na co dzień, ale dla osoby
z zewnątrz jest łatwiej dostrzec uchybienia, wówczas audytor mówił, że coś jest
źle i trzeba to poprawić.
Utrzymując standard GlobalG.A.P., organizacja w znacznej mierze ufa sadownikom. Pomimo że pełnomocnik ds. jakości prowadzi audyty wewnętrzne
w gospodarstwach, to – ze względu na liczbę zrzeszonych gospodarstw – nie jest
w stanie wszystkich odwiedzić. Czyni to wyrywkowo, według losowo przygotowanej listy, zgodnie z planem audytów na dany rok. Natomiast na polach podczas
zbiorów fizycznie nie jest się w stanie przeprowadzać oceny, czy wszystkie procedury są przestrzegane. Pól udziałowców jest tak wiele i tak odlegle położonych, że
w niektórych przypadkach dojazd na jedną plantację, by sprawdzić poprawność
prowadzonego zbioru, może zająć cały dzień.
Próbki do badań pod kątem pozostałości ś.o.r. pobierane są samodzielnie
i wysyłane do analizy laboratoryjnej. Bardzo dużo firm, innych niż markety z zachodniej Europy, wymaga od dostawców wdrożonego, utrzymanego i potwierdzonego certyfikatem standardu GlobalG.A.P. Organizacja dostarcza większe
ilości jabłek do Czech. Czesi wymagają dodatkowo przesłania aktualnego wyniku
badania poziomu MRL (NDP) dla każdej partii wysyłanych jabłek. Na etykiecie
umieszcza się numer i datę badania. Markety krajowe, poza GlobalG.A.P., mają
liczne, specyficzne wymagania dodatkowe, często niezrozumiałe dla producentów. W opinii prezesa, markety poświęcają zbyt dużo czasu na rzeczy zbędne,
a brakuje z ich strony troski o utrzymanie owoców w dobrej kondycji. Owoce
poddawane są skomplikowanym procesom logistyczno-dystrybucyjnym, które
trwają bardzo długo i nie zawsze przeprowadzane są z zachowaniem właściwych
warunków transportu. W ten sposób nawet najlepszej jakości produkt zanim trafi
do klienta finalnego traci na atrakcyjności, a wtedy spada sprzedaż owoców całej
organizacji. To jest powód, dla którego organizacja nie dostarcza owoców na rynek krajowy, chyba że odbiorca, będący pośrednikiem w handlu zagranicznym,
obsługuje również polski market.
Wdrożenie standardu GlobalG.A.P. umożliwia organizacjom eksport, jest to
podstawowy system w opinii zachodnich odbiorców. W ocenie prezesa, firmy,
które nie posiadają wdrożonego standardu GlobalG.A.P. nie są brane pod uwagę
przez zachodnich odbiorców. Klienci na wstępie pytają jakie certyfikaty zapewnienia jakości i bezpieczeństwa posiada organizacja, gdyż uznaje się, że rodzaj
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i liczba wdrożonych systemów i standardów zapewnienia jakości świadczy o tym,
co firma sobą reprezentuje.
Z powodu wdrożenia standardu GlobalG.A.P. zwiększyły się nakłady na produkcję, choćby z powodu częstszego sprzątania i dezynfekcji sortowni. Ale w tej
chwili te wydatki i czynności są uznawane za konieczne. Każda certyfikacja kosztuje i utrzymanie standardu również. Plusem jest, że sprzedaż na rynek zachodni
zapewnia nieco wyższe ceny.
Stosowanie się do wymagań GlobalG.A.P. pozwoliło kilkukrotnie uniknąć błędów i późniejszych problemów, a nawet cofnięcia całej partii towaru. Zawsze trzeba myśleć o odpowiedniej organizacji pracy, gdy zarządza się jednocześnie jabłkami certyfikowanymi i niecertyfikowanymi. Po zakończeniu sortowania jabłek
wyprodukowanych zgodnie z wymogami GlobalG.A.P. można zacząć sortowanie
jabłek niecertyfikowanych i nieprzebadanych. W przypadku odwrotnym, należy
zawsze pamiętać o dokładnym wyczyszczeniu i umyciu urządzeń oraz hali zanim
zaczną być sortowane jabłka z certyfikatem GlobalG.A.P.
Pracownicy organizacji przyzwyczaili się do licznych wymagań standardu.
Księgowości początkowo przysparzała trudność konieczności opisywania faktur
„jabłka certyfikowane” lub „jabłka niecertyfikowane”, ale już jest z tym mniejszy
problem. Standard ten wymaga tworzenia ogromnej liczby dokumentów, dzięki
której zawsze można wrócić wstecz, coś sprawdzić, zobaczyć, w których miesiącach były pewne prace wykonywane lub która zmiana pozostawiła lepszy porządek. Można by wykorzystać zebrane dane do analiz, ale z braku czasu nikt tego
nie robi. Pracownicy mają przypisane swoje zadania i je wykonują. Większość
pracowników pracuje w organizacji od wielu lat, więc chyba dobrze im z wymaganiami GlobalG.A.P.
W kolejnych latach organizacja również będzie recertyfikować standard
GlobalG.A.P. zarówno w sortowni, jaki i w gospodarstwach członkowskich. Przemawia za tym perspektywa dalszego handlu z zagranicznymi odbiorcami, godna
praca pracownika oraz inne, wcześniej wymienione korzyści z wdrożenia standardu GlobalG.A.P.

