
Wersja z dnia 14.12.2012 

 
 
 

REGULAMIN  
ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO  

SYSTEMU GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP  
 

Na podstawie artykułu 137 ust. 1 i 2 oraz art. 138 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo 

własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zm.) ustala się regulamin 

wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego. 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, niżej wskazane oznaczenia otrzymują następującą treść: 
 
SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP - oznacza system wzajemnych powiązań 
uczestników łańcucha żywnościowego, stosujących zasady opisane w wymaganiach systemowych 
oraz zeszytach branżowych i wzajemnie na siebie oddziałujących. 
 
ADMINISTRATOR SYSTEMU – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) 
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000246895,  z siedzibą w Warszawie / 00-478 /  przy ul. Al. Ujazdowskie 
18 lok. 16, sprawująca nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem, ciągłym doskonaleniem i 
promowaniem Systemu QAFP. 
 
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA - oznacza  każdą organizację posiadającą osobowość prawną, która 

udokumentowała swoje kompetencje uzyskując akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie 

DAC-20 (wydanie 1 z 30 listopada 2012 r.) Program akredytacji jednostek certyfikujących w zakresie 

systemu QAFP oraz która uzyskała upoważnienie Administratora Systemu. 

 
CERTYFIKAT - oznacza dokument wystawiany na rzecz Uczestnika Systemu, po spełnieniu wymagań 
Systemu Gwarantowanej Jakości  Żywności QAFP, przez Jednostkę Certyfikującą upoważnioną przez 
Administratora Systemu. 
 
UCZESTNIK SYSTEMU - oznacza podmiot produkujący, przetwarzający, magazynujący, pakujący lub 
wprowadzający do obrotu artykuły rolno - spożywcze (w tym indywidualny producent rolny) oraz 
podmioty zajmujące się dostawami maszyn i urządzeń, środków dezynfekujących i czyszczących, 
opakowań oraz innych materiałów kontaktujących się z żywnością. 
 
ZNAK TOWAROWY - oznacza znak towarowy gwarancyjny przeznaczony do używania przez 
Uczestników Systemu na podstawie Umowy podpisanej z Administratorem Systemu. Wzór Znaku 
Towarowego został określony w Księdze Znaku stanowiącej załącznik do Umowy z Administratorem 
Systemu. 
 



REGULAMIN – oznacza niniejszy Regulamin. 
 
WYMAGANIA SYSTEMOWE – oznacza część dokumentacji Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności 
QAFP określającą horyzontalne zasady jego funkcjonowania i zawierającą wytyczne dotyczące 
przystąpienia, uczestnictwa, relacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi w 
System oraz ich prawa i obowiązki. 
 
ZESZYT BRANŻOWY – oznacza część dokumentacji Systemu Gwarantowanej Jakości żywności QAFP 
poświęconą konkretnym produktom i zawierająca wytyczne dla ich produkcji, magazynowania, 
pakowania i wprowadzania do obrotu. 
 
KSIĘGA ZNAKU – oznacza dokument określający parametry ZNAKU TOWAROWEGO oraz 
dopuszczalne formy jego zastosowania. 
 
 

 
 

§ 2 
 
Niniejszy REGULAMIN  określa wspólne właściwości towarów objętych ZESZYTAMI BRANŻOWYMI 
SYSTEMU GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP, dla których oznaczenia jest przeznaczony; 
zasady kontroli tych właściwości; zasady używania, przyznawania, przedłużania i cofania uprawnienia 
do używania przez UCZESTNIKÓW SYSTEMU ZNAKU TOWAROWEGO, jak również skutki naruszania 
postanowień REGULAMINU. 
 
 
 

§ 3 

Produkty opatrzone  ZNAKIEM TOWAROWYM  posiadają wspólne właściwości  wyróżniające się tym, 

że są wyprodukowane, przetworzone, magazynowane, pakowane i wprowadzane do obrotu przez 

UCZESTNIKA SYSTEMU i spełniają normy SYSTEMU GWRANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP  

opracowanego przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego i zatwierdzonego 

stosownymi decyzjami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadającymi systemowi rangę krajowego 

systemu jakości żywności. Produkty i towary po zawarciu UMOWY z ADMINISTRATOREM SYSTEMU 

mogą być  oznaczone przez UCZESTNIKA SYSTEMU ZNAKIEM TOWAROWYM. 

 

§ 4 

Prawo używania ZNAKU TOWAROWEGO stosuje się do oznaczenia produktów należących do jednej z 

następujących klas Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług: 

 klasa 29 – mięso, ryby, drób, dziczyzna; ekstrakty mięsne; konserwowane, mrożone, suszone i 

gotowane owoce i warzywa; galaretki, dżemy, kompoty; jaja, mleko, produkty mleczne; oleje i 

tłuszcze jadalne; 

 klasa 30 – kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna; mąka i produkty 

zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody; miód, melasa (syropy); drożdże, proszek do 

pieczenia; sól, musztarda; ocet, sosy (przyprawy); przyprawy; lód; 



 klasa 31 – produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach; żywe 

zwierzęta; świeże owoce i warzywa; nasiona, naturalne rośliny i kwiaty; karma dla zwierząt; słód; 

 klasa 32 – piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i 

soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów; 

 klasa 33 – napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa). 

