
W PRODUKCJI MIĘSA STAWIAMY NA JAKOŚĆ, W KONTAKTACH  
BIZNESOWYCH CENIMY RZETELNOŚĆ I ZAUFANIE.

IN MEAT PRODUCTION WE FOCUS ON QUALITY, IN BUSINESS RELATIONS  
WE VALUE RELIABILITY AND TRUST.

Sprawdź, jak dbamy o rozwój firm branży mięsnej oraz troszczymy się o najwyższą jakość mięsa i produktów 
mięsnych trafiających do konsumentów.

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.” 
H. Ford

Find out how we support the development of companies from the meat industry and ensure the highest quality  
of meat and meat products delivered to consumers.

“Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.” 
H. Ford
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ZAKRES DZIAŁALNOŚCI UPEMI:

• reprezentujemy członków UPEMI wobec administracji  
rządowej, inspekcji weterynaryjnej oraz instytucji 
krajowych i międzynarodowych;

• opiniujemy akty prawne istotne dla branży mięsnej;

• zapewniamy codzienny dostęp do bieżących infor-
macji branżowych; 

• wspieramy firmy członkowskie we wszystkich 
aspektach ich działalności;

• prowadzimy działania promocyjne oraz informa-
cyjne na rynku polskim oraz zagranicznym;

• realizujemy zadania niezbędne do wzmocnienia 
konkurencyjności i rozwoju producentów;

• organizujemy misje gospodarcze, wydarzenia tar-
gowe, konferencje, warsztaty oraz spotkania B2B 
na rynkach międzynarodowych;

• szkolimy uczniów szkół branżowych wspierając ich 
rozwój zawodowy.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W POLSCE

• Wdrożenie i nadzór nad systemem QAFP, czyli Sys-
temem Gwarantowanej Jakości Żywności Quality 
Assurance for Food Products, który został opraco-
wany i oficjalnie uznany przez Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi za krajowy system jakości żywności 
w 2009 r. Celem systemu jest wyróżnienie produkcji 
żywności o najwyższej jakości, budowanie wartości 

dodanej na każdym etapie łańcucha produkcji mięsa,  
współpraca w tworzeniu i efektywnej promocji 
mięsa i produktów mięsnych wysokiej jakości oraz 
tworzenie powiązań integrujących branżę w celu 
wzmocnienia jej wiarygodności.

• Integracja sektora produkcji mięsa z sieciami sprze-
daży detalicznej – obie grupy docelowe poprzez 
działania realizowane przez UPEMI mają okazję do 
bezpośredniego dialogu i dyskusji na temat ocze-
kiwań konsumentów i możliwości ich zaspokojenia 
przez producentów mięsa i wędlin.

• Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnych 
skierowanych do konsumentów, m.in. „Polska smakuje  
jakością QAFP”, której celem było powiększenie 
grona zwolenników „mody na polskość” w koszyku  
zakupowym i wywołanie zwiększonego popytu 
wśród konsumentów na wytwarzane przez polskich 
producentów mięso wieprzowe, drobiowe oraz  
wędliny wysokiej jakości.

• Szkolenia z wiedzy o mięsie, skierowane zarówno 
do profesjonalistów, jak i uczniów oraz nauczycieli 
szkół zawodowych mające na celu podnoszenie 
kompetencji zawodowych tych grup docelowych. 
Przykładem może być kampania „Od pola do stołu”, 
w której poprzez działania w mediach społeczno-
ściowych, lokalnej prasie i rozgłośniach radiowych  
na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego,  
aktywizowano młodzież ze szkół o profilach  
gastronomicznych i rolniczych pokazując, że praca  
w sektorze rolno-spożywczym to nowoczesne  
i odpowiedzialne zajęcie, a także ciekawa ścieżka 
rozwoju osobistego. 

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego prężnie funkcjonuje od 2005 roku. Zaczynaliśmy jako organizacja zrzeszająca 20 firm z sektora  
mięsnego z misją wspierania, integracji i rozwoju polskiej branży mięsnej. W ostatnich 15 latach zrealizowaliśmy ponad 40 projektów promujących 
mięso z Polski na rynku krajowym i za granicą. W tym czasie polskie firmy zyskały nowe atrakcyjne rynki zbytu oraz zbudowały silną markę mięsa  
i produktów mięsnych z Polski, zdobywając zaufanie swoich odbiorców. Wraz z firmami członkowskimi jesteśmy obecni na największych targach bran-
żowych, organizujemy konferencje, seminaria i spotkania biznesowe. Stworzyliśmy branżowy System Gwarantowanej Jakości QAFP dla produktów 
mięsnych. Wybiegając myślą w przyszłość, stawiamy na kształcenie profesjonalnej kadry. Jesteśmy liderem organizacji szkoleń i praktyk dla uczniów 
i nauczycieli szkół zawodowych.