3.7.	 Wdrożenie standardu BRC w organizacji producentów z województwa
mazowieckiego
Organizacja producentów zrzesza ponad 20 członkowskich gospodarstw sadowniczych. Specjalizuje się w produkcji owoców. Dysponuje ponad 400 hektarowym areałem upraw. Dodatkowo około 20% owoców pozyskuje od wyselekcjonowanych zewnętrznych dostawców. Od 3 lat wdrożony jest w organizacji standard
BRC, zaś od 2 lat GlobalG.A.P. GRASP. Od 8 lat w zrzeszonych gospodarstwach
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producentów obowiązuje wdrożenie standardu GlobalG.A.P. oraz integrowanej
produkcji. Wdrożono również standard BRC, który obejmuje pakowane w organizacji owoce twarde: gruszki i jabłka oraz owoce miękkie: śliwki, wiśnie, borówki,
truskawki, czereśnie, agrest i porzeczki.
Głównym motywem podjęcia decyzji o wdrożeniu standardu BRC była presja
ze strony odbiorców. Standard BRC jest bardzo ceniony na zachodnich rynkach,
głównie w Anglii, więc żeby móc dalej współpracować z odbiorcami i zachować
z nimi dobre relacje, kierownictwo organizacji podjęło decyzję o jego wdrożeniu.
Nie było większych trudności z wdrażaniem standardu BRC ze względu na to, że
od początku funkcjonowania firmy obowiązuje standard GlobalG.A.P., który stał
się fundamentem, na którym rozszerzono część dokumentacji w obszarach: identyfikowalności, standardu pakowania oraz utrzymania czystości i higieny w zakładzie. Zwrócono większą uwagę na zapewnienie identyfikowalności partii począwszy od przyjęcia produktu po wyjście z magazynu, czyli od PZ-etki do WZ-etki
i na odwrót. W tym celu zostały przeprowadzone i nadal są prowadzone szkolenia
dla personelu. Ludzie odgrywają znaczącą rolę w zapewnieniu identyfikowalności,
w określaniu jakości i bezpieczeństwa, w pakowaniu oraz zapewnianiu i przestrzeganiu wszystkich standardów higieny i bezpieczeństwa pracy.
Największe zmiany zaszły w zarządzaniu produkcją oraz produktem. Każdy
produkt przechodzący przez pakowalnię zaczął być śledzony od początku do
końca, trzeba było zapisać przejrzystą i klarowną ścieżkę zawierającą, m.in. informację, kto jest dostawcą oraz czy należy do kontrolowanych przez organizację
zaufanych dostawców. Nadanie znaku rejestrowego, kodu danej partii następuje
poprzez przytwierdzanie etykiet do skrzyń (dotyczy jabłek i gruszek) albo w przypadku owoców miękkich, gdzie produkt pakowany jest bezpośrednio u producenta, numer nadawany jest na naklejce podczas zbioru na plantacji. Te numery
są sczytywane, gdy dana partia owoców wjeżdża na maszynę pakującą, następnie
naklejki są zrywane i przytwierdzane do etykiety zbiorczej i do WZ-etki. Dostawcy są przeszkoleni, by na etapie produkcji i zbioru zachować wszelkie procedury dotyczące spełnienia wymagań BRC. Nie mogą zafałszowywać informacji
o odmianie, miejscu pochodzenia i o producencie. Otrzymują do wypełnienia
każdorazowo deklarację zawierającą, m.in. oświadczenia, że były stosowane odpowiednie środki i zabiegi ochronne oraz że zbiór był odpowiednio nadzorowany
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Obydwa standardy zostały zintegrowane. Zarówno GlobalG.A.P., jak i BRC
funkcjonują z wykorzystaniem zintegrowanych formularzy spełniających wymagania dla obydwu standardów jednocześnie. Dzięki rozsądnie zintegrowanym standardom udało się uniknąć dublowania dokumentów, a nawet niektóre
z formularzy można było uprościć. Większość dokumentów obowiązuje w wersji
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elektronicznej. Nie ma wyraźnego podziału na dokumenty standardu GlobalG.A.P.
i osobno standardu BRC. W przypadku każdego rodzaju audytu przedstawiana
jest spójna dokumentacja z podziałem na obszary, nie zaś na rodzaje standardów.
Kierownictwo firmy jest bardzo zaangażowane w proces produkcji uwzględniający wymagania standardów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa, więc jedyną
widoczną zmianą po wdrożeniu BRC było zwiększenie dyscypliny przestrzegania
higieny, w tym przypadku zakładania każdorazowo czepków oraz ubrań ochronnych przez pracowników, oraz gości wizytujących halę. Największą zmianę musieli
przejść pracownicy, gdyż w wymaganiach standardu określono, że pracownicy
muszą stosować się do określonych nakazów i wykonywać liczne zapisy. Muszą
być odpowiednio ubrani, znać procedury, wiedzieć do czego służą i kiedy, którą
z nich zastosować oraz codziennie ich przestrzegać, żeby stały się nawykiem. Nie
jest to łatwe, ale powoli robią postępy. Paradoksalnie najwięcej trudności stwarza
wymóg zdejmowania biżuterii przed wejściem na halę. Standardowo, aby wejść
na halę muszą być ubrani w czepki, maski – dotyczy długiej brody, fartuch i buty
ochronne oraz rękawiczki nitrylowe.
Standard BRC usystematyzował pomiary, analizę i doskonalenie produktu.
Spowodował, że wyznaczane są cele do osiągnięcia, sposób ich realizacji i zwracana jest większa uwaga na potrzeby klienta. Zbiera się informacje, czego klient
będzie wymagał, jakie są trendy, w jakim kierunku będą następowały zmiany.
Z jabłkami nie ma tylu możliwości co z innymi, szczególnie przetworzonymi produktami spożywczymi. Organizacja pracuje nad właściwym doborem odmian,
wybarwieniem owoców, sposobem pakowania i ogólnie nad ich konfekcją. W tym
przypadku standard jakości BRC jest dla organizacji wyznacznikiem, pryzmatem,
przez który spogląda się na produkt. Zebrane wyniki omawiane są na comiesięcznych zebraniach, czteroosobowego zespołu ds. bezpieczeństwa żywności. Organizacja nie posiada wyraźnie wyodrębnionego w strukturach, typowego działu
kontroli jakości, gdyż kierownictwo uznało, że nie jest aż tak dużą firmą, żeby
taki dział był potrzebny. Na zebraniach poruszany jest szeroki zakres tematów.
Wszelkie negatywne zmiany i zdarzenia zespół stara się bardzo szybko rozwiązywać i szczegółowo omówić okoliczności i przyczyny, by zapobiegać ponownemu
wystąpieniu.
Po wdrożeniu standardu BRC, dodatkową, znaczącą korzyścią były zmiany
mentalne zarówno kierownictwa, jak i pracowników. Nie są to zmiany szybkie
i dokonują się stopniowo przez cały czas. Obecnie w czwartym roku od wdrożenia
standardu można zaobserwować, że organizacja zaczyna wreszcie działać, uznając
wymagania standardu BRC nie jako przymus, ale jako codzienny standard, drogowskaz postępowania, mając już głęboko wpojone zasady. Generalnie bardzo dużo
pozytywnych zmian przyniosło wdrożenie standardu BRC. Taką korzyścią jest
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też szansa na współpracę z sieciami supermarketów i odbiorcami zagranicznymi.
Zawsze należy pamiętać, aby wdrażanie danego standardu miało uzasadnienie.
Trzeba mieć najpierw konkretnego odbiorcę, który będzie wymagał, aby produkty
posiadały certyfikat BRC. Teraz jest wdrożony standard BRC, ale niewykluczone, że kolejny market, z którym będą chcieli podjąć współpracę będzie wymagać
standardu IFS. Najpierw należy znaleźć odbiorcę na produkty i poznać jego wymagania, bo może okazać się, że wystarczy GlobalG.A.P. na pakowni. Wdrożonego
i certyfikowanego standardu BRC wymagają odbiorcy z Europy zachodniej, w tym
szczególnie z Wysp Brytyjskich. Z kolei standard IFS jest wymagany w Niemczech,
Włoszech i Francji. Również dzięki wdrożonym w organizacji standardom nastąpiła poprawa wizerunku organizacji wśród interesariuszy. Wizualnie, wchodząc
na teren zakładu, można zauważyć, że system działa, jest ład i porządek. Przyjmowany towar jest oznaczony, wydawane są WZ-etki, pracownicy są w odzieży
ochronnej, a więc wszystko jest zgodne z wymaganiami. Podczas wizytacji interesariusze widzą, że mają do czynienia z poważną firmą, która dba o swój produkt,
dzięki temu można jej zaufać i nawiązać lub utrzymać współpracę.
Najsłabszym ogniwem jest czynnik ludzki. Pracują tam ludzie, którzy często
przepracowali kilkanaście lat w takiej lub podobnej firmie z branży spożywczej,
nie znając standardów jakości i nie napotykając dotychczas większych wymagań.
Nagle musieli się przestawić i podporządkować bezwzględnym zasadom, zacząć
pracować w tym standardzie i poznać wszystkie wymagania. Konieczne są wielokrotnie powtarzane szkolenia dla pracowników. Czynnik ludzki jest naprawdę
dużym wyzwaniem, bo nie ma innego takiego czynnika zewnętrznego mogącego
próbować zaburzać w tak znaczącym stopniu osiągniętą równowagę. W organizacji występuje cały czas rotacja ludzi na różnych stanowiskach. Przychodzą nowi,
którzy nie potrafią wszystkiego zrobić, a osoby szkolone przez 3 lata, które zasady
standardu BRC miały doskonale opanowane, odchodzą. Słabości czynnika ludzkiego niestety nie można wyeliminować, po prostu trzeba prowadzić szkolenia
i pilnować przestrzegania ustalonych wymagań.
Podczas wdrażania standardu BRC korzystano z doradztwa firmy zewnętrznej
w pełnym zakresie przez pierwsze dwa sezony. Obecnie od dwóch lat organizacja
obsługuje samodzielnie standard BRC. Sama przygotowuje i przeprowadza audyty
wewnętrzne, w zależności od obszaru audytowanego, raz lub dwa razy w roku,
również przed audytem recertyfikującym. Jest to ustalone według planu, ale wpływa na to również liczba reklamacji oraz wynik przeprowadzonej analizy ryzyka.
Oznaczenia standardu BRC są używane tylko na stronie internetowej firmy. Nie wolno stosować tego znaku na dokumentach handlowych. Kontrahent
ma gwarancję przestrzegania przez dostawcę wymagań standardu, widząc certyfikat. Jest to inaczej niż w przypadku GlobalG.A.P., gdzie poza posiadanym
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certyfikatem, organizacja dysponuje również nadanym jej numerem GGN oraz
ma możliwość umieszczania na fakturach zapisu, że produkt jest certyfikowany
w standardzie GlobalG.A.P. Kolejną korzyścią jest usystematyzowanie i wprowadzenie większego porządku w zasobach oraz racjonalizacja nakładów. Bardziej
przejrzyste i łatwiejsze w rozeznaniu jest to, co magazyn wydał, jest większa kontrola nad stanami jabłek w chłodniach, mniej jest marnotrawstwa, jest lepsza
organizacja pracy. Analizując działalność w ostatnich czterech latach, stwierdza
się, że zyskano wiele dzięki ograniczeniu strat, które były spowodowane mniejszą
przejrzystością stanów. Dzięki temu można było ograniczyć koszty.
Wdrożenie standardu BRC i jego certyfikowanie jest kosztowne. Najpierw
trzeba nawiązać współpracę z odbiorcą, a następnie przystąpić do wdrażania
standardu BRC. Dzięki temu koszty wdrożenia można częściowo finansować na
bieżąco z uzyskiwanych od kontrahenta wyższych marż i już na etapie wdrażania
obserwuje się pewien zwrot z inwestycji. Niestety żaden standard nie oddziałuje
na zwiększenie motywacji wśród pracowników niższego szczebla. Chociaż badania wskazują, że pochwała słowna za dostrzeżony przez pracodawcę wysiłek
oraz podziękowanie za włożony trud i zaangażowanie są najbardziej motywujące,
i satysfakcjonujące dla pracownika, to nie znajduje to odzwierciedlenia wśród
pracowników produkcyjnych. Wydaje się, że tylko pieniądze motywują osoby z tej
grupy. W kolejnym roku, organizacja ze względu na wymagania klienta, będzie
ponownie certyfikować standard BRC. Klient jest najważniejszy, ale gdyby organizacja miała wybór, to pozostałaby tylko przy systemie HACCP lub ISO 22000.

