
Odbiór ilościowy towarów 

 

Placówki handlowe w celu zdobycia i utrzymania klienta muszą dbać o ciągłość zaopatrzenia, wysoką 

jakość oferowanych towarów oraz zróżnicowany asortyment towarowy, który zmienia się wraz ze 

zmianami popytu i podaży zachodzącymi na rynku. Świeże, modne, często wymieniane i uzupełniane 

towary szybciej znajdują nabywcę.  

Racjonalnie gospodarujące placówki handlowe utrzymują zapasy towarowe na poziomie 

pozwalającym minimalizować koszty i straty powstające w procesie magazynowania. Dlatego towary 

dostarczane są do placówek handlowych najczęściej w minimalnych wielkościach pozwalających 

zachować ciągłość sprzedaży. Pozwala to także wyeliminować zapasy nadmierne lub zbędne. Częstsze 

dostawy tylko niezbędnej ilości towarów eliminują ryzyko powstawania nieprawidłowości.  

Każda właściwie zorganizowana i przeprowadzona dostawa towarów zapewnia harmonijne działanie 

placówki handlowej. Jednak w trakcie załadunku, transportu lub rozładunku mogą pojawić się braki 

towarowe i uszkodzenia. Wyeliminowanie takich nieprawidłowości podczas odbioru ilościowego 

 i jakościowego towarów pozwala uniknąć strat wynikających z braku towaru oraz problemów  

z dochodzeniem roszczeń wobec dostawcy.  

Odbiór ilościowy polega na sprawdzeniu ilości i stanu dostarczanego towaru, aby wykluczyć wszelkie 

nieprawidłowości związane z brakiem lub uszkodzeniem towaru w transporcie. Ilość dostarczonego 

towaru porównuje się z ilością zamówionego towaru oraz z ilością wykazaną w dokumentach 

towarzyszących dostawie (fakturze, w dowodzie dostawy lub specyfikacji).  

Podczas odbioru ilościowego sprawdza się:  

− czy przyjmowany towar został właściwie zapakowany i zabezpieczony na czas transportu  

i przeładunku,  

− stan opakowań transportowych i zbiorczych,  

− ilość przyjętego towaru,  

− zgodność ilości dostarczonego towaru z ilością zadeklarowaną w dokumentach towarzyszących 

dostawie.  

Odbioru ilościowego powinien dokonywać pracownik wyznaczony przez kierownika sklepu lub sam 

kierownik. Odbiór ten powinien być przeprowadzony podczas dostawy lub niezwłocznie po jej 

dokonaniu. Towary, które nie zostały przeliczone i sprawdzone nie mogą być mieszane z towarami, 

które znajdują się w magazynie lub sali sprzedażowej. Należy je złożyć w wydzielonym miejscu, do 

czasu przeprowadzenia odbioru ilościowego i jakościowego.  

Odbiór ilościowy może przebiegać jedno- lub dwuetapowo. Jeżeli towary nie są zapakowane lub są  

w opakowaniach jednostkowych w trakcie odbioru należy przeliczyć, zmierzyć lub zważyć ilość 

jednostek dostarczonego towaru. Jeśli natomiast towary są w opakowaniach zbiorczych, 

nieuszkodzonych, odbiór ilościowy odbywa się najczęściej w dwóch etapach.  

W etapie pierwszym – wstępnym (podczas przyjęcia towarów do sklepu) przelicza i sprawdza się 

opakowania zbiorcze, a dopiero w etapie drugim – szczegółowym, który można przeprowadzić 

podczas przygotowania towarów do sprzedaży, po otwarciu opakowań zbiorczych, przelicza się 

opakowania jednostkowe. Przy dużych ilościach towarów w standardowych opakowaniach odbioru 

ilościowego można dokonywać systemem losowym sprawdzając na przykład co 10 opakowanie.  



Przebieg odbioru ilościowego zależy od:  

− rodzaju przyjmowanego towaru, 

 − opakowań transportowych i zbiorczych,  

− urządzeń służących do liczenia, mierzenia, ważenia,  

− rodzaju placówki handlowej,  

− organizacji pracy w placówce handlowej,  

− czasu dostawy.  

Dostawca towaru może wpłynąć na sprawność odbioru towarów w placówce handlowej poprzez 

odpowiednie przygotowanie towarów i dokumentów dostawy. Zastosowanie standardowych 

opakowań, grupowanie towarów w pełne dziesiątki w opakowaniach transportowych oraz dbałość  

o stan opakowań zbiorczych znacznie skraca czas dostawy i odbioru towarów. 

 

 Opakowania stosowane podczas transportu i czynności manipulacyjnych związanych  

z dostarczeniem towaru do placówki handlowej spełniają funkcję: 

 − ochronną,  

− informacyjną,  

− manipulacyjną.  

Opakowanie ma zabezpieczyć towar przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz szkodliwym wpływem 

czynników zewnętrznych. Opakowanie powinno być dobrane odpowiednio do rodzaju towaru, jaki 

się w nim znajdzie. Opakowanie, które ma kontakt z towarem nazywane jest bezpośrednim i musi być 

wykonane z materiału, który nie zmieni właściwości fizycznych, chemicznych lub biologicznych 

produktu. Konstrukcja opakowania powinna chronić produkt oraz umożliwiać jego identyfikację. 

Pozostałe opakowania to opakowania pośrednie.  

W obrocie towarowym stosuje się:  

− opakowania jednostkowe,  

− opakowania zbiorcze,  

− opakowania transportowe.  

Opakowanie jednostkowe ma najczęściej bezpośredni kontakt z produktem. Wielkość i kształt 

opakowania jednostkowego zależna jest od ilości towaru, jaki jest jednorazowo sprzedawany oraz od 

właściwości znajdującego się w nim towaru. Opakowanie powinno zachęcać klienta do zakupu 

towaru. Producenci prześcigają się w bogactwie kształtów, kolorów i materiałów, z których są 

wykonane oraz w różnorodnych wielkościach jednostkowych opakowań.  