 

§ 5 

Produkty wyróżnione ZNAKIEM TOWAROWYM charakteryzują się następującymi wspólnymi 

właściwościami: 

 surowce wykorzystywane w procesie ich produkcji cechują się identyfikowalnością pionową 

(traceability), jak i pozioma współzgodnością (cross compliance). Identyfikowalność pionowa 

oznacza, iż każda partia produktu/zwierząt  musi być identyfikowana na wszystkich etapach 

realizacji wyrobu. Identyfikacja musi pozwolić na odtworzenie w dowolnym kierunku drogi 

produkcji i opierać się na prowadzonej dokumentacji odpowiadającej procesom produkcji i 

dystrybucji; 

 spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności, a ponadto dostarczają konsumentom 

dodatkowych, identyfikowalnych walorów jakościowych; 

 są wytwarzane z kwalifikowanego materiału siewnego w przypadku produktów roślinnych; 

 w przypadku produktów zwierzęcych są wytwarzane z surowca pozyskiwanego wyłącznie z ras 

określonych w ZESZYTACH BRANŻOWYCH, wybranych na podstawie kryterium najwyższej jakości 

produktu końcowego dla konsumenta ( np. o wysokiej klasie mięsności, optymalnym poziomie 

pH i barwie); 

 ich specyfika wynika ze szczegółowych obowiązków dotyczących metod hodowlanych i 

uprawowych, które gwarantują jakość produktu końcowego w sposób znaczący przewyższającą 

handlową jakość produktów w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, 

dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska naturalnego. 

 

§ 6 

1. ZNAK TOWAROWY  może być używany przez UCZESTNIKA SYSTEMU, po uzyskaniu CERTYFIKATU 

wydanego przez JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ i zawarciu UMOWY z ADMINISTRATOREM SYSTEMU 

na zasadach zgodnych z treścią REGULAMINU. 

 

2. W trakcie obowiązywania UMOWY  z ADMINISTRATOREM SYSTEMU, UCZESTNIK SYSTEMU 

zobowiązuje się do umieszczania ZNAKU TOWAROWEGO na etykiecie produktu objętego 

CERTYFIKATEM. 

 

3. UCZESTNIK SYSTEMU zobowiązuje się informować na opakowaniu produktu ze znakiem QAFP, 

gdzie konsumenci mogą uzyskać bliższe informacje na temat SYSTEMU GWARANTOWANEJ 

JAKOŚCI ŻYWNOSCI QAFP, umieszczając na etykiecie lub opakowaniu adres strony internetowej 

www.qafp.pl. 

http://www.qafp.pl/


 

 

4. W trakcie obowiązywania UMOWY z ADMINISTRATOREM SYSTEMU, UCZESTNIK SYSTEMU 

uprawniony jest do używania ZNAKU TOWAROWEGO  na produktach objętych CERTYFIKATEM 

przez umieszczenie go na wyróżnionym produkcie, jego opakowaniu, dokumentach związanych z 

wprowadzeniem produktu do obrotu, a także posługiwaniem się nim w działalności 

marketingowej na zasadach określonych w REGULAMINIE, KSIĘDZE ZNAKU  i UMOWIE z 

ADMINISTRATOREM SYSTEMU. 

 

 

§ 7 

Przed wprowadzeniem do obrotu produktów sygnowanych znakiem QAFP UCZESTNIK SYSTEMU 

jest zobowiązany  do przesłana do ADMINISTRATOROWI SYSTEMU: 

1. Wzoru etykiety 

2. Wzoru opakowania 

 

§ 8 

UCZESTNIK SYSTEMU  zobowiązany jest do: 

 

1. Niezwłocznego poinformowania ADMINISTRATORA SYSTEMU o zaprzestaniu produkcji bądź 

likwidacji działalności, na które wydano CERTYFIKAT. 

 

2. Zaprzestania używania ZNAKU TOWAROWEGO w przypadku wydania decyzji o  cofnięciu lub 

zwieszeniu CERTYFIKATU. 

 

3. Poddaniu się kontroli, o której mowa w  § 9 REGULAMINU. 

 

§ 9 

Prawo do używania ZNAKU TOWAROWEGO wygasa w przypadku wygaśnięcia CERTYFIKATU. 

 

§ 10 

1. Sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania zapisów niniejszego REGULAMINU  powierza się 

ADMINISTRATOROWI SYSTEMU. 