3.8.	 Wdrożenie standardu IFS w organizacji producentów z województwa
mazowieckiego
Organizacja producentów została założona w 2008 roku i zrzesza obecnie 66
gospodarstw sadowniczych. Posiada następujące certyfikaty zapewnienia bezpieczeństwa żywności: system HACCP od 2008 roku, GlobalG.A.P. od 2010 roku oraz
IFS od 2013 roku. We wszystkich gospodarstwach wdrożony i utrzymywany jest
standard GlobalG.A.P. oraz dodatkowo integrowana produkcja. Standardem IFS
objęta jest produkcja jabłek w 66 gospodarstwach, na powierzchni około 600 hektarów sadów oraz sortownia, pakownia, chłodnie i samochody transportujące
owoce. Natomiast standardem GlobalG.A.P. objęta jest zarówno produkcja jabłek,
jak i gruszek.
Motywem wdrożenia standardu IFS była chęć wyjścia z ofertą handlową na
rynki państw Europy Zachodniej oraz podniesienie standardów jakościowych
i bezpieczeństwa oferowanych produktów. Spełnianie wymagań GlobalG.A.P. odbiorcom nie wystarczało. W protokołach audytu certyfikującego na przestrzeni
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kilku kolejnych lat od wdrożenia standardu IFS zapisane zostały niezgodności
oraz zalecenia do podjęcia odpowiednich działań korygujących.
W standardzie IFS szczególne wymagania dotyczą transportu. Również schemat technologiczny musiał być skorelowany z przeprowadzoną analizą ryzyka,
gdyż pojawiła się nieścisłość. Organizacja musiała mieć pewność wyników badań
laboratoryjnych, dlatego próbki na pozostałości ś.o.r. oraz wymazy z rąk pracowników przy pierwszym pobraniu zostały wysyłane do dwóch różnych akredytowanych laboratoriów w celu porównania. Trzeba było przeorganizować magazyny,
w których są przechowywane środki czystości. Zgodnie z wymaganiami standardu
wraz ze środkami czystości nie można przechowywać czepków i fartuchów, a jedynie okulary ochronne, zmiotkę i rękawice. W pomieszczeniu, gdzie dokonywane
są drobne, bieżące naprawy mogą znajdować się tylko smary z odpowiednimi
atestami do kontaktu z żywnością. Audytor IFS zwrócił uwagę na pękniętą matę
gumową, typową wycieraczkę do butów przy wejściu do magazynku. Zaznaczył,
że nie mogą być uszkodzone, pęknięte czy ułamane jakiekolwiek elementy na terenie hali ani nie powinny znajdować się tam, np. nieużywane maszyny. Audytor
zwrócił uwagę, że nie może stać w hali produkcyjnej sprzęt nieużywany, bo to
nie magazyn, zasłonięta plandeką maszyna powinna być odpowiednio oznaczona. W standardzie tym szczególne obostrzenia dotyczą transportu produktów.
W umowach z firmami realizującymi usługę transportową muszą być zapisane
wszystkie wymagania standardu IFS dotyczące tego obszaru. Względy bezpieczeństwa powodują, że niezmiernie ważne jest utrzymanie prawidłowej temperatury podczas transportu, czystości, higieny itp. Pomimo że jest to zewnętrzna
firma transportowa, to musi znać i przestrzegać wymagania IFS dotyczące transportu produktów. Wymagania wzrosły również w przypadku karty inspekcji zakładu. Każdego dnia trzeba sprawdzać czy drzwi są szczelne, wpisywać ile jest
trzonków drewnianych w sprzęcie utrzymania czystości, czy wewnątrz lub na zewnątrz zakładu są uszkodzone palety drewniane itp. Zarówno standard IFS, jak
i GlobalG.A.P. wymagają przeprowadzania wewnętrznych szkoleń okresowych
dla pracowników. Nie ma obowiązku korzystania ze szkoleń firmy zewnętrznej
– mogą to zrobić przeszkoleni pracownicy. Różnica w szkoleniach pomiędzy IFS
a GlobalG.A.P. polega na tym, że w standardzie IFS wymagane są częstsze szkolenia lub dłużej trwające, pomimo że zakres szkolenia jest bardzo podobny. Również karta stanowiskowa jest bardziej rozbudowana i uszczegółowiona. Wymagane
jest, aby wpisać jak najszerszy zakres obowiązków wykonywanych przez danego
pracownika.
Standard IFS jest wdrożony w całej firmie i nie ma znaczenia czy handluje
ona jabłkami, gruszkami, śliwkami czy może część sezonu innym gatunkiem
owoców lub warzyw. Audytorzy IFS mogą sprawdzać dane każdego dostawcy, by
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zweryfikować czy posiada certyfikat, a jeśli nie, to czy ma wypełnioną deklarację
producenta. Wszyscy udziałowcy raz w roku oddają do badania na pozostałości
ś.o.r. próbę zbiorczą z owoców ze swoich plantacji. Od 2019 roku są wykonywane
badania z więcej niż jednej próbki owoców od każdego udziałowca. Jest to związane z koniecznością bardziej precyzyjnej weryfikacji jakości zdrowotnej dostarczanych jabłek, ponieważ członkowie prowadzą uprawę na wielu różnych działkach
sąsiadujących z różnymi uprawami. Próbki do badań laboratoryjnych są pobierane
w sadach przez specjalnie przeszkoloną osobę z firmy zewnętrznej, obsługującej
sadowników w zakresie GlobalG.A.P. Docelowo próbka do badań będzie pobierana z owoców z każdej kwatery u każdego sadownika – członka organizacji, to
około półtora tysiąca próbek rocznie. Organizacja i producenci chcą wiedzieć,
czy z sąsiadujących upraw nieposiadających wdrożonych standardów bezpieczeństwa, przenoszą się na jabłka niedozwolone substancje chemiczne. Trzeba mieć
jak największe rozeznanie i informację o jabłkach, którymi się handluje, nie tylko
na rynku polskim, ale również zachodnim, który jest jeszcze bardziej wymagający.
Wraz z wdrożeniem standardu IFS zwiększyła się ilość dokumentacji. Należało również ulepszyć zakład technologicznie i proceduralnie. W organizacji nie
ma oddzielnych teczek na dokumentację poszczególnych standardów, gdyż udało
się je spójnie zintegrować. Bez względu czy jest to audyt zewnętrzny odbiorcy
krajowego lub zagranicznego, czy audyt certyfikujący, korzysta się z tego samego kompletu dokumentów. Jeżeli dokonana została modyfikacja w procedurze
transportu IFS, to należy pamiętać, gdzie i z czym to może być powiązane, żeby
również nanieść zmianę w innych procedurach. Procedury łączą się ze sobą i każda zmiana w jednej procedurze powoduje konieczność dokonania zmiany w innej.
W ten sposób pracuje się nad jednym kompletem dokumentów, dostosowując go
do wszystkich wymagań, jakim trzeba sprostać bez względu na standard.
Organizacja prowadzi wiele szkoleń dla pracowników, przypominając im
o podstawowych zasadach, które są wymagane w obu standardach. Pracownicy
nabierają właściwych nawyków i pamiętają o przebieraniu się, myciu rąk, zakładaniu czepków i fartuchów. Branża owocowo-warzywna nie jest tak restrykcyjna,
jak np. mleczarska.
Po wdrożeniu standardu IFS nie napotkano bardzo dużych różnic w porównaniu do wymagań posiadanego już standardu GlobalG.A.P. Zarówno wymagania standardu IFS, jak i GlobalG.A.P. koncentrują się na identyfikacji nie tylko
produktu, ale również opakowań. Bez względu czy etykieta jest na pojedynczym
jabłku, czy kartonie, wytłoczce lub worku – musi być zachowana pełna identyfikacja. Trzeba wiedzieć kiedy i od kogo kupiono daną partię towaru, ile liczyła
sztuk i kto ją dostarczył. Trwają prace nad tym, by dodatkowo można było poznać, z której kwatery, na którym polu i czyją ręką został dany owoc zebrany.
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Oznaczane partie produktu są różnej wielkości. Wszystko zależy od otrzymanej
dostawy. Jeżeli sadownik przywiezie 100 skrzyń owoców, to w momencie przyjęcia cała partia produktu otrzyma jedno oznaczenie. Jeżeli dostarczy 50 skrzyń,
w tym każde 10 skrzyń to inna odmiana, to oznaczone zostanie 5 różnych partii
produktu. Stosuje się naklejki z kodami, które pracownicy naklejają na każdym
dostarczonym opakowaniu zbiorczym wypełnionym owocami. Później skanerami
są odczytywane kody kreskowe na każdym etapie wędrówki owoców w firmie.
W opinii pełnomocnika ds. jakości każdej firmie potrzebne jest wdrażanie
standardów potwierdzających jakość oraz bezpieczeństwo i podnoszenie poprzeczki, by stawać się bardziej konkurencyjnym. Standardy co jakiś czas zmieniają swoją wersję, zwiększając coraz bardziej wymagania. Dochodzą nowe, które
w pierwszym roku są traktowane jako propozycja, a w kolejnym stają się wymaganiami obligatoryjnymi. W ten sposób, wraz z każdą aktualizacją standardu,
organizacja doskonali się.
Zarówno przy certyfikacji standardu GlobalG.A.P., jak i IFS pomagała zewnętrzna firma doradcza. Pomoc konsultingowa jest bardzo potrzebna z uwagi na
liczne zmiany prawne, aktualizacje wymagań i przepisów. Pomimo że organizacja
sama prowadzi dokumentację, szkoli pracowników i pisze procedury, to współpraca z firmą doradczą trwa nieprzerwanie do dziś i jej pracownicy odwiedzają
organizację dwa razy w roku. Pracownicy zewnętrznej firmy przeprowadzają audyty wewnętrzne w obszarach pracy pełnomocnika ds. jakości. Pozostałe obszary
funkcjonowania organizacji pełnomocnik sam audytuje.
Najwięcej trudności z utrzymaniem standardu IFS sprawia czynnik ludzki,
szczególnie uciążliwa jest rotacja pracowników. Gdy przychodzą nowi pracownicy,
trzeba ich wielokrotnie szkolić i powtarzać wymagania. Pomimo szkolenia, na co
dzień trzeba z nimi pracować, aby wiedzieli jak poprawnie wykonywać powierzone im obowiązki.
Z pewnością dużą korzyścią z wdrożenia standardu IFS jest możliwość współpracy z sieciami supermarketów oraz eksport owoców. Dodatkowo obserwuje się
poprawę wizerunku organizacji wśród interesariuszy oraz racjonalizację ponoszonych nakładów i nieznaczne obniżenie części kosztów. Zmniejszyło się marnotrawstwo, a tym samym ilość odpadów wynikających z wyeliminowania błędnych działań podejmowanych często poza procedurami. Przykładem mogą być
stosowane na hali środki czystości, które obecnie dopuszczone są do użytku tylko
w określonych stężeniach i nie można stosować ich więcej niż jest to konieczne.
Firmom, które choć raz przestawią się na dany standard, łatwiej jest przyjmować kolejne, nawet rygorystyczne zmiany. Kolejny wdrażany standard traktowany jest jako następny krok na drodze rozwoju projakościowego organizacji.
Ponieważ certyfikat standardu IFS wydawany jest na 12 miesięcy, w kolejnym
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roku organizacja będzie ubiegać się o recertyfikację. Kierownictwo zastanawia się
również nad wdrożeniem standardu BRC.

3.9.	 Wdrożenie standardu TNC (Tesco Nature’s Choice) w organizacji
producentów z województwa mazowieckiego
Organizacja założona została jako spółdzielnia w 2005 roku. Zrzesza ponad 10
gospodarstw sadowniczych o łącznym areale upraw wynoszącym 200 hektarów.
Specjalizuje się w produkcji jabłek i borówek. Rocznie produkuje ponad 5 tys. ton
owoców przeznaczonych do sprzedaży w kraju i za granicą. W latach 2014–2019
korzystała z funduszy unijnych na zakup, m.in. maszyn do sortowania i pakowania oraz na budowę chłodni z kontrolowaną atmosferą. Dotychczas wdrożone
i utrzymywane są standardy: GlobalG.A.P. od 2011 roku, BRC od 2012 roku oraz
Tesco Nature’s Choice od 2015 roku. Standardem Tesco Nature’s Choice objęci są
wszyscy zrzeszeni producenci oraz takie uprawy, jak sady jabłoniowe i plantacje
borówki wysokiej.
Wymagania marketów poza granicami Polski, szczególnie wymagania stawiane
przez markety w Wielkiej Brytanii, przyczyniły się do decyzji o wdrożeniu tego
standardu w organizacji. Podjęte działania zmierzające do wdrożenia standardu
polegały na zapoznaniu z wymaganiami i przystosowaniu do nich organizacji. Nie
było potrzeby przeprowadzenia radykalnych zmian. Trzeba było zwiększyć liczbę
dokumentowanych działań, opracowano wiele nowych formularzy, gdyż wcześniej
nie prowadzono wszystkich zapisów lub były one niesystematyczne. W zakresie
produkcji nie modyfikowano wiele, ponieważ od początku była prowadzona na
odpowiednio wysokim poziomie, technika produkcji nie zmieniła się.
Tesco Nature’s Choice w pewien sposób uzupełnia wymagania standardu
GlobalG.A.P., ponieważ jest to standard bardziej wymagający. Zarówno standard BRC, jak i Tesco Nature’s Choice rozwijają dalej wymagania standardu
GlobalG.A.P. Wraz z Tesco Nature’s Choice pojawiło się bardzo duże obciążenie
dokumentacją. Stworzone zostało dodatkowe stanowisko pracy dla osoby odpowiedzialnej za prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji. Najwięcej trudności
było w zakresie przygotowania i prowadzenia dokumentacji. W okresie wdrażania i przygotowywania dokumentacji standardu TNC organizacja korzystała
z doradztwa firmy zewnętrznej. Wiele procedur i dokumentów powstało poprzez
zintegrowanie wymagań GlobalG.A.P., BRC oraz Tesco Nature’s Choice. Obecnie
można już obserwować poprawę pracy w organizacji w zakresie obsługi dokumentów. Audyty i kontrole każdego roku przeprowadzane są przez firmy zewnętrzne.
Świadomość sadowników została ukształtowana przez lata stosowania się do wymagań integrowanej produkcji oraz standardu GlobalG.A.P. Jest to organizacja
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złożona z grupy sadowników, którzy od lat starają się spełniać najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa owoców, by móc otrzymywać najwyższe ceny. Opracowanych zostało bardzo wiele procedur dotyczących zbioru owoców. Te procedury
miały zastosowanie już od bardzo dawna, jednak do momentu wdrażania Tesco
Nature`s Choice nikt ich nie opracował w formie pisemnej. Kierownictwo organizacji wykazuje się bardzo wysoką świadomością tego, że produkty trafiają do
konsumentów i niezależnie od posiadanych (wdrożonych i certyfikowanych) standardów bezpieczeństwa, dokładają wszelkich starań, by owoce były bezpieczne.
Wprowadzone zmiany są bardzo dobrze oceniane z perspektywy czasu, ponieważ postępowanie z produktem jest bardziej czytelne i pozwala na odtworzenie
wielu informacji na temat każdej partii produktów. Utrzymanie standardu Tesco
Nature`s Choice w organizacji producentów nie przysparza w tej chwili większych
problemów, a certyfikat jest regularnie, co roku odnawiany. Dzięki posiadaniu Tesco Nature`s Choice organizacja mogła przez dwa lub trzy sezony sprzedawać do
sieci marketów w Wielkiej Brytanii swoje jabłka i borówkę amerykańską. W kolejnym sezonie organizacja producentów nie planuje odnawiania certyfikatu Tesco
Nature’s Choice z powodu utraty kontrahenta i dostępu do rynku, a tym samym
braku zapotrzebowania na produkty z tym certyfikatem.

