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1.   O FIRMIE  

1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki światowych jednostek certyfikujących. 

Posiada swoje biura i laboratoria w ponad 60 krajach w 6 regionach geograficznych. 

Początki usług badawczo-certyfikacyjnych sięgają 1872 roku. 

1.2. W Polsce TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. (TRP) działa od 1994 roku. Zatrudnia 

ponad 260 pracowników  w 7 oddziałach na terenie całego kraju oraz współpracuje z ponad 

130 ekspertami zewnętrznymi. Specjaliści różnych branż zajmują się certyfikacją systemów 

zarządzania, badaniem jakości i bezpieczeństwa: produktów, technologii i warunków pracy 

ludzi, czyli certyfikacją wyrobów, technologii i personelu, badaniami laboratoryjnymi, a także 

opiniami i ekspertyzami. 

1.3. Wieloletnie doświadczenie oraz ciągłe doskonalenie kompetencji pracowników pozwala 

zapewnić klientom obsługę o najwyższej jakości. Zawsze wykonujemy rzetelne i obiektywne 

audyty i inspekcje wspierając się naukowymi ekspertyzami. Dzięki temu nasi klienci mają 

pewność, że ich systemy zarządzania, produkty i technologie rzeczywiście odpowiadają 

międzynarodowym standardom, a certyfikat nie jest tylko ozdobą gabinetu, lecz 

prawdziwym świadectwem jakości. O wartości naszych certyfikatów świadczy fakt, iż są one 

uznawane na całym świecie. 

1.4. Pracownicy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. posiadają wiedzę, doświadczenie oraz 

umiejętności, będące gwarancją profesjonalizmu i jakości obsługi. Na każdym etapie 

realizowanego zadania dbają o kulturę i komfort wzajemnej współpracy oraz przestrzeganie 

zasad bezstronności. Dzięki tym cechom nasza marka kojarzona jest na całym świecie z 

prestiżem i renomą zgodnie z obowiązującym sloganem Grupy TR „Precisely Right” 

(dokładnie właściwie). 

1.5. Motto: „wspólnie zmieniamy świat poprzez troskę o jakość życia” odzwierciedla główny 

cel, który sobie stawia firma TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. 
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2. ZAKRES PROGRAMU 

2.1. Typ programu certyfikacji wg PN-EN ISO/IEC 17067 – Program typu 6 

2.2. Rodzaj certyfikowanych wyrobów.  

TÜV Rheinland Polska posiada upoważnienie Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu 

Mięsnego (UPEMI) oraz akredytację Polskiego Centrum Akredytacji do przeprowadzania inspekcji 

oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności z Systemem Gwarantowanej Jakości Żywności 

QAFP w zakresie: 

A. Kulinarne mięso wieprzowe – zgodnie z wymogami Zeszytu branżowego: Kulinarne mięso 

wieprzowe - wymagania produkcyjne i jakościowe, 

B. Kulinarne mięso z piersi kurczaka – zgodnie z wymogami Zeszytu branżowego: Tuszki, 

elementy i mięso z kurczaka i  indyka– wymagania produkcyjne i jakościowe. 

C. Tuszki i elementy z kurczaka - zgodnie z wymogami Zeszytu branżowego: Tuszki, elementy 

i mięso z kurczaka i indyka– wymagania produkcyjne i jakościowe.  

D. Kulinarne mięso z piersi indyka - zgodnie z wymogami Zeszytu branżowego: Tuszki, 

elementy i mięso z kurczaka i  indyka– wymagania produkcyjne i jakościowe. 

E. Tuszki  i elementy z indyka - zgodnie z wymogami Zeszytu branżowego: Tuszki, elementy i 

mięso z kurczaka i  indyka– wymagania produkcyjne i jakościowe. 

F. Wędliny - zgodnie z wymogami  Zeszytu branżowego: Wędliny – wymagania produkcyjne i 

jakościowe. 

Usługi w poniższym zakresie realizowane są wyłącznie na podstawie upoważnienia Unii 

Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI). 

G. Konserwy - zgodnie z wymogami Zeszytu branżowego: Konserwy – wymagania 

produkcyjne i jakościowe. 

H. Mięso Mielone - zgodnie z wymogami Zeszytu branżowego: Mięso Mielone – wymagania 

produkcyjne i jakościowe. 

