
Konto Bankowe: Bank Pekao S.A., o/Warszawa, nr 90 1240 6003 1111 0000 4946 7594
Spółka Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy

NIP: 951-20-63-356                                                  REGON: 015276609                                                  KRS: 0000144813                                                   KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 16.000.000 ZŁ (w pełni opłacony)

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa
Tel.: +48 22 46 45 200, Fax: +48 22 46 45 251
pcbc@pcbc.gov.pl

Oddział PCBC S.A. w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk
Tel.: +48 58 34 01 140, Fax: +48 58 55 20 654
pcbc@pcbc.gda.pl

Oddział PCBC S.A. w Pile
ul. Śniadeckich 11, 64-920 Piła
Tel.: +48 67 21 38 200, Fax: +48 67 21 38 384
pcbcpila@pcbc.pila.pl

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

www.pcbc.gov.pl

Znak jakości „Q”
Co to jest znak jakości „Q”?

To zastrzeżony na rzecz PCBC S.A. znak, który może być przyznawany wyrobom krajowym i zagranicznym 
produkowanym seryjnie, charakteryzującym się ponadstandardową jakością, walorami użytkowymi, 
zdrowotnymi oraz spełniającym wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i ochrony środowiska.

Tradycje kwalifikacji wyrobów i wydawania certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobów znakiem jakości 
„Q” sięgają lat 60-tych. Certyfikaty przyznawane są m.in. produktom spożywczym o ponadstandardowej jakości, 
wyróżniającym się cechami organoleptycznymi oraz lepszymi wskaźnikami chemicznymi, fizycznymi lub mikrobiolo-
gicznymi, sprawdzanymi corocznie w akredytowanych laboratoriach i podczas przeprowadzanych inspekcji 
w nadzorze.

Znak jakości „Q” jest znakiem dobrze znanym na polskim rynku. Znak ten jest gwarancją wysokiej jakości wyrobów 
i ułatwia rozpoznanie ich na półce sklepowej. Zwiększa konkurencyjność wyrobów oraz ułatwia ich promocję. 
Podnosi uznanie dostawcy w oczach odbiorców.

Jakość wyrobów potwierdzana tym znakiem powoduje, że cieszą się one uznaniem wśród konsumentów. Świadczą 
o tym opinie odbiorców produktów oznaczanych tym znakiem, przekazywane do PCBC S.A., a także fakt przedłużania 
przez Zakłady od wielu lat ważności certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobów znakiem jakości „Q”.
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PCBC S.A. prowadzi certyfikację na znak jakości „Q” 
następujących grup wyrobów spożywczych:

• produkty przemysłu mięsnego,

• wyroby przemysłu jajczarsko-drobiarskiego,

• produkty połowów i przetwory rybne,

• produkty mleczarskie,

• pieczywo i inne produkty przemysłu piekarskiego, 

• produkty przemysłu cukrowniczego,

• wyroby cukiernicze,

• wyroby przemysłu koncentratów spożywczych, 

• wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego, 

• wody mineralne i napoje bezalkoholowe, 

• produkty przemysłu piwowarskiego, 

• wyroby winiarskie, 

• produkty zbożowo-młynarskie i makaronowe, 

• przetwory owocowe, warzywne i grzybowe, 

• produkty przemysłu olejarskiego, 

• przetwory ziemniaczane i skrobiowe, 

• wyroby przemysłu spożywczego pozostałe.

Tryb certyfikacji

1. Złożenie wniosku z wymaganą dokumentacją i wzorami wyrobu.

2. Przegląd złożonego wniosku z załączoną dokumentacją.

3. Rejestracja wniosku.

4. Podpisanie umowy o przeprowadzenie certyfikacji.

5. Ocena warunków organizacyjno-technicznych producenta wyrobu.

6. Ocena wyrobu, dokumentacji i wyników badań 

 (orzeczenie Komitetu Technicznego).

7. Decyzja o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu.

8. Wydanie certyfikatu.

9. Nadzór nad wydanym certyfikatem.