3.10.	 Wdrożenie standardu QS (Quality Scheme Food) w organizacji
producentów z województwa lubelskiego
Organizacja producentów została założona w 2008 roku, zrzesza 46 gospodarstw
produkujących w ciągu roku łącznie ponad 5 tysięcy ton zarówno owoców, jak i warzyw. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na rynki zagraniczne. W latach 2014–
2019 nie korzystano z funduszy unijnych. Organizacja od 2008 roku ma wdrożony
standard GlobalG.A.P., w którego ramach są spełnione wymagania HACCP na
terenie, gdzie odbywa się sortowanie, i pakowanie owoców i warzyw. W organizacji większość produktów sprzedawanych jest w standardzie GlobalG.A.P.
Wszystkie warzywa, które przyjeżdżają z pól do organizacji, nawet jeśli są dostarczane przez producentów niebędących członkami organizacji, są skupowane
pod warunkiem certyfikacji tego produktu w standardzie GlobalG.A.P. Ponadto
organizacja ma wdrożony standard GlobalG.A.P. GRASP zawierający dodatkowe
zapisy dotyczące warunków zatrudnienia. Od 2010 roku nieprzerwanie spełnia
wymagania również standardu Tesco Nature`s Choice (TNC).
Od 2016 roku jest wdrożony i utrzymywany w organizacji, powiązany również
z GlobalG.A.P., niemiecki standard QS. Standard ten został wdrożony w organizacji przez firmę niemiecką, z którą organizacja nawiązała współpracę handlową. Firma ta pomogła wprowadzić produkty organizacji producentów na rynek
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niemiecki, pełniąc rolę „powiernika”. Standardem QS objęte są obiekty służące
do sortowania i pakowania oraz sześć najlepszych gospodarstw członkowskich.
Wymaganiem standardu jest, by każdego roku zgłaszać, jakie będą nasadzenia.
Każda uprawa certyfikowana jest osobno. W 2018 roku zgłoszone były kalafiory, brokuły, cebula i pietruszka. Nie potrzeba deklarować oczekiwanego tonażu,
wystarczy podobnie, jak w standardzie GlobalG.A.P. zgłosić powierzchnię upraw,
które chcemy objąć certyfikatem. W 2018 roku organizacja zgłosiła do certyfikacji
w ramach QS 400 hektarów upraw. Łączna powierzchnia upraw w całej organizacji
wynosi około 1000 hektarów.
Produkcja kalafiorów to główny produkt organizacji, jedyny na który jest bardzo wysokie zapotrzebowanie na rynku niemieckim. Tam produkcja rodzima
gwałtownie spada, dlatego jest możliwy eksport polskich kalafiorów. Niezależnie
od sieci marketów, z którą się współpracuje, na terenie Niemiec obowiązuje dostawców posiadanie certyfikatu QS. Obowiązek ten dotyczy również niemieckich
plantatorów. Inne państwa europejskie, np. Austria nie wymaga tego certyfikatu.
QS bazuje na dokumentacji GlobalG.A.P., dlatego nie było trudności, a wdrożenie
tego standardu przebiegało płynnie. Zarówno formularze, jak i inne dokumenty obowiązujące w standardach: GlobalG.A.P., Tesco Nature’s Choice i QS udało
się z pomocą firmy zewnętrznej pomyślnie zintegrować. Co 3 lata odbywa się
recertyfikacja standardu QS i przedstawiana jest audytorom tylko tzw. „dokumentacja GlobalG.A.P.”, gdyż nie ma osobnej dokumentacji dla QS. Standard QS
jest pewnym rozszerzeniem standardu GlobalG.A.P., obejmującym firmę i kilka
najlepszych gospodarstw. Podczas wdrażania organizacja korzystała z doradztwa
firmy zewnętrznej, z którą z powodzeniem zintegrowała wcześniejsze standardy.
Wdrażając nowy standard, trzeba było wprowadzić pewne zmiany, np. towar
należy odpowiednio znakować etykietą QS. Dodatkowo logo QS używane jest
na dokumentach sprzedażowych. Najważniejszą zmianą było osobne traktowanie
produktów wytworzonych w ramach standardu QS w stosunku do pozostałych.
Produkty oznakowane etykietą QS muszą mieć osobne, wydzielone miejsce składowania w komorze przechowalniczej, a także podczas transportu. Samochód
wykorzystywany do transportu produktów ze znakiem QS musi być certyfikowany
w standardzie QS. W praktyce, zarówno produkcja, produkt, jak i transport produktów w standardzie QS i poza tym standardem w tej organizacji niczym się nie
różni. Cała produkcja, wszystkie produkty i transport będący poza standardem
QS są w wykonywane w sposób zgodny z QS. Zmiany, jakich musiały dokonać
gospodarstwa uczestniczące we wdrażaniu standardu były niewielkie. Główną
zmianą była konieczność zapewnienia na plantacjach osobnych toalet dla kobiet
i osobnych dla mężczyzn. W zakresie zbioru i przygotowania produktu do sprzedaży zaszły zmiany polegające na znakowaniu już w trakcie zbioru produktów
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zbieranych z plantacji certyfikowanej QS. Ma to zastosowanie w przypadku produktów całkowicie przygotowywanych już w polu do wysyłki, można tak postępować, np. z kalafiorami. Wdrożenie standardu QS dodatkowo wzmocniło poczucie
odpowiedzialności kierownictwa organizacji za sprzedawane produkty pod względem bezpieczeństwa konsumentów.
W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi obowiązują w organizacji, tak jak
w każdym przedsiębiorstwie, uregulowania prawne zarówno polskie, jak i unijne.
QS nie ingeruje w obszar zarządzania ludźmi. Czyni to natomiast bardzo skutecznie GlobalG.A.P. GRASP szczególnie, że obowiązuje w gospodarstwach. W przeszłości rolnicy korzystali z doraźnej pomocy młodzieży uczącej się, członków swoich rodzin czy nieletnich sąsiadów – teraz już nie mogą. Również zatrudnianie
obcokrajowców, np. osób z Ukrainy, może być dokonane tylko w sposób legalny.
Standard QS nie wpływa na planowanie i poziom produkcji. Rodzaj produkowanego asortymentu i jego ilość planowana jest każdego roku zgodnie z możliwościami handlowymi. Największym obszarem prowadzonych pomiarów i analiz jest
dobór właściwej odmiany pod względem atrakcyjności dla klienta, jak i terminu
nasadzenia. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości zbiorów, kalafiory i brokuły są sadzone etapami od końca marca aż do lipca. Zbiór odbywa się ręcznie,
dlatego należy odpowiednio go zaplanować, rezerwując odpowiednie nakłady sił
i środków oraz mając na uwadze zapotrzebowanie kontrahentów na świeże dostawy w każdym dniu całego cyklu produkcyjnego. Występujące reklamacje produktów objętych standardem QS, dotyczące problemów jakościowych, związane były
ze zbyt wysoką temperaturą dostarczonej partii produktu. Zdarzają się również
reklamacje z powodu ukrytej wewnątrz róży brokułu, dużej gąsienicy piętnówki,
szczególnie gdy tak jak w 2018 roku jest bardzo wysoka presja tego szkodnika.
Kilka razy w sezonie wykonywane są badania w celu określenia poziomu pozostałości ś.o.r. w produktach objętych standardem QS. Próbki do analizy pobierane są przez pracownika niemieckiego laboratorium. Na około trzy dni przed
planowanym pierwszym cięciem kalafiorów lub brokułów pobierane są próbki ze
wszystkich pól o takim samym terminie zbioru. Z pobranych fragmentów roślin
o jednakowym terminie sadzenia sporządzana jest jedna próba, nawet jeżeli dane
nasadzenie jest na kilku różnych polach. Najczęściej próbki pobierane są z części
brzeżnych plantacji, najbardziej narażonych na przeniesienie preparatów z sąsiednich pól. Wszystkie próbki są dokumentowane fotograficznie z oznaczeniem
współrzędnych GPS miejsca pobrania. Każda próbka wysyłana jest do centrali do
Niemiec, skąd zgodnie z umową w ciągu 48 godzin, drogą elektroniczną przesyłany jest do organizacji wynik badania. Gdy wynik jest ujemny, rolnik otrzymuje
pozwolenie na rozpoczęcie zbioru i dostarczenie produktu do organizacji. Dodatkowo w ramach standardu QS rolnicy posiadają indywidualny elektroniczny
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profil, w którym po zalogowaniu, wypełniają elektroniczną kartę pola, rejestrując
wykonane przez siebie zabiegi uprawowe, nawozowe i chemizacyjne. Niemieckie
laboratorium ma wgląd do każdej karty pola. W sytuacji, gdy poziom pozostałości wykrytej substancji chemicznej nie będzie przekroczony, ale substancja ta nie
ma pokrycia w zastosowanych przez rolnika preparatach chemicznych, następuje
w systemie blokada surowca z tej plantacji i nakładana jest kara pieniężna. Organizacja nie może przyjąć tego produktu na rampie, ponieważ ma zablokowaną możliwość wypisania dokumentu przyjęcia i brak fizycznej możliwości wprowadzenia
go do obrotu. Firmy, które pośredniczą w dostarczaniu produktów z organizacji
do sieci handlowych, dodatkowo wykonują własne próbki dla określenia poziomu
pozostałości ś.o.r. w dostarczonych do marketu brokułach, kalafiorach oraz cebuli.
Każdego roku organizacja ponosi wysokie koszty badań poziomu pozostałości
ś.o.r. Wewnętrzną zasadą w organizacji jest wykonywanie badań oferowanych produktów w większej liczbie, niż wymaga tego którykolwiek standard. Koszty ewentualnego wycofania całej partii produktu z rynku, zablokowanie organizacji jako
certyfikowanego dostawcy QS oraz kara finansowa sprawiają, że na pewno nie
warto ryzykować. Sieci handlowe, do których organizacja wysyła swoje produkty,
mają swoje wewnętrzne, rygorystyczne wymagania. Podstawą są unijne normy
określające najwyższe dopuszczalne pozostałości ś.o.r w świeżym produkcie, tzw.
MRL (pol. NDP). Jedna z sieci handlowych, obecna również na rynku polskim,
wymaga, by dostarczane produkty nie zawierały więcej niż trzy substancje będące
pozostałościami ś.o.r., a ich poziom nie może przekroczyć 1/3 poziomu dopuszczonego przez ustawodawstwo unijne. Inna sieć handlowa dopuszcza wykrycie
pięciu substancji o obniżonym poziomie MRL. Każdy ś.o.r. stosowany zgodnie
z informacjami zawartymi na etykiecie pozwala producentowi uzyskać produkt
zawierający poziom MRL w granicach, które dopuszczają przepisy UE. W przypadku wymagań postawionych przez odbiorcę, który dopuszcza tylko ułamek
poziomu zawartości powszechnie akceptowanego w UE, ogromnym wyzwaniem
dla rolników stało się dostosowanie dawki preparatu i momentu zastosowania go
na plantacji, by produkt końcowy zawierał nie więcej niż 1/3 ogólnie przyjętego,
dopuszczalnego poziomu MRL tego preparatu. Wszyscy członkowie organizacji,
a szczególnie rolnicy włączeni w standard QS, bardzo ostrożnie rozważają każde
zastosowanie jakiegokolwiek preparatu będącego ś.o.r. Jedną ze sprawdzonych
w gospodarstwach metod jest stosowanie jeszcze dłuższego okresu karencji niż
jest to zalecane przez producenta na etykiecie. Niektóre preparaty mają bardzo
niski próg dopuszczalnego poziomu pozostałości rzędu 0,01 mg/kg. Ponieważ
są to wartości zawierające się w granicach błędu pomiarowego, dlatego stosowanie preparatów z bardzo niskim dopuszczalnym poziomem pozostałości zostało w organizacji zakazane. W zrzeszonych gospodarstwach stosuje się również
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preparaty mikroorganiczne, które wspomagają zwalczanie patogenów glebowych
w uprawie marchwi i pietruszki. Problem z utrzymaniem standardu w organizacji
związany jest z problemem znoszenia ś.o.r. z sąsiednich pól. Pomimo posiadania
przez organizację znacznego areału upraw, występuje bardzo silne rozdrobnienie
pól. Ogromna liczba niecertyfikowanych upraw sąsiaduje z plantacjami, z których organizacja zbiera certyfikowane plony. Odkąd są prowadzone bardzo liczne
i szczegółowe analizy poziomu pozostałości ś.o.r., okazało się, że pojawiają się
pozostałości, których obecność trudno jest logicznie wytłumaczyć, np.: zdarzyło
się wykryć w próbkach brokułów i kalafiorów pozostałości preparatu chwastobójczego, przeznaczonego do stosowania w pszenicy. Zdarzył się również incydent
z oznaczonym poziomem pozostałości substancji, którego źródła początkowo doszukiwano się w glebie, jednak analiza gleby tego nie potwierdziła. Dotychczasowe
incydenty dotyczyły oznaczenia substancji poniżej wszelkich dopuszczalnych na
rynku unijnym norm. W tej sytuacji nie było potrzeby wycofania produktu, nie
był on niebezpieczny dla konsumenta, natomiast problem jest wyraźnie dostrzegalny. Zarówno kierownictwo organizacji, jak i sami dostawcy włączeni są w akcję
mającą na celu informowanie, edukowanie i uświadamianie sąsiadów swoich pól,
że w sytuacji narażenia na straty z powodu skażenia sąsiedniego pola będą musieli
ponieść konsekwencje. Organizacja posiada bardzo wielu udziałowców i chociaż
wszyscy starają się przestrzegać reguł, to jest to czynnik zwiększający problemy
związane z utrzymaniem standardu. Nad przestrzeganiem zasad i poprawnością
działań czuwa w organizacji dwóch agronomów oraz jedna osoba na stanowisku
pełnomocnika ds. jakości.
Z perspektywy czasu, organizacja ocenia bardzo pozytywnie wdrożenie i certyfikowanie standardu QS. Dzięki podjętym działaniom organizacja ma dostęp do
bardzo dużego, bogatego i chłonnego rynku niemieckiego. Swoje produkty wysyła również do: Austrii, Rumuni, Chorwacji, Słowacji, Bułgarii, na Węgry i sporadycznie również do innych krajów z południa Europy. Posiadanie certyfikatu
standardu QS jest niewątpliwym wyróżnieniem na rynku producentów warzyw
w Polsce i w znaczący sposób wpływa na poprawę wizerunku organizacji oraz
wzmacnia siłę negocjacyjną z potencjalnymi kontrahentami. Standard QS przyczynia się do zwiększenia racjonalizacji nakładów dzięki temu, że współpracujący
członkowie organizacji ciągle poszukują najlepszych rozwiązań. Opracowana jest
lista najbardziej skutecznych, sprawdzonych metod ochrony oraz znacznie efektywniejszego sposobu nawożenia. Chociaż standard QS generuje wysokie koszty
i nie przekłada się w znaczący sposób na obniżenie nakładów, to pozwala na dotarcie do odpowiednich klientów, gotowych zaoferować za każdą różę kalafiora
o 1 złoty wyższą cenę w porównaniu z ceną oferowaną w Polsce za różę kalafiora
z uprawy niecertyfikowanej. Standard QS w pewnym stopniu zwiększa motywację
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pracowników, którzy mają świadomość, że biorą udział w przedsięwzięciu, które
jest certyfikowane. Jest zauważalna poprawa podejścia do wykonywanych działań
oraz lepsza organizacja pracy poprzez racjonalizację działań ukierunkowanych
na konkretny cel. Tym celem jest poprawa bezpieczeństwa żywności, by w trakcie
produkcji nie nastąpiło zanieczyszczenie pozostałościami ś.o.r., ciałami obcymi
czy skażenie mikrobiologiczne. Ostatecznej weryfikacji jakości produktu zawsze
dokonuje odbiorca. Kierownictwo organizacji wyznaje zasadę, że reklamacje nigdy
się nie opłacają, gdyż zawsze oznaczają stratę. Organizacja posiada ważność certyfikatu standardu QS jeszcze do roku 2020. W zależności od sytuacji rynkowej,
na podstawie kalkulacji opłacalności podejmie decyzję o ewentualnej ponownej
recertyfikacji.