 

2.3. Program certyfikacji jest zgodny z: 

• PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących 

wyroby, procesy i usługi; 

• PN-EN ISO/IEC 17067 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne 

dotyczące  programów certyfikacji. 
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3. WYMAGANIA, NA ZGODNOŚĆ Z KTÓRYMI WYROBY SĄ OCENIANE 

QAFP – System Gwarantowanej Jakości Żywności oceniany jest na zgodność z Wymaganiami dla 

systemu QAFP – część ogólna oraz towarzyszących mu zeszytów branżowych: 

• Zeszyt branżowy: Kulinarne mięso wieprzowe - wymagania produkcyjne i jakościowe, 

• Zeszyt branżowy: Tuszki, elementy i mięso z kurczaka i  indyka– wymagania produkcyjne i 

jakościowe 

• Zeszyt branżowy: Wędliny – wymagania produkcyjne i jakościowe. 

• Zeszyt branżowy: Konserwy – wymagania produkcyjne i jakościowe. 

• Zeszyt branżowy: Mięso Mielone – wymagania produkcyjne i jakościowe. 

 

4. FUNKCJE I DZIAŁANIA 

4.1. Wybór 

 Klient zainteresowany certyfikacją przesyła do Administratora Systemu (UPEMI) 

pisemne zgłoszenie, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Systemu (www.qafp.pl). Do 

zgłoszenia załączane są pozostałe wymagane przez Administratora Systemu dokumenty. 

Administrator Systemu przekazuje zgłoszenie Jednostce Certyfikującej wybranej przez Klienta. 

W przypadku przesłania zgłoszenia do systemu QAFP przez Klienta bezpośrednio do Jednostki 

Certyfikującej TRP, zgłoszenie przekazywane jest przez pracownika TRP do UPEMI celem 

rejestracji. 

Oferta jest sporządzana na podstawie danych przesłanych przez klienta w różnej formie: 

wypełnione zapytanie ofertowe, kopia wniosku UPEMI, wiadomość e-mail, notatka z rozmowy 

telefonicznej lub w inny sposób, ale dane które muszą być określone jako minimum to:  

• Nazwa wnioskodawcy  

• Adres zarejestrowanej siedziby i NIP (lub PESEL w przypadku braku NIP) 

• Osoba do kontaktu, numer telefonu, adres e-mail 

• Zakres działalności i/lub produkty zgłoszone do certyfikacji 

W przypadku certyfikacji kilku lokalizacji, powyższe dane muszą być określone dla każdej 

lokalizacji oddzielnie. 
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Pracownik/ Specjalista ds. Certyfikacji dokonuje przeglądu przesłanego przez Wnioskodawcę 

zgłoszenia. W przypadku braków, zwraca się do wnioskodawcy o przesłanie kompletnych danych. 

W ofercie zamieszczone są m.in. szczegółowe informacje co do ustalonego zakresu oraz 

przebiegu certyfikacji, czasu trwania oceny na miejscu oraz koszty. Zatwierdzona oferta zostaje 

przesłana do Klienta wraz z kompletem dokumentów (Formularz zlecenia, Ogólne Warunki 

Transakcyjne, Polityka prywatności, Program certyfikacji QAFP). 

 Klient akceptując warunki oferty, przesyła do Jednostki Certyfikującej zlecenie na 

formularzu załączonym do oferty wraz z wymaganymi załącznikami, a także, jeśli nie zostało 

wcześniej przesłane, Zgłoszenie uczestnictwa w Systemie Jakości Żywności QAFP udostępnione 

przez Administratora systemu wraz z załącznikami. 

Zlecenie podpisane przez osobę uprawnioną w firmie Klienta należy dostarczyć do TRP w 

oryginale. Złożenie i przyjęcie zlecenia certyfikacji jest zobowiązaniem wzajemnym, zgodnym  

z postanowieniami Kodeksu Cywilnego i wynikającymi stąd konsekwencjami. Termin 

obowiązywania umowy określony jest w ofercie, a warunki wypowiedzenia określono w Ogólnych 

Warunkach Transakcyjnych. 

W przypadku pozytywnej weryfikacji przesłanej dokumentacji, następuje rejestracja 

zlecenia. Do Klienta wysyłane jest „Pismo potwierdzające przyjęcie zlecenia do realizacji”. W 

przypadku niekompletnej dokumentacji albo braku możliwości świadczenia usług, Klientowi 

przekazywane jest  odpowiednie pismo informujące. 

