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1. WSTĘP 

Niniejszy dokument opisuje zasady certyfikacji obowiązujące każdą stronę ubiegającą się o certyfikację 
na zgodność ze standardem Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie 
(ang. IFA), Bezpieczeństwo Żywności (np. Bezpieczeństwo Produktu), a także /lub Produkcja Pasz 
Pełnoporcjowych, o ile nie wskazano inaczej w zasadach ogólnych dla danego zakresu.  

Zasady dla standardów poddanych benchmarkingowi wyjaśniono w Przepisach GLOBALG.A.P.  
odnoszących się do benchmarkingu.  

Terminy „powinien”/„należy” są używane w dokumentach standardu GLOBALG.A.P. Zintegrowane 
Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie, w celu wskazania tych wymagań 
GLOBALG.A.P., których spełnienie jest obowiązkowe.  

 

2. DOKUMENTY NORMATYWNE 

Następujące dokumenty normatywne (oraz wszelkie inne dokumenty wydane jako normatywne) dotyczą 
każdego wnioskodawcy i posiadacza certyfikatu GLOBALG.A.P. ubiegającego się o certyfikację: 

a) Umowa podlicencji i certyfikacji GLOBALG.A.P.: Umowa pomiędzy Jednostką certyfikującą (JC) 
i producentem. Wyznacza ramy prawne dotyczące przyznania certyfikacji GLOBALG.A.P. 

b) Umowa licencji i certyfikacji GLOBALG.A.P.: Umowa pomiędzy JC i GLOBALG.A.P. c/o 
FoodPLUS GmbH. 

c) Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności GLOBALG.A.P. (ang. CPCC): Dokument określający 
wymagania dla producentów.   
UWAGA: Załączniki do których odwołania są zawarte w dokumencie CPCC są przewodnikami, 
chyba, że w CPCC stwierdza się, że dany załącznik lub jego częśc są obowiązkowe. W tytułach 
takich załączników jest informacja, że są one obowiązkowe. Przewodniki do których odwołania 
są zawarte w dokumencie CPCC, aby  wskazywać producentom, jak spełnić wymagania, nie są 
dokumentami normatywnymi. 

d) Listy kontrolne GLOBALG.A.P.: 
- Dla punktów kontroli i kryteriów zgodności 
- Dla wymagań dla Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) (grupy producenckie oraz wiele 

lokalizacji z SZJ:  opisuje wymagania dla systemów zarządzania jakością. 
Powyższe dokumenty oraz dokumenty przystosowane do indywidualnych potrzeb z przytoczoną 
dosłownie treścią są stosowane podczas wszystkich  auditów, inspekcjiach oraz samoocen. 

e) Krajowy Przewodnik Interpretacyjny (KPI): Wyjaśnia i dostosowuje CPCC do danego kraju. 
Dostępne tylko w  krajach, w których zostały zatwierdzone przez odpowiednie Komitety 
Techniczne. Stosowanie Przewodnika staje się obowiązkowe zaraz po jego zatwierdzeniu i 
opublikowaniu. 

f)  Przepisy Ogólne GLOBALG.A.P. (ang. GR) (niniejszy dokument): Opisuje, jak przebiega proces 
certyfikacji oraz podaje wymagania dla systemów zarządzania jakością i związanych z tym 
kwestii. 

g) Zasady Szczegółowe GLOBALG.A.P. (np. Zasady dla Roślin Uprawnych, Zasady dla Żywca, 
Zasady dla Akwakultury, Zasady Produkcji Pasz Pełnoporcjowych): opisują przebieg procesu 
certyfikacji dla poszczególnyh zakresów.   

h) Nowości techniczne oraz aktualizacje wersji standardu wydawane przez Sekretariat 
GLOBALG.A.P. i zamieszczane na stronie GLOBALG.A.P. 

 
2.1  Nadzór nad dokumentacją 

a) Najnowsze wersje wszystkich dokumentów normatywnych mogą być pobrane bezpłatnie ze 
strony internetowej GLOBALG.A.P. 

b) Język: Wersja angielska dokumentów jest wersją oryginalną. Dokumenty GLOBALG.A.P. są 
tłumaczone na inne języki i publikowane na stronie internetowej GLOBALG.A.P. Po 
opublikowaniu, oficjalne dokumenty GLOBALG.A.P. są jedynymi dokumentami, z których będzie 
można korzystać przy certyfikacji GLOBALG.A.P. w danym języku. W przypadku rozbieżności 
między tłumaczeniami, obowiązuje wersja angielska.  

c) Zmiany w dokumentach.  
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1. Dokumenty normatywne są oznaczone za pomocą niepowtarzalnego kodu, numeru wersji 
oraz daty.  

2. Data podana w nazwie wersji oznacza datę publikacji dokumentu. Data podana w 
„Rejestrze uaktualnionych wydań” oznacza datę wejścia dokumentu w życie.  

3. Numer wersji: Zmiana pierwszej lub drugiej cyfry (np. zmiana z 4.1 na 5.0 lub z 5.0 na 5.1) 
oznacza zmiany w wymaganiach i dlatego zmianę wersji. Zmiana innych cyfr (np. zmiana z 
5.0 na 5.0.1) wskazuje aktualizację i nie wpływa na zmianę wymagań.  

4. Aktualizacje mogą być sporządzane niezależnie w dokumentach GR oraz CPCC ale 
zmiana wersji wpływa na wszystkie dokumenty normatywne.  

5. Aktualizacje są wysyłane do wszystkich zatwierdzonych przez GLOBALG.A.P. jednostek 
certyfikujących w formie oficjalnych komunikatów. Jednostki certyfikujące są zobowiązane 
do poinformowania swoich klientów o tych aktualizacjach.  

6. Podsumowanie zmian jest podane w “Rejestrze uaktualnionych wydań/wersji”. Jest on 
opublikowany jako oddzielny dokument przy aktualizacji wersji oraz na końcu dokumentu 
przy nowych wydaniach.  

 

3. OPCJE CERTYFIKACJI 

Każdy producent nieprzetworzonych produktów rolnych objętych zakresem standardu GLOBALG.A.P. 
może wystąpić o certyfikację GLOBALG.A.P. 
 

Dla celów certyfikacji GLOBALG.A.P. termin “producent” definiuje się następująco: Osoba (fizyczna) lub 
firma (spółka, producent indywidualny lub grupa producentów), która jest prawnie odpowiedzialna za 
procesy produkcyjne i produkty w danym zakresu]ie, które są sprzedawane przez tę osobę lub firmę. 
Termin „producenci” stosuje się także w niniejszych Przepisach Ogólnych do opisu przedsiębiorstw 
zajmujących się transportem żywych zwierząt i producentów pasz.  
 

Producenci mogą ubiegać się o certyfikację w ramach dwóch opcji (certyfikacja indywidualna lub grupowa 
w ramach GLOBALG.A.P. lub standardu poddanego benchmarkingowi). Podstawę opcji stanowi status 
osoby prawnej ubiegającej się o certyfikację. W Sekcji 5 opisano proces oceny w ramach każdej z tych 
opcji. 

 
3.1    Opcja 1 – Certyfikacja indywidualna 

a) Indywidualny producent ubiega się o certyfikację (GLOBALG.A.P. lub standardu podanego 
benchmarkingowi). 

b) Po zakończeniu procesu certyfikacji, indywidualny producent jest posiadaczem certyfikatu. 
 
3.1.1 Opcja 1 – Wiele lokalizacji bez wdrożonego SZJ 

a) Indywidualny producent lub jedna organizacja posiada kilka lokalizacji produkcyjnych, które nie 
działają jako oddzielne osoby prawne.  

 
3.1.2 Opcja 1 – Wiele lokalizacji z wdrożonym SZJ (patrz Część II) 

a) Indywidulany producent lub jedna organizacja posiada kilka lokalizacji produkcyjnych, które nie 
działają jako odrębne osoby prawne, ale posiadają wdrożony SZJ  

b) W takim przypadku, należy stosować zasady opisane w Przepisach Ogólnych Część II – 
Zasady SZJ. 
 

3.2  Opcja 2 (patrz Część II)  

a) Grupa producencka ubiega się o certyfikację grupową (GLOBALG.A.P. lub standardu 
poddanego benchmarkingowi). 

b) Taka grupa, jako osoba prawna, po certyfikacji jest posiadaczem certyfikatu.  
c) Grupa powinna mieć wdrożony SZJ oraz działać zgodnie z zasadami podanymi w Przepisach 

Ogólnych Część II – Zasady SZJ.  
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3.3  Standardy poddane benchmarkingowi 

Kategorie certyfikacji w ramach standardów poddanych benchmarkingowi wyjaśniono w Przepisach 
Benchmarkingu GLOBALG.A.P.  

4. PROCES REJESTRACJI 

4.1  Jednostki certyfikujące 

a) Na początku wnioskodawcy powinni dokonać wyboru zatwierdzonej przez GLOBALG.A.P. 
jednostki certyfikującej (JC). Dane kontaktowe zatwierdzonych oraz tymczasowo 
zatwierdzonych JC dostępne są na stronie internetowej GLOBALG.A.P. Wnioskodawca 
odpowiada za weryfikację, czy dana JC posiada zatwierdzenie dla danego zakresu.  

b) Wybrana JC jest odpowiedzialna za rejestrację producenta-wnioskodawcy w bazie danych 
GLOBALG.A.P., aktualizację danych, pobieranie opłat.  

4.2  Rejestracja  

4.2.1  Informacje ogólne 

a) Zgłoszenie powinno zawierać jako minimum dane wyszczególnione w Załączniku I.2 

(Wymagania dotyczące danych niezbędnych do rejestracji w GLOBALG.A.P.). Poprzez 
rejestrację wnioskodawca zobowiązuje się do stałego zachowywania zgodności z wymaganiami 
certyfikacji, informowania JC o aktualnych danych w przypadku zmiany i uiszczania 
odpowiednich opłat ustalonych przez GLOBALG.A.P. oraz przez JC. 

b) Informacje te będą wykorzystane przez GLOBALG.A.P. do nadania wnioskodawcy 
niepowtarzalnego numeru GLOBALG.A.P. (GGN), który jest niepowtarzalnym identyfikatorem 
we wszystkich działaniach związanych z GLOBALG.A.P.  

c) Każdy znaleziony obiektywny dowód wskazujący, że wnioskodawca nadużywa powoływania się 
na GLOBALG.A.P., będzie prowadził do wykluczenia wnioskodawcy z certyfikacji na okres 12 
miesięcy od daty znalezienia takiego dowodu. Dodatkowo kandydat jest umieszczony w 
wykazie, który należy zawsze sprawdzić przed dokonaniem rejestracji w bazie danych. Każdy 
przypadek nadużycia będzie zakomunikowany członkom GLOBALG.A.P..  

d) Poufność, wykorzystywanie i ujawnianie danych: 
(i) Podczas rejestracji wnioskodawcy udzielają GLOBALG.A.P. oraz jednostkom 

certyfikującym pisemnej zgody na wykorzystanie swoich danych rejestracyjnych do 
użytku wewnętrznego oraz na potrzeby procedury sankcji. 

(ii) Wszystkie dane w bazie danych GLOBALG.A.P. są dostępne dla GLOBALG.A.P. i 
jednostki certyfikującej, z którą współpracuje producent lub grupa producencka i mogą 
być one wykorzystywane w procesach wewnętrznych i procedurach sankcji.  

(iii) Minimalny i obowiązkowy poziom ujawniania danych, a także dodatkowe informacje na 
temat zachowania poufności danych i ich wykorzystania, zdefiniowane są w Zasadach 
Dostępu do Danych i znajdują się pod adresem: www.globalgap.org/documents. 

(iv) Jeśli wnioskodawca (spółka, producent indywidualny lub członek grupy) nie wyraża 
zgody na minimalne udostępnianie danych, nie jest w zgodzie z Umową Podlicencji i 
Certyfikacji i nie może podlegać certyfikacji, ani należeć do grupy występującej o 
certyfikację.  

(v) GLOBALG.A.P. ani jednostki certyfikujące nie mogą bez pisemnej zgody wnioskodawcy 
ujawniać stronom trzecim żadnych danych, poza wymienionymi w punkcie (iii).  

(vi) Począwszy od obowiązywania wersji 5 GLOBALG.A.P., historia certyfikacji producentów 
(dane wcześniej dostępne publicznie poprzez narzędzie do sprawdzania ważności 
certyfikatów) będzie widoczna dla uczestników rynku. 

e) Umowa na usługi pomiędzy JC a producentem może być ważna na okres do 4 lat, z 
możliwością odnawiania umowy na kolejne okresy 4-letnie.   

f) Wnioskodawca: 
(i) Nie może zarejestrować tego samego produktu wiecej niż raz w różnych JC lub według 

różnych opcji certyfikacji. 

http://www.globalgap.org/documents
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(ii) Może zarejestrować różne produkty w różnych JC i / lub w ramach różnych opcji 
certyfikacji (np. możliwa jest rejestracja jabłek w ramach Opcji 1 i wiśni w ramach Opcji 2, 
jabłek w jednej JC, a wiśni w innej JC lub oba produkty w tej samej JC). 

(iii) Nie może zarejestrować miejsc produkcji lub członków grupy zlokalizowanych w różnych 
krajach w żadnej JC. Sekretariat GLOBALG.A.P. może zrobić wyjątek od tej zasady, po 
rozpatrzeniu każdego przypadku z osobna albo też kierując się Krajowym Przewodnikiem 
Interpretacyjnym. 

(iv) Może zarejestrować się ubiegając się o certyfikację łączoną według GLOBALG.A.P. IFA 
wersja V i według Standardu Bezpieczeństwa Żywności (ang. FSS) V 5 dla tego samego 
produktu, lecz jedynie w tej samej JC.  

(v) Może zarejestrować pewne produkty według standardu IFA, a inne według FSS. 
(vi) Nie może zarejestrować się tylko według FSS, jeśli poprzednio uzyskał certyfikację na 

zgodność z IFA dla tego samego produktu.  
Przykład: Jeśli wnioskodawca chce uzyskać certyfikat wg PSS na jabłka, które wcześniej 
były certyfikowane wg IFA, wówczas może zarejestrować jabłka tylko do łącznej 
certyfikacji  IFA oraz PSS. 

g) W celu dokonania rejestracji, wnioskodawca powinien spełnić wszystkie z poniższych 
warunków:  

(i) Złożyć w jednostce certyfikującej odpowiednie zgłoszenie, które zawiera wszystkie 
wymagane informacje.  

(ii) Podpisać z JC Umowę Podlicencji i Certyfikacji GLOBALG.A.P. wg najnowszej wersji 
(dostępnej na stronie internetowej GLOBALG.A.P.)  lub wnioskodawca powinien formalnie 
potwierdzić swoim podpisem przyjęcie i włączenie Umowy Podlicencji i Certyfikacji [do 
umowy] na umowie o świadczeniu usług z JC, a JC powinna dostarczyć producentowi 
kopię Umowy  Podlicencji i Certyfikacji. 

