
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

nr 1/ZPM/11/2018  

na przygotowanie i zrealizowanie kampanii pod roboczym tytułem:  

„Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje” 

 

 

1.       Jedno z zadań postawionych w briefie brzmi:  

"Kampania ma się opierać na trzech podstawowych hasłach, każdy dla danej 
grupy mięsa. Każde z haseł ma przekazać konkretną wartość, konkretnego 
gatunku mięsa, tj. 

·         DRÓB 
·         WIEPRZOWINA 

CAŁOŚĆ MA SPLATAĆ POCHODZENIE: POLSKIE MIĘSO – POLSKA 
SMAKUJE"  

Pytania jakie mamy do tego punktu brzmią: 
a.       Jaka jest konkretna wartość drobiu? 
b.       Jaka jest konkretna wartość wieprzowiny? 
c.       Czym jest trzecie hasło? Czy dobrze rozumiemy, że trzecie hasło, do 

którego odnoszą się Państwo w powyżej sformułowanym zdaniu, ma być 
zgrabniejszą parafrazą hasła POLSKIE MIĘSO - POLSKA SMAKUJE?  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr 1/ZPM/11/2018 hasła powinny odnosić się  
do zagadnień opisanych w punkcie ,,Okoliczności dotyczące realizacji działania”. 
Trzecim hasłem jest hasło ,,POLSKIE MIĘSO – POLSKA SMAKUJE” lub jego 
parafraza. 
 
 

2.       Jakie są walory prozdrowotne mięsa wieprzowego, o których chcemy mówić / 
które są najważniejsze? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Treści przekazu na temat konkretnych walorów prozdrowotnych mięsa będą ustalone 
na etapie realizacji działania, gdyż powinny być dostosowane do rodzaju 
zaproponowanych mediów. Ponadto walory prozdrowotne, o których chcemy mówić 
powinny być zgodne z racjonalną dietą.  

   
3.       Jakie są walory prozdrowotne mięsa drobiowego, o których chcemy mówić / 

które są najważniejsze? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Treści przekazu na temat konkretnych walorów prozdrowotnych mięsa będą ustalone 
na etapie realizacji działania, gdyż powinny być dostosowane do rodzaju 
zaproponowanych mediów. Ponadto walory prozdrowotne, o których chcemy mówić 
powinny być zgodne z racjonalną dietą. 



4.       Co konsument ma rozumieć pod pojęciem takiej wartości jak "jakość" mięsa 
drobiowego? 

5.       Co konsument ma rozumieć pod pojęciem takiej wartości jak "jakość" mięsa 
wieprzowego? 

6.       Co stoi za taką wartością jak "bezpieczeństwo" mięsa drobiowego? 
7.       Co stoi za taką wartością jak "bezpieczeństwo" mięsa wieprzowego? 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W odpowiedzi na pytanie 4,5,6 oraz 7 doprecyzowujemy, iż z ,,jakością”  
oraz ,,bezpieczeństwem” konsumentowi powinno kojarzyć się hasło ,,polskie 
mięso”. 

  
 

8.       Czy mogą podać nam Państwo argumenty lub źródła, gdzie szukać 
argumentów na walkę ze stereotypem używania w produkcji drobiu 
antybiotyków i hormonów oraz GMO? Czy dobrze rozumiemy, że żaden polski 
producent drobiu nie używa w produkcji mięsa antybiotyków, hormonów ani 
pasz modyfikowanych genetycznie? Czy dobrze rozumiemy, że certyfikat QAFP 
świadczy o niewykorzystywaniu żadnej z powyższych stereotypowych metod w 
produkcji drobiu? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Powyższe szczegóły są do uzgodnienia na etapie realizacji zadania. 
 

  
9.       Czy mogą podać nam Państwo argumenty lub źródła, gdzie szukać 

argumentów na walkę ze stereotypem nadmiernej ilości tłuszczu i cholesterolu 
w wieprzowinie? Czy dobrze rozumiemy, że nadmierna ilość tłuszczu  
i cholesterolu to mit? Czy są jakieś normy, które musi spełniać każda hodowla 
trzody chlewnej, której wyroby dopuszczone są na rynek polski? Czy te normy 
to właśnie PQS? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Powyższe szczegóły są do uzgodnienia na etapie realizacji zadania. 

                                                                                                                                                                    
10.   Jednym z zadań briefu jest promowanie certyfikatów jakości mięsa: 
·         PQS - dla wieprzowiny 
·         QAFP - dla drobiu 

Z informacji, które udało nam się wyczytać na stronach internetowych 
powyższych certyfikatów rozumiemy, że tylko niektórzy polscy producenci mogą 
pochwalić się powyższymi certyfikatami. Pytania zatem brzmią 

a. Czy mamy promować jedynie producentów posługujących się powyższymi 
certyfikatami? 

 



Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie powinno się promować jedynie producentów posługujących się powyższymi 
certyfikatami. 
 

b. Jeśli nie, to na jakiej podstawie konsument może zweryfikować jakość 
mięsa, które nie jest opatrzone jednym z powyższych certyfikatów? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Celem kampanii jest promowanie Polskiego Mięsa. Należy przekonać konsumenta,  
iż wybierając Polskie Mięso sięga on po produkt najwyższej jakości.   