TRP nie opiera się na wynikach oceny związanej z certyfikacją zakończonej przez złożeniem 

wniosku o certyfikację i nie wykorzystuje takich wyników w procesie certyfikacji. 

 

4.2. Określenie właściwości 

  Termin inspekcji certyfikacyjnej i dla ponownej certyfikacji jest uzgadniany pomiędzy 

Klientem a Jednostką Certyfikującą. Inspektor TRP przeprowadza inspekcję na miejscu u Klienta w 

lokalizacji, w której prowadzona jest działalność zgłoszona do certyfikacji. Badane jest spełnienie 

wymagań określonych w dokumentach będących podstawą certyfikacji. Sprawdzeniu podlega 

wdrożenie zasad GHP, GMP, GAP, GLP, HACCP i BHP stosownie do prowadzonej działalności, a 

także udokumentowanie i wdrożenie systemu zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Wymaganiami  

Systemowymi QAFP”  oraz właściwymi dla prowadzonej działalności Zeszytami branżowymi.  
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Dodatkowo, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez JC, u Klientów mogą być przeprowadzane 

inspekcję niezapowiedziane lub inspekcje zapowiedziane z niewielkim wyprzedzeniem w okresie  

ważności certyfikatu.  

Niezależnie od rodzaju inspekcji, inspektor TRP może w jej trakcie pobierać próbki surowców, 

produktów do analizy, a następnie przekazać je do badania w odpowiednim laboratorium 

badawczym. W trakcie inspekcji Podmiotu, Inspektor ma prawo przeprowadzić ocenę 

organoleptyczną wyrobów, półproduktów lub surowców w oparciu o posiadaną wiedzę i 

doświadczenie. A także przeprowadza badanie warunków chowu określonych w wymaganiach 

zeszytu branżowego dotyczących chowu trzody chlewnej za pomocą sprzętu kontrolno-

pomiarowego będącego pod nadzorem Jednostki Certyfikującej. 

Kompetentny próbobiorca TRP to osoba przeszkolona w zakresie pobierania prób z 

doświadczeniem w kontrolach rolno-spożywczych. 

Po każdej inspekcji sporządzany jest protokół z inspekcji QAFP. 

  Uczestnik Systemu powinien  zapewnić, że wymagania określone w Systemie dla 

prowadzonego rodzaju działalności są spełnione i systematycznie monitorowane, a  certyfikowany 

wyrób stale spełnia określone wymagania.  Ponadto należy okresowo oceniać, i w razie potrzeby 

odpowiednio aktualizować, ustanowione i wdrożone procedury tak, aby wymagania Systemu były 

właściwie realizowane, a także wdrożyć właściwe zmiany, jeśli zostaną zakomunikowane przez 

TRP. Uczestnik Systemu jest zobowiązany przekazywać w łańcuchu żywnościowym odpowiednie 

informacje dotyczące artykułów rolno-spożywczych objętych zasadami Systemu. W przypadku 

zlecania na zewnątrz jakiegokolwiek procesu mogącego mieć wpływ na zgodność wyrobu 

gotowego, Uczestnik Systemu powinien zapewnić odpowiedni i udokumentowany nadzór nad tymi 

procesami. Uczestnik Systemu jest zobowiązany do składania deklaracji o certyfikacji wyłącznie w 

odniesieniu do faktycznie certyfikowanych produktów i rzeczywistego zakresu. Dotyczy to deklaracji 

składanych w środkach przekazu (dokumenty, broszury, reklamy). W przypadku zawieszenia, 

unieważnienia lub rezygnacji z certyfikacji, Uczestnik Systemu musi zaprzestać jakichkolwiek 

działań reklamowych i etykietowania odwołującego się do certyfikacji, a także zwrócić wszystkie 

certyfikaty do TRP na wezwanie.   

Uczestnik Systemu jest zobowiązany do zapisywania wszystkich reklamacji w odniesieniu do 

certyfikowanego wyrobu oraz dokumentowania podejmowanych w tym zakresie działań, a także 

udostępniania tych zapisów TRP na życzenie.  

 



 

Program certyfikacji 
PCQAFP 

Numer:            PL_QAFP_0_  
                        Program certyfikacji  
                         QAFP 

Wersja: 9 

Strona: 6 z 15 

 

4.3. Przegląd 

Oceny i przeglądu dokumentów z inspekcji dokonuje pracownik TRP. Sprawdza: 

• kompletność dokumentacji dostarczonej do TRP przed certyfikacją; 

• ocenia wyniki inspekcji oraz protokół z inspekcji QAFP u wnioskodawcy; 

• ocenia wyniki badań laboratoryjnych próbek pobranych podczas inspekcji– jeśli dotyczy. 

