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DSK – co to jest?
Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) jest jednostką działającą w ramach  
Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) powołaną w 2002 roku z inicjatywy 
producentów, działającą na podstawie Regulaminu i Procedur DSK.

Głównym zadaniem systemu DSK jest zapewnienie  
autentycznych i bezpiecznych wyrobów sokowniczych  

dostarczanych konsumentom.  
 

W ramach prac DSK oceniane są wszystkie soki i nektary dostępne na rynku krajowym,  
a także napoje owocowe i warzywne o zawartości składnika owocowego/warzywnego mi-
nimum 20%. Podejmowane są różne inicjatywy celem zapewniania uczciwej konkurencji 
i znalezienia rozwiązań służących zarówno producentom, jak i konsumentom.
 

Cele DSK 
Głównym celem DSK  
jest spełnienie wymagań klienta:
 

Poprawa jakości soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw.  
Zapewnienie uczciwej, równej konkurencji na rynku soków, nektarów  
i napojów z owoców i warzyw. 
Ochrona wizerunku polskiego przemysłu sokowniczego i jego produktów.
Działalność w zakresie upowszechniania, kontrolowania, egzekwowania i respektowania  
w produkcji soków, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw aktualnych przepisów prawnych  
oraz dokumentów technicznych: krajowych i Unii Europejskiej oraz Kodeksu Praktyki AIJN
Zabezpieczenie producentów surowców i wyrobów gotowych przed nieuczciwą  
konkurencją wynikającą z nieprzestrzegania przyjętych standardów jakościowych.  
Tworzenie warunków umożliwiających wczesne ostrzeganie o wykrywanych fałszerstwach  
soków, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw jako formy ochrony przed nieuczciwą  
konkurencją. 
Ochrona producentów przed nieuzasadnionymi atakami dotyczącymi jakości produktów. 
Współpraca z urzędowymi instytucjami kontrolnymi i legislacyjnymi w zakresie jakości soków, 
nektarów oraz napojów z owoców i warzyw.

Jak działa DSK?
DSK jest niezależnym systemem kontroli jakości soków, nektarów oraz napojów z owoców  
i warzyw wzorującym się na zasadach działania Europejskiego Systemu Kontroli Jakości (EQCS).

Producenci przystępujący do systemu DSK zobowiązują się do przestrzegania   
zasad uczciwej konkurencji odnośnie jakości produkowanych wyrobów.
Członkowie DSK poddawani są audytom kontrolnym, podczas których oceniane są warunki  
produkcji oraz system identyfikowalności surowców użytych do produkcji,  
a także źródła ich pochodzenia.
Wyroby gotowe członków i nieczłonków DSK są regularnie pobierane z rynku (markowe  
i private label) i poddawane bardzo szczegółowej ocenie i analizie jakości.  
Podstawą do oceny autentyczności surowców i wyrobów gotowych jest Kodeks Praktyki AIJN 
(dokument techniczny z parametrami referencyjnymi  dla soków z 22 rodzajów owoców  
i warzyw).

Zadaniem systemu DSK jest zapobieganie: obniżania jakości produktów sokowniczych, 
wprowadzania w błąd klienta oraz naruszania obowiązującego prawa.

 
 

Certyfikat DSK jest potwierdzeniem wysokiej jakości  
produktów sokowniczych. Uprawnia producenta do 
posługiwania się logo DSK na opakowaniu wyrobu 
gotowego, na opakowaniu zbiorczym, na dokumentach 
towarzyszących wyrobowi oraz w materiałach  
promocyjno-informacyjnych, które dotyczą  
produktu certyfikowanego.

Certyfikat DSK jest nadawany po badaniach i ocenie 
produktu przez niezależne gremium, oddzielnie dla 
każdego rodzaju soku, nektaru, każdej marki handlowej 
każdego producenta oraz każdego rodzaju  
opakowania na okres jednego roku,  
z możliwością przedłużenia na lata kolejne.
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Certyfikat DSK 



SZUKAJ SOKÓW, NEKTARÓW ORAZ NAPOJÓW  
Z OWOCÓW I WARZYW Z LOGO DSK  

- GWARANCJĄ JAKOŚCI

Dlaczego wybierać produkty sokownicze  
z logo DSK? 

1. Gwarancja:
 autentyczności
 wysokiej jakości soków, nektarów i napojów  

   owocowych i warzywnych
 bezpieczeństwa
 wysokiej wartości odżywczej
 100% zgodności z Kodeksem Praktyki AIJN  

  (dokumentem technicznym potwierdzającym autentyczność 
   soków, nektarów i napojów)

2. Produkt objęty dodatkową kontrolą podczas:
 niezależnych audytów
 badań rynkowych
 międzynarodowych kampanii badających jakość soków

3. Wysoka jakość potwierdzona przez:
 niezależne laboratoria krajowe
 specjalistyczne laboratoria zagraniczne
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