(iii) Uzyskać nadany przez GLOBALG.A.P. Numer (GGN), jeśli jeszcze nie posiada takiego 
numeru GGN lub Globalnego Numeru Lokalizacji (GLN)  

(iv) Wyrazić zgodę na piśmie na wniesienie opłaty rejestracyjnej GLOBALG.A.P., zgodnie z 
aktualną tabelą opłat GLOBALG.A.P. (dostępną na stronie internetowej GLOBALG.A.P.) 

h) W przypadku pierwszej certyfikacji i transferów, proces rejestracji powinien zostać zakończony 
przed rozpoczęciem inspekcji.  

i) W przypadku pierwszej rejestracji, JC powinna potwierdzić wniosek i nadać wnioskodawcy 
numer GGN w ciągu 28 dni kalendarzowych od daty otrzymania kompletnego wniosku. 

j) Miejsce produkcji jest zdefiniowane jako obszar produkcji (np. pola, działki, stawy, rancza), 
który stanowi własność lub dzierżawę i przede wszystkim jest zarządzany przez jeden podmiot 
prawny; i w którym są stosowane te same czynniki produkcji (takie jak np. zaopatrzenie w 
wodę, pracownicy, sprzęt, magazyny itp.). 
Jedno miejsce produkcji może obejmować kilka niestykających się ze sobą obszarów (które 
nie mają wspólnej granicy, nie stanowią ciągłego obszaru), jak również  w jednym miejscu 
produkcji możliwa jest produkcja więcej niż jednego produktu.  
Wszystkie miejsca produkcji, w których są (jest) uprawiany(e) produkt(y) objęte (y) zakresem 
certyfikacji GLOBALG.A.P. powinny zostać zidentyfikowane i zarejestrowane.  
Wymagania dla miejsc produkcji:  

(i) Wszystkie miejsca produkcji powinny stanowić własność danego podmiotu prawnego lub 
być przez niego dzierżawione i znajdować się pod jego bezpośrednią kontrolą. 

(ii) Dla miejsc produkcji, które nie są własnością danego podmiotu prawnego, powinien być 
podpisany dokument, zawierający wyraźne wskazanie, że właściciel danego miejsca 
produkcji nie ponosi żadnej odpowiedzialności, nie ma żadnego wpływu, ani też nie jest 
decyzyjny w sprawach działalności produkcyjnej na wydzierżawionym obszarze. Powinny 
także obowiązywać pisemne umowy pomiędzy poszczególnymi właścicielami miejsc 
produkcji, a podmiotem prawnym, które zawierają następujące elementy: 

• Nazwę posiadacza certyfikatu/ producenta - czlonka, a także identyfikację prawną. 
• Nazwę i/lub identyfikację prawną właściciela danego miejsca (produkcji). 
• Adres kontaktowy właściciela danego miejsca (produkcji). 
• Szczegółowe dane na temat poszczególnych miejsc produkcji. 
• Podpisy przedstawicieli obu stron. 

(iii) Posiadacz certyfikatu prawnie odpowiada za całą zarejestrowaną produkcję, włącznie z 
wprowadzeniem produktu na rynek. 
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k) Jednostkę postępowania po zbiorze (ang. PHU) definiuje się jako obiekty, w których 
przeprowadza się postępowanie po zbiorze. Jeżeli producent przeprowadza postępowanie po 
zbiorze z produktami objętymi Zakresem Certyfikacji GLOBALG.A.P. w więcej niż jednej 
jednostce postępowania po zbiorze, wszystkie takie jednostki postępowania po zbiorze powinny 
być zidentyfikowane i zarejestrowane. 

4.2.2 Rejestracja w nowej JC 

a) Jeśli uprzednio zarejestrowany producent zmienia JC lub występuje do nowej JC o certyfikację 
innego produktu, powinien przekazać nowej JC swój numer GGN nadany przez GLOBALG.A.P. 
Brak spełnienia tego wymogu będzie skutkował nałożeniem dodatkowej opłaty rejestracyjnej w 
wysokości 100 EURO w przypadku producenta w ramach Opcji 1 oraz 500 EURO w przypadku 
grupy producenckiej w ramach Opcji 2.  

b) Posiadacz certyfikatu, na którego nałożono sankcje, nie może zmienić JC, zanim ustępująca 
jednostka certyfikująca nie zamknie wszystkich niezgodności.  

c) Indywidualny producent będący członkiem grupy producenckiej nie ma prawa opuścić tej grupy 
i zarejestrować się w innej grupie (z tymi samymi zarejestrowanymi produktami), jeśli istnieją 
jakiekolwiek bieżące sankcje, nałożone na tego producenta przez grupę lub jeśli istnieją 
jakiekolwiek inne niezałatwione istotne kwestie, podniesione przez JC w stosunku do tego 
producenta. 

 
 4.3     Zakres zgłoszenia i certyfikacji 

4.3.1 Normy objęte Przepisami Ogólnymi GLOBALG.A.P.: 

Zakres Certyfikacji GLOBALG.A.P. obejmuje jak niżej:  
a) Certyfikacja GLOBALG.A.P. obejmuje kontrolowane procesy wytwarzania produktów 

pierwotnych (nieprzetworzonych), natomiast nie obejmuje łowiectwa dzikich zwierząt, połowu 
ryb żyjących w stanie naturalnym oraz zbierania roślin dziko rosnących.  

b) Tylko produkty znajdujące się w wykazie produktów GLOBALG.A.P., opublikowanym na stronie 
internetowej GLOBALG.A.P. mogą być zgłoszone do certyfikacji. Lista produktów nie jest 
ograniczona i może zostać rozszerzona na żądanie.  

c) Wyłącznie produkty wyprodukowane przez danego producenta. Producenci nie mogą uzyskać 
certyfikacji dla produktów innych niż te, które sami wyprodukowali. 

Dokument dotyczący Zintegrowanego Zapewnienia Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie (ang.IFA) 
i odnośnych Punktów Kontroli i Kryteriów Zgodności (CPCC) został podzielony na różne moduły, z 
których każdy obejmuje inne obszary lub poziomy działalności w miejscu produkcji. Moduły te są 
pogrupowane jak niżej: 

a) Moduły dotyczące zakresów: moduły obejmujące bardziej ogólne problemy dotyczące produkcji, 
które zostały szerzej potraktowane. Są to: Moduł Bazowy dla Gospodarstw, Moduł Bazowy dla 
Roślin Uprawnych, Moduł Bazowy dla Hodowli Żywego Inwentarza, Moduł Bazowy dla 
Akwakultury. 

b) Moduły dotyczące podzakresów: obejmują więcej informacji szczegółowych na temat produkcji, 
sklasyfikowanych według typu produktu. 

Standardy Bezpieczeństwa Żywności (FSS) obejmują jedynie elementy dotyczące bezpieczeństwa 
żywności w danym podzakresie standardów IFA (np. Standard Bezpieczeństwa Surowców Rolnych [ang. 
PSS Produce Safety Standard] obejmuje jedynie elementy bezpieczeństwa żywności z podzakresu 
Owoce i Warzywa). Norma dla CFM CPCC obejmuje wymagania dotyczące produkcji pasz 
pełnoporcjowych. 

 
4.3.2  Produkcja równoczesna [ang. Parallel Production (PP)] lub Własność równoczesna  [ang. 
Parallel Ownership (PO)] 

4.3.2.1 Definicje  
Produkcja równoczesna [ang. Parallel Production (PP)]:  
Produkcja równoczesna odnosi się do sytuacji, w której producenci indywidualni, producenci 
będący członkami grup producenckich lub grupy producenckie wytwarzają ten sam produkt, 
częściowo jako certyfikowany a częściowo jako niecertyfikowany. Za produkcję równoczesną 
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uważa się także sytuację, kiedy nie wszyscy członkowie grupy producenckiej, wytwarzającej 
produkt zarejestrowany do certyfikacji są objęci zakresem danej certyfikacji.  
Przykład: Producent uprawia jabłka. Tylko część produkcji jabłek będzie podlegała certyfikacji.  
 
Sytuacja, w której producent wytwarza jeden produkt jako certyfikowany, a inny produkt jako 
niecertyfikowany nie jest objęta Produkcją Równoczesną (np. certyfikowane jabłka i 
niecertyfikowane gruszki).  
 
Własność równoczesna [ang. Parallel Ownership (PO)]: 
Własność równoczesna występuje w sytuacji, kiedy producenci indywidualni, producenci będący 
członkami grup producenckich lub grupy producenckie dokonują zakupu niecertyfikowanych 
produktów, takich samych jak te, które uprawiają w ramach produkcji certyfikowanej.  
Przykład 1: Producent uprawia certyfikowane jabłka i dokonuje zakupu niecertyfikowanych jabłek 
od innego producenta (innych producentów).  
 
Nie uważa się za Własność równoczesną sytuacji, w której:  

 Producent/grupa producencka kupuje dodatkowe certyfikowane produkty od innych producentów 
certyfikowanych zgodnie z GLOBALG.A.P.  

 Certyfikowany producent świadczy usługę związaną z postępowaniem po zbiorze jako 
podwykonawca na rzecz producenta niecertyfikowanego tzn. certyfikowany producent nie 
dokonuje zakupu niecertyfikowanych produktów  

 
4.3.2.2 Rejestracja 
 
Każdy producent ubiegający się o certyfikację/posiadacz certyfikatu (producent indywidualny, producent 
posiadający wiele miejsc produkcji lub grupa producentów), który jest właścicielem (takich samych) 
produktów certyfikowanych w ramach GLOBALG.A.P. oraz niecertyfikowanych w ramach 
GLOBALG.A.P., w każdej chwili powinien zarejestrować Produkcję równoczesną (ang. PP) lub Własność 
równoczesną (ang. PO). 
 
4.3.2.2.1 Kroki Rejestracji 
 

(i) Producent powinien powiadomić odpowiednią JC o złożeniu wniosku dotyczącego PP/PO 
podczas procesu rejestracji. Grupy producenckie powinny też jednoznacznie przedstawić 
identyfikację swoich członków, będących producentami kupującymi/sprzedającymi 
niecertyfikowane produkty tego samego rodzaju jak te objęte zakresem certyfikacji (i 
dlatego, także te produkty, które muszą być rejestrowane w ramach „Własności 
równoczesnej” dla każdego producenta będącego członkiem grupy producenckiej).  

(ii) Jednostka certyfikująca powinna zarejestrować producenta (dla każdego produktu) w bazie 
danych GLOBALG.A.P. z odniesieniem do PP i / lub PO. 

(iii) Producenci mogą w każdym czasie zarejestrować Produkcję równoczesną / Własność 
równoczesną, jeśli rozpoczynają tego typu działalność, nie mogą jednak zastosować takiej 
rejestracji jako działania korygującego dla uniknięcia sankcji w przypadku stwierdzenia 
niezgodności.  
 

W przypadku wykrycia niezgodności producent podlega odpowiednim sankcjom, dopóki nie zostaną 
skutecznie wdrożone działania korygujące dla całości produkcji. 
Przykład 1. Podczas inspekcji u producenta, który nie zarejestrował PP/PO, JC stwierdza sprzedaż 
niecertyfikowanych produktów tego samego rodzaju, co produkty objęte certyfikatem producenta. W 
takim przypadku JC powinna natychmiast zawiesić producenta. Zawieszenie może zostać zdjęte tylko po 
dokonaniu rejestracji z odniesieniem do PP i / lub PO i po weryfikacji zachowania zgodności ze 
wszystkimi wymaganiami, dotyczącymi identyfikowalności i segregacji. 
Przykład 2. W czasie auditu stwierdzono niezgodność pewnej części produkcji i producent chce zacząć 
segregować te produkty oraz utrzymać certyfikat dla pozostałej części produkcji. Nie jest to możliwe i 
powinny być zastosowane zwykłe procedury sankcji i certyfikacji.   
 
W przypadku, gdy producenci zechcą zarejestrować PP/PO w okresie ważności certyfikatu (np. 
potrzebują zakupić produkty niecertyfikowane, a nie oczekiwali tego w momencie rejestracji), jednostki 
certyfikujące powinny przeprowadzić dodatkową inspekcję / audit w celu sprawdzenia mających 
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zastosowanie punktów kontroli oraz uaktualnienia informacji w bazie danych GLOBALG.A.P. i na 
papierowej wersji certyfikatu.  
 
W przypadku, gdy producenci zechcą zarejestrować Własność Równoczesną na początku sezonu, gdy 
nie mają pewności czy będą kupować niecertyfikowane produkty, jednostki certyfikujące powinny ocenić 
czy istnieją i są gotowe do wdrożenia procedury, zapewniające identyfikowalność oraz segregację 
W momencie rozpoczęcia zakupu produktów pochodzących z niecertyfikowanych źródeł, jednostki 
certyfikujące powinny żądać dowodów wdrożenia tych procedur (w postaci dokumentacji lub oceny na 
miejscu). 
 
4.3.2.3 Identyfikacja producentów rejestrujących PP i PO 
 
W celu walidacji certyfikatu stosowany jest numer GGN. Jest on udostępniany poprzez umieszczenie na 
produktach końcowych numeru GGN producenta tam, gdzie produkt jest efektem produkcji certyfikowanej 
(patrz AF 13.2. Identyfikacja produktów GLOBALG.A.P.), znakowanie to jest obowiązkowe dla wszystkich 
producentów, którzy zarejestrowali PP/PO.  
Rejestracja PP/PO powinna być wyszczególniona na certyfikacie papierowym i będzie również widoczna 
w trakcie walidacji certyfikatu online w bazie danych GLOBALG.A.P.  

 
4.3.2.4 Dodatkowe wymagania dla producentów rejestrujących PP i PO 
 
Wszystkie produkty powinny być powiązane z odpowiednim miejscem produkcji / Jednostką wykonującą 
postępowanie po zbiorze (ang. PHU), a produkty certyfikowane i niecertyfikowane powinny być przez cały 
czas w pełni rozdzielone. Producenci powinni być w stanie wykazać, że ich system śledzenia i 
rejestrowania gwarantuje pełną identyfikowalność i segregację. 
Postępowanie po zbiorze z produktami certyfikowanymi i niecertyfikowanymi jest możliwe w tym samym 
obiekcie. 
Produkcja równoczesna w jednym miejscu produkcji nie jest dozwolona. Możliwe wyjątki zostały 
wyjaśnione w odpowiednich zasadach dla poszczególnych zakresów. 

 

4.3.3 Ciężar dowodu 

a) W przypadku przekazania do Sekretariatu GLOBALG.A.P. informacji (np. o przekroczeniu MRL, 
skażeniu mikrobiologicznym itp.), dotyczących posiadacza certyfikatu GLOBALG.A.P., które 
mogą ewentualnie wpływać na status certyfikacji / złożone deklaracje, to posiadacz certyfikatu 
oraz odpowiednia JC odpowiadają za odparcie zarzutów, poprzez przeprowadzenie weryfikacji 
oraz dostarczenie dowodu zgodności ze standardem GLOBALG.A.P. 

b) Stwierdzone uwagi i wszelkie podjęte działania powinny zostać przekazane przez JC do 
Sekretariatu GLOBALG.A.P. w ustalonym terminie.  

c) Jeśli posiadacze certyfikatu i odpowiednie JC nie przedstawią wymaganych dowodów 
uzyskania zgodności w termienie wyznaczonym przez Sekretariat GLOBALG.A.P., zostaną 
poddani sankcjom według procedur nakładania sankcji opisanych w Przepisach Ogólnych 
GLOBALG.A.P.  

d) Jeśli dowodem są badania laboratoryjne, muszą one być przeprowadzone przez akredytowane 
laboratoria (ISO 17025), a próbki do badań powinna pobrać strona niezależna (zgodnie z 
zasadami podanymi w odpowiednich CPCC).  

