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w sprawie okresu przejściowego związanego z opublikowaniem  
wydania 5 standardu System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP  

 
 

Informujemy, że dnia 2 września 2019 r. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu 
Mięsnego opublikowała  wydanie 5 standardu System Gwarantowanej Jakości Żywności 
QAFP – Wymagania dla Systemu QAFP.  
Zgodnie z ww. standardem termin osiągnięcia gotowości jednostek certyfikujących do 
udzielania certyfikacji w odniesieniu do wymagań System Gwarantowanej Jakości Żywności 
QAFP w tym zeszytów branżowych (Kulinarne mięso wieprzowe, Tuszki, elementy i mięso  
z kurczaka i indyka oraz Wędliny) ustalono na dzień 1.03.2020 r.  
W związku z powyższym, akredytowane i będące w procesie akredytacji jednostki 
certyfikujące wyroby w obszarze Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP, powinny 
wdrożyć w swojej działalności wydanie 5 standardu i uzyskać, odpowiednio, uaktualnienie 
zakresu akredytacji  lub akredytację w tym obszarze przed datą końca okresu przejściowego 
tj. 29.02.2020 r.  
Z dniem 13.01.2020 r, wprowadzono do DAC-20 korektę w ww. zakresie. 
Poniżej przedstawiono zasady postępowania PCA w okresie przejściowym.  

CAB  
w procesie 
akredytacji  

Procesy akredytacji jednostek certyfikujących w odniesieniu do wymagań 
Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP  wydanie  
5 niezakończone do 1.03.2020 r. będą kontynuowane pod warunkiem, że 
wnioskujący podmiot wykaże swoje kompetencje do certyfikacji  
w odniesieniu do wymagań wydania 5 standardu Systemu Gwarantowanej 
Jakości Żywności QAFP przed udzieleniem akredytacji. 

akredytowane 
CAB  -  
w trakcie 
nadzoru  

Do dnia 3.02.2020 r. akredytowane jednostki certyfikujące w obszarze 
Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP są zobowiązane do: 
a) przeszkolenia swoich inspektorów w zakresie wymagań standardu 
Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP wydanie 5, 
b) określenia planu przejścia udzielonych klientom certyfikacji, z wydania  
4 na wydanie 5 standardu Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności 
QAFP, 
c) dostosowania swoich metod działania (dokumentacja systemu 
zarządzania, formularze) do nowych wymagań, 
oraz złożenia do PCA wniosku o uaktualnienie zakresu akredytacji wraz  
z dowodami na zrealizowanie działań określonych ww. punktach celem 
weryfikacji w ramach przeglądu dokumentacji. 
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