3.11.	 Analiza i podsumowanie wywiadów
Transkrybowane wywiady dotyczące wdrożenia systemów oraz standardów zapewnienia i zarzadzania bezpieczeństwem w gospodarstwach i/lub organizacjach
producentów owoców i warzyw, przedstawione w niniejszym rozdziale, poddano
analizie przy pomocy programu Nvivo 12. Na podstawie analizy częstotliwości
słów używanych w wywiadach stworzono mapę myśli związaną z terminem system i/lub standard jako węzłem nadrzędnym oraz bezpieczeństwo, pracownicy,
wymagania i zbiór jako węzłami podrzędnymi (rys. 3.1.). Z terminem system i/lub
standard powiązano następujące określenia występujące w wywiadach: jakość,
bezpieczeństwo, wymagania, certyfikat, zbiór, pracownicy, zmiany, pozostałości
oraz dokumenty. Z terminem bezpieczeństwo jako węzłem podrzędnym powiązano następujące określenia: badania, analizy, pracownicy, kierownictwo, zmiany,
pozostałości, system, standard i wymagania, natomiast z pracownikami: wymagania, zmiany i szkolenia, a ze zbiorem: wymagania i pracownicy. Z terminem
wymagania powiązano zaś określenia: zbiory, ochrona, pracownicy, szkolenia.
W dalszej kolejności zbadano częstość występowania w transkrypcji wywiadów wybranych fraz i terminów: organizacja pracy (OP), bezpieczeństwo pracowników (BP), bezpieczeństwo owoców (BO), trudności we wdrożeniu (TW),
problemy z dokumentacją (PD) oraz pozostałości (P), szkolenia (Sz), wymagania
(W), zmiany (Zm), certyfikat (Ce). Na podstawie przeprowadzonej analizy można
ogólnie konkludować o znaczeniu poszczególnych zagadnień w omawianych systemach i/lub standardach zapewnienia jakości z punktu widzenia ich wdrożenia
w gospodarstwach i/lub organizacjach producentów. Wyniki tych analiz przedstawiono w tab. 3.1.
Na podstawie danych w tab. 3.1 można wnioskować, że na „problemy z dokumentacją” narzekali bardzo często lub najczęściej wszyscy rozmówcy. Szczególnie
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często zagadnienie to podejmowane było przez właściciela gospodarstwa ekologicznego, organizację producentów z wdrożonym standardem GlobalG.A.P. oraz
systemem QS. Obciążenie dokumentacją było na tyle duże, że w organizacji producentów z woj. mazowieckiego posiadającej wdrożony standard TNC stworzone
zostało dodatkowe stanowisko pracy [patrz podrozdziały 3.3., 3.6., 3.9. i 3.10.].

Rysunek 3.1.	 Mapa myśli dotycząca terminu system i/lub standard
Źródło: oprac. własne.
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Zagadnienie „organizacji pracy” pojawiało się prawie we wszystkich wywiadach, w organizacji producentów z woj. mazowieckiego [podrozdział 3.7.] stwierdzono, że wdrożenie standardu BRC spowodowało mniej marnotrawstwa dzięki
lepszej organizacji pracy, a w przypadku wdrożenia standardu QS stwierdzono,
że osiągnięto lepszą organizację pracy poprzez racjonalizację działań [podrozdział 3.10.]. Rozmówca z organizacji producentów posiadającej wdrożony system
HACCP stwierdził, że wdrożenie tego systemu nie miało wpływu na organizację
pracy [podrozdział 3.4.]. Jednak wspominał również, że w związku z wdrożeniem
systemu opracowano liczne procedury postępowania oraz oznakowano drogi
przemieszczania produktów i poruszania się pracowników. Wprowadzono szereg
nakazów i zakazów związanych z ubiorem itd.
Tabela 3.2.	 Analiza częstości występowania w transkrypcji poszczególnych wywiadów wybranych fraz i terminów
System i/lub
Standard/Fraza, Termin

OP

Sz

GMP/GHP
Ekologiczna
IP
HACCP
ISO 22000
GlobalG.A.P.
BRC
IFS
TNC
QS

0
2
3
8
19
16
13
8
7
17

1
1
4
7
5
3
9
8
0
1

BP BO
P
W TW PD
Częstość występowania w wywiadach
1
7
2
2
0
26
1
16
7
1
2
71
3
5
4
0
1
33
6
11
0
2
1
12
5
6
3
3
3
26
3
10
4
4
6
58
4
4
0
3
6
26
6
7
2
4
2
28
0
3
0
1
2
13
1
2
11
1
1
43

Zm

Ce

2
1
0
0
1
1
5
2
1
3

0
5
3
0
2
0
2
2
1
0

Źródło: oprac. własne.