 

4.4. Decyzja dotycząca certyfikacji 

Po ocenie dokumentacji pracownik TRP podejmuje decyzję certyfikacyjną.  

Klientowi zostaje przekazany e-mail z decyzją dotyczącą certyfikacji. 

TRP nie opiera się na wynikach oceny związanej z certyfikacją zakończonej przez złożeniem 

wniosku o certyfikację i nie wykorzystuje takich wyników w procesie certyfikacji. 

 

4.5. Atestacja, udzielenie zezwolenia 

Po pozytywnej decyzji o certyfikacji, Klientowi zostaje wydany certyfikat potwierdzający spełnienie 

wymagań we wnioskowanym zakresie wraz z załącznikiem. Wzór certyfikatu jest zgodny z 

wymaganiami UPEMI. Ważność certyfikatu wynosi 1 rok od dnia podjęcia decyzji certyfikacyjnej.  

Certyfikaty są wysyłane Klientom w terminie 30 dni od daty podjęcia decyzji o certyfikacji, pod 

warunkiem dokonania należnej płatności za przeprowadzoną inspekcję. TRP przesyła kopie 

certyfikatów drogą elektroniczną do UPEMI. 

W przypadku pozytywnej decyzji certyfikacyjnej podjętej przez TRP, podmiot podpisuje z 

Administratorem systemu umowę na uczestnictwo w systemie oraz porozumienie w sprawie 

posługiwania się znakiem QAFP. 

O odmowie wydania certyfikatu Klient jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyn i 

terminem odwołania od decyzji oraz o zasadach procedury odwoławczej TRP. TRP przesyła kopię 

pisma o odmowie wydania certyfikatu drogą elektroniczną do UPEMI. 
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4.6. Nadzór 

Nad posiadaczami certyfikatów QAFP TRP sprawuje ciągły nadzór dokonując dodatkowych 

bezpłatnych inspekcji niezapowiedzianych lub zapowiedzianych z niewielkim wyprzedzeniem w 

oparciu o standardową ocenę ryzyka, a także próbobrania i weryfikowania otrzymanych wyników. 

 W przypadku zmiany przepisów, zasad lub procedur certyfikacji, TRP w trybie pilnym przekazuje 

informacje podmiotom będącym pod jej kontrolą. 

 

5. WARUNKI UDZIELANIA, UTRZYMYWANIA, KONTYNUOWANIA, ROZSZERZANIA 

ZAKRESU, OGRANICZENIA ZAKRESU, ZAWIESZANIA I COFANIA CERTYFIKACJI 

Specjalista ds Certyfikacji może podjąć następujące decyzje certyfikacyjne:  

1. Wydanie certyfikatu – po otrzymaniu pisma o podjętej decyzji certyfikacyjnej, Podmiot  

podpisuje z Administratorem systemu umowę na uczestnictwo w systemie oraz 

porozumienie w sprawie posługiwania się znakiem QAFP. Do Klienta zostaje wysłany 

certyfikat. Kopia certyfikatu wysyłana jest drogą elektroniczną do UPEMI. 

2. Odmowa wydania certyfikatu – do Klienta kierowane jest pismo o podjętej decyzji 

certyfikacyjnej wraz z uzasadnieniem oraz informacją o możliwości i terminie złożenia 

odwołania oraz o zasadach procedury odwoławczej TRP. 

3. Wstrzymanie wydania certyfikatu – w przypadku braku terminowego uregulowania płatności 

przez wnioskodawcę. Po uzyskaniu informacji, że płatności zostały uregulowane, certyfikat 

może zostać przekazany wnioskodawcy. 

4. Zawieszenie ważności certyfikatu – w przypadku: 

•  nieuzasadnionej odmowy poddania się inspekcji niezapowiedzianej/ zapowiedzianych 

z niewielkim wyprzedzeniem i/lub  

• stwierdzenia poważnych niezgodności podczas inspekcji niezapowiedzianych/ 

zapowiedzianych z niewielkim wyprzedzeniem i/lub 

•  nie podjęcia działań korygujących w wyznaczonym terminie 

Do Klienta kierowane jest pismo z informacją o przyczynach zawieszenia ważności 

certyfikatu i sposobach zniesienia zawieszenia i przekazywana jest informacja o 
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zawieszeniu do Administratora Systemu. Certyfikat zostaje zawieszony na okres usunięcia 

wszystkich niezgodności (nie dłużej niz 3 miesiące). 