Towary dostarczone do sklepu w opakowaniach jednostkowych muszą zostać przeliczone  

i sprawdzone pod kątem uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na jakość lub ilość towaru znajdującego 

się w opakowaniu. Opakowania jednostkowe mogą być: 

 − jednorazowego użytku (np. torebki foliowe lub papierowe, pudełka kartonowe),  

− trwałe, wielokrotnie wykorzystywane (np. butelki, słoiki, beczki).  

Opakowania jednostkowe często umieszczane są w opakowaniach zbiorczych, które stanowią 

dodatkowe zabezpieczenie dla towaru, a ponadto ułatwiają dostawę i transport towarów. 

Opakowania takie najczęściej nie są przeznaczone do sprzedaży. Stosowanie opakowań zbiorczych 

znacznie przyspiesza odbiór ilościowy towarów. Umieszczenie większych ilości towaru w opakowaniu 

zbiorczym pozwala skrócić czas dostawy i odbioru do niezbędnego minimum. W trakcie odbioru 

ilościowego sprawdza się tylko ilość i stan opakowań zbiorczych. Natomiast zawartość opakowania 

zostaje sprawdzona w późniejszym terminie, gdy towar będzie rozpakowywany. 



Opakowania transportowe ułatwiają przemieszczanie towaru od dostawcy do sklepu  

w odpowiednich ilościach. Są to najczęściej skrzynie, pudła, beczki, np. opakowania takie są z reguły 

wyłączone ze sprzedaży i należy je zwrócić dostawcy, gdyż są wykorzystywane wielokrotnie, ponadto 

ułatwiają ważenie (pojemniki do transportu mięsa i wędlin), liczenie (skrzynie do transportu jaj), 

mierzenie (beczki do transportu olejów silnikowych).  

Na opakowaniach umieszczane są znaki:  

− zasadnicze, 

 − informacyjne,  

− niebezpieczeństwa,  

− manipulacyjne,  

− reklamowe. 

Znaki zasadnicze pozwalają zidentyfikować zawartość opakowania, producenta lub dystrybutora 

towaru oraz zastosowanie produktu. Odczytując oznaczenia znajdujące się na opakowaniach 

transportowych, zbiorczych lub jednostkowych pracownik przyjmujący dostawę upewnia się, że 

dostarczono właściwy towar od dostawcy, u którego złożone zostało zamówienie. Ponadto na 

opakowaniach zbiorczych znajdują się oznaczenia informacyjne dotyczące masy towaru, przydatności 

do użycia lub spożycia, okresu ważności, znaki manipulacyjne określające sposób postępowania  

z towarem w trakcie transportu i dostawy oraz warunki przechowania, znaki niebezpieczeństwa 

ostrzegające o szkodliwym lub niebezpiecznym działaniu zawartości opakowania na zdrowie lub 

środowisko człowieka. 

 
Prawidłowo przygotowany i przeprowadzony odbiór ilościowy znacznie skraca czas jego trwania oraz 

wpływa na efektywność działań placówki handlowej. Przygotowanie do odbioru ilościowego polega 

na:  

− wyznaczeniu i zabezpieczeniu miejsca, w którym zostanie sprawdzona ilość dostarczonego towaru, 

− sprawdzeniu poprawności działania urządzeń liczących, mierzących i ważących, które będą 

wykorzystane podczas odbioru towarów,  

− zgromadzeniu opakowań, do których mogą być przekładane towary z opakowań transportowych, 

 − wyznaczeniu i przygotowaniu miejsca przechowania towaru po dostawie do sklepu,  

− opracowaniu systemu oznaczania towarów z różnych dostaw, 



− zgromadzeniu formularzy, które będą wypełniane po wykryciu nieprawidłowości,  

− opracowaniu lub zapoznaniu się procedurą postępowania w sytuacji braków lub nadwyżek 

towarowych.  

Dokonując odbioru ilościowego należy zwrócić uwagę na oznaczenia znajdujące się na opakowaniach 

dotyczące masy towaru w jednostkowym opakowaniu oraz ilości towarów znajdujących się  

w opakowaniu zbiorczym lub transportowym. Na tej podstawie ustala się ogólną ilość towaru, jaka 

powinna znajdować się w opakowaniach i porównuje wynik z rezultatami uzyskanymi w trakcie 

kontroli ilości dostarczonego towaru oraz z danymi znajdującymi się w dokumentach towarzyszących 

dostawie.  

Przeliczenie ilości może być usprawnione, jeśli towar zostanie jednakowo pogrupowany. Można 

wówczas przeliczyć ilość przygotowanych grup i mnożąc przez ilość jednostek w grupie ustalić 

wielkość całej dostawy.  

Wagę dostarczonego towaru ustala się poprzez zważenie towaru w opakowaniach zbiorczych lub 

transportowych, a następnie odjęcie od uzyskanego rezultatu wagi samego opakowania.  

Urządzenia wykorzystywane w trakcie odbioru ilościowego:  

− wagi:  

− stołowe,  

− uchylne,  

− tarczowe, 

 − dziesiętne,  

− przesuwnikowe,  

− miary długości:  

− metrowe,  

− półmetrowe,  

− miary pojemności:  

− czerpaki,  

− menzurki,  

− bańki.  

Obecnie obok tradycyjnych urządzeń mechanicznych wykorzystuje się coraz częściej elektroniczne 

urządzenia ważące, mierzące oraz liczące np. wagi elektroniczne, elektroniczne miary długości 

(odległości), elektroniczne liczniki (zliczające na podstawie skanowanych kodów kreskowych), 

organizery elektroniczne, palmtopy.  

Właściwie działające i umiejętnie wykorzystane urządzenia do odbioru ilościowego towarów nie tylko 

przyspieszają pracę, ale także pozwalają unikać strat w placówce handlowej.  

W trakcie dostawy często towary muszą zostać przełożone z opakowań transportowych do opakowań 

pozwalających przechować, transportować lub eksponować towar w sklepie. Wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniej ilości takich opakowań znacznie usprawnia przebieg dostawy. Ma to 

szczególne znaczenie w przypadku towarów delikatnych i szybko psujących się.  