Określenie „bezpieczeństwo pracowników” najczęściej występowało w wywiadach w organizacjach producentów posiadających wdrożony system HACCP
i ISO 22000 oraz standard IFS [podrozdziały 3.4., 3.5. i 3.8.]. Bezpieczeństwo
pracowników w OP posiadającej wdrożony system HACCP pojawiało się w kontekście szkoleń przypominających pracownikom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas wykonywania różnych prac, zmian związanych z zaleceniami
dotyczącymi noszenia ubrań ochronnych, zakazu noszenia biżuterii i in.
Termin „bezpieczeństwo owoców” występował najczęściej w wywiadach w gospodarstwach lub organizacjach producentów posiadających wdrożony system
produkcji ekologicznej, HACCP oraz GlobalG.A.P. [podrozdziały 3.3., 3.4. i 3.6.],
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dość często podczas wywiadów dotyczących wdrożenia GMP/GHP, standardu
IFS oraz ISO 22000 [podrozdziały 3.1., 3.8. i 3.5.]. Określenie to pojawiało się
w kontekście wymogu przeprowadzania badań owoców pod kątem wykrywania
pozostałości ś.o.r. oraz wymogów dotyczących postępowania z produktami na
różnych etapach „od pola do stołu”.
Określenie „trudności we wdrożeniu” najczęściej używano w wywiadach na
temat wdrożenia standardów GlobalG.A.P. i BRC [podrozdziały 3.6. i 3.7.]. Określenie to pojawiało się w kontekście zmiany świadomości i postępowania pracowników, spełnienia wymagań dotyczących ochrony roślin przed patogenami,
wdrożenia zasad dotyczących produkcji ekologicznej [podrozdział 3.3.], zbioru
owoców, zmian związanych z wdrożeniem, utrzymaniem systemów oraz standardów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów.
Termin „pozostałości” występował najczęściej w wywiadach dotyczących
wdrożenia standardu QS [podrozdział 3.10.] oraz produkcji ekologicznej [podrozdział 3.3.], a nieco rzadziej standardu GlobaG.A.P. i systemu IP [podrozdziały
3.6. i 3.2.]. Nie pojawił się ani razu w wywiadach dotyczących wdrożenia systemu HACCP oraz standardów TNC i BRC, co nie oznacza, że na to zagadnienie
w przypadku tych systemów nie zwraca się uwagi [podrozdziały 3.4., 3.9. i 3.7.].
Problem pozostałości wiąże się z bezpiecznym stosowaniem środków ochrony
roślin podczas zabiegów zwalczania chorób i szkodników na plantacjach owoców
i warzyw, badaniami owoców na pozostałości, NDP pozostałości środków ochrony roślin w świeżych produktach oraz bezpieczeństwem produktów.
Zagadnienie „szkolenia” częściej podejmowano w wywiadach z organizacjami
producentów mających wdrożony system HACCP, BRC i IFS oraz integrowaną
produkcję [podrozdziały 3.4., 3.7., 3.8. i 3.2.]. W organizacjach wdrażających wymienione systemy i standardy zapewnienia i zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem mówiono o szkoleniach głównie w kontekście przeprowadzania licznych
szkoleń dla pracowników (personelu).
Określenie „wymagania” było używane we wszystkich wywiadach oprócz wywiadu dotyczącego wdrożenia IP, a częściej niż w przypadku pozostałych systemów
wypowiadano je w rozmowie dotyczącej wdrożenia standardów GlobalG.A.P.,
IFS oraz BRC i systemu ISO 22000 [podrozdziały 3.2., 3.6., 3.8., 3.7. i 3.5.]. Ten
termin powiązany był z wymaganiami prawnymi, systemowymi oraz odbiorców
w kontekście dostosowania się, stosowania się do nich i ich spełnienia (zarówno
wymagań jakościowych, jak i ilościowych), aktualizacji wymagań, integracji z innymi systemami i standardami, świadomości wymagań wśród pracowników oraz
wzrostu wymagań.
Wyrażenie „zmiany” występowało w wywiadach w kontekście oceny wprowadzonych zmian, wdrożenia systemów zapewnienia bezpieczeństwa, zakresu zmian
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(mentalne, w zarządzaniu produkcją, w przygotowaniu produktów do sprzedaży,
w znakowaniu, prawne), tempa ich wprowadzania (stopniowe, małymi krokami,
zauważalne).
Termin „certyfikat” był używany najczęściej w wywiadzie dotyczącym wdrożenia produkcji ekologicznej oraz integrowanej produkcji [podrozdziały 3.3. i 3.2.].
Stosowano go w kontekście znaczenia (by eksportować jabłka), zasad otrzymania,
oceny dostawców środków produkcji, okresu na jaki został wydany, jego odnowienia (recertyfikacji).
Reasumując, w niniejszym rozdziale opisano przykłady realizacji w praktyce
wdrażania różnych systemów i standardów bezpieczeństwa oraz dobrych praktyk
w produkcji owoców i warzyw. Informacje choć zebrane od wielu interlokutorów
zawierają w sobie jeden cel, a mianowicie zapewnienie bezpieczeństwa i powtarzalnej jakości wytwarzanym produktom. Wykonując opisy studium przypadku, starano się zweryfikować wiedzę teoretyczną, bogato opisaną w literaturze,
z praktyką prezentowaną w wizytowanych siedzibach gospodarstw i organizacjach
producentów.
W podsumowaniu pierwszego prezentowanego wywiadu [podrozdział 3.1.]
należy stwierdzić, że zasady GMP oraz GHP są skrupulatnie spełniane przez producenta owoców, a opracowane przez niego rozwiązania wydają się być skutecznymi. Przestrzeganie wymagań dobrej praktyki produkcyjnej, jak i dobrej praktyki
higienicznej wpływa na poprawę jakości oraz bezpieczeństwa owoców, zarówno
na etapie produkcji w sadzie, podczas zbioru, transportu, przechowywania, zabezpieczając produkty przed przenikaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, szkodników lub przypadkowych zanieczyszczeń fizycznych. Wszędzie tam,
gdzie następuje kontakt z żywnością zachowywane są czystość i porządek oraz
przestrzegane procedury właściwego postępowania przez odpowiednio przeszkolonych i kontrolowanych pod względem zdrowotnym pracowników. Również infrastruktura gospodarstwa i zaplecza sanitarnego pozwala na minimalizowanie
ryzyka związanego z wystąpieniem kontaktu żywności z niedozwoloną substancją.
Dbałość nie tylko o wytwarzane produkty, ale również o otaczające środowisko
jest również jednym z wymagań GMP. Dobre praktyki nie proponują gotowych
rozwiązań, dopiero zrozumienie wymagań w każdym zakresie działalności oraz
wysoka świadomość producenta pozwolą wypracować indywidualne, najlepiej
dopasowane procedury i skuteczne rozwiązania praktyczne.
Wdrożenie systemu integrowanej produkcji [podrozdział 3.2.] w gospodarstwie wymagało od sadownika odbycia licznych kursów i szkoleń. Wymagania systemu zawierają jasno sprecyzowane wytyczne do wdrożenia wszędzie tam, gdzie
prowadzona jest produkcja podstawowa. Wiele gotowych rozwiązań do przeniesienia oraz stosowania przez właścicieli gospodarstw, wydają się być skuteczne
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w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych owoców i warzyw. Prowadzone są zapisy wykonywanych w sadzie zabiegów oraz zakupionych preparatów
do ochrony chemicznej przed patogenami. Podkreślono, że korzystać można tylko
z dopuszczonych do stosowania, wybranych preparatów chemicznych ze wskazaniem na możliwie częste stosowanie alternatywnych form ochrony roślin. Podczas zbioru zachowywana jest dbałość o higienę, m.in. stosując ubiór ochronny
i czyste pojemniki na owoce. Pracownicy są przeszkoleni w zakresie wymagań IP
oraz BHP. Właściciel gospodarstwa wykonuje analizy laboratoryjne w celu zbadania owoców przed zbiorem oraz analizy gleby przed zastosowaniem nawożenia.
Dwie firmy doradcze służą producentowi pomocą w utrzymaniu systemu IP oraz
udostępniając komunikaty dotyczące pogody i potencjalnego zagrożenia nasilenia
występowania chorób lub szkodników. System integrowanej produkcji obejmuje
swoim zakresem wszystkie kluczowe aspekty mogące wpływać na jakość i bezpieczeństwo świeżych produktów. Najważniejsza jednak wydaje się świadomość
gospodarza i jego poczucie ważności wszystkich wymagań IP.
Wdrożenie w gospodarstwie sadowniczym produkcji ekologicznej [podrozdział 3.3.] jest procesem stopniowym i rozłożonym w czasie. Wymagania są radykalnie odmienne od tradycyjnej uprawy i dotyczą także mentalnej przemiany
producenta, by mógł sprostać wszystkim wymogom i ograniczeniom. Dla każdego
pola obowiązuje 3-letni okres przejściowy (na naturalną biodegradację pozostałości po środkach ochrony i nawozach sztucznych). Po tym czasie, jeśli producent
spełnił również inne wymagania, można uznać wytwarzane na tym polu owoce
za ekologiczne. Nadzór nad gospodarstwem sprawuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa
oraz jedna z upoważnionych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostek
certyfikujących. Dopuszczone do stosowania są tylko specjalne nawozy, a zwalczanie chwastów możliwe jest tylko w sposób mechaniczny (stosowanie herbicydów jest wykluczone). Ochrona przed chorobami i szkodnikami jest możliwa
tylko preparatami pochodzenia naturalnego (np. gnojówką z pokrzyw) lub coraz
częściej preparatami biologicznymi. Obligatoryjnie wykonywane są badania na
określenie poziomu pozostałości różnych substancji chemicznych, a próbki pobierane są przez osoby z zewnątrz (w zależności od sytuacji badana jest również
gleba oraz części zielone roślin). Gospodarstwo, by kontynuować certyfikację
ekologicznej produkcji musi corocznie poddać się audytowi, wykonywanemu
przez akredytowaną firmę certyfikującą. Audytowane są różne obszary działania,
m.in. ewidencja wykonywanych zabiegów ochrony roślin oraz zapisy uzasadniające podjęte działania korygujące lub naprawcze. Producent korzysta z pomocy
firmy doradczej, uczestnicząc w organizowanych przez nią kursach i szkoleniach.
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Ponadto otrzymuje bieżące zalecenia dotyczące metod ochrony oraz informacje
pogodowe z prywatnych stacji meteorologicznych. Produkcja ekologiczna zdecydowanie wzmacnia bezpieczeństwo produktów i jeżeli jest właściwie prowadzona, może zapewniać, nie tylko odpowiednią jakość zdrowotną owoców i warzyw,
ale również odpowiednią jakość konsumencką (szczególnie trudną do uzyskania
atrakcyjność fizyczną – wizualną produktów).
Systemem HACCP [podrozdział 3.4.] w organizacji producentów objęte były
procesy przygotowania produktów do sprzedaży, takie jak sortownie (względem
wybarwienia, uszkodzeń, wielkości lub twardości) i konfekcjonowanie na linii
pakującej (odważanie, pakowanie w woreczki, tacki, wytłoczki oraz naklejanie
etykiet). System ten ma charakter prewencyjny. W zależności od stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka, organizacja producentów z odpowiednią intensywnością, stale nadzoruje możliwość jego wystąpienia. W organizacji
producentów zwraca się uwagę, jak ważne dla przestrzegania przez pracowników
procedur jest prowadzenie dla nich szkoleń. Poza spełnianiem podstawowych
zasad higieny, wszystkich obowiązują również ubiory ochronne, zakaz noszenia
biżuterii oraz rejestracja wchodzących i wychodzących na teren hali. Z dużą dbałością jest zachowywana identyfikowalność produktu, by możliwe było prześledzenie całej historii drogi od klienta finalnego, poprzez wskazanie osób sortujących
i pakujących, po wskazanie sadownika oraz kwatery, z której owoc pochodził.
Wdrożenie w organizacji producentów systemu HACCP przekłada się na zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych owoców i warzyw, a także bezpieczeństwa
pracowników.
Organizacja producentów, która wdrożyła system zgodny z normą ISO 22000
[podrozdział 3.5.] zobligowana jest do prowadzenia badań produktów od
wszystkich swoich dostawców, którzy obowiązkowo mają wdrożony standard
GlobalGAP. Jeżeli wynik laboratoryjny wskazuje na zawartość pozostałości ś.o.r.
w granicach wyznaczonych przez NDP, to również podejmowane są wspólnie
z dostawcą czynności w celu ustalenia źródła i przyczyny zaistniałej sytuacji. Certyfikacją w systemie ISO 22000 objęte są tylko wybrane przez organizację produkty: jabłka i gruszki. Pracownicy różnych szczebli mają obowiązek prowadzenia
rozbudowanej dokumentacji systemowej. Wyznaczone w organizacji osoby na
bieżąco instruują producentów, jak postępować podczas zbioru oraz organizują
szkolenia na temat wymagań systemu. Korzystają również z doradztwa firmy zewnętrznej. Na różnych poziomach jednocześnie kontroli podlegają, m.in.: praca
detektora metalu, szybkość linii pakującej, wagi oraz opakowania. Identyfikują
produkty poprzez metkowanie identyfikatorami każdej dostarczonej partii. Prowadzą „packing listy”, na których zaznaczają każdy produkt w opakowaniu zbiorczym. Kontrolują również temperaturę na hali, wyrywkowo temperaturę danej
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partii produktów oraz losowo pracowników. Wagi i termometry wzorcowane są
raz w miesiącu. Audyty przeprowadzane przez kontrahenta odbywają się również raz w miesiącu. W karcie mycia i sprzątania oraz karcie dezynfekcji jest dokonywany jeden wpis każdego dnia. Również codziennie prowadzone są zapisy
z kontroli magazynów i kontroli czystości. Po wdrożeniu systemu ISO 22000 praca
zaczęła być wykonywana w sposób lepiej zorganizowany i bardziej usystematyzowany, zapewniający w większym stopniu bezpieczeństwo oferowanych produktów.
Standard GlobalG.A.P. [podrozdział 3.6.] organizacja producentów wdrożyła
we wszystkich zrzeszonych gospodarstwach (zgodnie z opcją II), obejmując nim
100% posiadanych upraw sadowniczych. W celu zachowania bezpieczeństwa i zapewnienia jakości owoców stworzono szereg procedur. Sadownicy zobligowani
zostali do prowadzenia na bieżąco zapisów wszystkich zabiegów ś.o.r., zapewnienia zaplecza sanitarnego oraz prowadzenia badań owoców, wody oraz gleby. Mogą
korzystać tylko z elitarnego materiału szkółkarskiego (z poświadczoną kwalifikacją) oraz stosować dopuszczone do danego rodzaju uprawy, oryginalne, wiadomego pochodzenia preparaty chemiczne. Pracownicy przed przystąpieniem do
pracy mają obowiązek przejścia odpowiedniego szkolenia, posiadania rękawiczek
ochronnych i dostępu do zaplecza sanitarnego, również na polu. Zostały też wprowadzone liczne procedury związane z higieną i bezpieczeństwem pracy, między
innymi czyszczenia sprzętu do zbioru, pojazdów do transportu owoców z pola
oraz składowania w odpowiednich warunkach opakowań na produkty. Ponieważ
organizacja prowadzi skup jabłek niecertyfikowanych na zgodność ze standardem
GlobalG.A.P., została stworzona odpowiednia procedura sortowania i pakowania
oraz właściwego przechowywania w chłodni. Zwraca się również większą uwagę na czystość mikrobiologiczną opakowań na owoce. Obowiązujące procedury
nakazują częste mycie i czyszczenie urządzeń sortowni oraz sprzątanie całej hali.
Organizacja korzysta z pomocy firmy doradczej również w zakresie utrzymania
standardu GlobalG.A.P. Pełnomocnik ds. jakości prowadzi wyrywkowo audyty
wewnętrzne w gospodarstwach, według losowo przygotowanej listy, zgodnie z planem audytów na dany rok. Próbki owoców do badań pod kątem pozostałości
ś.o.r. pobierane są samodzielnie i wysyłane do analizy laboratoryjnej. Stworzenie
licznych procedur, jak: badanie stopnia dojrzałości owoców przed zbiorem, odpowiedni transport, schładzanie owoców, znakowanie partii produktów oraz ich
przestrzeganie to działania w znacznym stopniu wpływające na poprawę jakości
i bezpieczeństwa oferowanych owoców.
W organizacji producentów, która wdrożyła standard BRC [podrozdział 3.7.],
obejmuje on procesy związane z pakowaniem owoców, identyfikowalnością oraz
utrzymaniem czystości i higieny w zakładzie. Prowadzone są liczne szkolenia
dla pracowników i członków organizacji. Mają oni znaczącą rolę w zapewnieniu
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identyfikowalności, określeniu jakości i bezpieczeństwa, pakowaniu oraz przestrzeganiu wszystkich standardów higieny, i bezpieczeństwa pracy. Muszą być odpowiednio ubrani, znać procedury, wiedzieć do czego służą i właściwie je stosować
oraz codziennie przestrzegać. Standardowo, aby wejść na halę muszą być ubrani
w czepki, maski – dotyczy długiej brody, fartuch i buty ochronne oraz rękawiczki
nitrylowe. Wdrożenie standardu BRC spowodowało też zmiany w zarządzaniu
produkcją oraz produktem. Dostawcy na etapie produkcji i zbioru są w stanie
precyzyjnie podać informację o odmianie, miejscu pochodzenia oraz producencie.
Wypełniają oświadczenia o stosowaniu tylko zarejestrowanych środków chemicznych i zabiegów ochronnych oraz że zbiór został przeprowadzony z zachowaniem
okresu karencji i zasad BHP. Stworzono listy zaufanych dostawców. Produktom
nadawany jest kod partii produktu na specjalnych etykietach. Organizacja producentów zintegrowała dwa standardy BRC oraz GlobalG.A.P. Korzysta z formularzy oraz prowadzi spójną dokumentację, spełniającą wymagania obydwu standardów jednocześnie z podziałem na obszary, nie zaś na rodzaje standardów. Po
wdrożeniu standardu BRC dodatkową, znaczącą korzyścią były zmiany mentalne
zarówno kierownictwa, jak i pracowników oraz poprawa wizerunku organizacji
wśród interesariuszy. Standard BRC usystematyzował pomiary, analizę i doskonalenie produktu. Spowodował, że wyznaczane są cele do osiągnięcia i zwracana
jest większa uwaga na potrzeby klienta. Zbiera się informacje, co klient będzie
wymagał, jakie są trendy, w jakim kierunku będą następowały zmiany. Zebrane wyniki omawiane są na comiesięcznych zebraniach czteroosobowego zespołu
ds. bezpieczeństwa żywności. Wdrożenie standardu BRC wpłynęło na poprawę
funkcjonowania organizacji w wielu obszarach, a szczególnie w obszarze zapewnienia jakości i bezpieczeństwa owoców.
Standardem IFS [podrozdział 3.8.] w organizacji producentów objęta została sortownia, pakownia, chłodnie i samochody transportujące owoce. W standardzie tym szczególnie rygorystyczne wymogi dotyczą transportu produktów.
W umowach z firmami realizującymi usługę transportową muszą być zapisane
wszystkie wymagania standardu IFS dotyczące tego obszaru, aby zapewnić bezpieczeństwo, prawidłową temperaturę, utrzymanie czystości i higieny. Po wdrożeniu IFS wymagania wzrosły również w odniesieniu do karty inspekcji zakładu.
Każdego dnia trzeba sprawdzać czy drzwi są szczelne, wpisywać ile jest trzonków
drewnianych w sprzęcie utrzymania czystości, czy są wewnątrz lub na zewnątrz
zakładu uszkodzone palety drewniane itp. Standard IFS, jak i GlobalG.A.P. wymagają przeprowadzania wewnętrznych okresowych szkoleń dla pracowników,
przypominając im o podstawowych zasadach, które są wymogami w obu standardach. Pracownicy przyswajają właściwe nawyki oraz pamiętają o przebieraniu
się, myciu rąk, zakładaniu czepków i fartuchów. Również karta stanowiskowa jest
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bardziej rozbudowana i uszczegółowiona. W organizacji udało się spójnie zintegrować system HACCP ze standardami GlobalG.A.P. oraz IFS, dzięki czemu jest
jeden komplet dokumentów, dostosowany do wszystkich wymagań, bez względu na standard i system. Zarówno wymagania standardu IFS, jak i GlobalG.A.P.
koncentrują się na identyfikacji nie tylko produktu, ale również opakowań. Bez
względu czy etykieta jest na jabłku, czy na kartonie, wytłoczce lub worku – musi
być zachowana pełna identyfikacja. Pomimo że organizacja sama prowadzi dokumentację, szkoli pracowników i pisze procedury, współpracuje z firmą doradczą,
której pracownicy przeprowadzają audyty wewnętrzne w obszarach pracy pełnomocnika ds. jakości. Pozostałe obszary funkcjonowania organizacji pełnomocnik
sam audytuje. Dodatkowo po wdrożeniu IFS obserwuje się poprawę wizerunku
organizacji wśród interesariuszy oraz racjonalizację ponoszonych nakładów i nieznaczne obniżenie części kosztów. Zmniejszyło się marnotrawstwo, a tym samym
ilość odpadów wynikających z wyeliminowania błędnych działań podejmowanych
często poza procedurami. Organizacja producentów, dzięki wdrożeniu standardu
handlowego IFS, zyskała możliwość skuteczniejszego zapewnienia bezpieczeństwa
swoich produktów.
W badanej organizacji producentów standardem Tesco Nature’s Choice [podrozdział 3.9.] objęci są wszyscy zrzeszeni producenci oraz takie uprawy, jak sady
jabłoniowe i plantacje borówki. Wdrożenie tego standardu spowodowało zwiększenie liczby dokumentowanych działań oraz opracowanie wielu nowych formularzy, procedur i dokumentów. Organizacja skutecznie zintegrowała trzy standardy
GlobalG.A.P. i BRC oraz Tesco Nature’s Choice w używanych formularzach, jak
i głównej dokumentacji. Audyty i kontrole każdego roku przeprowadzane są przez
firmy zewnętrzne. Wprowadzone zmiany są bardzo dobrze oceniane z perspektywy czasu, ponieważ postępowanie z produktem jest bardziej czytelne i pozwala na
odtworzenie bardzo wielu informacji na temat każdej z partii produktów.
W badanej organizacji producentów standardem QS [podrozdział 3.10] objęte
zostały obiekty służące do sortowania i pakowania oraz sześć gospodarstw członkowskich. Standard ten bazuje na dokumentacji GlobalG.A.P. Zarówno formularze, jak i inne dokumenty obowiązujące w standardach GlobalGAP, Tesco Nature’s
Choice i QS udało się z pomocą firmy zewnętrznej pomyślnie zintegrować. Najważniejszą zmianą pozostaje osobne traktowanie produktów wytworzonych w ramach standardu QS w stosunku do pozostałych. Produkty oznakowane etykietą
QS muszą mieć osobne, wydzielone miejsce składowania w komorze przechowalniczej, a także w czasie transportu. Samochód wykorzystywany do transportu
produktów ze znakiem QS musi być certyfikowany w standardzie QS. W gospodarstwach główną zmianą była konieczność zapewnienia na plantacjach osobnych toalet dla kobiet i mężczyzn. W zakresie zbioru i przygotowania produktu
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do sprzedaży zmiany polegały na znakowaniu produktów już w trakcie zbioru.
Wdrożenie standardu QS dodatkowo wzmocniło poczucie odpowiedzialności
kierownictwa organizacji za sprzedawane produkty pod względem bezpieczeństwa i jakości dla konsumentów. Kilka razy w sezonie wykonywane są badania
w celu określenia poziomu pozostałości ś.o.r. w produktach objętych standardem
QS. Dodatkowo w ramach standardu QS rolnicy posiadają indywidualny elektroniczny profil, w którym po zalogowaniu, wypełniają elektroniczną kartę pola,
rejestrując wykonane przez siebie zabiegi uprawowe, nawozowe i chemizacyjne.
Niemieckie laboratorium ma wgląd do każdej karty pola. W sytuacji gdy poziom
pozostałości wykrytej substancji chemicznej nie będzie przekroczony, ale substancja ta nie ma pokrycia w zastosowanych przez rolnika preparatach chemicznych,
następuje w systemie blokada surowca z tej plantacji. Nad przestrzeganiem zasad
i poprawnością działań czuwa w organizacji dwóch agronomów oraz jedna osoba
na stanowisku pełnomocnika ds. jakości. Standard QS przyczynił się do zwiększenia racjonalizacji nakładów dzięki temu, że ciągle współpracujący członkowie
organizacji poszukują najlepszych rozwiązań. Opracowana została lista najskuteczniejszych, sprawdzonych metod ochrony oraz efektywniejszego sposobu nawożenia. Posiadanie certyfikatu standardu QS jest niewątpliwym wyróżnieniem
na rynku producentów warzyw w Polsce i w znaczący sposób wpływa na poprawę wizerunku organizacji oraz wzmacnia siłę negocjacyjną z potencjalnymi
kontrahentami.
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Podsumowanie
3.	