 

5. PROCES OCENY 

W celu uzyskania certyfikatu, zarejestrowana strona powinna przeprowadzić albo samoocenę (Opcja 1 
oraz Opcja 1 dla wielu lokalizacji bez SZJ) albo inspekcję wewnętrzną/audity wewnętrzne  (Opcja 1 dla 
wielu lokalizacji z SZJ oraz Opcja 2), a także poddać się inspekcjom/auditom przeprowadzonym przez 
wybraną jednostkę certyfikującą.  

Podczas takich ocen, z wyjątkiem samooceny, należy podać komentarz dla wszystkich punktów kontroli 
stanowiących wymagania podstawowe oraz dla wszystkich niezgodnych i nie mających zastosowania 
punktów kontroli stanowiących wymagania drugorzędne. 
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5.1  Opcja 1 – Pojedyncze miejsca oraz wiele lokalizacji bez SZJ  

a) Ta sekcja stosuje się do wnioskodawców, którzy są jednym podmiotem prawnym (producent 
indywidualny lub zakład), posiadają pojedyncze miejsca produkcji (gospodarstwo) lub wiele 
lokalizacji, które nie stanowią odrębnych podmiotów prawnych i funkcjonują bez wdrożonego 
SZJ. 
 

b) Zestawienie ocen, które muszą być przeprowadzone przed wydaniem certyfikatu (ocena 
wstępna), a następnie corocznie (kolejne oceny): 

 Oceny (wstępne i kolejne)  

Samoocena przez 
producenta 

1 Cały zakres (wszystkie  zarejestrowane miejsca) 

Zewnętrznie przez 
JC 

2 Zapowiedziana inspekcja całego zakresu (wszystkich zarejestrowanych 
miejsc) 
 

3 Po wstępnej certyfikacji: niezapowiedziana inspekcja (przynajmniej 10% 
posiadaczy certyfikatów)  

5.1.1 Samooceny. 

a) Samoocena powinna:  
(i) Obejmować wszystkie zarejestrowane miejsca, produkty i procesy objęte zakresem 

certyfikacji celem weryfikacji zgodności z wymaganiami zawartymi w mających zastosowanie 
punktach kontroli. 

(ii) Być przeprowadzona przez lub w ramach odpowiedzialności producenta. 
(iii) Być przeprowadzona przed inspekcją wstępną, a potem przynajmniej raz do roku przed 

zapowiedzianymi kolejnymi inspekcjami, zgodnie z pełną listą kontrolną (wymagania 
podstawowe i drugorzędne oraz zalecenia) dla wszystkich mających zastosowanie zakresów 
i podzakresów oraz zarejestrowanych obszarów. Wypełniona lista kontrolna powinna być 
przez cały czas dostępna do wglądu na miejscu. 

(iv) Lista kontrolna do samooceny powinna zawierać uwagi na temat zaobserwowanych 
dowodów, dotyczących wszystkich punktów kontroli, które nie mają zastosowania i punktów 
kontroli gdzie występują niezgodności.  

5.1.2 Inspekcje prowadzone przez jednostkę certyfikującą  

a) Inspekcje te (zapowiedziane i niezapowiedziane) powinny być przeprowadzone przez inspektora 
lub auditora z JC (patrz wymagania dla inspektora i auditora JC w Części III) 

(i) JC powinna dokonać inspekcji obejmującej pełną listę kontrolną (wymagania podstawowe i 
drugorzędne oraz zalecenia) dla wszystkich mających zastosowanie zakresów i 
podzakresów. 

(ii) Inspekcja powinna obejmować:  
a) Wszystkie przyjęte produkty i procesy produkcji; 
b) Wszystkie zarejestrowane miejsca produkcji; 
c) Każdą zarejestrowaną jednostkę postępowania z produktem po zbiorze; 
d) Tam, gdzie zasadne, miejsca związane z administracją. 

5.1.2.1 Inspekcje zapowiedziane 

Każdy producent powinien podlegać jednej zapowiedzianej inspekcji przez jednostkę certyfikującą w 
trakcie oceny wstępnej, a później jednej inspekcji w raz roku. 
JC może podzielić zapowiedziane inspekcje (zarówno wstępną jak i późniejsze) na 2 moduły, które 
powinny być sprawdzane przez tego samego auditora/inspektora:  

(i) Moduł poza miejscem [produkcji]: składa się z przeglądu w biurze dokumentacji przysłanej 
przez producenta do JC przed inspekcją; dokumentacja powinna obejmować samoocenę, 
oceny ryzyka, procedury wymagane w poszczególnych punktach kontroli, Plan 
Weterynaryjny dotyczący Zdrowia (o ile stosowny), program badań laboratoryjnych 
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(częstotliwość, parametry, lokalizacje), raporty z badań, pozwolenia, wykaz stosowanych 
leków, wykaz stosowanych środków ochrony roślin, dowód akredytacji laboratorium, 
certyfikaty lub raporty z inspekcji dotyczące podzlecanych czynności, zapisy stosowania 
środków ochrony roślin/nawozów/leków itp. Moduł oceny poza miejscem produkcji powinien 
być przeprowadzony nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed przeprowadzeniem modułu 
inspekcji na miejscu. 

(ii) Moduł na miejscu: obejmuje kontrolę na miejscu pozostałych punktów z listy kontrolnej, 
proces produkcji na miejscu i weryfikację informacji ocenianych poza miejscem [produkcji].  

Powodem, dla którego stosuje się dwa moduły jest skrócenie czasu spędzonego na miejscu, choć 
całkowity czas trwania kontroli nie zostanie skrócony. 
JC decyduje, czy będzie oferować swoim klientom możliwość oceny według modułu przeprowadzanego 
poza danym miejscem [produkcji]. W przypadku, gdy JC oferuje swoim klientom moduł oceny 
wykonywanej poza miejscem produkcji, jego zastosowanie powinno być wzajemnie uzgodnione z 
każdym producentem. 
Producent ma prawo nie wysyłać niektórych wymaganych dokumentów do JC, jeśli są one uważane za 
poufne. W takim przypadku informacje te powinny być przedstawione podczas inspekcji na miejscu. 
(Patrz również opis modułu wykonywanego poza miejscem produkcji w Przepisach Ogólnych, Część 
III). 

5.1.2.2 Inspekcje niezapowiedziane 

(i) Jednostka certyfikująca powinna przeprowadzić rocznie minimum 10% niezapowiedzianych 
inspekcji wśród wszystkich producentów certyfikowanych przez daną JC dla każdego 
zakresu w ramach Opcji 1 bez wdrożonego SZJ w ciągu 12 miesięcy ważności certyfikatów.  

(ii) Jeżeli Sekretariat GLOBALG.A.P. zatwierdził skróconą listę kontrolną, JC powinna dokonać 
inspekcji wymagań podstawowych i drugorzędnych dla mających zastosowanie zakresów i 
podzakresów. W przypadku stwierdzenia niezgodności postępowanie będzie takie samo, jak 
w czasie inspekcji zapowiedzianej. 

(iii) JC może poinformować wcześniej danego producenta o zamiarze dokonania inspekcji. 
Powiadomienie nastąpi nie wcześniej niż na 48 godzin (2 dni robocze) przed inspekcją. W 
wyjątkowych przypadkach, kiedy proponowana data nie jest możliwa do zaakceptowania 
przez producenta (z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn), producent będzie 
mieć jeszcze jedną możliwość uzyskania informacji o niezapowiedzianej inspekcji. 
Producent powinien otrzymać pisemne ostrzeżenie, jeśli pierwszy proponowany termin 
inspekcji nie został zaakceptowany. Producent otrzyma wówczas jeszcze jedno 
powiadomienie na 48 godzin przed inspekcją. Jeśli inspekcja nie może odbyć się z 
nieuzasadnionych powodów, zostanie wydane zawieszenie dla wszystkich produktów.  

 
5.1.2.3  Program Korzyści z udziału w inspekcjach niezapowiedzianych 

(i) Producenci mogą zdecydować się na uczestnictwo w Programie Korzyści z udziału w 
inspekcjach niezapowiedzianych. JC poinformuje producenta o tej możliwości i zaoferuje 
Program Korzyści z udziału w inspekcjach niezapowiedzianych. 

(ii) W ramach Programu Korzyści z udziału w inspekcjach niezapowiedzianych producenci 
będą wyłączeni z puli dodatkowym 10% niezapowiedzianych inspekcji. Jednak roczna 
inspekcja będzie niezapowiedziana przy zastosowaniu takich samych zasad jak te opisane 
w punkcie 5.1.2.2. Może to pozwolić jednostkom certyfikującym obniżyć wysokość opłat z 
tytułu inspekcji. (Patrz także opis Programu Korzyści z udziału w inspekcjach 
niezapowiedzianych w Przepisach Ogólnych część III). 

(iii) Inspekcje w ramach Programu Korzyści z udziału w inspekcjach niezapowiedzianych 
powinny być zawsze przeprowadzane przy zastosowaniu całej listy kontrolnej IFA według 
odpowiednich zakresów i podzakresów. 

(iv) Uczestnicy Programu Korzyści z udziału w inspekcjach niezapowiedzianych są wyłączeni z 
metodologii modułu inspekcji poza miejscem produkcji. 

(v) Uczestnictwo w Programie Korzyści z udziału w inspekcjach niezapowiedzianych zostaje 
odnotowane, jako atrybut w bazie danych GLOBALG.A.P. 

(vi) W uzasadnionych przypadkach (np reklamacja skutkująca odpowiednimi działaniami) 
jednostki certyfikujące nadal zachowują prawo wyznaczenia niezapowiedzianych inspekcji 
w okresie ważności certyfikatu. 
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(vii) Jeżeli producent powinien również być poddany auditowi dodatkowemu, a zasady 
dotyczące auditu dodatkowego wyraźnie wykluczają dodatkowe niezapowiedziane oceny, 
producent nie będzie mógł wówczas uczestniczyć w Programie Korzyści z udziału w 
inspekcjach niezapowiedzianych. 

 
5.2  Opcja 2 oraz Opcja 1 dla wielu lokalizacji z SZJ 

a) Ta część stosuje się do grup oraz indywidualnych producentów posiadających wiele lokalizacji, 
którzy wdrożyli SZJ spełniający wymagania zawarte w Części II Przepisów Ogólnych.  

b) Wnioskodawca odpowiada za zapewnienie, że wszyscy producenci i miejsca produkcji objęte 
zakresem certyfikacji przez cały czas spełniają wymagania certyfikacji. 

c) JC nie prowadzi inspekcji u wszystkich producentów lub we wszystkich miejscach produkcji, a tylko u 
ich próby. Tak więc JC nie odpowiada za określenie zgodności u każdego producenta czy w każdym 
miejscu produkcji (ta odpowiedzialność leży po stronie wnioskodawcy). JC powinna ocenić, czy 
wnioskodawca właściwie przeprowadził kontrole wewnętrzne.   

d) Zestawienie ocen, które muszą być przeprowadzone przed wydaniem certyfikatu (ocena wstępna), 
a następnie corocznie (kolejne oceny): 

 

 Ocena wstępna  Kolejne oceny 

Wewnętrznie przez 
grupę 
producentów oraz 
w ramach Opcji 1 
dla wielu lokalizacji 
z SZJ 

1. Audit wewnętrzny SZJ 
2. Wewnętrzna inspekcja każdego 

zarejestrowanego producenta / 
miejsca produkcji oraz wszystkich 
miejsc, w których prowadzone są 
działania po zbiorze 

 

1. Audit wewnętrzny SZJ 
2. Wewnętrzna inspekcja każdego 

zarejestrowanego producenta / 
miejsca produkcji oraz  wszystkich 
miejsc, w których prowadzone są 
działania po zbiorze 

 

Zewnętrznie przez 
JC  

Pierwsza wizyta 
1. Zapowiedziany audit SZJ + 

pierwiastek kwadratowy z łącznej 
liczby jednostek, w których 
aktualnie są wykonywane 
działania po zbiorze. 

2. zapowiedziana inspekcja liczby 
producentów będącej (minimum) 
pierwiastkiem kwadratowym z 
łącznej liczby zarejestrowanych 
producentów/miejsc produkcji.  

 
Druga wizyta (nadzorująca) 
3. Inspekcja nadzorująca liczby 

producentów stanowiącej 
(minimum) 50% pierwiastka 
kwadratowego z liczby 
certyfikowanych producentów 
/miejsc produkcji. 

 

Pierwsza wizyta 
1. Zapowiedziany audit SZJ 
2 a) W przypadku sankcji z wcześniejszej 
wizyty nadzorującej: inspekcja liczby 
producentów (minimum) będącej 
pierwiastkiem kwadratowym z faktycznej 
liczby producentów / miejsc produkcji; 
lub 
2 b) Jeśli w trakcie poprzedniej wizyty 
nadzorującej nie nałożono sankcji: inspekcja 
liczby producentów będącej (minimum) 
pierwiastkiem kwadratowym z faktycznej 
liczby producentów / miejsc produkcji, 
pomniejszonej o liczbę producentów / miejsc 
produkcji, gdzie przeprowadzono inspekcję 
podczas poprzedniej wizyty nadzorującej. 
 
Druga wizyta (nadzorująca) 
 
3. Inspekcja nadzorująca liczby 

producentów stanowiącej (minimum) 50% 
pierwiastka kwadratowego z faktycznej 
liczby posiadających certyfikaty 
producentów / miejsc produkcji  
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 Ocena wstępna  Kolejne oceny 

Zewnętrznie 
[prowadzone] 
przez JC inspekcje 
jednostek 
wykonujących 
działania po 
zbiorze  

W czasie pierwszej lub drugiej wizyty:  
 
Jeśli istnieje tylko jedna centralna jednostka prowadząca działania po zbiorze, 
powinna ona być poddana inspekcji co roku w trakcie wykonywania tych działań. 
Jeżeli istnieje więcej niż jedna jednostka prowadząca działania po zbiorze, powinna 
być przeprowadzona inspekcja liczby centralnych jednostek, będacej pierwiastkiem 
kwadratowym z łącznej liczby zarejestrowanych takich centralnych jednostek. 
 
W przypadku, gdy postępowanie z produktem po zbiorze nie odbywa się centralnie, 
ale w gospodarstwach producentów bedących członkami, wówczas czynnik ten 
powinien być uwzględniony przy określaniu próby producentów, która ma zostać 
poddana inspekcji.  
 
W przypadku akwakultury każda jednostka wykonująca czynności po zbiorze powinna 
podlegać inspekcji co roku w trakcie prowadzenia takich działań.  
 