Towary, które trafiają do placówki handlowej powinny zostać natychmiast zabezpieczone, aby 

wykluczyć straty wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia lub zagarnięcia. Na osobie odpowiedzialnej 

za przyjęcie dostawy spoczywa obowiązek takiego zabezpieczenia. Ponadto każda dostawa musi być 

odpowiednio oznaczona, aby towary z dostaw poprzednich mogły być sprzedane w pierwszej 

kolejności. Oznaczenia takiego dokonuje się w trakcie lub tuż po odbiorze towarów. W wielu 

placówkach handlowych stosuje się numeryczny system oznaczania z podaniem daty dostawy lub 

oznaczenie kodem kreskowym. Pozwala to wyeliminować straty i kontrolować przepływ towarów 



przez placówkę handlową. Ponadto w placówkach handlowych (szczególnie dużych) zabezpiecza się 

towary przed zagarnięciem poprzez umieszczenie na produkcie lub jego opakowaniu chipów lub 

klipsów elektronicznych. Zabezpieczenie produktów dostarczonych do sklepu przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub zagarnięciem jest obowiązkiem każdego pracownika. Przyjmując, przechowując, 

eksponując i wydając produkt pracownicy placówek handlowych muszą stosować się do zaleceń 

producenta oraz stosować wiedzę towaroznawczą z tego zakresu.  

Dokumenty związane z dostawą towarów do sklepu to:  

− zamówienie,  

− faktura,  

− dowód dostawy,  

− specyfikacja.  

Gdy dostawie nie towarzyszą żadne dokumenty sporządza się dowód przyjęcia towarów. Jeżeli  

w wyniku odbioru ilościowego stwierdzone zostaną braki lub nadwyżki towarów, sporządza się wykaz 

równic i na jego podstawie protokół równic oraz powiadamia się o tym fakcie dostawcę. Protokół 

różnic dołączony do dokumentu towarzyszącemu dostawie stanowi podstawę do zgłoszenia 

reklamacji. Protokół taki powinien być sporządzony w obecności przedstawiciela dostawcy.   

 
Dostawca ma obowiązek wyjaśnić powód powstania równicy w ilości dostarczonego i wykazanego  

w dokumentach towaru. Reklamacja złożona przez placówkę handlową powinna zostać rozpatrzona  

z uwzględnieniem interesu reklamującego. Jeśli sklep domaga się uzupełnienia brakujących towarów 

dostawca powinien niezwłocznie je dostarczyć. Zdarza się jednak, że towar może być sprzedany tylko 

w określonym czasie i dostarczenie go z opóźnieniem może narazić sklep na ryzyko nie sprzedania. 

Tak jest na przykład z dekoracjami świątecznymi. Jeśli gwiazdki na choinkę nie zostaną dostarczone  

i sprzedane przed świętami, to w okresie poświątecznym sklep poniesie stratę w związku z brakiem 



popytu na nie. Dlatego jeśli sklep zrezygnuje z zakupu, dostawca musi to uwzględnić. Niemniej 

powinno się dążyć do natychmiastowego uzupełniania braków towarowych, aby zachować ciągłość 

sprzedaży i możliwość pełnego zaspakajania popytu klientów. 

 

 

Odbiór jakościowy towarów 

 
Jakość towarów obok ceny jest obecnie jednym z najważniejszych czynników skłaniających klientów 

do zakupu określonego dobra. Aby w placówce handlowej znalazły się wyłącznie towary o wysokiej 

jakości muszą być wielokrotnie kontrolowane, zarówno na etapie produkcji, jak i na każdym etapie 

obrotu handlowego.  

 

Jakość definiowana jest jako „ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi, które decydują o zdolności 

wyrobu lub usługi do zaspokajania stwierdzonych i przewidywanych potrzeb.”  

 

Odbiór jakościowy polega na sprawdzeniu cech towaru i porównaniu ich z cechami określonymi we 

wzorcu, normie lub ofercie producenta.  

 

Zgodnie z Polską Normą-ISO-8402-1996 kontrola jakości to działanie takie jak mierzenie, badanie, 

oszacowanie lub sprawdzenie jednej lub kilku właściwości obiektu oraz porównanie wyników  

z wymaganiami w celu stwierdzenia czy w odniesieniu do każdej z tych właściwości osiągnięto 

zgodności.  

W trakcie odbioru jakościowego, który najczęściej przeprowadzany jest jednocześnie z odbiorem 

ilościowym sprawdzeniu podlega:  

− wygląd towaru i jego opakowania,  

− właściwości towaru, które można sprawdzić w sposób organoleptyczny,  

− sposób oznaczenia produktu, czyli znaki zamieszczone na opakowaniu i etykiecie, które powinny 

określać:  

− nazwę produktu, nazwę i adres producenta, kraj pochodzenia, 

 − ilość lub wagę netto,  

− składniki, z których produkt powstał,  

− sposób przechowywania, transportowania i użytkowania, 

 − niezbędne ostrzeżenia,  

− kompletność wymaganej dokumentacji technicznej i kompletność świadectw fitosanitarnych lub 

weterynaryjnych dla produktów roślinnych i zwierzęcych (szczególnie w przypadku towarów 

importowanych).  

 

W handlu kontrola jakości odbywa się wieloetapowo:  

1) jeżeli towary nie są zapakowane w trakcie odbioru ilościowego należy równocześnie sprawdzić 

jakość dostarczonego towaru,  

2) jeżeli towary są w opakowaniach zbiorczych, nieuszkodzonych, odbiór jakościowy odbywa się  

w kilku etapach:  

− etap pierwszy – poprzez ocenę wyglądu opakowań zbiorczych,  

− w etapie drugim po otwarciu opakowań zbiorczych sprawdza się opakowania jednostkowe,  



− kolejny raz jakość kontrolowana jest podczas wykładania towarów na półki sklepowe,  

− ostateczna kontrola jakości odbywa się podczas prezentacji towaru klientowi.  

Przy dużych ilościach towarów w standardowych opakowaniach z uwagi na konieczność skrócenia 

czasu, odbioru jakościowego można dokonywać systemem losowym np. co 10 opakowanie.  

