
PŘEDSTAVUJEME SE
ČÍSLA A FAKTA O POLSKÝCH POTRAVINÁCH



Úvod
Zemědělský sektor představuje jedno z nejvýznamnějších odvětví polského hospodářství a své pevné místo zaujímá i na 
úrovni celé Evropské unie. Polští farmáři obdělávají 14,4 mil. hektarů půdy, která tvoří 8,5 % rozlohy celé EU. V rámci unijní 
sedmadvacítky patří polskému potravinářství sedmá příčka. Celková hodnota polské zemědělské produkce přesahuje více 
jak XX mld. eur a v rámci potravinářského odvětví tak tvoří 5 % produkce celé EU. Díky rozsáhlým investicím do moderních 
technologií zlepšujícím jak bezpečnost, tak kvalitu nabízených produktů představuje polské zemědělství jedno z nejrychleji 
se rozvíjejících odvětví polské ekonomiky.
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Vývoz polských potravin v číslech

Celkem 23 % polského zemědělského exportu zamířilo v minulém roce do Německa. 
Druhým největším dovozcem polských potravin je Velká Británie se 7 %. 
Česká republika dovezla z Polska v minulém roce stejné množství potravin
jako Francie či Rusko.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Polské republiky



POZNAJ DOBRA 
ZYWNOSC

Značku kvality uděluje polské mini-
sterstvo  zemědělství  od  roku 2004 
na doporučení nezávislé vědecké 
komise, v níž zasedají experti na 
zpracování potravin, výživu, zdra-
votnictví, pěstitelství, chovatelství, 
právo a ekonomii. Zákazníkům  má  
značka  pomoci v lepší orientaci při 
nákupu kvalitních potravin.

INTEGROWANA
PRODUKCIJA

Výrobky opatřené touto značkou jsou 
produkovány v souladu s principy 
integrované ochrany proti škůdcům 
a se zásadami udržitelného 
využívání technického a biologického 
pěstování plodin, i jejich ochrany a 
hnojení. Zvláštní pozornost je věno-
vána  ochraně  životního  prostředí a 
dopadu na lidské zdraví.

JAKOSC TRADYCJA

Tato značka zaručuje spotřebiteli 
kvalitní výrobek tradičního charak-
teru, který se svou jakostí, dobrou 
pověstí či jinými vlastnostmi odlišuje 
od ostatních produktů ve své kate-
gorii. Výrobce, který disponuje tímto 
označením, garantuje tradiční složení 
výrobku i tradiční výrobní postup.

PQS – QUALITY 
STANDARD

Značka kvality garantující kvalitní 
vepřové maso. Zákazník se může 
spolehnout na to, že konzumuje 
maso z prvotřídních chovů. Pork 
Quality System poskytuje garance v 
oblasti chovu, produkce, porážky i 
zpracování vepřového masa. Každá 
z těchto fází hraje důležitou roli na 
kvalitě konečného produktu.

SYSTEM QMP

Tato značka představuje nový národ-
ní systém kvality potravin, který dává 
prodejcům i spotřebitelům záruku  
hovězího masa v té nejvyšší kvalitě. 
Hovězí maso s tímto označením 
garantuje prvotřídní vlastnosti, které 
by měly uspokojit očekávání i těch 
nejnáročnějších spotřebitelů.

QAFP – QUALITY 
ASSURANCE FOR 
FOOD PRODUCTS

Jedná se o systém kvality vepřvého     
a drůbežího masa a ovesných vloček. 
Výrobky označené touto známkou se 
mohou pochlubit jedinečnou 
kvalitou a bezpečností v rámci 
celého výrobního procesu. Systém je 
založen na myšlence, že jídlo je 
darem zemědělce spotřebiteli.