Niezapowiedziane 
audity SZJ 
prowadzone przez 
JC 

Dodatkowe niezapowiedziane audity SZJ u 10% posiadaczy certyfikatów z SZJ 

 

5.2.1 Oceny wewnętrzne 

a) Wnioskodawca przeprowadzi wewnętrzne oceny u wszystkich producentów / miejsc produkcji w 
celu zweryfikowania i zapewnienia zgodności z wymaganiami certyfikacji.  

b) Oceny wewnętrzne będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Części II. 
Przepisów Ogólnych  zgodnie z sekcjami 5 i 6 i będą obejmowały: 
(i) Minimum jeden audit wewnętrzny SZJ przeprowadzony przez wewnętrznego auditora, 

zanim JC dokona pierwszego auditu i w następnych latach jeden audit rocznie. 
(ii) Minimum jedna wewnętrzna inspekcja u każdego zarejestrowanego producenta/ w 

miejscu produkcji oraz w jednostce dokonującej działania po zbiorze (ang. PHU) 
przeprowadzona przez wewnętrznego inspektora, zanim JC dokona pierwszej inspekcji 
oraz następnie jedna inspekcja rocznie.  

5.2.2 Audit Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) przez Jednostkę Certyfikującą  

a) Audit (zapowiedziany i niezapowiedziany) powinien być przeprowadzony przez auditora z 
jednostki certyfikującej (patrz wymagania dla auditora JC w Części III)  

b) Audit (zapowiedziany i niezapowiedziany) powinien być przeprowadzony w oparciu o listę 
kontrolną SZJ, która jest dostępna na stronie internetowej GLOBALG.A.P.  

 
5.2.2.1 Zapowiedziane audity SZJ 

JC przeprowadzi jeden zapowiedziany audit SZJ w trakcie wstępnej oceny i jeden audit rocznie w 
następnych latach. 
JC może podzielić zapowiedziane kontrole na dwa moduły, które zostaną zweryfikowane przez 
tego samego auditora: 
(i) Moduł poza miejscem [produkcji]: składa się z oceny w biurze dokumentacji przysłanej 

przez producenta do JC przed auditem, obejmującej audit wewnętrzny, wewnętrzny 
rejestr zatwierdzonych producentów bedących członkami / miejsc produkcji, Deklarację w 
sprawie Polityki Bezpieczeństwa Żywności, oceny ryzyka, procedury wymagane w 
Przepisach Ogólnych część II, system monitorowania pozostałości (częstotliwość, 
parametry, program pobierania próbek), raporty z badań pozostałości, pozwolenia, wykaz 
stosowanych leków, wykaz stosowanych środków ochrony roślin, dowód akredytacji 
laboratorium i certyfikaty lub raporty z inspekcji podzleconych działań itp. 
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(ii)  Moduł na miejscu: obejmuje audit na miejscu pozostałych punktów z listy kontrolnej SZJ, 
a także weryfikację informacji ocenianych poza danym miejscem, a ponadto [badanie] 
sposobu działania systemu zarządzania na miejscu (np. inspekcje wewnętrzne, 
identyfikowalność, segregacja i bilans masy, centralne jednostki prowadzące działania po 
zbiorze itp.).  

Powodem, dla którego stosuje się dwa moduły jest skrócenie czasu spędzonego na 
miejscu, choć całkowity czas trwania kontroli nie zostanie skrócony. 
JC decyduje, czy będzie oferować swoim klientom możliwość oceny według modułu 
przeprowadzanego poza danym miejscem. W przypadku, gdy JC oferuje swoim klientom 
moduł oceny wykonywanej poza miejscem, jego zastosowanie powinno być wzajemnie 
uzgodnione z każdym producentem. 
Producent ma prawo nie wysyłać niektórych wymaganych dokumentów do JC, jeśli są one 
uważane za poufne. W takim przypadku informacje te powinny być przedstawione podczas 
inspekcji na miejscu. 
(Patrz również opis modułu wykonywanego poza miejscem produkcji w Przepisach 
Ogólnych, Część III). 

 
5.2.2.2 Niezapowiedziane audity SZJ  

(i) JC powinna przeprowadzić raz do roku dodatkowy niezapowiedziany audit SZJ u 
minimum 10% certyfikowanych grup producentów oraz producentów posiadających wiele 
lokalizacji z SZJ. 

(ii) Postępowanie w przypadku wykrycia niezgodności będzie takie samo jak w przypadku 
auditu zapowiedzianego. 

(iii) JC może powiadomić posiadacza certyfikatu. Powiadomienie nastąpi nie wcześniej niż 
na 48 godzin (2 dni robocze) przed planowaną wizytą. W wyjątkowych przypadkach, 
kiedy proponowana data nie jest możliwa do zaakceptowania przez producenta (z 
powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn), producent będzie mieć jeszcze 
jedną możliwość uzyskania informacji o niezapowiedzianej inspekcji nadzorującej. 
Producent powinien otrzymać pisemne ostrzeżenie, jeśli pierwszy proponowany termin 
inspekcji nie został zaakceptowany. Producent otrzyma wówczas jeszcze jedno 
powiadomienie na 48 godzin przed wizytą. Jeśli wizyta nie może odbyć się z 
nieuzasadnionych powodów, zostanie wydane całkowite zawieszenie.  

5.2.3 Inspekcje JC producentów lub miejsc produkcji  

a) Inspekcje przeprowadzi inspektor lub auditor z JC. 
b) Podczas WSZYSTKICH inspekcji JC dokona inspekcji według pełnej listy kontrolnej (wymagania 

podstawowe i drugorzędne oraz zalecenia) dla wszystkich mających zastosowanie zakresów i 
podzakresów.  

c) Inspekcja u wybranego producenta lub wybranego miejsca produkcji powinna obejmować 
wszystkie zaakceptowane produkty, procesy produkcyjne oraz, tam, gdzie stosowne, centralne 
jednostki wykonujące działania po zbiorze oraz miejsca administracji. 

d) Inspekcja wstępna lub pierwsza inspekcja wykonywana przez nową JC: Jako minimum 
inspekcja powinna objąć pierwiastek kwadratowy (lub też następną liczbę całkowitą zaokrągloną 
w górę, o ile występują miejsca po przecinku) z łącznej liczby producentów / miejsc produkcji 
objętych zakresem certyfikacji przed wydaniem certyfikatu. W okresie ważności certyfikatu 
powinna być przeprowadzona inspekcja nadzorująca (minimum) 50% pierwiastka kwadratowego 
z liczby certyfikowanych producentów / miejsc produkcji. 

e) Kolejne inspekcje:  
(i) JC powinna przeprowadzić coroczne zapowiedziane inspekcje zewnętrzne w każdej 

grupie producentów oraz u każdego producenta posiadającego wiele lokalizacji.  
(ii) Inspekcje należy podzielić na dwie odzielne wizyty w czasie jednego cyklu 

certyfikacyjnego, mając na celu podniesienie wiarygodności systemu: 

 Audit recertyfikujący  oraz 

 Inspekcje nadzorujące u producentów. 
Nie zmniejszają one minimalnej liczby koniecznych inspekcji w czasie cyklu 
certyfikacyjnego.  



Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.  
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P. 

 Kod ref. GR V5.1_July17; wersja polska 
PO Część I – Wymagania ogólne  
Strona: 15 z 39 

1
8
0
3
1
2
_
G

G
_
G

R
_
P

a
rt

_
I_

V
5
_
1
_
p
l 

(iii) Liczba producentów / miejsc produkcji podlegających inspekcji podczas cyklu 
certyfikacyjnego powinna być równa pierwiastkowi kwadratowemu z bieżącej liczby 
producentów / miejsc produkcyjnych (pogrupowanych ze względu na ten sam rodzaj 
działalności). Połowa z piewiastka kwadratowego liczby producentów / miejsc produkcji 
powinna być poddana inspekcji nadzorującej.  

(iv) Wielkość próby, jaka zostanie poddana następnemu regularnemu zapowiedzianemu 
auditowi przez JC może zostać zredukowana do liczby stanowiącej pierwiastek 
kwadratowy z bieżącej liczby producentów / miejsc produkcyjnych, pomniejszonej o 
liczbę producentów / miejsc produkcyjnych, gdzie przeprowadzono inspekcje 
nadzorujące, pod warunkiem, ze zostaną spełnione następujące wymagania wstępne: 

 W dniu przeprowadzenia inspekcji nadzorującej u producentów / w miejscach 
produkcyjnych nie zostały stwierdzone żadne niezgodności; oraz 

 Wyniki auditu Systemu Zarządzania Jakością nie budzą wątpliwości, co do 
solidnego funkcjonowania całego SZJ.  

Przykład 1: W grupie producenckiej składającej się z 50 członków, inspekcji należy 
poddać 8 członków (pierwiastek kwadratowy z 50) w trakcie auditu początkowego. W 
czasie inspekcji nadzorującej 4 członków grupy (0,5 x 8) powinno zostać poddanych 
inspekcji niezapowiedzianej. Łączna liczba producentów poddanych inspekcji w 
pierwszym roku wynosi 12. W następnym roku, jeśli podczas 4 wcześniejszych inspekcji 
nadzorujących nie zostały wykryte niezgodności, JC powinna dokonać inspekcji u 4 
producentów w trakcie auditu recertyfikującego, a następnie u kolejnych 4 podczas 
inspekcji nadzorujących. 
Przykład 2: W grupie producenckiej składającej się z 5 członków, inspekcji należy poddać 
3 członków (pierwiastek kwadratowy z 5) w trakcie auditu wstępnego i 2 członków (0,5 x 
3) w trakcie następnej inspekcji nadzorującej. Jeśli w następnym roku całkowita liczba 
członków grupy zmniejszy się do 4 i nie zostaną wykryte żadne niezgodności podczas 
inspekcji nadzorującej, wówczas 1 producent i tak powinien zostać poddany inspekcji.   

(v) Zanim będzie możliwe podjęcie decyzji o certyfikacji, w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
należało przeprowadzić inspekcje u liczby producentów / miejsc produkcyjnych 
stanowiącej pierwiastek kwadratowy z łącznej liczby bieżącej liczby producentów / miejsc 
produkcyjnych.  

(vi) JC mogą podjąć decyzje o zwiększeniu wielkości próby w czasie inspekcji 
nadzorujących, jeśli zachodzi potrzeba zbadania czy niezgodność ma charakter 
systemowy czy też nie. 
 

5.3 Czas inspekcji 

5.3.1 Wstępna (pierwsza) inspekcja 

 

a) Niniejsza sekcja dotyczy producentów, którzy po raz pierwszy występują o certyfikację 
GLOBALG.A.P., lub producentów którzy chcą dodać nowy produkt do już istniejącego certyfikatu 
GLOBALG.A.P. W przypadku producenta zmieniającego swoją JC na inną, lub jeśli przechodzi 
on ze standardu IFA GLOBALG.A.P. na równoważną Zatwierdzoną Modyfikowaną Listę 
Kontrolną lub inny program (albo odwrotnie), nie uważa się, że jest to inspekcja wstępna, lecz 
kolejna.  

b) Żadna inspekcja nie może mieć miejsca, dopóki JC nie dokona akceptacji rejestracji 
wnioskodawcy.  

c) Przed wydaniem certyfikatu, każdy proces produkcyjny dla produktów zarejestrowanych i 
zatwierdzonych do certyfikacji po raz pierwszy, powinnien podlegać kompletnej ocenie (powinny 
zostać zweryfikowane wszystkie stosowne punkty kontroli).  

d) Produkt, który nie został jeszcze zebrany, nie może być włączony do certyfikatu (tzn. nie jest 
możliwe certyfikowanie przyszłego produktu).  

e) Do już istniejącego certyfikatu można dodać nowy produkt (Opcja 1 bez SZJ) w czasie 
niezapowiedzianej inspekcji lub w czasie inspekcji nadzorującej (Opcja 2 /Opcja 1 z SZJ) pod 
warunkiem, że zostaną sprawdzone wszystkie punkty kontroli stosownie dla danego produktu.  
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f) Wnioskodawca powinien posiadać zapisy począwszy od daty rejestracji lub za okres przynajmniej 
3 miesięcy przed przeprowadzeniem pierwszej inspekcji, o ile ten drugi jest dłuższy, a JC 
powinna je skontrolować. 

g) Produkty, które zostały zebrane / poddane ubojowi / przetworzone przed rejestracją w 
GLOBALG.A.P. nie mogą być przedmiotem certyfikacji.  

h) Zapisy dotyczące zbioru lub postępowania z produktem po zbiorze, zanim producent 
zarejestrował się w GLOBALG.A.P. nie są ważne.  

5.3.2 Kolejne inspekcje  

a) Przed wydaniem certyfikatu powinna zostać przeprowadzona coroczna kompletna ocena 
każdego procesu produkcji dla produktów zarejestrowanych i zaakceptowanych do certyfikacji 
(powinny zostać sprawdzone wszystkie stosowne punkty kontroli). Stosuje się to również do 
producentów zmieniających JC. 

b) Kolejna inspekcja może być przeprowadzona w dowolnej chwili w czasie trwania tzw. “okna 
inspekcji”, obejmującego okres 8 miesięcy: od 4 miesięcy przed upływem pierwotnego terminu 
ważności certyfikatu aż do 4 miesięcy po upływie pierwotnego terminu wygaśnięcia ważności 
certyfikatu (wyłącznie, jeśli JC dokona przedłużenia terminu ważności certyfikatu w bazie danych 
GLOBALG.A.P.).  
Przykład: data 1-szego certyfikatu to: 14 lutego 2015 (data wygaśnięcia certyfikatu: 13 lutego 
2016). 2-ga inspekcja może mieć miejsce w każdej chwili w okresie od 14 października 2015 do 
13 czerwca 2016, o ile przedłużono ważność certyfikatu.  

c) Pomiędzy 2 inspekcjami recertyfikującymi należy zachować okres minimum 6 miesięcy.  

 

6 PROCES CERTYFIKACJI 

6.1 Niespełnione wymagania (Non-compliances) i Niezgodności (Non-conformances) 

a) Niespełnione wymaganie (dotyczy punktu kontroli): Wymaganie drugorzędne lub zalecenie 
GLOBALG.A.P. nie spełnia wymagań zawartych w Kryterium Zgodności.  

b) Niezgodność (z Zasadami Certyfikacji GLOBALG.A.P.): Została naruszona zasada 
GLOBALG.A.P. niezbędna do uzyskania certyfikatu (patrz 6.2) (np. niezgodność z jednym 
wymaganiem podstawowym lub większą ich liczbą, albo stwierdzenie więcej niż 5% łącznej liczby 
wymagań drugorzędnych).  

c) Niezgodności z postanowieniami umowy (ang. Contractual Non-Conformances): Naruszenie 
któregokolwiek postanowienia umowy podpisanej w ramach kontraktu między JC oraz 
producentem, w odniesieniu do procedur związanych z GLOBALG.A.P. 
Przykładowe przypadki: obrót produktem, który nie spełnia wymagań prawnych, fałszowanie 
przez producenta informacji związanych z certyfikacją GLOBALG.A.P., niewłaściwe stosowanie 
znaku handlowego GLOBALG.A.P. lub brak wniesienia opłat wynikających z warunków umowy 
itp. 