W przypadku stwierdzenia różnic jakości towarów przyjętych, ze stanem towarów deklarowanym 

przez producenta lub dostawcę sporządza się protokół różnic i zgłasza reklamację jakości. 

Odbioru jakościowego dokonuje kierownik lub wyznaczony przez niego pracownik sklepu. Osoba 

dokonująca odbioru jakościowego w sklepie może wykryć tylko wady jawne towaru. Wady ukryte 

ujawniają się dopiero w trakcie użytkowania produktu przez konsumenta. Jeśli ujawnią się w ciągu 

pół roku od daty zakupu, domniema się, że produkt posiadał wadę w momencie sprzedaży, ale nie 

można było tego jednoznacznie rozpoznać.  

Istotną cechą towaru jest jego wartość użytkowa definiowana jako całokształt fizycznych  

i chemicznych właściwości towaru, dzięki którym może on zaspokoić określoną potrzebę. Dlatego 

oceniając jakość w trakcie zamawiania i następnie przyjmowania towarów pracownicy sklepu muszą 

brać pod uwagę cechy towaru istotne z punktu widzenia konsumenta, na które składa się:  

− ogół cech istotnych dla produktu:  

− właściwości fizyczne, chemiczne (masa, sprężystość, odporność na rozerwanie, zgniatanie, tarcie, 

przezroczystość, przewodnictwo elektryczne, cieplne, itp.),  

− właściwości techniczne (łatwość w obsłudze i konserwacji, niezawodność, trwałość, zachowanie 

cech użytkowych w okresie gwarantowanym przez producenta),  

− bezpieczeństwo użytkowania dla konsumenta i jego środowiska,  

− ergonomia produktu,  

− ekonomiczność działania,  

− stopień zgodności z wzorcem lub wyspecyfikowanymi wymaganiami,  

− zdolność zaspokojenia potrzeb i zapewnienia satysfakcji nabywcy w związku z:  

− stopieniem realizacji oczekiwanych funkcji,  

− prestiżem związanym z posiadaniem produktu,  

− odczuciami estetycznymi wynikających z cech zewnętrznych produktu (kształt, barwa, zapach),  

− sposobem zaoferowania i dostarczenia produktu.  

W sklepie odbiór jakościowy prowadzony jest prawie wyłącznie metodami organoleptycznymi. 

Dlatego niektóre wady towarów nie mogą być ujawnione, gdyż wymagałyby dogłębnego badania  

w trakcie, którego sprawdzane są właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne produktu.  

W przypadku wątpliwości, co do jakości towaru, której nie można zbadać organoleptycznie, jakość tą 

sprawdza się w laboratoriach. Do badania laboratoryjnego kierowane są próbki lub towary, które 

zgodnie z oceną osoby dokonującej odbioru jakościowego, nie spełniają wymagań im postawionych. 

Należy jednak pamiętać, że w wyniku takiego badania, produkt najczęściej ulega zniszczeniu lub 

uszkodzeniu i nie nadaje się do sprzedaży. Dlatego placówki handlowe tylko w uzasadnionych 

sytuacjach odsyłają towary do badania laboratoryjnego.  

Metody laboratoryjne dają z reguły wyniki wyrażalne liczbowo, co pozwala na dokładną i ścisłą 

charakterystykę jakości towaru. Metody te dzieli się na: fizyczne, fizyczno-chemiczne, chemiczne, 

mikrobiologiczne, instrumentalne.  

− metody fizyczne – w trakcie których określa się fizyczne parametry towaru poprzez:  

− mierzenie towarów,  

− ważenie,  

− oznaczanie gęstości,  



− oznaczanie temperatury topnienia,  

− oznaczanie lepkości,  

− mikroskopię,  

− refraktometrię,  

− kalorymetrię,  

− badania mechaniczne. 

− metody instrumentalne polegają na oznaczeniu szerokiego zakresu parametrów z wykorzystaniem: 

chromatografów gazowych, cieczowych i chromatografu jonowego, spektrofotometrów, 

spektrometrów absorpcji atomowej np. oznaczanie: składu kwasów tłuszczowych, miro i 

makroelementów w zakresie grup towarowych- badanie: mleka i jego przetworów, lodów, kawy i 

herbaty, ekstraktów kawy, olejów, oliwy, tłuszczów roślinnych, ryb i ich przetworów, przetworów 

mięsnych, piwa, zboża i jego przetworów, nasion oleistych, cukru, koncentratów spoŜywczych, 

przetworów owocowych i warzywnych, przetworów jajowych, napojów bezalkoholowych, wyrobów 

ciastkarskich, musztardy, miodu, ziół (oznaczanie rtęci), win wyrobów winiarskich, napojów 

spirytusowych i środków żywienia zwierząt,  

− metody chemiczne stosuje się przy badaniu substancji towaru, tj. zarówno do określenia 

podstawowych grup składników, jak i do ustalenia obecności środków zanieczyszczających, substancji 

świadczących o niewłaściwym stanie świeżości, domieszek ciał konserwujących itp.,  

− metody mikrobiologiczne są nieodzowne przy ocenie przydatności wody do celów spożywczych, jak 

również przy ocenie, wielu artykułów żywnościowych, a zwłaszcza mleka i przetworów mięsnych. 

Ponadto badania mikrobiologiczne przeprowadza się często w trakcie procesów technologicznych 

opartych na działalności mikroorganizmów (bakterie, pleśnie, drożdże) oraz w wypadku 

występowania wywołanych przez nie destrukcji. Metody mikrobiologiczne stosowane są równieŜ 

przy ocenie niektórych towarów nieżywnościowych.  

Badania laboratoryjne przeprowadzane są przez specjalistyczne jednostki badawcze, wśród których 

najczęściej wymienia się Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (Sanepid), laboratoria przemysłowe i 

badawcze, laboratoria podległe Wojewódzkim Inspektoratom Inspekcji Handlowej, Inspekcji Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHAR).  

Próbki produktów do badania laboratoryjnego pobiera się w celu ustalenia, czy produkt spełnia 

wymagania jakościowe i bezpieczeństwa określone w przepisach odrębnych lub dokumentach 

normalizacyjnych lub czy jego jakość odpowiada jakości deklarowanej przez przedsiębiorcę. 

