
Czy nowy znak powie prawdę o polskości produktu
Od 1 stycznia 2017 r. przedsię-
biorcy mogą oznaczać prze-
tworzone i nieprzetworzo-
ne artykuły rolno-spożywcze 
informacją „Produkt polski” 
tylko wtedy, gdy spełnią usta-
wowe wymogi

Sabina Kornacka-Wieteska

DZP

Od 1 stycznia 2017 r. wcho-
dzi w życie ustawa o zmianie 
ustawy o jakości handlowej ar-
tykułów rolno-spożywczych. 
Wprowadzi zmiany w zakresie 
sposobu i kryteriów oznakowa-
nia żywności hasłem „Produkt 
polski”. Ma to umożliwić kon-
sumentom wyszukiwanie pro-
duktów wytworzonych w na-
szym kraju z użyciem polskich 
surowców. Z badań przeprowa-
dzonych w 2012 r. przez Europej-
ską Organizację Konsumentów 
wynika bowiem, że dla 66 proc. 
polskich konsumentów pocho-
dzenie produktu stanowi ważny 
czynnik decydujący o jego zaku-
pie. Tymczasem dotychczasowe 
przepisy są nieprecyzyjne, a pro-
ducenci dość swobodnie stosują 
oznaczenie wskazujące na polski 
rodowód. 

Jak jest 

Obecnie oznaczenie pochodze-
nia wiąże się z miejscem wy-
tworzenia lub ostatniej istotnej 

zmiany dla powstania produk-
tu (Rozporządzenie Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 952/2013), a ponadto obowią-
zek jego zamieszczania powsta-
je w przypadkach szczególnych. 
Rozporządzenie Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1169/2011 zawiera obowiązek 
oznakowania gotowego produk-
tu co do jego źródła lub miejsca 
pochodzenia jedynie gdyby jego 
brak mógłby wprowadzić kon-
sumenta w błąd w istotnym 
stopniu. W tych regulacjach po-
minięto jednak kwestię pocho-
dzenia składników użytych do 
jego wytworzenia. Jest to bardzo 
istotny aspekt oceny i wyboru 
produktów przez konsumen-
tów. Tym realiom postanowio-
no sprostać we wspomnianej 
nowelizacji, nadając znaczenie 
pochodzeniu składników pro-
duktów przetworzonych oraz 
w bardziej szczegółowy sposób 
regulując kryteria oceny pocho-
dzenia produktów nieprzetwo-
rzonych. 

Rygorystyczne,  
ale nie do końca

Zgodnie z nowelizacją, ozna-
kowanie nieprzetworzonych 
artykułów rolno-spożywczych 
będzie można precyzować po-
przez umieszczenie informacji 
„Produkt polski”, jeżeli jego po-
zyskiwanie takie jak m.in. pro-

dukcja, uprawa, hodowla, łowiec-
two i rybołówstwo odbyło się na 
terenie RP. 

Bardziej szczegółowe regulacje 
zostały zawarte w odniesieniu do 
mięsa. W tym przypadku istotne 
stało się również miejsce uro-
dzenia zwierzęcia, które łącznie 
z chowem i ubojem musi być na 
terytorium RP. 

Natomiast przetworzone ar-
tykuły rolno-spożywcze mogą 
zawierać informację „Produkt 
polski”, jeżeli łącznie zostaną 
spełnione następujące warun-
ki: produkt został wyproduko-
wany na terytorium RP, a jego 
wszystkie składniki spełniają 
ww. przesłanki dla żywności nie-
przetworzonej lub zostały wy-
produkowane na terytorium RP 
wyłącznie ze składników speł-
niających te warunki. Wyjątek 
stanowi sytuacja, gdy nie wię-
cej niż 25 proc. masy wszystkich 
składników (oprócz wody) sta-
nowią składniki importowane, 
których nie można zastąpić speł-
niającymi wymogi określone dla 
produktów nieprzetworzonych. 
Wtedy produkt wciąż może no-
sić oznaczenie „Produkt polski”. 

Od zagranicznego 
producenta

Zdania przedsiębiorców i par-
lamentarzystów co do słuszno-
ści i przewidywanych skutków 
opisanych regulacji są podzie-

lone. Ustawodawca dał produ-
centom żywności potężne na-
rzędzie marketingowe w postaci 
wskazywania na polskie pocho-
dzenie wszystkich składników 
produktów, co w sposób oczywi-
sty bardzo mocno oddziałuje na 
decyzje konsumentów o zakupie. 
Krytycy zauważają, że może jed-
nak dochodzić do sytuacji, gdy 
producent z kapitałem zagra-
nicznym będzie wprowadzał na 
rynek produkty oznaczone jako 
pochodzenia polskiego. W takim 
wypadku konsument nie będzie 
miał możliwości zweryfikowania 
słuszności swojej decyzji o zaku-
pie, która miała być oparta na 
kryterium polskości produktu. 
W rozumieniu konsumentów 
bowiem produkt polski to nie 
tylko oznaczenie co do pocho-
dzenia geograficznego, ale też 
pochodzenia od polskiego pro-
ducenta. 

Tym większe zastrzeżenia 
budzi kryterium zawartości 
25 proc. składników importowa-
nych. Pojawiają się wątpliwości, 
czy aż tak duża zawartość skład-
ników zagranicznych powinna 
nadal pozwalać na nazwanie 
produktu polskim. W obu przy-
padkach nieścisłości co do oce-
ny produktu mogą wpływać na 
interesy ekonomiczne polskich 
przedsiębiorców – producentów 
żywności. Można wyobrazić so-
bie potrzebę bardziej szczegóło-

wego ujęcia kryteriów oznacze-
nia „Produkt polski”. 

Kto to sprawdzi

Mimo że ustawodawca nadał 
stosowaniu oznaczeń charak-
ter dobrowolności, jest niemal 
pewne, że przedsiębiorcy bardzo 
chętnie będą sięgać po tę zachętę 
w kreowaniu wizerunku swoje-
go produktu. Jak zatem wyglą-
dać będzie weryfikacja prawdzi-
wości tejże informacji? Można 
zastanawiać się, czy wydajność 
instytucjonalna inspekcji powo-
łanej do przeprowadzania takich 
kontroli (IJHARS) okaże się efek-
tywna. Przedstawiciele resortu 
rolnictwa zapewniają o zwięk-
szonych na ten cel środkach bu-
dżetowych i organizacyjnych. 

Jeden znak dla wszystkich

Pomimo innych kontrower-
sji, bezsprzecznie pozytywnym 
skutkiem wprowadzenia nowych 
regulacji będzie określony rozpo-
rządzeniem wykonawczym wzór 
znaku graficznego zawierające-
go informację „Produkt polski”. 
Dotychczas producenci stosowali 
oznaczenia graficzne własnego 
autorstwa. Powodowało to chaos 
informacyjny po stronie konsu-
mentów. Obecna zmiana pozwo-
li na unifikację w tym zakresie. 
Zadbano przy tym o płynne do-
stosowanie opakowań, dając 
roczny okres przejściowy.  ©℗
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