 
6.2 Wymagania niezbędne do osiągnięcia i zachowania certyfikacji GLOBALG.A.P. 

Dokument Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności zawiera trzy rodzaje punktów kontroli: wymagania 
podstawowe, wymagania drugorzędne  oraz zalecenia . W celu uzyskania certyfikatu GLOBALG.A.P. 
wymagania te muszą być spełnione, jak niżej:   
Wymagania podstawowe: obowiązkowe jest uzyskanie 100% zgodności ze wszystkimi mającymi 
zastosowanie punktami kontroli, określonymi jako wymagania podstawowe oraz z punktami kontroli 
dotyczącymi SZJ.  
Wymagania drugorzędne: obowiązkowe jest uzyskanie 95% zgodności ze wszystkimi mającymi 
zastosowanie punktami kontroli, określonymi jako wymagania drugorzędne.  
Zalecenia: Nie określono procentowo minimalnego stopnia zgodności.  
Producent powinien przestrzegać wszystkich podpisanych umów (Umowy Podlicencji GLOBALG.A.P. 
oraz umowy o świadczeniu usług z JC według ich najnowszych wersji), a także wymagań określonych w 
aktualnej wersji Przepisów Ogólnych.  
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6.2.1 Obliczanie stopnia zgodności dla wymagań drugorzędnych   

a) W celu obliczenia (procentu zgodności) stosuje się następujący wzór:  

{ 

(Łączna liczba 
punktów kontroli 

będących 
wymaganiami 
drugorzędnymi 

dla 
poszczególnych 
podzakresów) 

_ 

 
(liczba uzyskanych 

niemających 
zastosowania punktów 
kontroli stanowiących 

wymagania 
drugorzędne) 

 

} x 5% = 

(Całkowita liczba 
dopuszczonych 
niezgodności z 

punktami kontroli 
będącymi 

wymaganiami 
drugorzędnymi) 

np. (Moduł dla Wszystkich Gospodarstw+Moduł Bazowy dla Roślin Uprawnych + Owoce i 
Warzywa: 122- 52 N/A [punkty, które nie mają zastosowania]) x 0.05 = 70 x 0.05 = 3.5.  

W tym przykładzie łączna liczba dopuszczonych niezgodności z punktami kontroli będącymi 
wymaganiami drugorzędnymi wynosi 3.5, co powinno zostać zaokrąglone do dołu. Zatem ten 
producent może mieć tylko 3 niezgodności z punktami kontroli stanowiącymi wymagania 
drugorzędne. 

70 stosownych punktów kontroli stanowiących wymagania drugorzędne – 3 niezgodności z 
wymaganiami drugorzędnymi = 67. Daje to nam poziom zgodności 95.7%, a gdybyśmy 
zaokrąglili 3.5 do 4, wówczas uzyskalibyśmy poziom zgodności wynoszący 94.2%, co jest 
niezgodne z zasadami certyfikacji. 

UWAGA: uzyskanej punktacji wynoszącej na przykład  94.8% nie można zaokrąglić do 95% 
(zaliczający certyfikację stopień zgodności) 

b) W każdym przypadku po inspekcji powinno zostać przedstawione obliczenie wskazujące 
zgodność (lub niezgodność).  

6.2.2 Stosowne punkty kontroli 

a) Punkty kontroli, które należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu procentowej zgodności z 
wymaganiami podstawowymi i drugorzędnymi, zależą od rodzaju produktu oraz zakresu 
certyfikacji. Wnioskodawca powinien zapewnić, że każde miejsce oraz każdy produkt spełnia 
wymagania certyfikacji. Zatem, przy obliczaniu procentowego poziomu zgodności należy 
uwzględniać wszystkie punkty kontroli mające zastosowanie dla każdego miejsca i każdego 
produktu.  
Przykład: Producent ubiegający się o certyfikat dla Owoców i Warzyw powinien uzyskać 
zgodność rzędu 100% z mającymi zastosowanie wymaganiami podstawowymi i 95% z mającymi 
zastosowanie wymaganiami drugorzędnymi we wszystkich trzech modułach łącznie – Module dla 
Wszystkich Gospodarstw (AF), Module Bazowym dla Roślin Uprawnych (JC) oraz Module dla 
Owoców i Warzyw (FV). 
Przykład 1: producent ubiegający się o certyfikat dla Pozostałych Roślin Uprawnych Zbieranych 
Mechanicznie oraz Bydła Mlecznego powinien uzyskać zgodność rzędu 100% ze stosownymi 
wymaganiami podstawowymi i 95% ze stosownymi wymaganiami drugorzędnymi:  

 W przypadku Roślin Uprawnych Zbieranych Mechanicznie: łącznie dla modułów – dla 
Wszystkich Gospodarstw (AF), Bazowego dla Roślin Uprawnych (CB) oraz dla Roślin 
Uprawnych Zbieranych Mechanicznie (CC).  

 W przypadku Bydła Mlecznego: łącznie dla modułów - dla Wszystkich Gospodarstw (AF), 
Bazowego dla Inwentarza Żywego (LB), dla Bydła i Owiec (CS) oraz dla Bydła Mlecznego 
(DY).   

Przykład 2: Producent ubiega się o certyfikat dla zielonej fasolki  i róż. Wykryto niezgodność z 
wymaganiami podstawowymi zawartymi w podzakresie dla Kwiatów i Roślin Ozdobnych. Róże 
nie mogą być objęte certyfikacją. Zieloną fasolkę można certyfikować, tylko JEŚLI 
odpowiedzialna JC uzasadni, że nie ma obaw, co do uczciwości producenta oraz produkcji jako 
całości na skutek braku zgodności z wymaganiem podstawowym w podzakresie Kwiatów i Roślin 
Ozdobnych. 
Przykład 3: Producent ubiega się o certyfikat dla trzody chlewnej i warzyw. Wykryto niezgodność 
z jednym wymaganiem podstawowym zawartym w Module dla Wszystkich Gospodarstw: 
producent nie może uzyskać certyfikatu ani dla trzody chlewnej ani dla warzyw.  
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b) W przypadku działań w ramach wielu lokalizacji (bez SZJ), poziom zgodności oblicza się dla 
całości działań w ramach jednej listy kontrolnej. Każdy mający zastosowanie punkt kontroli 
wspólny dla wszystkich miejsc, wymaga uwzględnienia we wszystkich tego rodzaju miejscach.  

c) W przypadku wielu lokalizacji z SZJ poziom zgodności oblicza się dla miejsca produkcyjnego w 
próbie. Każde miejsce produkcyjne powinno spełniać wymagania certyfikacyjne. Każdy punkt 
kontroli wspólny dla wszystkich miejsc powinien być uwzględniony w odniesieniu do wszystkich 
miejsc.  

d) W przypadku grupy producentów poziom zgodności oblicza się dla każdego producenta w próbie. 
Każdy producent powininien spełniać wymagania certyfikacji. Każdy mający zastosowanie punkt 
kontroli wspólny dla wszystkich producentów powinien być uwzględniony w odniesieniu do 
wszystkich producentów.  

 
6.3  Decyzja o certyfikacji 

a) JC powinna podjąć decyzję o certyfikacji w terminie maksymalnie 28 dni kalendarzowych po 
zamknięciu wszelkich niezgodności. W przypadku, gdy nie stwierdzono niezgodności w czasie 
inspekcji/auditu, oznacza to, że JC powinna podjąć decyzję najpóźniej w terminie 28 dni od 
zakończenia inspekcji/auditu.   

b) Wszelkie skargi lub odwołania pod adresem JC, będą następowały zgodnie z własną procedurą 
skarg i odwołań danej JC, którą każda z nich powinna posiadać i zakomunikować swoim 
klientom. W przypadkach braku właściwej reakcji ze strony JC, skargę można skierować do 
Sekretariatu GLOBALG.A.P. za pomocą zakładki GLOBALG.A.P. Incident/Complaint Form 
dostępnej na stronie internetowej GLOBALG.A.P. (www.globalgap.org). 

c) Możliwe jest wydanie certyfikatu według Standardu Bezpieczeństwa Żywności na podstawie 
wyników odpowiadających im inspekcji wg IFA, jeśli producent uzyska 100% zgodności ze 
wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami podstawowymi i 95% zgodności ze wszystkimi 
mającymi zastosowanie wymaganiami drugorzędnymi.  

 
6.4  Sankcje  

a) Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność, JC powinna nałożyć sankcje (ostrzeżenie, zawieszenie 
lub anulowanie), tak jak to wskazano w niniejszej sekcji.  

b) Producenci nie mogą zmienić JC do czasu satysfakcjonującego zamknięcia niezgodności, która 
doprowadziła do danej sankcji. 

c) WYŁĄCZNIE JC lub grupa producencka, która wydała sankcje ma prawo je uchylić, pod 
warunkiem, że istnieją dostateczne dowody na terminowe podjęcie właściwych działań 
korygujących (albo podczas kolejnej inspekcji lub na podstawie innych dowodów pisemnych lub 
wizualnych). 

d) W przypadku, gdy producent posiada certyfikat zarówno IFA jak i FSS, sankcje będą stosowane 
równocześnie w odniesieniu do certyfikacji IFA i FSS, jeżeli przyczyną sankcji jest niezgodność z 
wymaganiami certyfikacji w ramach FSS. 

 
6.4.1 Ostrzeżenie 

a) Ostrzeżenie wydaje się dla wszystkich przypadków wykrytych niezgodności (tzn. brak zgodności 
z Punktami Kontroli i Kryteriami Zgodności, Przepisami Ogólnymi lub warunkami umowy). 

b) W przypadku wykrycia niezgodności w trakcie inspekcji, producent powinien otrzymać 
ostrzeżenie w momencie ukończenia inspekcji w formie pisemnego tymczasowego raportu, który 
może zostać uchylony przez organ certyfikujący w JC. 

c) Inspekcja początkowa: 
(i) Jeżeli dany producent indywidualny lub grupa producentów nie będzie spełniać 100% 

wymagań podstawowych i 95% wymagań drugorzędnych w ciągu 28 dni od 
przeprowadzenia inspekcji początkowej, w bazie danych GLOBALGAP zostanie pokazany 
status „open non conformance” (otwarta niezgodność) 

(ii) Jeśli przyczyna ostrzeżenia nie zostanie usunięta w ciągu trzech (3) miesięcy, należy 
przeprowadzić pełną inspekcję zanim będzie możliwe wydanie certyfikatu.  

d) Kolejna inspekcja: 
(i) Niezgodności powinny być zamknięte w ciągu 28 dni kalendarzowych. 

http://www.globalgap.org/
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(ii) W przypadku niezgodności z warunkami umownymi, Przepisami Ogólnymi lub wymaganiem 
podstawowym, JC powinna podjąć decyzję co do terminu jaki wyznacza producentowi na 
zamknięcie niezgodności przed zawieszeniem certyfikatu. Okres ten nigdy nie powinien 
przekroczyć 28 dni i może ulec skróceniu w zależności od natężenia krytycznego charakteru 
niezgodności w zakresie bezpieczeństwa pracowników, środowiska i konsumentów. 
Natychmiastowe zawieszenie powinno zostać wydane w przypadku wystąpienia poważnego 
zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa pracowników, środowiska, 
konsumentów i / lub integralności produktu (czyli sprzedaży produktów niecertyfikowanych 
jako certyfikowanych). Zostanie to przekazane w oficjalnym piśmie ostrzegawczym. 

6.4.2 Zawieszenie produktu  

a) Jeżeli przyczyna ostrzeżenia nie zostanie usunięta w określonym wyznaczonym terminie 
(maksymalnie do 28 dni), JC lub grupa producencka powinna natychmiast nałożyć zawieszenie 
na członków danej grupy.  

b) JC może zdjąć nałożone przez siebie zawieszenie produktu na producentów i grupy 
producenckie. 

c) Grupa producencka może zdjąć zawieszenie produktu nałożone przez daną grupę na 
zaakceptowanych producentów danego produktu. 

d) Zawieszenie może być wydane na jeden, kilka lub wszystkie produkty objęte certyfikatem. 
e) Dany produkt indywidualnego producenta (pojedyncze miejsce lub wiele miejsc produkcyjnych) 

nie może być częściowo zawieszony, co oznacza, że Zawieszenie powinno dotyczyć całości 
produktu. 

f) W przypadku zastosowania zawieszenia, JC / grupa producencka powinna ustalić termin 
wyznaczony na dokonanie korekty (nie dłużej niż 12 miesięcy). 

g) W okresie zawieszenia, producentowi zabrania się używania logo/znaku handlowego ani też 
licencji/certyfikatu GLOBALG.A.P. czy innego dokumentu związanego w jakikolwiek sposób z 
zawieszonym produktem GLOBALG.A.P. 

h) Jeśli producent powiadomi JC o rozwiązaniu problemu skutkującego brakiem zgodności przed 
upływem wyznaczonego terminu, stosowne sankcje będą mogły zostać zniesione po 
przedstawieniu zadowalających dowodów i wykluczeniu problemu. 

i) Jeśli przyczyna zawieszenia nie zostanie usunięta w wyznaczonym terminie, nakłada się 
anulowanie produktu. 

j) Zawieszenie pozostaje tak długo, aż JC lub grupa producencka usuną zawieszenie lub  nałożą 
anulowanie [produktu]. 

 
6.4.2.1  Deklarowane przez producenta zawieszenie produktu  

(i) Producent lub grupa producencka mogą dobrowolnie zwrócić się do JC o zawieszenie 
jednego, kilku lub wszystkich produktów objętych certyfikatem (chyba, że JC już nałożyła 
sankcje). Może to mieć miejsce w przypadku, gdy producent ma problem z zapewnieniem 
zgodności ze standardem i potrzebuje czasu na zamknięcie niezgodności. 

(ii) Zawieszenie nie opóźnia daty odnowienia ani nie pozwala producentowi uniknąć wniesienia 
opłaty rejestracyjnej oraz innych stosownych opłat.  

(iii) Ostateczny termin zamknięcia niezgodności zostanie ustalony samodzielnie przez 
producenta / grupę producencką, a następnie powinien on zostać uzgodniony z 
odpowiednią(-imi) JC. 

(iv) Takie same zasady dotyczą członków grupy producenckiej, którzy mogą dobrowolnie 
zwrócić się do swojej grupy o czasowe zawieszenie ich produktu(-ów). Również w tym 
przypadku ostateczny termin zamknięcia niezgodności zostanie ustalony samodzielnie przez 
producenta dokonującego deklaracji, a następnie powinien zostać uzgodniony z grupą 
producencką, z uwzględnieniem SZJ grupy. 

(v) W Bazie Danych GLOBALG.A.P. dla odpowiednich produktów powinien pojawić się status 
“zawieszenie produktu deklarowane przez producenta”. 
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6.4.3 Anulowanie 

a) Anulowanie kontraktu następuje, gdy: 
(i) JC znajdzie dowody fałszerstwa i / lub braku zaufania, co do spełniania wymagań 

GLOBALG.A.P. lub 
(ii) Producent / grupa producencka nie mogą okazać dowodu przeprowadzenie skutecznych 

działań korygujących przed upływem terminu wyznaczonego przez JC /grupę producencką. 
b) Anulowanie kontraktu skutkuje całkowitym zakazem (dla wszystkich produktów, wszystkich 

miejsc) używania logo/znaku handlowego GLOBALG.A.P., licencji/certyfikatu czy też 
jakiegokolwiek urządzenia lub dokumentu, który mógłby wiązać się z GLOBALG.A.P. 

c) Producenci, na których nałożono sankcję w postaci anulowania kontraktu, nie mogą być 
zaakceptowani do certyfikacji GLOBALG.A.P. przed upływem 12 miesięcy od daty anulowania.  