Dzisiaj szeroko reprezentujemy polski i europejski przemysł mięsny, zrzeszając ponad 140 firm członkowskich – liderów w sektorze produkcji 
mięsa w Europie. Innowacyjność oraz nowoczesne rozwiązania, które stosujemy realizując naszą misję pozwalają na skuteczne wspieranie 
naszych członków w osiąganiu ich celów biznesowych. Łącząc pasję z doświadczeniem, odważnie patrzymy w przyszłość. Wiemy, że  
„nie możemy zmienić kierunku wiatru, ale możemy inaczej postawić żagle”.

The Union of Producers and Employers of the Meat Industry (UPEMI) has been in operation since 2005. We started as an association 
of 20 companies from the meat sector with a mission to support, integrate and develop the Polish meat industry. In the last 15 years, 
we have carried out over 40 projects promoting Polish meat on the domestic market and abroad. During this time, Polish companies 
have gained access to attractive new markets and built a strong brand for meat and meat products from Poland, gaining the trust 
of their customers. Together with our member companies, we are present at major trade fairs, organise conferences, seminars 
and business meetings. We have developed an industry-wide QAFP (Quality Assurance for Food Products) system for meat 
products. Looking to the future, we focus on training professional staff. We are a leader in organising training courses 
and internships for students and teachers from vocational schools.

Today, we broadly represent the Polish and European meat industry, bringing together over 140 member com-
panies - leaders in the meat production sector in Europe. The innovation and modern solutions we apply in 
pursuit of our mission allow us to effectively support our members in achieving their business goals. 

While combining passion with experience, we look to the future with confidence.  
We know that “we cannot change the direction of the wind,  

but we can set the sails differently”.



DZIAŁANIA REALIZOWANE ZA GRANICĄ

UPEMI skutecznie pozyskuje fundusze unijne, a  także środki 
z  krajowych Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożyw-
czych przeznaczone m.in. na realizację kampanii informa-
cyjno-promocyjnych produktów mięsnych na rynkach Unii 
Europejskiej i na rynkach trzecich. Od 2009 roku, kiedy roz-
poczęliśmy działalność międzynarodową na szeroką skalę, 
zrealizowaliśmy już 12 długoterminowych kampanii.

W  ramach obecności na rynkach zagranicznych, oprócz  
organizacji własnych stoisk wystawienniczych na największych 
światowych targach takich jak ANUGA w  Kolonii, SIAL 
w Paryżu, Fancy Food Show w Nowym Jorku, Supermarket 
Trade Show w Tokio czy SIAL w Toronto, UPEMI jest regularnym 
uczestnikiem prestiżowych wydarzeń targowych w Europie 
i na świecie stale nawiązując nowe kontakty biznesowe.

Dzięki aktywnej działalności międzynarodowej, UPEMI sku-
tecznie współpracuje ze stowarzyszeniami oraz organizacjami  
branżowymi na całym świecie, m.in. z takimi podmiotami jak: 
Great Miami Chamber of Commerce, China Meat Association, 
Canada-Poland Chaber of Commerce, Meat Import Council  
of America.

ACTIVITIES CARRIED OUT ABROAD

UPEMI has been successful in obtaining EU funds as well as 
means from national Agri-Food Promotion Funds, earmarked  
for the implementation of information and promotion  
campaigns for meat products on EU and third markets.  
Since 2009, when we began large-scale international opera-
tions, we have already completed 12 long-term campaigns.

As part of its presence on foreign markets, in addition to hold-
ing its own exhibition stands at the world’s largest trade fairs 
such as ANUGA in Cologne, SIAL in Paris, Fancy Food Show 
in New York, Supermarket Trade Show in Tokyo and SIAL in 
Toronto, UPEMI is a regular participant in prestigious trade fair 
events in Europe and around the world, constantly establishing 
new business contacts.

Thanks to its international activities, UPEMI effectively cooper-
ates with industry associations and organisations around the 
world, including such entities as: Great Miami Chamber of 
Commerce, China Meat Association, Canada-Poland Chaber 
of Commerce, Meat Import Council of America.

