
Wspólnie budujemy kulturę bezpieczeństwa żywności

Historia jakości żywności i kultury

bezpieczeństwa żywności w Polsce  



Zagadnienie nr 1 
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Próba definicji pojęcia - JAKOŚĆ
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JAKOŚĆ (łac. qualitas) jest pojęciem wielowymiarowym i 
interdyscyplinarnym stąd istnieje wiele różnych definicji:

„Jakość konkretnych rzeczy to stopień osiągniętych przez nie doskonałości”

Platon ( podejście filozoficzne)

„Ogół właściwości obiektu wiążących się z jego zdolnością do zaspokajania stwierdzonych i 
oczekiwanych potrzeb”

ISO 8402 ( podejście normatywne)

„Jakość produktu to miara braku wad w tym produkcie (im mniej wad, tym wyższa jakość), a 
wadą produktu jest każda taka negatywna cecha produktu — negatywna 
z punktu widzenia klienta — której klient ma się prawo nie spodziewać”

Eckes George ( podejście systemowe)

„Jakość może być określana tylko w odniesieniu do wzajemnych powiązań jakie występują 
między produktem lub usługą, dostawcą i odbiorcą (klientem)”

W.E.Deming ( podejście marketingowe)



Różne perspektywy postrzegania jakości

Rozumienie JAKOŚCI jest różne w zależności od miejsca jej oceny :
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KONSUMENT

DOSTAWCA/ PRODUCENT

MARKETING

R&D, KONTROLA JAKOŚCI

konkurencyjność, zyskowność, wizerunek oparty o 
innowacyjność i najwyższą jakość dostarczanych 
produktów

zaspokojenie potrzeb funkcjonalnych

(komfort użytkowania, niezawodność, ekonomiczność) 

i niefunkcjonalnych (budowanie wizerunku, prestiż,  

zaspokojenie potrzeb estetycznych)

poziom usatysfakcjonowania konsumenta, 

przywiązanie klienta do marki/ produktu, cechy 

produktu, które najlepiej go promują

doskonalenie procesu i produktu, zgodność

z wymaganiami sformułowanymi podczas 

projektowania produktu

http://www.google.pl/url?url=http://www.synergizer.pl/e_commerce/jak-pozyskac-dostawcow-do-sklepu-internetowego/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Y0v3U4njB6Gh0QX11YDwDQ&ved=0CBsQ9QEwAw&usg=AFQjCNGBw2wxCi_F70qMjvy5lavRdb6soQ
http://www.compila.com/wp-content/uploads/2014/07/marketing.jpg


Stare versus Nowe – Komunikacja Jakości 
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Cechy jakości – cykle życia  
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Percepcja jakości – Cykl życia koncepcji - Twaróg  
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Inna historia mleczna – czy aby na pewno 
coś się zmieniło 
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https://vimeo.com/710239531/9738e9a429

https://vimeo.com/710239531/9738e9a429


Jakość – Oferta spersonalizowana
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Jakość – budowanie emocji – tzw.
Customer Experience
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Prezentacja produktu – recykling opakowań  
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To nie kosmici sprowadzili handel 
wielkopowierzchniowy do Polski

Rewolucja handlowa
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Model podłużny - stacjonarny
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Pojedynczy moduł handlowy – obecnie 
sklep convenience
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Aż w końcu…
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Ewolucja systemów jakości  
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PRODUKT PROCES ŁAŃCUCH 



Systemy Jakości / Standardy / Normy  
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Podejście systemowe  
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Standardy jakości GFSI
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Standardy produktowe 
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Standardy produktowe o dużej wartości
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Polskie case study – kabanosy 
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To się zdarzyło – 2010r
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To się zdarzyło – 2011r 
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Rynek a Norma PN i specyfikacja GTS 
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Co mówi Norma PN i GTS - Kabanosy 
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Surowce Mięsne PN GTS

Mięso wieprzowe klasy I 
peklowane

TAK o zawartości tłuszczu do 
15 % – 30 kg / na 100 kg 
surowca

Mięso wieprzowe klasy II 
peklowane

TAK IIA o zawartości tłuszczu 
do 20 % – 40 kg
IIB – mięso ścięgniste o 
zawartości tłuszczu do 40 
% – 30 kg



267 asortymentów – 9 kompozycji mięs
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Co mówi Norma PN i GTS 
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Surowce PN GTS

pieprz naturalny TAK 0,15 kg

gałka muszkatołowa TAK 0,05 kg

kminek 0,07kg

cukier 0,20 kg



Rynek – minimum 19 wersji smakowych 
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Co mówi Norma PN / GTS - Kabanosy 
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Materiały pomocnicze:

Jako materiały pomocnicze należy stosować osłonki 

baranie cienkie wszystkich kalibrów i osłonki 

kolagenowe cienkościenne o średnicy do 23 mm

Inne dodatki:

mieszanka peklująca [na bazie mieszaniny soli jadalnej 

(NaCL) i azotynu sodu (NaNO2)] – ok. 2 kg 



Rynek - 170 składników w Kabanosach
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W sumie ponad 170 różnych 

składników 



Co mówi Norma PN - Kabanosy 
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Składnik PN GTS

Białko >20% >15%

Woda <50% <60%

Tłuszcz <40% <35%

Chlorek Sodu <4% <3,5%

Wydajność - <68% ( 147 g)



Wartość energetyczna PN + wieprzowe 
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Wartość energetyczna GTS
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Teoretycznie 4, ale
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Wynik wygranej wojny o Kabanos
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ZERO

PRODUKTÓW ZADEKLAROWANYCH NA ZGODNOŚĆ Z PN

SPOSRÓD PONAD 260 POZYCJI ASORTYMENTOWYCH

( w największych sieciach handlowych)
NA RYNKU POLSKIM W 2016/17 R



Wynik wygranej wojny o Kabanos
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ZERO / OBECNIE 1 

PRODUKTÓW ZADEKLAROWANYCH NA ZGODNOŚĆ Z GTS

SPOSRÓD PONAD 260 POZYCJI ASORTYMENTOWYCH

( w największych sieciach handlowych)
NA RYNKU POLSKIM W 2016/17 R

Jedna pozycja asortymentowa była dostępna w 2015 r 



Czy mnogość = Jakość = Zysk 
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Dziękuję!

j.olejnik@foodfakty.pl