 
6.5 Powiadomienia i odwołania 

a) Producent powinien albo rozwiązać problem związany z przekazanymi mu niezgodnościami lub 
też odwołać się do JC na piśmie w sprawie stwierdzonych niezgodności, z podaniem powodów 
odwołania. 

b) Jeśli problem związany z niezgodnościami nie zostanie rozwiązany w wyznaczonym terminie, 
nastąpi eskalacja sankcji. 

 
6.6 Nakładanie sankcji na jednostki certyfikujące 

a) GLOBALG.A.P. zastrzega sobie prawo nakładania sankcji na JC, na podstawie materiału 
dowodowego, co do nieprzestrzegania procedur lub klauzul Umowy o licencji i certyfikacji 
podpisanej między GLOBALG.A.P. a daną JC (jeśli potrzeba więcej informacji, patrz Przepisy 
Ogólne Część III). 

 
6.7 Certyfikat GLOBALG.A.P. oraz cykl certyfikacji 

a) Certyfikat GLOBALG.A.P. może zostać wydany wyłącznie wnioskującemu podmiotowi 
prawnemu.  

b) Nazwa firmy handlowej może opcjonalnie zostać wymieniona na certyfikacie tylko z poniższym 
oświadczeniem: ''Mogą być przedmiotem obrotu wyłącznie przez XYZ '' 

c) Jeśli miejsce produkcyjne zmienia właściciela, certyfikat nie jest przekazywany przez jednego 
właściciela innemu właścicielowi. W takim przypadku wymagana jest pełna inspekcja według 
zasad dla kolejnych inspekcji. Nowy podmiot prawny powinien uzyskać nowy numer GGN.  

d) Cykl certyfikacji wynosi 12 miesięcy, z zastrzeżeniem wszelkich sankcji oraz przedłużeń zgodnie 
z opisanym zakresem. 

e) Istnieje możliwość wydania certyfikatu Standardu Bezpieczeństwa Żywności V5 w oparciu o 
wyniki inspekcji IFA V5. 

6.7.1. Informacje na certyfikacie 

a) Papierowa wersja certyfikatu wydana przez JC powinna być zgodna z odpowiednimi szablonami 
zawartymi w Załączniku I.3. Format certyfikatu może być różny, ale powinien zawierać te same 
informacje.  

b) Papierowa wersja certyfikatu powinna zawierać informacje zgodne z GLOBALG.A.P. Database 
dla właściwego unikalnego numeru GGN, dostępne w momencie wydania certyfikatu.  

c) Zakres certyfikacji powinien być jasno określony na certyfikacie.  
d) Data decyzji o certyfikacji: Data podjęcia przez JC decyzji o certyfikacji, po zamknięciu 

wszystkich niezgodności (np. 08 lutego 2015). 
e) Data ważności od: 

(i) Certyfikacja początkowa: początkowa data ważności jest datą podjęcia przez JC decyzji 
o certyfikacji (np. 8 lutego 2016). 

(ii) Kolejne certyfikacje: termin „data ważności od” dla wydanych kolejnych certyfikatów 
zawsze powinien odwoływać się do „daty ważności od” na oryginalnym certyfikacie (np. 8 
lutego 2016, 8 lutego 2017 itd.), z wyjątkiem sytuacji, gdy decyzja o certyfikacji zostaje 
podjęta po wygaśnięciu ważności poprzedniego certyfikatu. W takim przypadku termin 
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„data ważności od” powinien pokrywać się z datą podjęcia decyzji o certyfikacji. (np. data 
ważności poprzedniego certyfikatu: 07 lutego 2016; data podjęcia decyzji o certyfikacji: 
25 lutego 2016; data, od której ważny jest certyfikat to 25 lutego 2016; Data ważności do: 
7 lutego 2017). 

(iii) Jeśli w okresie ważności certyfikatu zostanie dodany nowy produkt, cykl certyfikacji 
(ważny od - ważny do) pozostaje bez zmian. Jeżeli JC chce zaznaczyć, że są 
certyfikowane nowe, dodane produkty i dodano je później niż podano to w oryginalnej 
dacie „data ważności od”, istnieje możliwość, aby dodać indywidualną datę ''data 
ważności od'' dla każdego produktu na papierowym certyfikacie. Są to dobrowolne i 
dodatkowe informacje, np.: certyfikat jest ważny od 1 stycznia 2016 roku dla pomarańczy. 
Pomidory dodano w dniu 1 marca 2016. Data ważności oryginalnego certyfikatu "data 
ważności od 1 stycznia 2016" pozostaje. Pomidory mogą być oznaczone na certyfikacie 
papierowym jako: data ważności od 1 marca 2016 roku''. 

f) Data ważności do: 
(i) Certyfikacja początkowa: data, od której ważny jest certyfikat  plus 1 rok minus 1 dzień. 

JC może skrócić cykl certyfikacji i ważność certyfikatu, natomiast nie może przedłużyć 
daty ważności certyfikatu.  

(ii) Kolejne certyfikacje: „data ważności do” wydanych kolejnych certyfikatów zawsze 
powinien odwoływać się do „daty ważności do” na oryginalnym certyfikacie (np. 07 lutego 
2016, 07 lutego 2017 itd.).  

g) Jeżeli producent posiada certyfikaty dla różnych produktów przyznane przez różne JC, certyfikaty 
mogą mieć różne cykle certyfikacyjne (ważny od - ważny do). 

h) W przypadku, gdy producent uzyskał certyfikat łączący standard IFA V5 oraz FSS V5, „daty 
ważności do” obu certyfikatów powinny ze sobą korespondować.  

 

6.7.2. Przedłużenie daty ważności certyfikatu:  

a) Data ważności może być przedłużona poza okres 12 miesięcy (maksymalnie o dalsze 4 
miesiące), wyłącznie, jeśli istnieje ku temu ważny powód, który powinien zostać 
udokumentowany. Poniżej podano powody, które jako jedyne można uznać za ważne: 

(i) JC chce zaplanować inspekcję/audyt na miejscu po wygaśnięciu certyfikatu w celu 
dokonania obserwacji określonej części procesu produkcyjnego, ponieważ nie był on 
poddany obserwacji podczas poprzedniej inspekcji /auditu, lub dlatego, że jest on 
uważany za proces wysokiego ryzyka ze względu na bezpieczeństwo produktu lub aby 
mieć możliwość oceny nowo dodanego produktu, procesu lub nowego lub jakiegoś 
konkretnego członka grupy producenckiej. 

(ii) JC potrzebuje możliwości przedłużenia pewnych certyfikatów z powodu ograniczonych 
zasobów. 

(iii) JC nie była w stanie przeprowadzić inspekcji /auditu na miejscu i / lub producent nie był w 
stanie przyjąć inspekcji / auditu JC z powodu okoliczności pozostających poza jego 
kontrolą (siły wyższej), np.: klęski żywiołowej, niestabilności politycznej w regionie, 
epidemii lub niedostępności producenta ze względów zdrowotnych. 

b) Na wniosek producenta, JC (która wydała przedłużony certyfikat) ponownie akceptuje produkt w 
bazie danych GLOBALG.A.P. do następnego pełnego cyklu w oryginalnym terminie ważności 
certyfikatu. 

c) Powinna zostać wniesiona pełna opłata rejestracyjna na następny cykl. 
d) Producent podlega ponownej inspekcji w trakcie tego przedłużonego okresu. 
e) Producent nie może zmienić JC w cyklu następującym po tym, dla którego zostało przyznane 

przedłużenie. 
f) Jeśli nie został przedłużony ani ponownie zaakceptowany, certyfikat wygaśnie a następna 

inspekcja (prowadzona przez tę samą JC) odbędzie się w okresie krótszym niż 12 miesięcy po 
dacie wygaśnięcia certyfikatu i powinien rozpocząć się nowy cykl certyfikacji. Stary cykl 
certyfikacji może być przywrócony przez przyznanie takiej samej jak uprzednio daty „ważny do”. 
Cykl pozostaje taki sam, jeśli certyfikat został przedłużony. Jeśli certyfikat wygaśnie na dłużej niż 
12 miesięcy, JC musi stosować reguły obowiązujące dla wstępnej (pierwszej) inspekcji. 
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6.7.3. Utrzymanie certyfikacji GLOBALG.A.P. 

a) Rejestracja producenta i proponowanych produktów w ramach odpowiednich zakresów powinna 
być potwierdzona corocznie przed datą wygaśnięcia certyfikatu, zgodnie z warunkami 
wyjaśnionymi w sekcji 4.2. i 4.3. 

b) Inspektor powinien co roku wypełnić pełną listę kontrolną oraz przeprowadzić pełen proces 
weryfikacji.  

 

7 POWIERNICY PRODUCENTÓW 

a) Producenci/ grupy producenckie mogą korzystać z usług konsultantów podczas wdrażania i 
utrzymywania certyfikacji. Tymi konsultantami mogą być licencjonowani przez GLOBALG.A.P. 
powiernicy producentów. Lista poszczególnych przeszkolonych konsultantów należących do tej 
grupy jest dostępna pod adresem: http://www.farmassurer.org/. 

b) Powiernicy producentów posiadają wiedzę z pierwszej ręki na temat systemu GLOBALG.A.P. i 
jego ostatnich aktualizacji. 

 

8 SKRÓTY ORAZ DOKUMENTY PRZYWOŁANE 

8.1  Skróty  

AB Accreditation Body/Jednostka 
akredytująca  

CB  Certification Body / jednostka 
certyfikująca (JC) / Crop Base in IFA / 
Moduł Bazowy dla Roślin Uprawnych w 
standardzie IFA 

CC Compliance Criteria/Kryteria zgodności CoC Chain of Custody/Łańcuch Kontroli nad 
Produktem 

CP Control Point/Punkt kontroli CPCC Control Points and Compliance 
Criteria/Punkty Kontroli i Kryteria 
Zgodności 

IFA Integrated Farm 
Assurance/Zintegrowane Zapewnienie 
Bezpieczeństwa i Jakości w 
Gospodarstwie 

HACCP Hazard Analysis, Critical Control Points/ 
Analiza Zagrożeń oraz Krytyczne Punkty 
Kontroli  

NTWG National Technical Working 
Group/Krajowa Techniczna Grupa 
Robocza 

TC Technical Committee/Komitet Techniczny 

JCC Certification Body Committe /Komitet 
ds. jednostek certyfikujących  

IAF International Accreditation Forum/ 
Międzynarodowe Forum Akredytacji  

MLA Multilateral Agreement/Umowa 
Wielostronna  

EA European co-operation for 
Accreditation/Europejska Współpraca na 
rzecz Akredytacji  

CL Checklist/Lista kontrolna  QMS Quality Management System/System 
Zarządzania Jakością (SZJ) 

BMCL Benchmarking Checklist/Lista 
benchmarkingu  

GFSI Global Food Safety Initiative / Światowa 
Inicjatywa ds. Bezpieczeństwa Żywności  

IPRO Integrity Programme / Program 
Rzetelności 

CIPRO Certification Integrity Programme / 
Program Rzetelności Certyfikacji  

CFM  Compound Feed Manufacturing / 
Produkcja Pasz Pełnoporcjowych 

PHU Product Handling Unit / Jednostka 
dokonująca czynności po zbiorze 

FSS Food Safety Standard / Standard 
Bezpieczeństwa Żywności 

PPM Plant Propagation Material / Roślinny 
Materiał Rozmnożeniowy 

PSS Produce Safety Standard / Standard 
Bezpieczeństwa Produkcji 

NIG National Interpretate Guideline / Krajowy 
Przewodnik Interpretacyjny 

http://www.farmassurer.org/
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8.2 Dokumenty przywołane 

a) ISO/IEC 17065:2012 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji 
wyrobów. 

b) ISO/IEC 17020:2004 Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych.  

c) ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i 
wzorcujących. 

d) ISO/IEC 17011:2004 Ogólne wymagania dotyczące jednostek akredytujących jednostki 
oceniające zgodność.  

e) ISO 19011:2011 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub 
zarządzania środowiskowego. 
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ZAŁĄCZNIK I.1 ZASADY STOSOWANIA ZNAKU HANDLOWEGO I LOGO 
GLOBALG.A.P.  

GLOBALG.A.P. jest właścicielem znaku handlowego „GLOBALG.A.P.”, tzn. słowa „GLOBALG.A.P”, logo 
„GLOBALG.A.P.” wraz z logo w kształcie litery „G”, zwanych dalej łącznie „Znakiem Handlowym 
GLOBALG.A.P.”  

"Logo z kodem QR" oznacza projekt należących do GLOBALG.A.P. logo z kodem QR (ang. Quick 
Response), przedstawionych w niniejszym załączniku I.1, Punkt 2.iii. 

Od jednostki certyfikującej oczekuje się sprawdzenia, w dowolnym czasie, poprawności stosowania 
znaku handlowego GLOBALG.A.P. i logo z kodem QR. Naruszenie tych zasad przez dostawców może 
prowadzić do nałożenia sankcji. 
 
1.  Znak handlowy GLOBALG.A.P. i logo z kodem QR  

(i) Nadany certyfikat uprawnia producenta / firmę do obrotu i dystrybucji swoich produktów pod nazwą 
handlową, oraz, o ile stosowne, na podstawie logo z kodem QR tylko w następującym zakresie: 
dane produkty zostały zarejestrowane przez JC i są wytwarzane, poddane postępowaniu po 
zbiorze i znajdują się w obrocie na miejscu ich produkcji lub w lokalizacji, które zostały 
zarejestrowane w danej JC, oraz zachowują pełną zgodność z niniejszym standardem. 

(ii) Producent powinien stosować znak handlowy i / lub logo z kodem QR wyłącznie w związku z 
produktami zgodnymi z wymaganiami systemu GLOBALG.A.P. W przypadku, gdy certyfikowani 
producenci nie zgłosili się do dobrowolnego członkostwa w GLOBALG.A.P. a używają logo 
GLOBALG.A.P. i / lub logo w kształcie litery "G", powinni połączyć logo ze swoim odpowiednim 
numerem GGN. 

(iii) Znak handlowy GLOBALG.A.P. nigdy nie powinien znaleźć się na produkcie, opakowaniu 
detalicznym produktów przeznaczonych do spożycia przez konsumentów lub w punkcie sprzedaży, 
gdzie znajduje się on w bezpośrednim odniesieniu do certyfikowanych produktów.  

(iv) Logo z kodem QR może znaleźć się na produkcie, opakowaniu detalicznym produktu lub w 
punkcie sprzedaży, gdzie znajduje się w bezpośrednim odniesieniu do certyfikowanych produktów.  

(v) Producenci mogą stosować znaki handlowe GLOBALG.A.P. tylko na paletach, które zawierają 
wyłącznie produkty certyfikowane w ramach GLOBALG.A.P., A KTÓRE NIE BĘDĄ pojawiać się w 
punkcie sprzedaży. 

(vi) Producenci certyfikowani w ramach GLOBALG.A.P. mogą używać znaku handlowego 
GLOBALG.A.P. i logo z kodem QR do komunikacji między firmami oraz dla celów 
identyfikowalności, segregacji lub identyfikacji na terenie miejsca produkcji. 