5. Wycofanie certyfikatu – może mieć miejsce w przypadku: 

- braku podjęcia przez Podmiot działań mających na celu zniesienie zawieszenia certyfikatu 

w wyznaczonym terminie, i/lub  

- w przypadku rażącego lub systematycznego naruszania przepisów prawa, i/lub 
niespełnienia wymagań zeszytów branżowych, i/ lub 

- w przypadku rozszerzenia lub ograniczenia zakresu certyfikacji skutkującego wydaniem 
nowego certyfikatu, i/lub 

- w przypadku rezygnacji Uczestnika z utrzymywania ważności certyfikacji. 

W przypadku unieważnienia certyfikatu (wycofania), Specjalista ds Certyfikacji kieruje do 

wnioskodawcy pismo zobowiązujące posiadacza certyfikatu do natychmiastowego zwrotu oryginału 

certyfikatu. Specjalista ds Certyfikacji wysyła informację do Administratora Systemu. 

6. Rozszerzenie lub ograniczenie zakresu certyfikacji 

Możliwe jest rozszerzenie lub ograniczenie zakresu certyfikacji Uczestnika Systemu w 

trakcie ważności certyfikatu. Jeżeli termin wniosku zbiega się z terminem systematycznej 

inspekcji, zmieniony zakres certyfikacji będzie uwzględniony podczas planowej inspekcji. W 

każdym innym przypadku, należy przeprowadzić dodatkową płatną inspekcję podmiotu we 

wnioskowanym zakresie. 

Ograniczenie zakresu certyfikacji ma miejsce na pisemny wniosek Podmiotu lub w 

przypadku negatywnej decyzji certyfikacyjnej ze względu na niezgodności z wymaganiami 

Zeszytów Branżowych stwierdzonymi podczas inspekcji bądź zgłoszonymi bezpośrednio do 

TRP. 

Podmiot jest zobowiązany  do informowania  Administratora Systemu i Jednostki Certyfikującej o 

wszelkich zmianach dotyczących przekazanych wcześniej informacji. 

Jeżeli certyfikacja jest zakończona (na wniosek klienta), zawieszona lub cofnięta,  upoważniony 

pracownik TRP wydaje decyzję o certyfikacji w systemie ICMS z podaniem przyczyny i informuje 

klienta o wydanej decyzji oraz o obowiązkach klienta w związku z zakończeniem, zawieszeniem lub 

cofnięciem certyfikatu, m.in. o zaprzestaniu stosowania znaku, potrzebie zwrócenie certyfikatu, 

zaprzestaniu działań reklamowych zawierających jakiekolwiek odniesienia do certyfikacji oraz 
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innych wymaganych krokach. W przypadku zawieszenia certyfikacji upoważniony pracownik TRP 

informuje klienta o warunkach jakie musi spełnić by zakończyć zawieszenie lub przywrócić 

certyfikację. 

W przypadku ograniczenia zakresu certyfikacji,  upoważniony pracownik TRP wydaje decyzję o 

certyfikacji w systemie ICMS z podaniem przyczyny, w którym ograniczony zostaje zakres 

certyfikacji z podaniem przyczyny. Klient informowany jest o konieczności zwrotu certyfikatu do 

TRP, w którego miejsce wydawany jest certyfikat z nowym zakresem certyfikacji. Nowe wydanie 

certyfikatu unieważnia poprzednie wydanie. 

Wnioskodawca posiadający certyfikat zgodności i zamierzający wznowić ważność certyfikacji, 

występuje w tym celu z wnioskiem do TRP. W przypadku klientów, którzy współpracują już z TRP w 

ramach certyfikacji QAFP, Specjalista ds. Certyfikacji, przed końcem upływu ważności certyfikatu, 

przypomina klientowi o odnowieniu certyfikacji w formie e-mail. Kolejna pełna coroczna inspekcja w 

celu wznowienia ważności certyfikacji powinna zostać przeprowadzona najpóźniej w rocznicę dnia 

zakończenia pierwszej inspekcji certyfikacyjnej  (due date), a najwcześniej 3 miesiące przed due 

date; jednakże odpowiednio wcześnie by zapewnić JC podjęcie działań zmierzających do 

zakończenia procesu certyfikacji przed datą ważności certyfikatu. W innym przypadku nie zostanie 

zachowana ciągłość ważności certyfikatu. 