 Próbka to część partii towaru pobrana jednorazowo, w sposób losowy, w celu kontroli lub oceny w 

zakresie jakości handlowej artykułu spożywczego lub nieżywnościowego. Podczas pobierania próbek 

należy unikać zanieczyszczenia lub uszkodzenia (zepsucia się) próbki, ponieważ może to mieć wpływ 

na wynik analityczny. Próbki należy pobierać oddzielnie z każdej partii przeznaczonej do badania. 

Pobranie próbki produktu dokumentuje się poprzez sporządzenie protokołu. W protokole pobrania 

próbki zapisuje się dane dotyczące rodzaju i pochodzenia partii umożliwiające identyfikację 

dostawcy, przewoźnika oraz placówki handlowej, datę i miejsce pobrania próbki oraz inne 

informacje, które mogą mieć wpływ na późniejszy proces analityczny. W protokole pobrania próbki 

należy odnotować Także wszelkie odstępstwa od zalecanych metod pobierania próbek. Protokół taki 

sporządza się w dwóch egzemplarzach, ponieważ jeden z nich dołączony jest do próbki a drugi 

pozostaje w sklepie.  

Próbkę laboratoryjną należy umieścić w czystym, wykonanym z obojętnych materiałów opakowaniu, 

które powinno chronić próbkę przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i ubytkiem. Opakowanie 

należy opieczętować i oznakować, dołączając do niego protokół pobrania próbki. Przy stosowaniu 



kodu kreskowego zaleca się dołączenie również informacji alfanumerycznej. Próbkę należy dostarczyć 

do laboratorium w możliwie  najkrótszym czasie. W czasie transportu należy unikać sytuacji, która 

mogłaby doprowadzić do zepsucia się próbki, szczególnie dotyczy to próbek świeżych artykułów, 

które podczas transportu do laboratorium w zależności od ich rodzaju powinny pozostawać 

schłodzone lub w stanie zamrożenia. Próbki drobiu i mięsa należy zamrozić przed wysłaniem do 

laboratorium. Jeśli czas od pobrania do przekazania próbki do laboratorium jest na tyle krótki, że 

wyklucza jej zepsucie, dopuszcza się dostarczenie próbki w postaci niezamrożonej.  

Po przeprowadzeniu badań wykonujący badania sporządza sprawozdanie z badań.  

Badania przeprowadzone na wniosek placówki handlowej są odpłatne. Natomiast badania zlecone 

przez jednostkę nadzoru sanitarnego są odpłatne tylko w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości, 

które spowodowały obniżenie jakości produktu.  

Jakość towaru kontrolowana jest w sklepie wielokrotnie. Jednak większość placówek handlowych  

z uwagi na brak możliwości oceny laboratoryjnej, musi poprzestać na ocenie organoleptycznej. 

Ponieważ badanie organoleptyczne zwane też sensorycznym polega na badaniu i ocenie jakości za 

pomocą zmysłów: wzroku, węchu, dotyku, smaku i słuchu na rzetelność oceny wpływają czynniki 

zależne od badającego, czyli jego:  

− stan zdrowia,  

− stan psychiczny,  

− stopień zmęczenia fizjologicznego,  

− wrażliwość zmysłów.  

Aby kontrola jakości w sklepie była skuteczna muszą być spełnione określone wymagania:  

− osoba dokonująca odbioru towaru powinna charakteryzować się znacznym wyczuleniem zmysłów 

oraz wykształcić umiejętność właściwego i jednolitego sposobu określania odbieranych wrażeń,  

− odbiór jakościowy musi odbywać się zawsze z zastosowaniem tych samych metod,  

− w trakcie każdego odbioru jakościowego powinny panować te same warunki zewnętrzne 

(oświetlenie, temperatura, wilgotność powietrza, przewiewność),  

− czas trwania dostawy i odbioru jakościowego powinien być za każdym razem taki sam, lub zbliżony. 

Ocena jakości nie może być subiektywna. Dlatego dla jej zobiektyzowania stosuje się wzorce jakości 

określone w normach, standardach, certyfikatach, opisach, wzorcach, katalogach. Cechy i właściwości 

jakościowe danego wyrobu oceniane są także na podstawie dokumentów normatywnych tj. 

specyfikacji technicznych, kodeksów postępowania i przepisów opracowanych przez powołane do 

tego celu organizacje.  

Norma, z którą porównywany jest badany towar to ogół właściwości, wytycznych lub charakterystyki 

odnoszące się do danego produktu lub grupy produktów pokrewnych. Normy określają parametry 

produktu, jego skład i warunki dopuszczenia do obrotu handlowego, w celu ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa konsumenta, jego szeroko rozumianych interesów oraz w celu ochrony środowiska 

naturalnego. Ponadto w normach określone są warunki, jakie muszą być zapewnione w transporcie, 

magazynowaniu i eksploatacji, aby produkt zachował swoje właściwości.  

Normy opracowywane są w celu uzyskania optymalnego uporządkowania w określonej dziedzinie 

poprzez ustalenie postanowień przeznaczonych do powszechnego stosowania. Dzięki normalizacji 

następuje poprawa funkcjonalności i kompatybilności produktów, ujednolicenie oznaczeń, symboli, 

które stają się powszechnie stosowane. Wyroby wyprodukowane zgodnie z normą zostają przez 

producenta oznaczone w taki sposób, aby klient miał możliwość zidentyfikowania takiej normy. 

Buduje to zaufanie do produktu i producenta. Poza wskazaniem normy producenci umieszczają na 



opakowaniach produktów także znaki bezpieczeństwa i oznaczenie zgodności produktu z 

certyfikatami europejskimi (rys. 5). 