 
11.   W jaki sposób spożycie mięsa wpisuje się w nowoczesny styl życia? 

Szczególnie w kontekście licznych informacji i raportów publikowanych przez 
ONZ oraz największe światowe i europejskie organizacje żywieniowe i 
zdrowotne (m.in. WHO, Instytut Żywności i Żywienia, US Food and Drug 
Administration, European Public Health Allience, The British Dietetic 
Association) postulujące ograniczenie produktów mięsnych w diecie 
( https://goo.gl/UsSA43 ; https://goo.gl/s8aR14 ; https://goo.gl/QKChq2 ; https://
goo.gl/bjeEqV ; https://goo.gl/BY7DKY ; https://www.eating-
better.org/ ; https://goo.gl/dR9Upc ) 
oraz w kontekście zmieniających się postaw najbardziej rozwiniętych 
społeczeństw, w tym również Polaków, szczególnie mieszkańców miast 
powyżej 5 tys. mieszkańców ( https://goo.gl/ysqdH8 ) z których 73% (IBRIS 
2018) planuje ograniczenie mięsa w diecie? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wychodząc naprzeciw wszelkim postawom chcemy promować Polskie Mięso  
i jego spożycie. Celem projektu jest wpisanie polskiego mięsa do codziennego 
jadłospisu współczesnego konsumenta i przekonanie go o tym, iż mięso wysokiej 
jakości powinno znaleźć się w zrównoważonej diecie. Zawarte  
w mięsie składniki odżywcze są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu i trudno jest je uzupełnić w inny sposób.  

  
12.   Czy spodziewamy się kryzysów wizerunkowych, mogących negatywnie 

wpłynąć na poziom zaufania do polskiego mięsa? Jeśli tak, to czego te kryzysy 
mogą dotyczyć? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Pytanie wymaga doprecyzowania, ponieważ wydaje się iż nie jest ono 
przedmiotem briefu kampanii. 

 
13.   Co rozumieją Państwo pod pojęciem "zabezpieczenia branży" przed 

powyższymi kryzysami? Czy dobrze odczytujemy, że chodzi o PR-owe 
scenariusze komunikacyjne reagowania na potencjalne kryzysy wizerunkowe 
branży mięsnej w Polsce? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

http://m.in/
https://goo.gl/UsSA43
https://goo.gl/s8aR14
https://goo.gl/QKChq2
https://goo.gl/bjeEqV
https://goo.gl/bjeEqV
https://goo.gl/BY7DKY
https://www.eating-better.org/
https://www.eating-better.org/
https://goo.gl/dR9Upc
https://goo.gl/ysqdH8


Poprzez komunikacje walorów mięsa, jesteśmy w stanie stworzyć platformę do 
walki ze stereotypami na jego temat oraz płaszczyznę komunikacji do 
ewentualnych kryzysów. 

  
14.  Jednym z zadań briefu jest promocja polskiego mięsa - podkreślenie tego, 

aby konsument zwracał uwagę na pochodzenie mięsa. W związku z tym 
mamy trzy pytania:  
a.       Jaki procent kupowanej przez polskich konsumentów wieprzowiny 

pochodzi z zagranicy 
b.       Jaki procent kupowanego przez polskich konsumentów drobiu pochodzi 

z zagranicy? 
c.       W jaki sposób konsumenci mogą weryfikować pochodzenie 

kupowanego mięsa?  
  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Pytanie a oraz b wydaje się bezzasadne w kontekście briefu kampanii. Pyt. C 
zgodnie z obowiązującym prawem, producenci mają obowiązek umieszczać 
informacje na etykiecie na temat pochodzenia produktu.  
 
15. Jaka ma być jedna, najważniejsza rzecz, która ma pozostać w głowach 

odbiorców po zetknięciu z komunikatem będącym efektem tego briefu? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Hasło: ,,wybieram polskie mięso” 

 
16.  W briefie piszą Państwo, że "Społeczeństwo często wzoruje się na 

doświadczeniach i danych sprzed kilku, a nawet kilkunastu lat, kiedy to branża 
mięsna nie była na wystarczająco wysokim poziomie. Standardy były o wiele 
niższe niż obecnie. Jakość mięsa również nie była wystarczająco wysoka. 
Wynikiem powyższego społeczeństwo zaczęło negatywnie postrzegać mięso i 
chylić się ku wegetarianizmowi/weganizmowi. Konsumpcja mięsa zaczęła 
spadać." podczas gdy według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej (dane z 11.2017), raportów GUS, Credit Agricole, 
Banku BGŻ BNP Paribas, Krajowej Rady Drobiarstwa i raportów 
Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW"(...) Na 
przestrzeni ostatnich 15 lat spożycie mięsa w Polsce wzrosło o ok. 9 proc."  

 "(…) spożycie mięsa i podrobów w Polsce w 2015 r. wyniosło 70,9 kg na 
mieszkańca wobec 62 kg w 2000 r. (wzrost o ponad 14 proc.) 
( https://goo.gl/uWVqbg ; https://goo.gl/pkuzge ; https://goo.gl/pfdupw ; ) 

Również prognozy rynku mięsnego (w horyzoncie czasowym do 2025 r.) 
przewidują spowolniony z powodu nasycenia rynku, ale wciąż wzrost spożycia 
mięsa wśród Polaków. 

W związku z powyższym pytanie brzmi:  

https://goo.gl/uWVqbg
https://goo.gl/pkuzge
https://goo.gl/pfdupw


Czy efektem kampanii ma być rzeczywiście wzrost konsumpcji mięsa 
wieprzowego i utrzymanie poziomu konsumpcji mięsa drobiowego (choć wg. 
danych konsumpcja drobiu rośnie)? 

Czy może raczej budowanie świadomości certyfikatów jakości? 

Albo 

Bardziej świadome kupowanie mięsa przez polskie konsumentki? 

 

Albo 

Świadomość roli mięsa w diecie i wiedza jak szukać takiego, które spełnia 
najwyższe standardy (w domyśle: z polskiej hodowli, opatrzonego odpowiednim 
certyfikatem jakości). 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Cele kampanii są zgodne ze strategiami Funduszy promocji Mięsa Drobiowego  
i Wieprzowego. 
 
 