(vii) Detaliści, producenci i inne organizacje, które podpisały dobrowolne członkostwo w 
GLOBALG.A.P. mogą używać znaku handlowego w drukowanych materiałach promocyjnych, na 
swoich stronach internetowych, ulotkach, wizytówkach służbowych i eksponować ten znak na 
tablicach i ekranach, w tym elektronicznych (nie może się pojawiać jako etykieta produktu 
bezpośrednio powiązana z certyfikowanymi produktami) oraz w komunikacji między firmami.  

(viii) Zatwierdzone przez GLOBALG.A.P. JC mogą używać znaku handlowego w materiałach 
promocyjnych bezpośrednio związanych z ich działalnością certyfikacyjną GLOBALG.A.P., w 
komunikacji między firmami oraz na wydawanych przez siebie certyfikatach GLOBALG.A.P. Mogą 
także korzystać z logo z kodem QR na wydawanych przez siebie certyfikatach GLOBALG.A.P. 

(ix) Znak handlowy GLOBALG.A.P. nigdy nie powinien być stosowany na żadnych gadżetach 
reklamowych, jakichkolwiek elementach odzieży czy akcesoriach stroju, ani też na żadnych 
torbach czy przedmiotach użytku osobistego.  

(x) Znaku handlowego GLOBALG.A.P. można używać w odniesieniu do pasz certyfikowanych w 
ramach Produkcji Pasz Pełnoporcjowych (ang. Compound Feed Manufacturing / CFM), 
certyfikowanego w ramach GLOBALG.A.P. roślinnego materiału rozmnożeniowego,  
certyfikowanego według IFA materiału wejściowego akwakultury (takiego jak np: ikra, narybek, 
itp.), na certyfikowanych wg IFA produktach do produkcji zwierzęcej (np. pisklęta), które są 
wykorzystywane jako wsad do produkcji wyrobów końcowych (wymienionych w wykazie produktów 
GLOBALG.A.P.), a nie są przeznaczone do sprzedaży konsumentom końcowym oraz nie będą 
pojawiać się w punkcie ich sprzedaży [detalicznej] odbiorcom końcowym.  
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2.  Specyfikacje 

(i) Producent powinien używać znaku handlowego oraz, w stosownych przypadkach, logo z kodem 
QR GLOBALG.A.P. w sposób przewidziany przez GLOBALG.A.P. i nie powinien w żaden sposób 
ich zmieniać, modyfikować czy zakłócać. Jednakże producenci mogą zaprojektować swoje własne 
logo[typy] i osadzić w nich kod QR. 

(ii) O logo GLOBALG.A.P. zawsze należy starać się w Sekretariacie GLOBALG.A.P. Daje to pewność, 
że znak posiada dokładnie odpowiedni kolor i format, jak niżej:  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

(iii) Przykłady logo z kodem QR GLOBALG.A.P. (Aby obejrzeć więcej kodów, patrz na 
http://www.globalgap.org): 

 

(iv) umieszczony [w znaku firmowym] kod QR może zawierać następujące informacje: 
(i) Numer GGN producenta lub firmy opatrującej etykietą dany produkt. 
(ii)  Adres URL z walidacją numeru GGN, który jest powiązany z bazą danych GLOBALG.A.P. 
(iii)  Adres URL bazy danych GLOBALG.A.P. 
(iv)  Numer partii produktu. 
(v) Łącze do strony internetowej producenta 
(vi)  Kombinację powyższych danych.  

http://www.globalgap.org/
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3. Numer GLOBALG.A.P. (GGN) 

(i) Numer GLOBALG.A.P. (GGN) stanowi połączenie przedrostka „GGN” oraz 13-cyfrowego numeru 
liczbowego, który nie obejmuje znaku handlowego GLOBALG.A.P. i jest unikalny dla każdego 
producenta oraz każdego innego podmiotu prawnego w systemie GLOBALG.A.P. Dla potrzeb tego 
numeru GLOBALG.A.P. wykorzystuje istniejące Globalne Numery Lokalizacyjne (ang. Global 
Location Numbers GLN), wydawane i sprzedawane przez lokalne organizacje GS1 (www.gs1.org) 
lub alternatywnie – w przypadku ich braku – GLOBALG.A.P. przydzieli własny tymczasowy numer 
GLN. Proszę zwrócić uwagę na ograniczenia związane z GGN, ponieważ nie jest on 
równoznaczny z posiadaniem GLN, ponieważ GGN technicznie rzecz biorąc jest numerem 
składowym sub-GLN jednego niepowtarzalnego numeru GLN będącego własnością 
GLOBALG.A.P.  

(ii) Numer GGN identyfikuje producenta zarejestrowanego lub certyfikowanego i może być stosowany 
wyłącznie tak, jak zostało to określone w Punktach Kontroli i Kryteriach Zgodności. Nie może on 
być umieszczany na etykiecie produktu niecertyfikowanego. Numer GGN (np. GGN 
1234567890123) może pojawić się na produkcie, opakowaniu konsumenckim produktu lub w 
punkcie sprzedaży, gdzie znajduje się on w bezpośrednim odniesieniu do certyfikowanych 
produktów. Z numeru GGN można korzystać wyłącznie na dokumentach transakcji / sprzedaży 
dotyczących certyfikowanych produktów. Gdy dokumenty transakcyjne / sprzedaży obejmują 
produkty certyfikowane i niecertyfikowane, pozycje certyfikowane muszą być wyraźnie oznaczone, 
zgodnie z wymogami odpowiednich Punktów Kontroli i Kryteriów Zgodności w Module Bazowym 
dla Gospodarstw.  

(iii) Podmiot prawny umieszczający GGN na etykiecie powinien być posiadaczem ważnego certyfikatu 
GLOBALG.A.P. IFA, PPM lub CoC lub równoważnego certyfikatu. 

(iv) GGN może być stosowany jako (przekształcony w) kod cyfrowy, na przykład: kod kreskowy, numer 
EAN, ogólny kod QR lub w formie logo z kodem QR GLOBALG.A.P. itp. Jednakże w przypadku, 
gdy w danym Punkcie Kontroli i Kryterium Zgodności jest wymagane umieszczenie numeru GGN 
na etykiecie produktu i / lub w dokumentach transakcyjnych, numer GGN musi pojawić się tam w 
formacie umożliwiającym bezpośredni odczyt [przez człowieka]. 

(v) W przypadku zakończenia Umowy o Podlicencji i Certyfikacji, prawo producenta do stosowania 
deklaracji dotyczących GLOBALG.A.P., łącznie ze stosowaniem tego znaku handlowego, numeru 
GGN czy też logo z kodem QR wygasa ze skutkiem natychmiastowym.  

(vi) Wydany przez GLOBALG.A.P. GGN może być używany wyłącznie w połączeniu z systemem 
GLOBALG.A.P.  

(vii) W przypadku pojawienia się potrzeby identyfikacji organizacji w innych kontekstach lub w 
dodatkowych aplikacjach, organizacja ta może ubiegać się o nadanie własnego numeru GLN i 
zgłosić ten numer w GLOBALG.A.P., który jest zobowiązany do zarejestrowania organizacji pod 
takim własnym numerem i odpowiedniego wycofania GGN. Numer GLN zastępuje GGN w 
Systemie GLOBALG.A.P. 

 

4. Certyfikowana etykieta dla produktu z GGN 

(i) Producenci i firmy certyfikowani przez GLOBALG.A.P. IFA (np. akwakultury lub kwiatów i 
ozdobnych) oraz łańcuch kontroli nad produktem nie mogą automatycznie używać etykiety „GGN 
Certified’’. 

(ii) Etykieta „GGN Certified’’ może być stosowana tylko przez producentów certyfikowanych przez 
GLOBALG.A.P. lub łańcuch kontroli nad produktem na podstawie specjalnej licencji. Producenci i 
firmy powinni aplikować po etykietę pod adresem info@ggn.org. 

(iii) Zatwierdzona etykieta „GGN Certified’’ wygląda następująco: 
(iv) Zatwierdzona etykieta „GGN Certified Plants” wygląda następująco: 

 

http://www.gs1.org/
mailto:info@ggn.org
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ZAŁĄCZNIK I.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE DANYCH NIEZBĘDNYCH DO 
REJESTRACJI W GLOBALG.A.P.  

 
1. Rodzaj wymaganych podstawowych danych  

JC powinna odnotować następujące dane oraz stosownie aktualizować bazę danych GLOBALG.A.P. 
(zgodnie z wymaganiami aktualnej instrukcji dotyczącej bazy danych) 
 

1.1 Informacje o firmie i jej lokalizacji  
1.2 Informacje o miejscach produkcji / jednostce wykonującej postępowanie po zbiorze (ang. PHU) 
1.3 Informacje o produkcie 

Informacje te muszą być regularnie aktualizowane za każdym razem, gdy występuje ich zmiana, a 
najpóźniej należy je uaktualnić w chwili ponownej akceptacji produktów do następnego cyklu 
certyfikacyjnego i/lub ponownej certyfikacji. 

1.1 Informacje o podmiocie prawnym 

Następujące informacje dotyczące danej firmy (grupy producenckiej, producenta jako indywidualnego 
posiadacza certyfikatu lub członka grupy producenckiej) są niezbędne, w celu nadania każdemu 
producentowi w systemie niepowtarzalnego numeru GLOBALG.A.P. (GGN) 

 
1.1.1 Firma 

(i) Nazwa firmy  
(ii) Szczegółowe dane do kontaktu: adres z nazwą ulicy lub informacje umożliwiające 

zlokalizowanie producenta 
(iii) Szczegółowe dane do kontaktu: adres pocztowy  
(iv) Kod pocztowy  
(v) Miasto  
(vi) Stan [land] lub prowincja [województwo] 
(vii) Kraj 
(viii) Numer telefonu (jeśli jest dostępny) 
(ix) Numer faksu (jeśli jest dostępny) 
(x) Adres e-mail (jeśli jest dostępny) 
(xi) GLN (o ile dostępny) 
(xii) Prawna rejestracja w kraju, jeśli wymagają tego Krajowe Przewodniki Interpretacyjne.  Numer 

ten wykorzystywany jest jedynie do weryfikacji, aby uniknąć podwójnej rejestracji (np. numer 
identyfikacji podatkowej, numer VAT, numer producenta itp.). 

(xiii) Poprzedni numer GLOBALG.A.P. (GGN)  
(xiv) Szerokość geograficzna północna/południowa i długość geograficzna wschodnia / zachodnia 

lub podanie informacji o współrzędnych geograficzno-przestrzennych w innej formie, zgodnie 
z definicją i żądaniem GLOBALG.A.P. Minimalny poziom dokładności danych wejściowych 
powinien wynosić +/- 10 m. Jeśli producent zdecyduje się na podanie tych informacji, poziom 
dokładności udostępnionych danych to 10 m dla uczestników rynku i 1000 m w przypadku 
danych publicznie dostępnych.  

 
1.1.2 Osoba do kontaktu (odpowiedzialna w imieniu podmiotu prawnego) 

Wymagane są następujące informacje o osobie, która jest prawnie odpowiedzialna za jednostkę 
prawną.   
(i) Tytuł 
(ii) Imię 
(iii) Nazwisko 
(iv) Numer telefonu (jeśli jest dostępny) 
(v) Numer faksu (jeśli jest dostępny) 
(vi) Adres e-mail (jeśli jest dostępny) 
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1.2 Informacje o jednostce produkcyjnej (PMU) lub jednostce dokonującej czynności po zbiorze 
(PHU)  

W celu uzyskania certyfikatu przez firmę (osobę prawną) niezbędne są następujące informacje, 
dotyczące miejsc produkcji lub jednostek dokonujących czynności po zbiorze, należących do firmy. 
Informacje te są obowiązkowe w przypadku certyfikatów dla wielu lokalizacji. Informacje o PHU są 
konieczne w przypadku, gdy postępowanie z produktem po zbiorze odbywa się w ramach 
własności zarejestrowanego producenta.  

 
1.2.1 Miejsca produkcji i / lub PHU 

(i) Nazwa firmy oraz obiektu, w którym odbywa się postępowanie po zbiorze (jeśli zlecono je 
podwykonawcy) / nazwa miejsca produkcji 

(ii) Szczegółowe dane do kontaktu: adres z nazwą ulicy lub informacja opisująca lokalizację 
miejsca produkcji/jednostki postępowania z produktem po zbiorze   

(iii) Szczegółowe dane do kontaktu: adres pocztowy 
(iv) Kod pocztowy 
(v) Miasto 
(vi) Kraj 
(vii) Numer telefonu (jeśli jest dostępny) 
(viii) Numer faksu (jeśli jest dostępny) 
(ix) Adres e-mail (jeśli jest dostępny) 
(x) Szerokość geograficzna północna/południowa i długość geograficzna wschodnia / zachodnia 

lub podanie informacji o współrzędnych geograficzno-przestrzennych na poziomie 
pola/obiektu w innej formie – jest obowiązkowe, jeśli istnieje taka możliwość. Minimalny 
poziom dokładności danych wejściowych powinien wynosić +/- 10 m. Jeśli producent 
zdecyduje się na udostępnienie tych informacji uczestnikom rynku i jako danych publicznie 
dostępnych, poziom dokładności udostępnionych danych to 10 m.  

(xi) Produkty produkowane w każdym miejscu produkcji lub poddane postępowaniu po zbiorze w 
każdej jednostce PHU, jak tylko będą dostępne w bazie GLOBALG.A.P.  

 
1.3 Informacje o produkcie 

Informacje te podają więcej szczegółów na temat produktu (-ów), który (-e) ma (ją) zostać certyfikowany 
(e) i powinny być wykorzystane do wystawienia producentowi faktury. Informacje te muszą być 
uaktualnianie, jeśli następują jakiekolwiek zmiany, stwierdzone w czasie inspekcji zewnętrznych. 

a) Produkt(-y) 
b) Produkcja równoczesna / własność równoczesna dla każdego produktu 
c) Działania zlecone podwykonawcom 
d) Informacje dotyczące ilości / wielkości (w oparciu o wymagania wyjaśnione w tabeli opłat) 

(i) Rośliny uprawne: obszar produkcji co roku (ha), dobrowolnie: szacowany plon (w 
tonach) dla każdego produktu. Opłatę rejestracyjną producenta opiera się na obszarze 
produkcji zarejestrowanym w bazie danych GLOBALG.A.P. Baza danych jest 
podzielona na dwie kategorie: uprawy: pod osłonami lub odkryte. W przypadku upraw 
wieloletnich, opłatą rejestracyjną objęty jest obszar, gdzie odbywa się produkcja, czyli 
młode, jeszcze nierodzące owoców drzewa nie podlegają żadnym opłatom. Podobnie w 
przypadku roślin ozdobnych, takich jak choinki, gdzie opłatę rejestracyjną stosuje się 
tylko w odniesieniu do tych obszarów, gdzie będą zbierane plony w ciągu roku 
obowiązywania certyfikatu. W celu zachowania informacji o całym areale zajętym pod 
uprawę obszar, gdzie odbywa się produkcja i będą zbierane plony, powinien być 
zarejestrowany jako areał „Pierwszego Zbioru”, a obszar, na którym nie ma ziorów— 
jako areał „Przyszłych Zbiorów”. 

(ii) Inwentarz żywy: Corocznie wielkość produkcji (żywca w tonach metrycznych) dla 
każdego produktu. 