 
Po dokonaniu odbioru jakościowego towary pełnowartościowe wprowadza się do obiegu 

handlowego. Towary, których jakość jest niezgodna z deklaracjami producenta lub dostawcy muszą 

zostać oddzielone do czasu podjęcia decyzji o ich dalszym losie. Jeżeli towary nie nadają się do 

sprzedaży muszą być zabrane przez dostawcę lub po uzgodnieniu z nim mogą być zniszczone w taki 

sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi i ich środowiska. Jeżeli natomiast obniżona jakość 

towaru nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia konsumenta, towar może być wprowadzony do 

obrotu pod warunkiem umieszczenia na nim informacji o niższej jakości i jej przyczynie. Należy jednak 

pamiętać o tym, że na wprowadzenie do obrotu towarów o obniżonej jakości zgodę musi wyrazić 

dostawca lub producent. Ma to związek z odpowiedzialnością z tytułu gwarancji oraz  

z kształtowaniem wizerunku rynkowego towaru i jego producenta.  

Placówki handlowe są odpowiedzialne za jakość produktów wprowadzanych do obiegu. Nabiera to 

szczególnego znaczenia w odniesieniu do produktów żywnościowych, które oprócz wartości 

odżywczych powinny zapewniać odpowiednią jakość zdrowotną. Handel dostarcza surowców, 

półproduktów i gotowych środków spożywczych, dlatego na jednostkach handlowych spoczywa 

obowiązek kontrolowania ich jakości i eliminowania produktów zepsutych, sfałszowanych,  

o niewłaściwej jakości oraz szkodliwych dla zdrowia lub życia człowieka.  

Jakość zdrowotna artykułów spożywczych to ogół cech i właściwości, które charakteryzują żywność 

pod względem wartości odżywczej oraz bezpieczeństwa dla zdrowia i życia konsumenta.  

Podczas badania organoleptycznego żywności sprawdza się:  

− smak,  

− zapach,  

− wygląd,  

− barwę,  

− konsystencję.  

Szczególną uwagę zwraca się na zanieczyszczenia fizyczne, chemiczne lub biologiczne występujące  

w żywności, które powodują zmiany cech charakterystycznych dla produktu.  

Podczas kontroli jakości artykułów spożywczych bada się obecność:  

− bakterii, grzybów i mikroorganizmów które powodują fermentację, wytwarzają toksyny szczególnie 

niebezpieczne dla zdrowia,  

− środków chemicznych: szczególnie środków ochrony roślin na owocach, warzywach,  

− pasożytów, szkodników, owadów, gryzoni,  

− ciał obcych szczególnie niebezpiecznych takich jak szkło, metale, drewno, itp.  

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne żywności producenci i handlowcy wdrażają system 

zapewnienia jakości HACCAP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point). Jest to system, który 

identyfikuje, ocenia i kontroluje zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności. 



Kontrolę w zakresie wdrażania procedur systemu HACCP prowadzi kierownik placówki handlowej.  

Od pracowników przeprowadzających odbiór jakościowy wymaga się wiedzy towaroznawczej  

i umiejętności identyfikowania cech charakterystycznych dla produktu, a także wykrywania wszelkich 

nieprawidłowości. Pracownicy muszą znać metody badania i oceny jakości, czynniki i procesy 

rzutujące na jakość i wartość użytkową towarów. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do 

żywności.  

Mleko i jego przetwory nalezą do podstawowej grupy produktów spożywczych, które cenione są 

przez klientów i dietetyków za wartości odżywcze, jakie dostarczają organizmowi. Najcenniejsze jest 

białko zawarte w mleku i jego przetworach oraz witaminy z grupy A i B, a także składniki mineralne 

(wapń, fosfor i potas) i tłuszcz.  

Badając jakość mleka i jego przetworów należy zwrócić szczególną uwagę na:  

− barwę,  

− właściwy zapach i smak bez posmaków obcych,  

− konsystencję,  

− opakowanie, które nie może być uszkodzone, a w przypadku opakowań kartonowych wybrzuszone. 

Napoje mleczne, jogurty, kefiry, maślanki, twarożki to produkty, które w ostatnich latach 

zdominowały rynek nabiału. Różnorodność smaków i opakowań jednostkowych stanowi atrakcyjną 

ofertę towarową dla klientów. W sklepach powinna być stała i pełna oferta najwyższej jakości 

artykułów nabiałowych, którą uzupełniają śmietany i śmietanki oraz sery i twarogi. Kontrolując jakość 

tych produktów należy przede wszystkim sprawdzać datę przydatności do spożycia, wygląd 

opakowań i samego produktu. Produkty nabiałowe należy przechowywać w urządzeniach 

chłodniczych i chronić przed zanieczyszczeniem, szkodnikami i światłem. Polska Norma PN-A-

86002:1995 określa wymagania dla mleka surowego, zgodne z dyrektywami europejskimi, natomiast 

Polska Norma PN-A-86003:1996 Mleko i przetwory mleczne – Mleko spożywcze przedstawia 

parametry, jakimi powinny charakteryzować się wymienione produkty.  

Mięso i jego przetwory zajmują ważne miejsce w żywieniu człowieka, gdyż są podstawowym źródłem 

białka, tłuszczu i związków mineralnych. Badając jakość mięsa należy ocenić:  

− jego barwę,  

− właściwy zapach i smak,  

− ogólny wygląd,  

− brak zanieczyszczeń.  

Z mięs produkowane są przetwory w postaci: wędlin (kiełbas, produktów blokowych, wędlin 

podrobowych, wędzonek) oraz konserw. Oceniając jakość wędlin należy uwzględnić te same 

parametry, które są podstawą oceny mięs, a dodatkowo należy ocenić fakturę i strukturę wyrobu 

oraz jego opakowanie. W przypadku konserw należy zwrócić uwagę na oznaczenia umieszczone na 

opakowaniu, wygląd etykiety, brak rdzawych plam oraz brak wybrzuszeń, które są oznaką 

zachodzącej fermentacji.  

Mięso i przetwory mięsne muszą być przechowywane w sklepie w warunkach chłodniczych. 