 

2. Sprawowanie kontroli w odniesieniu do jakości towarów oznaczonych ZNAKIEM TOWAROWYM 

powierza się JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ. Procedury kontroli jakości ww. towarów zostały 



opisane w dokumencie WYMAGANIA SYSTEMOWE i zatwierdzone przez Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w przedmiotowych decyzjach, jako wystarczające dla systemu jakości żywności o 

randze krajowej. 

 

3. Każda upoważniona przez ADMINISTRARORA SYSTEMU,  JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA 

przeprowadza fizyczną kontrolę wszystkich UCZESTNIKÓW SYSTEMU przynajmniej raz w roku. 

 

4. Kontrola ta polega na weryfikacji informacji przekazanych przez UCZESTNIKA SYSTEMU, 

prawidłowości stosowania zasad SYSTEMU GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP oraz 

potwierdzenia skuteczności działań korekcyjnych i działań korygujących. 

 

5. Zakresem kontroli objęte są również wszelkie działania związane z prowadzeniem 

monitorowania, weryfikacji czy walidacji procesów pod kątem wartości krytycznej. 

 

6. JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA może pobrać w trakcie kontroli próbki w celu potwierdzenia 

stosowania wymagań SYSTEMU GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP lub też w celu 

wykrycia ewentualnych zanieczyszczeń, zmiany składu, czy też innych cech wyrobu mogących 

wprowadzać klienta w błąd. 

 

7. Po każdej wizycie kontrolnej sporządzane jest sprawozdanie z kontroli, które jest 

kontrasygnowane przez osobę odpowiedzialną za dane gospodarstwo lub przedsiębiorstwo lub 

przez przedstawiciela posiadającego upoważnienie osoby odpowiedzialnej. 

 

8. Podstawą wszczęcia przez ADMINISTRATORA SYSTEMU postępowania dotyczącego 

nieprawidłowości w zakresie stosowania postanowień REGULAMINU stanowią zarzuty przesłane 

na jego ręce przez konsumentów, zgłaszane w środkach masowego przekazu lub wskazywane 

przez UCZESTNIKÓW SYSTEMU. 

 

9. O wszczęciu postępowania dotyczącego zgłoszonych nieprawidłowości ADMINISTRATOR 

SYSTEMU zawiadamia niezwłocznie pisemnie UCZESTNIKA SYSTEMU, którego postępowanie 

dotyczy i informuje o treści zgłoszonych zarzutów. 

 

10. ADMINISTRATOR SYSTEMU dokonuje oceny zarzutów i jeśli uzna, że są zasadne zwraca się do 

właściwego podmiotu o usunięcie nieprawidłowości. 

 

11. ADMINISTRATOR SYSTEMU wydaje decyzje w następujących sprawach: 

 Udzielenie upomnienia (przy wykazaniu uchybienia w spełnieniu warunków REGULAMINU). 

 Udzielenie ostrzeżenia (po ponownej kontroli, która wykazała, iż zaistniałe uchybienie nie 

zostało usunięte). 

 Dodatkowych kontroli, których nie obejmują standardy określone w SYSTEMIE 

GWARANTOWANEJ JAKOSCI ŻYWNOŚCI QAFP w zakresie sposobu używania ZNAKU 

TOWAROWEGO i przestrzegania postanowień niniejszego REGULAMINU. 



 

§ 11 

O skutkach naruszenia postanowień REGULAMINU  przez UCZESTNIKÓW SYSTEMU rozstrzyga 

ADMINISTRATOR SYSTEMU w formie decyzji. Sankcję wymierzona podmiotowi naruszającemu 

REGULAMIN  może stanowić: 

 Upomnienie (przy wykazaniu uchybienia w spełnieniu warunków REGULAMINU); 

 Ostrzeżenie (po ponownej kontroli, która wykazała, iż zaistniałe uchybienie nie zostało 

usunięte); 

 Rozwiązanie UMOWY z ADMINISTRATOREM SYSTEMU. 

Przy orzekaniu sankcji ADMINISTRATOR SYSTEMU kieruje się zabezpieczeniem dobrej renomy 

wspólnego ZNAKU TOWAROWEGO gwarancyjnego i ochroną praw konsumentów. 

 

 

§ 12 

1. Kwestie nieuregulowane  REGULAMINEM i wszelkie sprawy sporne w zakresie interpretacji  

REGULAMINU  rozstrzyga ADMINISTRATOR SYSTEMU w drodze decyzji. 

2. Wszelkie zmiany REGULAMINU  wchodzą w życie po 7 dniach od poinformowania UCZESTNIKA 

SYSTEMU i dla swej skuteczności nie wymagają akceptacji użytkowników ZNAKU TOWAROWEGO.                                                

                                                                           

                                                      

 

 

 

 

 

Oświadczam że zapoznałem się z treścią regulaminu: 

                                                                          ________________________________ 

                                                                                                    Uczestnik Systemu 