Polské značky kvality
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Struktura exportu polských potravin do ČR

Zdroj: ARR na základě dat Ministerstva financí Polské republiky

V roce 2013 zásobovalo 
Polsko Českou republiku 
nejvíce mléčnými výrobky, 
těsně následované masem, 
masnými výrobky
a rostlinným tukem.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Polské republiky
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Dovoz potravin do ČR - 2013 (v mld. Kč)

Zdroj: Český statistický úřad



Slovo ministra
Polské potraviny jsou na evropském trhu úspěšné, o čemž svědčí i fakt, že od vstupu země do EU stoupl jejich 
vývoz téměř trojnásobně. V Polsku naleznete více než 1,5 milionu farem, kterým dominují převážně malé 
rodinné podniky do 5 hektarů obdělávané plochy. Téměř 90 % potravin vyrobených v Polsku pochází právě 
z těchto malých farem. Výrazné místo má u nás i podpora ekologického zemědělství, které je šetrné k životnímu 
prostředí. Za tímto účelem jsme přijali čtyřletý Akční plán pro ekologické zemědělství, jehož cílem je zaručit 
dobré životní podmínky pro zvířata v chovech a především produkovat potraviny vysoké kvality. V rámci 
zlepšování reputace polských potravin zavedlo ministerstvo zemědělství v roce 2004 také národní značku kvality 
Poznaj dobra zywnosc. V loňském roce směřovaly do zahraničí výrobky opatřené touto značkou v hodnotě 
2,6 mld. EUR, což je zhruba 15 % celkového exportu polských potravin. 

Stanislaw Kalemba,  Ministr zemědělství a rozvoje venkova Polské republiky
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A ROZVOJE VENKOVA

ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa

Tel. +48 22 623 10 00
Fax +48 22 623 27 50
www.minrol.gov.pl

AGENTURA
ZEMĚDĚLSKÉHO TRHU

ul. Nowy Świat 6/12,
00-400 Warszawa

Tel. +48 22 661 72 72
Fax +48 22 628 93 53

www.arr.gov.pl

VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ
REPUBLIKY V PRAZE

Valdštejnská 8,
118 01 Praha 1

Tel. +420 257 099 500
Fax 257 530 399

www.prague.mfa.gov.pl

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ INSPEKCE
(Państwowa Inspekcja Sanitarna)

Státní zdravotní inspekce vykonává především dozor nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin. 
Činí tak prostřednictvím dohledu nad dodržováním přísných zdravotních standardů týkajících se kvality, výživy i spotřeby 
potravin. Do jejího pole působnosti spadá rovněž kontrola výrobních postupů, přepravy, skladování i konečného prodeje 
potravin. Inspekce dohlíží rovněž nad dodržováním právních předpisů při výrobě potravin a jejich uvádění na trh. 

OBCHODNÍ INSPEKCE 
(Inspekcja Handlowa)

Obchodní inspekce se tradičně věnuje ochraně zájmů a práv spotřebitelů. Střeží především dodržování podmínek 
stanovených k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků včetně jejich zdravotní nezávadnosti a podmínek pro skladování 
a dopravu. Úkolem inspekce je zamezit jakýmkoli postupům, které by mohli spotřebitele uvést v omyl. Audity provádí 
obchodní inspekce v oblasti bezpečnosti potravin, a to zejména prostřednictví ověřování, zda potraviny nabízené 
spotřebiteli splňují odpovídající standardy definované v předpisech Evropské unie.

ZEMĚDĚLSKÁ  A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE 
(Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych)

Zemědělská a potravinářská inspekce se zaměřuje především na kvalitu a bezpečnost ovoce, zeleniny, chmelu, tabáku 
a suchých krmiv. Stanovuje a kontroluje dodržování obchodních standardů včetně jakostních tříd uvádění výrobků 
na trh i vývozu do zahraničí. Vede také databázi obchodníků s těmito komoditami. V případě, že inspekce shledá jakékoliv 
nedostatky, má dostatečné pravomoci, aby mohla okamžitě a účinně problém eliminovat.

VETERINÁRNÍ INSPEKCE 
(Inspekcja Weterynaryjna)

Veterinární inspekce je organizací, která ze zákona vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad zdravotní nezávadností potravin 
živočišného původu, nad ochranou polského území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. 
Zároveň přímo i nepřímo zodpovídá za zdraví spotřebitelů. Provádí proto vyšetření jatečných zvířat i ostatních produktů 
živočišného původu a má na starosti rovněž veterinární hraniční kontroly v případě dovozu i vývozu zvířat.