Zabezpieczone przed zanieczyszczeniami wpływem obcych zapachów i szkodnikami. Oceny jakości 

mięs wołowych można dokonywać po zapoznaniu się z Polską Normą PN-91 A-82001/A2, która 

określa sposób klasyfikacji tusz wołowych według systemu EUROP. Podział i charakterystyka tuszek 

drobiowych zawarta jest w Polskiej Normie PN-84/a-86520  

Ryby są produktem spożywczym, który jest źródłem wysokowartościowego białka i wielu ważnych 

składników odżywczych. W handlu sprzedawane są ryby słodkowodne i morskie w postaci świeżej, 

mrożonej, solonej, wędzonej oraz w postaci konserw, sałatek i innych przetworów rybnych. Ryby 



świeże charakteryzują się najkrótszym okresem przydatności do spożycia. W ciągu kilku godzin 

ulegają zepsuciu. Dlatego schładza się je silnie obsypując lodem. Ryby w różnym stopniu 

przetworzone lub utrwalone mogą być przechowywane od kilku do kilkunastu dni.  

Oceniając jakość ryb świeżych należy zwrócić uwagę na:  

− zachowanie łańcucha chłodniczego w transporcie i magazynowaniu,  

− wygląd, zapach i smak,  

− brak zanieczyszczeń,  

− brak pasożytów, owadów itp.  

Ryby przetworzone, opakowane oceniane są na podstawie wyglądu opakowania i zawartych na nim 

oznaczeń dotyczących daty ważności, składu oraz na podstawie wyglądu produktu w opakowaniu. 

Warzywa i owoce powinny być spisywane każdego dnia ze względu na zawartość witamin i związków 

mineralnych. Dlatego handlowcy dbają o zróżnicowaną ofertę towarową w tym zakresie. W sklepach 

dostępne są owoce i warzywa krajowe i egzotyczne. Skład chemiczny świeżych owoców i warzyw 

zależny jest od odmiany, stopnia dojrzałości, warunków wegetacji, itp.  

Świeże owoce i warzywa powinny być dojrzałe, zdrowe, nieuszkodzone, czyste, bez widocznego 

zawilgocenia. Ze sprzedaży powinny być wyłączone owoce i warzywa robaczywe, spleśniałe, 

sfermentowane, porażone chorobami, o obcym smaku lub zapachu z pozostałościami środków 

ochrony roślin, zwiędnięte lub nadmiernie wysuszone (poza owocami suchymi lub suszonymi). 

Świeże owoce i warzywa powinny być przechowywane w temperaturze 2-5oC i wilgotności 75%. 

Standardy jakościowe owoców i warzyw oraz ich opakowań określają Polskie Normy lub Normy 

Branżowe, obowiązujące jedynie na terytorium Polski. Przetwory owocowe i warzywne dostępne 

jako konserwy, przeciery, soki, marynaty, kwaszonki, sałatki, mrożonki, muszą być przechowywane 

zgodnie z zaleceniami producenta. Oceniając ich jakość należy zwrócić uwagę na wygląd i oznaczenie 

opakowania oraz na wygląd produktu, jeśli opakowanie jest przezroczyste.  

Ważną rolę w żywieniu ludzi odgrywają przetwory zbożowe: kasze, mąki, płatki zbożowe, pieczywa, 

ciasta, makarony. W handlu znajdują się przetwory pszenne, żytnie, owsiane, jęczmienne, 

kukurydziane, ryżowe, gryczane oraz z prosa. Zboża są źródłem węglowodanów (błonnika i skrobi), 

witamin z grupy B, minerałów oraz białka.  

Oceniając jakość mąk, kasz i makaronów należy wziąć pod uwagę:  

− kolor,  

− konsystencję,  

− zapach,  

− brak zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych biologicznych i organicznych,  

− stan opakowań i oznaczeń na nich umieszczonych.  

Pieczywo i ciasta oceniane są pod kątem:  

− kształtu,  

− objętości,  

− barwy, smaku i zapachu,  

− szybkości czerstwienia,  

− braku zanieczyszczeń, zgnieceń, ciał obcych i szkodników.  

Przetwory zbożowe, pieczywa i ciasta powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, 

przewiewnych, o stałej dodatniej temperaturze, wolnych od obcych zapachów, zanieczyszczeń i 

szkodników. Takie warunki pozwolą zachować wysoką jakość produktów w okresie przydatności do 

spożycia.  



Kawy, herbaty, przyprawy to grupa produktów żywnościowych szczególnie wrażliwa na zmiany 

wilgotności, obce zapachy i zmianę konsystencji i smaku pod wpływem niewłaściwych warunków 

transportowania i magazynowania. W handlu należy przechowywać te produkty zgodnie z 

zaleceniami producenta, zwracając uwagę na ich wysoką higroskopijność i chłonność zapachów. 

Oceniając jakość kawy, herbaty i przypraw należy w pierwszej kolejności sprawdzić stan i szczelność 

opakowania, sposób oznaczenia, datę przydatności do spożycia oraz konsystencję, barwę i zapach 

produktu.  

Odbiór jakościowy artykułów nieżywnościowych wymaga szerokiej wiedzy towaroznawczej 

odnośnie cech fizycznych, chemicznych, mechanicznych i eksploatacyjnych różnych produktów.  

Handel oferuje różnorodne produkty nieżywnościowe, wśród, których dużą pozycję stanowią wyroby 

włókiennicze (odzież, tkaniny dekoracyjne, tkaniny użytkowe i dywany). Surowcem do produkcji 

wyrobów włókienniczych są włókna naturalne (roślinne lub zwierzęce), włókna sztuczne 

(produkowane z surowców naturalnych), włókna syntetyczne (polimerowe), włókna nieorganiczne 

(metalowe, szklane). Rodzaj włókien, sposób ich przędzenia, tkania i wykańczania wpływa na 

właściwości wykonanych z nich wyrobów.  

Oceniając jakość tkanin lub dzianin należy uwzględnić:  

− rodzaj i jakość użytych surowców włókienniczych,  

− sposób wykonania wyrobu,  

− równomierność barwienia i wzoru,  

− brak zgrubień lub pocienień,  

− brak uszkodzeń,  

− brak zabrudzeń.  