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że komponenty
kompletnego systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w gospodarstwach
należących do organizacji producentów powinny charakteryzować się:
•• przejrzystością;
•• ciągłymi zmianami dokonywanymi na podstawie najnowszych dostępnych
doniesień naukowych;
•• elastycznością i stale ewoluować ku ulepszeniom;
•• łatwością w zrozumieniu dla producentów, nabywców i konsumentów;
•• stałym zapewnieniem wsparcia indywidualnym plantatorom;
•• gwarancją zrozumienia wymagań, dokumentacji i zasad;
•• wykorzystaniem wielu strategii w celu nabywania wiedzy, budowania postawy
projakościowej i znoszenia barier komunikacyjnych wewnątrz organizacji;
•• wysoką skutecznością i efektywnością przy relatywnie niewielkich nakładach finansowych;
•• precyzją i starannością dokumentowania;
•• opracowaniem z udziałem zarówno producentów, jak i nabywców oraz
przez nich zaakceptowane.
Należy podkreślić, że nie ma jednego, poprawnego sposobu uwzględnienia
wszystkich elementów składowych systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności zarówno w organizacji producentów, jak i w gospodarstwach. Pewne jest, że
komponenty systemu muszą być dostosowane do potrzeb różnych klientów, być
wystarczająco elastyczne, aby objąć najmniejszych producentów, a jednocześnie
zaspokoić potrzeby dużych plantatorów [Chapman i Powell, 2005].
Programy służące podnoszeniu bezpieczeństwa żywności w organizacjach
producentów i zrzeszonych w nich gospodarstwach nie mogą się ograniczać
do szkoleń w salach lekcyjnych. Szkolenia będą bardziej skuteczne, gdy będą
realizowane na miejscu w organizacji producentów i dopasowane do specyfiki
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produkcji, codziennych problemów i indywidualnej charakterystyki zrzeszonych
w niej gospodarstw. Wymagane są ciągłe badania i ocena nie tylko w celu lepszego zrozumienia źródeł oraz ścieżek zanieczyszczenia, ale także w celu określenia
najbardziej skutecznych sposobów komunikowania się z zrzeszonymi producentami, poszukiwania bardziej praktycznych rozwiązań w zakresie sporządzania
dokumentacji, jej integracji w przypadku wdrożenia kilku systemów i standardów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności w gospodarstwach, a także
organizacjach.
Należy zgodzić się z Kijowskim i Sikorą [2003], że pełna odpowiedzialność
producentów żywności za jej bezpieczeństwo powinna przejawiać się przede
wszystkim w przestrzeganiu obowiązującego prawa unijnego oraz krajowego,
w tym w stosowaniu Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz wdrożeniu, a także utrzymaniu sytemu HACCP. Przy czym w produkcji surowców roślinnych standardem powinno być stosowanie się do wymogów
prawnych dotyczących zapewnienia higieny i identyfikowalności oraz zasad Dobrej Praktyki Rolniczej.
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Załącznik
3.	