 

6. OBOWIĄZKI TÜV RHEINLAND POLSKA SP. Z O.O.   

6.1. TRP zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim informacji, które uzyskano w trakcie 

realizacji certyfikacji, z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek ujawnienia tych informacji 

określonym podmiotom wynika z obowiązujących przepisów prawa, orzeczeń sądowych lub 

decyzji administracyjnych. 

6.2. TRP zapewnia kompetentny do przeprowadzenia oceny personel. W ramach obowiązujących 

procedur personel jest monitorowany i oceniany w celu zapewnienia aktualnej wiedzy 

i wystarczających kompetencji do prowadzenia ocen zgodności. 

6.3. TRP zapewnia dostęp do programu certyfikacji na stronie: www.tuv.pl  

6.4. TRP jest zobowiązana do przeprowadzenia weryfikacji każdego zgłoszenia nieprawidłowości, 

w tym reklamacji klienta, zgodnie z obowiązującą procedurą. 

6.5. TRP zapewnia archiwizację dokumentacji z procesu certyfikacji przez 6 lat.  
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6.6. TRP działa bezstronnie i unika nieakceptowalnego konfliktu interesów. Osiągnięcie 

bezstronności nadzorowane jest poprzez niezależny Komitet Chroniący Bezstronność.  

6.7. TRP posiada system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065. 

6.8. TRP jest zobowiązana do przeprowadzenia inspekcji w ustalonym czasie.  

6.9. TRP jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi raportu z inspekcji QAFP i poinformowania 

Klienta w ustalonym czasie o wyniku inspekcji, np. poprzez przesłanie certyfikatu lub 

poinformowanie o wymaganiach, które należy spełnić przed wydaniem certyfikatu. 

6.10. TRP informuje  Klienta w ustalonym czasie o wszystkich odpowiednich zmianach 

w standardach oraz procedurach. 

6.11. TRP wyznacza  innego inspektora, jeżeli na podstawie uzasadnionych powodów (np. 

konflikt interesów, brak bezstronności) wcześniej wyznaczony inspektor został odrzucony 

przez Klienta. 

 

7. OBOWIĄZKI KLIENTA 

Klient zobowiązany jest do: 

7.1. Dostarczenia oryginału zlecenia na obowiązującym wzorze podpisanego przez osoby do tego 

upoważnione. 

7.2. Wykonania wszelkich niezbędnych działań przygotowujących do przeprowadzenia procesu 

certyfikacji i oceny na miejscu, w tym zapewnienie możliwości badania dokumentacji i dostępu 

do wszystkich stosowanych obszarów, zapisów w celu dokonania procesu certyfikacji. 

7.3. Stałego spełniania wymagań dotyczących certyfikowanych wyrobów w trakcie ważności 

udzielonej certyfikacji. 

7.4. Składanie deklaracji o certyfikacji w odniesieniu tylko do faktycznie certyfikowanych produktów 

i rzeczywistego zakresu, zgodnie z przepisami danego programu. Dotyczy to deklaracji 

składanych publicznie oraz za pośrednictwem środków masowego przekazu. 

7.5. Niezwłocznego poinformowania TRP o jakichkolwiek planowanych zmianach w systemie 

produkcji, które mogą wpłynąć na zgodność produktu z wymaganiami określonymi w Systemie 

Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP i nie rozpowszechniania produktu z właściwym logo 

przed otrzymaniem zgody i wbrew zasadom stosowania logo. 
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7.6. Zaprzestania jakichkolwiek działań reklamowych i etykietowania odwołującego się do 

certyfikacji, w przypadku zawieszenia, unieważnienia lub rezygnacji z certyfikacji i do zwrotu 

wszystkich certyfikatów do TRP na wezwanie. 

7.7. Jeżeli klient dostarcza innym kopie dokumentów certyfikacyjnych, dokumenty te powinny być  

       skopiowane w całości. 