Oceniając jakość wyrobów odzieżowych uwzględnia się:  

− cechy higieniczne: ciepłochronność, przepuszczalność pary wodnej, przepuszczalność powietrza, 

zdolność przyjmowania i usuwania brudu,  

− właściwości estetyczne: kurczliwość, mechacenie, trwałość koloru,  

− właściwości wytrzymałościowe: odporność na przecieranie, rozrywanie, rozciąganie, wypychanie, 

elastyczność, rozciągliwość.  

Skóry zwierzęce stanowią surowiec do produkcji obuwia, odzieży i galanterii np. pasków, toreb, 

rękawiczek, piłek, itp. Skóry naturalne bywają łączone z innymi materiałami, aby wyrób gotowy miał 

pożądane z punktu widzenia konsumenta cechy użytkowe. Oceniając jakość wyrobów skórzanych 

należy brać pod uwagę brak wad istotnych, do których zaliczają się: zagięcia na skórze, zgrubienia, 

przebarwienia, zarysowania, nierównomierne łączenia lub szwy, zabrudzenia klejem lub innymi 

substancjami, zawilgocenia, pleśnie, nieprawidłowe łączenia z innymi materiałami tworzącymi łącznie 

wyrób gotowy, łuszczenie lub fałdy.  

Zarówno wyroby włókiennicze jak i skórzane muszą być przechowywane w suchych i przewiewnych 

pomieszczeniach w stałej dodatniej temperaturze, na wieszakach lub regałach w opakowaniach 

jednostkowych, które umożliwiają identyfikację produktu i zapobiegają jego zniszczeniu.  

Środki chemiczne i kosmetyczne to kolejna grupa wyrobów szeroko oferowanych przez handel. 

Wśród środków chemicznych dużą grupę stanowią:  

− kosmetyki,  

− środki piorące, myjące i czyszczące,  

− kleje,  

− farby i lakiery,  

− środki ochrony roślin.  



Większość środków chemicznych odznacza się intensywnym zapachem (niektóre wydzielają gazy 

niebezpieczne dla zdrowia lub życia człowieka). Wiele substancji chemicznych po zetknięciu ze skórą 

może powodować jej uszkodzenie, wywoływać alergię lub stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia 

lub życia człowieka. Dlatego oceniając jakość środków chemicznych szczególną uwagę należy, więc 

zwrócić na szczelność opakowania i sposób jego oznaczenia. Wadami eliminującymi środki chemiczne 

ze sprzedaży są:  

− rozwarstwienia płynów, emulsji,  

− wysychanie substancji chemicznych w postaci past,  

− zmiana konsystencji, barwy lub zapachu,  

− uszkodzenie opakowania jednostkowego,  

− w przypadku proszków zbrylenia lub zmiany masy produktów.  

Środki kosmetyczne przeznaczone są do pielęgnacji skóry człowieka, dlatego szczególną wagę 

przykłada się do ich jakości. Producenci zwykle dokładają starań, aby ich produkty były najwyższej 

jakości, niemniej w handlu potrzeba prowadzić szczególnie dokładnie kontrolę jakości właśnie tych 

produktów. Pod uwagę musi być brane opakowanie produktu i umieszczone na nim oznaczenia, 

kolor, konsystencja, zapach, jednolitość substancji, wytrącanie się zawiesin, powstawanie osadu, 

pleśnienie, wyparowanie płynów, powstawanie nalotu. Ponadto należy zwrócić uwagę czy produkt 

jest bezpieczny dla środowiska i czy był testowany na zwierzętach. 

 
Szkło, wyroby szklane i ceramiczne to kolejna grupa produktów oferowanych przez handel. 

Produkowane są z surowców mineralnych, które w wysokich temperaturach nabierają pożądanych 

właściwości. W zależności od dobranych surowców uzyskuje się wyroby przeźroczyste, 

półprzeźroczyste lub nieprzeźroczyste. Kształt, sposób zdobienia, grubość i barwa decydują  

o własnościach estetycznych wyrobów szklanych i ceramicznych.  

Ocena jakości polega na sprawdzeniu opakowań, prawidłowości i równomierności kształtu, barwy  

i zdobienia, braku rys, pęknięć, pęcherzy, smug, ciał obcych, plam, równomiernej i właściwej 

przeświecalności, prawidłowości wykończenia krawędzi, uchwytów i podstaw.  

Wyroby elektryczne i elektrotechniczne z uwagi na swoją różnorodność wymagają podstawowej 

wiedzy z zakresu fizyki, akustyki, optyki, mechaniki, elektroniki oraz oprogramowania urządzeń. 

Klienci oczekują, że urządzenia elektryczne i elektroniczne będą bezpieczne, łatwe w obsłudze  

i ekonomiczne. Ponadto doceniają estetykę urządzenia oraz jego ergonomiczność. Dlatego oceniając 

jakość tego typu wyrobów należy w pierwszej kolejności takie cechy wziąć pod uwagę. Podstawowe 

informacje o wyrobie znajdują się na tabliczkach znamionowych, które producenci umieszczają na 

każdym urządzeniu (rys. 7). Brak tabliczki wyklucza wyrób ze sprzedaży. 



 
Urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być przede wszystkim bezpieczne wyposażone  

w osłony, przewody wysokiego napięcia i zabezpieczenia, które eliminują niebezpieczeństwo 

porażenia prądem. Wysoko oceniane są produkty, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy dla ich 

obsłużenia. Prosta obsługa i nieskomplikowane menu urządzenia świadczy o jego wysokiej jakości. 

Dlatego producenci coraz częściej oferują tak zwane inteligentne produkty, które mogą dostroić się 

do oczekiwań konsumenta po wprowadzeniu kilku prostych parametrów.  

 

Ważną cechą urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest ich energochłonność. Wysoko oceniane są 

produkty energooszczędne. 

Dokonując odbioru jakościowego takich urządzeń należy wziąć pod uwagę:  

− stan opakowania urządzenia,  

− informacje zawarte na tabliczce znamionowej,  

− wygląd ogólny urządzenia: brak uszkodzeń, zarysowań, wgnieceń, odbarwień,  

− brak zawilgocenia, pleśni,  

− prawidłowość zamontowania osłon,  

− stan przewodów i sznurów elektrycznych,  

− kompletność wyposażenia. 
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