SCOPE OF UPEMI ACTIVITIES:

• we represent UPEMI members before government  
administration, veterinary inspectorates and national and 
international institutions;

• we issue opinions on legislation relevant to the meat industry;

• we provide everyday access to current industry information; 

• we support member companies in all aspects of their 
business activity;

• we run promotional and information activities on the Polish  
and foreign markets;

• we carry out tasks necessary to boost competitiveness 
and development of producers;

• we organise economic missions, trade fair events,  
conferences, workshops and B2B meetings on interna-
tional markets;

• we train trade school students to support their professional  
development.

ACTIVITIES CARRIED OUT IN POLAND

• Implementation and supervision of the QAFP system, 
i.e. the Quality Assurance for Food Products, which was  
developed and officially recognized by the Minister  

of Agriculture and Rural Development as a national food 
quality system in 2009. The aim of the system is to distin-
guish production of food of the highest quality, to build 
added value at every stage of the meat production chain, 
to cooperate in the creation and effective promotion of 
quality meat and meat products and to create ties inte-
grating the industry in order to strengthen its credibility.

• Integration of the meat production sector with retail chains 
– both target groups, through the activities carried out by 
UPEMI, have an opportunity for direct dialogue and  
discussion on consumer expectations and possibilities  
for meat and cold cut producers to satisfy those needs.

• Implementation of information and promotional cam-
paigns aimed at consumers, including the “Poland Tastes 
with QAFP Quality”, which aimed to increase the number 
of supporters of the “Polish trend” while shopping and 
create increased demand among consumers for Polish 
pork and poultry meat as well as high-quality cold cuts.

• Training to promote knowledge of meat, both for pro-
fessionals and for students and teachers at vocational 
schools, with the aim of improving the professional skills of 
these target groups. An example is the “From Farm to Fork”  
campaign, aimed to activate, through social media, local 
press and radio stations in the Mazowieckie and Lubelskie  
Voivodeships, young people from catering and agricul-
tural schools, showing that work in the agri-food sector  
is a modern and responsible task, as well as an interesting  
path of personal development. 



Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Al. Ujazdowskie 18 lok. 16 
00-478 Warszawa, tel: +48 22 696-52-70, NIP: 701-00-33-996

Union of Producers and Employers of Meat Industry, Al. Ujazdowskie 18 lok. 16 
00-478 Warsaw, phone +48 22 696-52-70, Tax no. 701-00-33-996 

biuro@upemi.pl      www.upemi.pl facebook.com/UPEMI

PROJEKTY EDUKACYJNE 
REALIZOWANE PRZEZ UPEMI 
W SZKOLNICTWIE OD 2009 R. 

Szkolimy i wspieramy rozwój kompetencji  
zawodowych.

Dzięki działalności szkoleniowej UPEMI tysiące 
uczniów kształcenia zawodowego podniosło swoje 
kwalifikacje podczas szkoleń i  kursów zawodowych 
oraz wzięło udział w miesięcznych stażach u praco-
dawców krajowych i  zagranicznych we Włoszech 
i  Hiszpanii. Kilkaset szkół kształcenia zawodowego 
zostało objętych projektami UPEMI, dzięki czemu ich 
pracownie kształcenia zawodowego zostały wyposa-
żone w sprzęt taki jak wysoko specjalistyczne opro-
gramowanie i  materiały edukacyjne. Kilka tysięcy  
nauczycieli kształcenia zawodowego podniosło swoje  
kwalifikacje podczas szkoleń, studiów podyplomo-
wych i  staży zawodowych. Kilkaset przedsiębiorstw 
skorzystało z doradztwa zawodowego. 

EDUCATIONAL PROJECTS IMPLEMENTED 
BY UPEMI IN THE EDUCATION SYSTEM 
SINCE 2009. 

We provide training and support the  
development of professional competences.

Thanks to UPEMI’s training activity, thousands of stu-
dents in vocational education have improved their 
qualifications during training workshops and vocational  
courses and participated in month-long internships 
with national and international employers in Italy and 
Spain. UPEMI’s projects have covered several hundred 
vocational training institutions, enabling their vocational 
training facilities to be equipped with resources such as 
highly specialised software and educational materials. 
Several thousand teachers working in vocational educa-
tion have improved their qualifications through training, 
postgraduate studies and traineeships. Several hundred 
businesses have benefited from career guidance.