Ramowy scenariusz wywiadu1

Wywiad rozpoczyna krótki briefing z podaniem celu wywiadu i informacją o nagrywaniu rozmowy za pomocą dyktafonu.
1. Jakie systemy/standardy zapewnienia jakości gospodarstwo/organizacja producentów wdrożyła?
2. Długość okresu od wdrożenia po raz pierwszy systemu /standardu zapewnienia
jakości?
3. Jaka część gospodarstwa/organizacji producentów jest objęta systemem/standardem
zapewnienia jakości? Jakie uprawy? Ile hektarów?
4. Czy system/standard zapewnienia jakości dotyczy wszystkich gospodarstw w organizacji producentów?
5. Motywy podjęcia decyzji o wdrożeniu systemu/standardu zapewnienia jakości
w gospodarstwie/organizacji producentów?
6. Jakie działania trzeba było podjąć, aby wdrożyć system/standard zapewnienia
jakości?
7. Jakich zmian trzeba było dokonać w gospodarstwie/organizacji producentów, aby
spełnić wymagania systemu/standardu zapewnienia jakości?
8. W jakich obszarach działalności i zarządzania produkcją/produktem zaszły zmiany
i na czym one polegały?
a. przygotowanie pola i zakładanie plantacji;
b. zabiegi pielęgnacyjne (ochrona, odchwaszczenie, nawadnianie, nawożenie);
c. zbiór – przygotowanie produktu do sprzedaży;
d. odpowiedzialności kierownictwa;
e. zarządzania zasobami ludzkimi;
f. planowania i produkcji;
g. pomiarów, analiz i doskonalenia produktu;
h. inne - jakie?
9. Jak oceniane są te zmiany z perspektywy czasu?
1

W zależności od przedmiotu rozmowy, ustaloną kolejność pytań można zmieniać i zadawać dodatkowe pytania
o charakterze wyjaśniającym i pogłębiającym
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10. Jakie były trudności z wdrożeniem systemu/standardu zapewnienia jakości w gospodarstwie/organizacji producentów?
11. Czy gospodarstwo/organizacja producentów korzystała z doradztwa firmy zewnętrznej i w jakim zakresie?
12. Czy są i jakie problemy z utrzymaniem standardu/systemu zapewnienia jakości
w gospodarstwie/organizacji producentów?
13. Jakie korzyści z wdrożenia systemu/standardu zapewnienia jakości można zaobserwować, np.:
a. szansa na współpracę z sieciami supermarketów;
b. możliwość eksportu produktów;
c. poprawa wizerunku organizacji w oczach interesariuszy;
d. racjonalizacja nakładów;
e. obniżenie kosztów;
f. lepsza organizacja pracy;
g. większa motywacja pracowników;
h. inne korzyści – jakie?
14. Czy w kolejnych latach gospodarstwo/organizacja producentów będzie ubiegała się
o ponowną certyfikację systemu/standardu zapewnienia jakości?
Zgoda na udział w badaniu
Wyrażam zgodę na udział w badaniu nt. Zapewnienie jakości owoców i warzyw w organizacjach producentów w aspekcie wdrożenia standardów i systemów jakości. Udział
będzie polegał na udzieleniu wywiadu.
Celem projektu badawczego jest identyfikacja uwarunkowań oraz ocena poziomu
i specyfiki wdrożenia standardów i systemów zapewnienia jakości w organizacjach producentów owoców i warzyw w Polsce oraz wskazanie kierunków rozwoju.
Dane uzyskane podczas wywiadu będą przechowywane w Pracowni Ekonomiki
Ogrodnictwa przez okres 3 lat. Dostęp do nich będzie posiadał Kierownik projektu
badawczego.
Opinie uzyskane podczas wywiadu pozostaną anonimowe i nie będą udostępniane
osobom trzecim, chyba że wyraża/nie wyraża* Pan/Pani* zgodę na ujawnianie w raporcie lub publikacjach z badań swojego nazwiska, jako autora cytowanych opinii.
Ma Pan/Pani*2możliwość wycofania swojej zgody na udział w badaniu w ciągu
dwóch tygodni po udzieleniu wywiadu, w formie pisemnej na adres: lukasz.kopinski@
up.lublin.pl.
Dokument sporządzono w dwóch egzemplarzach o jednakowej treści.
……………………
Miejscowość, data

………………………………….				…………………………….
podpis Kierownika projektu badawczego				
podpis Eksperta

*2Niepotrzebne skreślić

128

