
 

  

Warszawa, 10 grudnia 2012 r. 

Informacja prasowa 

 

Mięso wysokiej jakości – z certyfikatem PQS 

Na dworze coraz chłodniej. Każdego dnia pogoda skutecznie przypomina nam o 

nieuchronnie zbliżającej się zimie. Pamiętajmy jednak, że nie tylko poprzez wymianę 

garderoby możemy uchronić się przed chłodem. Nasza kuchnia jest miejscem, gdzie 

możemy przygotować przepyszne, ciepłe dania. Tym razem proponujemy wieprzowinę 

wysokiej jakości gwarantowanej certyfikatem PQS. 

Aby zostać włączonym do Systemu PQS i móc posługiwać się jego znakiem, hodowcy i 

przetwórcy spełnić muszą szereg wymagań, wynikających z zastosowanych w Systemie 

standardów. Określają one szczegółowo zasady bezpieczeństwa i normy obowiązujące na 

wszystkich etapach produkcji certyfikowanej wieprzowiny: począwszy od doboru ras świń do 

hodowli i sposobu żywienia zwierząt, poprzez warunki chowu, aż do uboju. 

Ponadto produkcja certyfikowanego mięsa wieprzowego spełnia obowiązujące wymogi 

prawa w zakresie ochrony zdrowia ludzi i dobrostanu zwierząt oraz dbałości o środowisko 

naturalne. Prawidłowość przebiegu wszystkich etapów produkcji weryfikowana jest poprzez 

rozbudowany system monitoringu. Kontrole jakości prowadzone są zarówno w ramach 

Systemu, jak i przez niezależną jednostkę certyfikującą, działającą z upoważnienia 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tak drobiazgowo określone standardy sprawiają, że 

konsumenci, którzy kupują produkty opatrzone charakterystyczną, błękitną wstęgą 

certyfikatu PQS, mogą być pewni, że gwarantuje ona wysoką jakość i bezpieczeństwo.  

Wieprzowina produkowana w Systemie Jakości PQS daje możliwość spożywania mięsa o 

obniżonej zawartości tłuszczu i wysokowartościowego. Dla konsumentów duże znaczenie ma 

również opakowanie i jego wielkość. Mięso PQS sprzedawane jest w wygodnych, 

jednostkowych opakowaniach, oznaczonych charakterystyczną, niebieską naklejką z logo 

Systemu. 

 

*** 



 

  

 
System Jakości Mięsa Wieprzowego PQS (Pork Quality System) jest zgodny z art. 32 ust. 1 lit. B 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i 
spełnia wymogi określone w art. 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 
2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w 
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW). Spełnienie wyżej wymienionych wymogów pozwoliło Ministrowi 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 11 grudnia 2009 r. uznać System Jakości Mięsa Wieprzowego PQS 
(Pork Quality System) za krajowy system jakości żywności.  
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