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System opracowano w 2009 r. z inicjatywy 
Unii Producentów i Pracodawców Przemy-
słu Mięsnego (UPeMi), organizacji zrzesza-

jącej przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży 
mięsnej. Motywami do stworzenia tego systemu 
były: wyróżnienie produkcji wprowadzającej 
wyższą jakość żywności, działanie na rzecz kon-
solidacji branży, ochrona polskich producentów 
w całym łańcuchu żywnościowym oraz wypra-
cowanie narzędzia efektywnej promocji.

Decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Sys-
tem Gwarantowanej Jakości Żywności QafP zo-
stał uznany za krajowy system jakości żywności.

Symbol QafP zapewnia konsumentom po-
wtarzalną jakość mięsa, ponieważ produkcja 
jest nieustannie kontrolowana przez niezależne 
instytucje. cały łańcuch produkcji, poczynając 
od doboru ras zwierząt, przez ich żywienie, wa-
runki transportu, ubój, selekcję mięsa, aż po wa-
runki przechowywania w sklepie jest monitoro-
wany. wymagania systemowe są weryfikowane 
przez niezależną jednostkę certyfikującą. Dzięki 
temu możemy mieć pewność, że mięso spełnia 
wszystkie standardy i znajdzie uznanie najbar-
dziej wymagających nabywców.

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu 
Mięsnego realizuje obecnie kampanię informa-
cyjno-promocyjną „Historia pochodzenia jako-
ści”, na rzecz certyfikowanej wieprzowiny QafP 
i wyrobów z niej wytworzonych. Głównym za-
łożeniem akcji jest propagowanie wiedzy, doty-
czącej drogi produkcji wysokiej jakości mięsa 
wieprzowego i wędlin.

w systemie QafP droga ta rozpoczyna się 
u hodowcy, który jest pierwszym ogniwem łań-
cucha, otwierającym proces wytwarzania jako-
ści produktu końcowego. 

– Producenci trzody chlewnej mają ogromny 
wpływ na to, po jakie produkty będziemy mo-
gli sięgnąć na sklepowych półkach. Dlatego do 
współpracy w naszym projekcie zaprosiliśmy 
trzech hodowców, scertyfikowanych w Syste-
mie QafP – podkreśla wiesław różański, pre-
zes UPeMi. 

ambasadorami kampanii „Historia pochodze-
nia jakości” zostali: Grzegorz Majchrzak, woj-
ciech Pacyna i Dariusz Siewiera, wszyscy scer-
tyfikowani w Systemie QafP. Dzięki nim główny 
przekaz kampanii jest wiarygodny, a inni ho-
dowcy mogą przyjrzeć się całemu procesowi 
tworzenia jakości QafP i rozważyć przystąpie-
nie do Systemu poprzez uzyskanie certyfikatu. 
Producenci otrzymują również kompleksową in-
formację, jak to uczynić oraz jakie daje to korzyści.

– Prowadzę hodowlę z tradycjami, od lat sta-
wiam w moim gospodarstwie na jakość – twier-
dzi Grzegorz Majchrzak, jeden z ambasadorów 
akcji. – Dzisiaj trudno funkcjonować bez syste-
mu jakości. od dwóch lat jestem scertyfikowany 
w Systemie QafP. Zdecydowałem się właśnie na 
ten system jakości dlatego, że pozwala on nam, 
hodowcom na konsolidację rynku. w dzisiej-
szych czasach najważniejszą kwestią jest obro-
na hodowli polskiej trzody chlewnej, polskich 

QafP 
gwarancją jakości
Z myślą o świadomych konsumentach, którzy coraz większą uwagę zwracają na jakość kupowanych 
produktów, stworzony został System Gwarantowanej Jakości Żywności – QAFP (Quality Assurance for 
Food Products). QAFP obejmuje wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego w wybranych branżach. 
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Podczas konferencji podsumowującej 
kampanię „Historia pochodzenia jakości” 
o walorach Systemu QAFP mówił jego 
współtwórca prof. Andrzej Pisula



ras, które oferują wspaniałą smakowitość. kon-
sument wymusza na nas produkcję najwyższej 
jakości mięsa wieprzowego, a tę gwarantuje 
QafP – wyjaśnia hodowca.

Drugi z ambasadorów – wojciech Pacyna mówi 
o korzyściach wynikających z certyfikacji i zachę-
ca innych hodowców, by przystąpili do Systemu: 

– Dzięki produkcji w Systemie QafP mam 
zapewniony lepszy, bardziej stabilny zbyt i wyż-
szą cenę, a zakład ubojowy wyrównaną partię 
tuczników o powtarzalnej jakości. Będąc w Sys-
temie QafP nie stosuję żadnych antybiotyków, 
stymulatorów i hormonów wzrostu. konsu-
ment otrzymuje polską wieprzowinę wysokiej 
jakości, o znanym pochodzeniu.

Dariusz Siewiera, trzeci ambasador kampanii 
wyjaśnia, co musiał zrobić i jakie warunki speł-
nić, by zostać posiadaczem certyfikatu QafP 
oraz dodaje:

– istotne jest dla mnie, że certyfikując się 
w Systemie QafP mam zagwarantowany 
zwrot kosztów certyfikacji w ramach działania 
„wsparcie na przystępowanie do systemów ja-
kości”, objętego Prow 2014-2020.

Podczas konferencji, podsumowującej reali-
zowaną kampanię wywiązała się żywiołowa 
dyskusja. wiele pytań i propozycji padło pod 
adresem krajowego ośrodka wsparcia rol-
nictwa, który opracowuje zasady wsparcia na 
przystępowanie do systemów jakości w ramach 
Prow 2014-2020. Podkreślano także znacze-
nie systemów jakości żywności, zarówno na 
rynku wewnętrznym, jak również na rynkach 
eksportowych, a przedstawicielka jednostki 
certyfikującej zauważyła, że świadomość po-
trzeby certyfikacji wśród producentów trzo-
dy chlewnej jest coraz większa. współtwórca 
Systemu QafP prof. andrzej Pisula zaznaczył, 
że systemowe podejście do jakości na każdym 
etapie produkcji pozwala na dostarczenie kon-
sumentom produktów o wysokich walorach ja-
kościowych i kulinarnych.

ideą Systemu QafP jest tworzenie wartości 
dodanej na wielu poziomach. Dla hodowców to 
w długoterminowym ujęciu strategia tworze-
nia korzyści i trwałej współpracy, co oznacza 
zysk i bezpieczeństwo. otrzymanie certyfikatu 
QafP jest również podkreśleniem doświadcze-
nia i wartości ich codziennej pracy. a na wysoce 
konkurencyjnym rynku certyfikat daje produ-
centowi możliwość budowania przewagi i roz-
woju własnej działalności. 

Jakość wieprzowiny, tworzona w Systemie 
QafP jest wynikiem współpracy w całym łań-
cuchu produkcyjnym. kluczem do powodzenia 
jest połączenie wiedzy i doświadczenia wielu 
pokoleń polskich hodowców z nowoczesnym 
podejściem systemowym. certyfikowany pro-
dukt ze znakiem QafP, który trafia do konsu-
menta jest efektem tych połączonych działań.

gospodarz-samorzadowy.plŻywność certyfikowana

38    Gospodarz  11|17

Symbol QAFP jest potwierdzeniem wysokiej jakości mięsa i wędlin 

Wiesław Różański, prezes UPEMI podkreślał, 
że producenci trzody chlewnej mają ogrom-
ny wpływ na to, po jakie produkty będziemy 
mogli sięgnąć na sklepowych półkach