7.8. Niezwłocznego poinformowania TRP w przypadku wycofania się z programu certyfikacji QAFP. 

7.9. Realizacji wszelkich niezbędnych ustaleń w celu rozpatrzenia skarg i odwołań. 

7.10. Zapisywania i udostępniania  reklamacji zgłaszanych przez strony trzecie w odniesieniu do 

zgodności produktów ze standardem. Jeśli reklamacja dotyczy niezgodności w odniesieniu do 

produktów certyfikowanych, odpowiednie działania naprawcze muszą być wykonywane. Zapisy 

z odpowiednich działań korygujących muszą być utrzymywane. 

7.11. Klient zapewnia, że wydany przez TRP certyfikat nie jest wykorzystywany w sposób 

wprowadzający w błąd. 

7.12. Informacje dotyczące warunków transakcyjnych certyfikacji ujęte są w aktualnej wersji 

dokumentu: Ogólne Warunki Transakcyjne TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. zamieszczone 

na stronie www.tuv.pl/załączniki 

 

8. POBIERANIE PRÓBEK 

• Jednostka certyfikująca pobiera w trakcie inspekcji próbki w celu potwierdzenia stosowania 

wymagań Systemu lub też w celu wykrycia ewentualnych zanieczyszczeń, zmiany składu, 

czy też innych cech wyrobu mogących wprowadzać klienta w błąd. 

• Analiza pobranych próbek dokonywana jest w laboratoriach zaakceptowanych przez 

Administratora Systemu, który prowadzi i na bieżąco aktualizuje listę wyżej wymienionych 

laboratoriów. 

• Po każdej inspekcji sporządzane jest protokół z pobierania próbek, który jest 

kontrasygnowany przez uczestnika systemu lub przez przedstawiciela posiadającego jego 

upoważnienie. 

9. ODWOŁANIA I SKARGI 

Klientowi przysługuje prawo do złożenia zażalenia na pracę i zapisy prowadzone przez 

inspektora w protokole z inspekcji QAFP. Zażalenie winno mieć następujący tryb: Klient wnosi 
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odpowiednią adnotację i nie podpisuje protokołu z inspekcji QAFP, jedynie parafuje adnotację. 

Następnie w terminie do 7 dni formułuje pisemne uwagi w zażaleniu do sposobu, trybu, metody 

przeprowadzonej inspekcji i zapisów zawartych w protokole z inspekcji QAFP oraz przesyła je do 

TRP. Wynik podjętych przez Jednostkę Certyfikującą działań przekazywany jest wszystkim 

zainteresowanym stronom. 

Wszelkie nieprawidłowości dotyczące Systemu zgłaszane są przez Klienta do Administratora 

Systemu, z uwzględnieniem ich skali i rodzaju. Jednostka Certyfikująca niezwłocznie podejmuje 

działania wyjaśniające. 

Klient może zgłosić odwołanie od decyzji wydanej przez Jednostkę Certyfikującą, w sprawie 

przeprowadzonej oceny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Począwszy od daty wpływu 

rozpoczyna się postępowanie mające na celu rozpatrzenie odwołania. Odpowiedź na odwołanie 

powinna być udzielona do 21 dni od jego wpływu do TRP. 

TRP rozpatruje skargi i odwołania zgodnie z przyjęta procedurą, informacje o sposobie zgłaszania 

skarg i odwołań dostępne są na stronie www.tuv.pl. 

 

10. UDZIELANIE ZEZWOLENIA I NADZÓR NAD ZNAKIEM 

• 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. 

• W trakcie obowiązywania umowy z Administratorem systemu, Uczestnik systemu 

zobowiązuje się do umieszczania znaku towarowego na etykiecie produktu objętego 

certyfikatem. 

• Uczestnik systemu zobowiązuje się informować na opakowaniu produktu ze znakiem 

QAFP,  gdzie konsumenci mogą uzyskać bliższe informacje na temat Systemu 

Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP, umieszczając na etykiecie lub opakowaniu adres 

strony internetowej www.qafp.pl. 

• 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 



 

Program certyfikacji 
PCQAFP 

Numer:            PL_QAFP_0_  
                        Program certyfikacji  
                         QAFP 

Wersja: 9 

Strona: 13 z 15 

 

marketingowej na zasadach określonych w Regulaminie, Księdze Znaku i Umowie z 

Administratorem systemu. 

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 

zawieszeniu certyfikatu. 

3. Poddaniu się kontroli, o której mowa w Regulaminie Znaku Towarowego. 

• Prawo do używania znaku towarowego wygasa  w przypadku wygaśnięcia certyfikatu. 

• Sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania zapisów dotyczących znaku towarowego 

powierza się Administratorowi systemu. 

 

11. NADZÓR 

Zgodnie z punktem 5.6. niniejszego Programu Certyfikacji. 

 

12. WYROBY NIEZGODNE 

Dowody  zebrane  w  toku inspekcji podlegają  analizie w Jednostce certyfikującej,  w wyniku  której  

zostaje  podjęta  decyzja    o wydaniu, zawieszeniu  certyfikatu  lub  jego  cofnięciu.  Jednocześnie  

może być podjęta decyzja o nałożeniu sankcji, zgodnie z katalogiem sankcji. 

Uczestnik Systemu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Jednostki Certyfikującej o 

wszelkich stwierdzonych niezgodnościach, dotyczących artykułów rolno-spożywczych 

wprowadzonych do obrotu handlowego z oznaczeniem przedmiotowym znakiem jakości QAFP. 

Uczestnik Systemu jest zobowiązany do zapisywania wszystkich reklamacji w odniesieniu do 

certyfikowanego wyrobu oraz dokumentowania podejmowanych w tym zakresie działań, a także 

udostępniania tych zapisów TRP na życzenie. 
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13. PRZEDSTAWIANIE SPRAWOZDAŃ 

1. Każdy z Uczestników Systemu jest zobowiązany do: 

a) informowania Jednostki certyfikującej, o wszelkich zmianach tyczących wcześniej złożonych 

informacji, 

b) składania corocznie, do 31 marca włącznie, planów produkcyjnych określających wielkość i 

rodzaj produkcji zgłoszonej i poddanej certyfikacji. 

c) niezwłocznego powiadamiania Jednostki certyfikującej o wszelkich stwierdzonych 

niezgodnościach, dotyczących artykułów rolno-spożywczych wprowadzonych do obrotu 

handlowego z oznaczeniem przedmiotowym znakiem jakości QAFP. 

2. Sprawozdanie dla Administratora  

a) nie później niż do dnia 31 stycznia każdego roku, każda upoważniona jednostka 

certyfikująca przekazuje Administratorowi Systemu sprawozdanie z działalności Systemu za 

rok poprzedni. 

b) Sprawozdanie zawiera informacje odnośnie ilości uczestników Systemu oraz rodzaju i 

wielkości produkcji objętej nadzorem. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności, dodatkowym elementem sprawozdania jest informacja 

dotycząca stwierdzonych niezgodności oraz sposobu ich usunięcia, a także wszelkie uwagi 

dotyczące możliwości doskonalenia Systemu. 

 

14. MARKETING 

Klient może powołać się na certyfikację zgodną z niniejszym programem w materiałach 

reklamowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogólnych Warunkach Transakcyjnych 

dostępnych na stronie www.tuv.pl/zalaczniki.  

 

15. FAŁSZYWE DEKLAROWANIE CERTYFIKACJI /  DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Klient nie może deklarować certyfikacji przed wydaniem decyzji o certyfikacji a także po 

wygaśnięciu jego ważności. Fałszywe deklarowanie certyfikacji grozi konsekwencjami określonymi 

w Ogólnych Warunkach Transakcyjnych dostępnych na stronie www.tuv.pl/zalaczniki. 

 

16. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

16.1. Wymagania dla systemu QAFP dostępne na stronie www.qafp.pl 
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16.2. Zeszyty branżowe dla poszczególnych zakresów dostępne na stronie www.gafp.pl 

16.3. Norma PN-EN/ISO 17065 Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących 

wyroby procesy i usługi. 

16.4. Norma PN-EN/ISO 17067 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz 

wytyczne dotyczące programów certyfikacji. 

16.5. Norma  PN-EN ISO/IEC17020 Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania 

różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję. 

16.6. Norma PN-EN ISO/IEC 17021 – 1 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek 

prowadzących audyty i certyfikację systemów zarządzania. 

16.7. Norma PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów 

badawczych i wzorcujących. 

16.8. DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby. 

16.9. DAC 20 Akredytacja Jednostek Certyfikujących w zakresie systemu QAFP. 

16.10. DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej. 

16.11. IAF MD1:2007 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zasad próbkowania w procesach 

certyfikacji organizacji wielooddziałowych. 

16.12. Ogólne Warunki Transakcyjne TRP. 

16.13. Polityka prywatności TRP. 

16.14. Katalog sankcji. 