(iii) Akwakultura: Corocznie wielkością produkcji (wg tonażu), która ma być zarejestrowana 
w bazie danych dla każdego produktu, powinna być maksymalna szacunkowa liczba 
ton żywej wagi podczas połowu w gospodarstwie w czasie pierwszego auditu i 
rzeczywista liczba ton żywej wagi podczas połowu w gospodarstwie w okresie 
poprzednich 12 miesięcy, począwszy od drugiego auditu. Powinna zostać 
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zarejestrowana szacunkowa liczba osobników dla materiału obsadowego i 
zarybieniowego / wylęgu podchowanego. 

(iv) Produkcja Pasz Pełnoporcjowych: roczna wielkość produkcji (w tonach) 
(v) Roślinny Materiał Rozmnożeniowy: roczny obszar pod daną produkcją (podany w ha) 

e) Opcja (1, 2, 3 i / lub 4 dla każdego produktu) 
f) Nazwa standardu (jeśli jest to standard poddany benchmarkingowi) dla każdego produktu 
g) Jednostka (-i) certyfikująca (-e) z której (ych) będzie się korzystać dla każdego produktu 
h) Kraj przeznaczenia (możliwe jest zadeklarowanie grupy krajów np. Unia Europejska) 
i) Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Zapewnienia Bezpieczeństwa i Jakości w 

Gospodarstwie: 
(i) Rośliny uprawne: pod osłonami lub odkryte 
(ii) Rośliny uprawne: Pierwszy zbiór (pierwsza roślina uprawna) na danym obszarze 

podczas cyklu certyfikacyjnego lub następny zbiór (następne rośliny uprawne) tej samej 
lub innej rośliny uprawnej na tym samym obszarze podczas cyklu certyfikacyjnego 

(iii) Dla Owoców i Warzyw: wykluczenie zbioru, jeśli się nie stosuje (dla każdego 
certyfikowanego produktu) 

(iv) Dla Owoców i Warzyw: wykluczenie postępowania z produktem po zbiorze, jeśli się nie 
stosuje (dla każdego certyfikowanego produktu) 

(v) Dla Owoców i Warzyw: Numer GGN producenta (-ów), który (-rzy) jest (są) 
podwykonawcą (-ami) działań w ramach postępowania z produktem po zbiorze (jeśli 
stosowne). 

(vi) Dla Owoców i Warzyw: jeśli postępowanie z produktem po zbiorze jest włączone, 
producent powinien zadeklarować, czy produkty są też pakowane dla innych 
certyfikowanych lub niecertyfikowanych producentów..  

(vii) Dla Herbaty: Numer GGN jednostki (jednostek) przetwórczej (-ych) tak, jak podano w 
certyfikacji Łańcucha Kontroli nad Produktem (CoC), powinien zostać wprowadzony do 
bazy danych GLOBALG.A.P. jak tylko zostanie on podany do wiadomości producenta; 
ponadto należy zgłosić go do jednostki certyfikującej i uaktualnić za każdym razem w 
przypadku wystąpienia zmian. 

(viii) Dla Inwentarza Żywego i Akwakultury: Numer GGN wytwórcy (-ów) pasz 
pełnoporcjowych, którzy je dostarczają, nawet jeśli zachowany jest ten sam GGN (dla 
działań zintegrowanych). Dla dostawców mieszanek pełnoporcjowych bez numeru 
GGN, nazwa dostawcy i akredytowany schemat zastępują numer GGN w bazie danych. 

(ix) Dla Inwentarza Żywego: Numer GGN jednostki transportowej (-ych) powinien zostać 
wprowadzony do bazy danych GLOBALG.A.P. (o ile jest dostępny).  

(x) Dla Akwakultury: Numer GGN dostawcy (-ów) wylęgu podchowanego (obowiązkowo) 
oraz dostawcy (-ów) materiału obsadowego i zarybieniowego (dobrowolnie) powinien 
być wprowadzony do bazy danych GLOBALG.A.P., nawet jeśli jest to ten sam GGN (dla 
działań zintegrowanych).  
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ZAŁĄCZNIK I.3 WZÓR CERTYFIKATU PAPIEROWEGO GLOBALG.A.P. 
 

 

 

 

 

 

6 

CERTYFIKAT 
Według GLOBALG.A.P. 

Przepisy Ogólne Wersja 7 

 

Opcja X8 

Wydany dla  

Grupy producenckiej / Producenta  
Nazwa firmy, adres 9 

 

Kraj produkcji 10 

Załącznik zawiera szczegółowe informacje na temat producentów i miejsc produkcji / 
jednostek wykonujących postępowanie po zbiorze wchodzących w zakres niniejszego 
certyfikatu.11 

Jednostka Certyfikująca [Nazwa firmy] oświadcza, że produkcja produktów wymienionych w niniejszym 
certyfikacie została potwierdzona jako zgodna ze standardem:  

 

 
Dokumenty normatywne [Nazwa standardu] uzyskały status równoważności z dokumentami normatywnymi 
GLOBALG.A.P. [Nazwa i wersja] zgodnie z procedurą benchmarkingu GLOBALG.A.P. 

14 

Produkt
15 

Numer 
certyfikatu 
GLOBALG.A.P. 
danego 
produktu 

16
 

Dalsze kolumny nt. 
zakresu, podzakresu 
lub każdego produktu 
(patrz opis poniżej)

17 

Liczba 
producentów 
/ miejsc 
produkcji

18
 

Produkcja 
równoczesna

19
 

Własność 
równoczesna

19
 

      

Data wydania (data wydruku certyfikatu): xx/xx/xxxx
20

 

Ważny od: xx/xx/xxxx21 

Ważny do: xx/xx/xxxx22 

 

Aktualny status niniejszego certyfikatu zawsze widnieje na stronie: 
http://www.globalgap.org/search

25 

Dane do kontaktu z JC
26

 

Nazwa i adres firmy (wraz z adresem E-mail)
 

symbol AB 
znak akredytacji2 

Nr Jednostki Certyfikującej: xxx
3 

 

Logo JC1 

GGN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4 

Numer rejestracyjny producenta / grupy producenckiej (z JC) / Programu 
poddanego benchmarkingowi xxxxxxxxx5 

Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności Standardu 

– wersja13 

Podpis osoby upoważnionej23 

___________________ 

Data decyzji o certyfikacji: xx/xx/xxxx
24 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Schematu (AMC)
12

 



 

Strona 2 z 2
27

 

 

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY GGN xxxxxxxxxxxxxxx28 

Data wydania: xx/xx/xxxx
20

 

 

Członkowie Grupy Producenckiej (Opcja 2 lub 4)29 

GGN 
lub 
GLN

30
 

Nazwa / imię i 
nazwisko oraz 
adres Producenta

31
 

Produkt(y)
32

 

 

Postępowanie 
z produktem 
po zbiorze

33
 

Produkcja 
równoczesna

34
 

Własność 
równoczesna 

34
 

      

      

      

 

Miejsca produkcji (Opcja 1 i 3) 35 

Nazwa i adres miejsca
36

 Produkt(y)
 32

 

 

Produkcja 
równoczesna 

34
 

   

   

   

 

Jednostki postępowania z produktem po zbiorze (ang. PHUs)37 

GGN 
lub 
GLN

38
 

Nazwa i adres PHU 
39

 Produkt(y)
 32

 

 

Własność 
równoczesna

34
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Uwagi 

Certyfikat powinien być w języku angielskim. Na certyfikacie można dodać drugi język.  

 
1
 Na wszystkich certyfikatach zawsze powinno znajdować się logo Jednostki Certyfikującej (JC). 

2
 Symbol/znak akredytacji danej Jednostki Akredytującej (ang. AB) jest umieszczany na wszystkich 

certyfikatach akredytowanych zgodnie z zasadami danej AB. 
Wyjątek: Jeżeli dana JC została zatwierdzona, ale jeszcze nie uzyskała akredytacji, zamiast 
symbolu danej AB powinien pojawić się następujący tekst: „Certyfikat wydany przez jednostkę 
certyfikującą [nazwa firmy], zatwierdzoną przez GLOBALG.A.P., ale nieakredytowaną według 
danego zakresu GLOBALG.A.P. zgodnie z zasadami normy ISO 17065”' lub tylko: „Certyfikat 
nieobjęty akredytacją”. Logo danej AB można używać tylko wtedy, gdy zakres akredytacji JC 
odpowiada certyfikowanemu podzakresowi GLOBALG.A.P.  
 

3
 Numer nadany przez Jednostkę Akredytującą Jednostce Certyfikującej powinien pojawiać się na 

wszystkich akredytowanych certyfikatach.  

4
 Numer GLOBALG.A.P. (GGN) powinien być podany na wszystkich certyfikatach. W przypadku, 

gdy posiadacz certyfikatu jest właścicielem Globalnego Numeru Lokalizacyjnego (ang. GLN), 
zastępuje on numer GGN. Numer "GLN'' może być stosowany zamiast "GGN". 

5
 Opcjonalnie: Numer rejestracyjny producenta lub grupy producenckiej nadany przez JC lub w 

ramach schematu poddanego benchmarkingowi może pojawić się na wszystkich certyfikatach. 
Składa się on z terminu "JC-Short" oraz numeru (z dokładnie jedną spacją pomiędzy: JC-Short 
XXXXXXXXXXX). 

6
 Logo Schematu 

Na wszystkich certyfikatach GLOBALG.A.P. z akredytacją powinno znaleźć się logo 
GLOBALG.A.P.  
Zatwierdzona Lista Zmodyfikowana (ang. AMC): oprócz logo AMC należy zamieścić logo 
GLOBALG.A.P. (patrz 

12
). 

Schematy równoważne: oprócz logo schematu poddanego benchmarkingowi można dodać logo 
GLOBALG.A.P. 
Uwaga: Nieakredytowanym ale warunkowo zatwierdzonym JC nie wolno stosować logo 
GLOBALG.A.P. 

7
 Program certyfikacji i wersja  

Dla certyfikatów GLOBALG.A.P.: Proszę wstawić np. “Przepisy Ogólne GLOBALG.A.P. wersja 
5.x_data”. Zawsze należy zaznaczyć dokładną wersję (np.: 5.0_lipiec 2015) 
Dla Zatwierdzonej Listy Zmodyfikowanej (ang. AMC): wpisać np. “Przepisy Ogólne GLOBALG.A.P. 
wersja 5.x_data”. Proszę wskazać dokładną wersję (np.: 5.0_lipiec 2015).  

Dla schematów równoważnych (Opcja 3 i 4): należy wpisać dokładną wersję schematu certyfikacji, 
np.: Schemat certyfikacji MPS-GAP obowiązujący od 1 kwietnia 2013. 

8
 Na certyfikacie powinny zawsze być zaznaczone następujące opcje: 

‘’Opcja 1 – producent indywidualny’’,  

‘’Opcja1 – producent indywidualny posiadający wiele lokalizacji’’, 

‘’Opcja 1 - producent indywidualny posiadający wiele lokalizacji z SZJ’’, 

‘’Opcja 2 - grupa producencka’’,  

‘’Opcja 3 - producent indywidualny objęty schematem równoważnym’’,  

‘’Opcja 4 – grupa producencka objęta schematem równoważnym’’. 
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9
 Nazwa / imię i nazwisko posiadacza certyfikatu (podmiotu prawnego) oraz adres powinny być 

wydrukowane na certyfikacie w wersji papierowej. Adres obejmuje adres danego podmiotu oraz 
miejsca produkcji. Jeśli są one różne, a istnieje tylko jedno miejsce produkcji, na certyfikacie lub w 
załączniku można podać adres miejsca produkcji. W przypadku producentów posiadających wiele 
lokalizacji, adresy zarejestrowanych miejsc produkcji muszą być wymienione w załączniku do 
certyfikatu. 

10
 Kraj produkcji powinien być zidentyfikowany na każdym certyfikacie. 

11
 Stosuje się tylko, jeśli jest spełniony którykolwiek z następujących warunków:  

 

a) Posiadaczem certyfikatu jest grupa producentów (Opcja 2 lub 4). Wszyscy członkowie grupy 
producentów powinni być wymienieni w załączniku. 

b) Postępowanie z produktem po zbiorze * lub jego pakowanie jest objęte zakresem certyfikatu. 
Jeśli adres jest inny, wszystkie jednostki postępowania z produktem po zbiorze i jednostki 
zajmujące się pakowaniem produktów powinny być wymienione w załączniku. 

c) Certyfikat obejmuje wiele miejsc produkcji (Opcja 1 lub 3). Wszystkie miejsca produkcji w danym 
gospodarstwie powinny być wymienione w załączniku (patrz 

35
). 

d) Posiadacz certyfikatu z wieloma miejscami produkcji zarejestrował produkcję / własność 
równoczesną. Wszystkie miejsca produkcji oraz jednostki postępowania z produktem po zbiorze i 
pakowalnie dla certyfikowanych produktów powinny być wymienione w załączniku  

* Definicja postępowania z produktem po zbiorze: każdy rodzaj czynności wykonywany po 
zbiorze, w trakcie której produkt może mieć kontakt fizyczny z innymi materiałami lub 
substancjami. Dla podzakresu Owoców i Warzyw obejmuje to magazynowanie, obróbkę 
chemiczną, przycinanie, mycie, itp., ale wyłącza przetwarzanie produktu. Dla podzakresu 
Akwakultury postępowanie po zbiorze obejmuje przetwarzanie według opisu w odpowiednim 
PKiKZ (trzymanie z lodem, oszałamianie, spuszczenie krwi, usunięcie wnętrzności, filetowanie, 
przepakowanie, zamrażanie, gotowanie, itd.). 

12
 W przypadku certyfikatów na podstawie Zatwierdzonej Listy Zmodyfikowanej (ang. AMC) lub 

Schematów Równoważnych: logo schematu może się pojawić.  

13
 Wersja Punktów Kontroli i Kryteriów Zgodności standardu (ang. CPCC), (np. „Punkty Kontroli i 

Kryteria Zgodności GLOBALG.A.P. w ramach Zintegrowanego Zapewnienia Bezpieczeństwa i 
Jakości w wersja 5.0_lipiec 2015” lub “Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013”). 
Wskazać tylko wersję Modułu Bazowego dla Gospodarstw. 

Należy wskazać wersję zatwierdzonego Krajowego Przewodnika Interpretacyjnego, jeśli został 
opublikowany dla danego "kraju produkcji", np.:" Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności (ang. CPCC) 
GLOBALG.A.P. wersja 5.0 lipiec 2015 – Krajowy Przewodnik Interpretacyjny Chile (Data 
wydania)". 

14
 Stosuje się tylko do schematów równoważnych i Zatwierdzonych List Zmodyfikowanych (ang. 

 AMCs). 

15
 Produkt(y) certyfikowany(e) powinien(ny) zawsze być wymienione według listy produktów 

GLOBALG.A.P. Bardziej szczegółowe informacje mogą być zawarte w nawiasach, np. etap 
wzrostu narybku (informacje dotyczące poszczególnych gatunków ryb: ikra, jednoroczny narybek 
łososia, narybek drobny, młode ryby, narybek, larwy skorupiaków, inne), lub w przypadku produkcji 
równoczesnej, odmiany (bananów - Cavendish). Dla podzakresu Kwiaty i Rośliny Ozdobne, 
certyfikowane gatunki powinny być zawsze ujęte w tej kolumnie, na przykład kwiaty hodowane w 
szklarni- róże. 
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16
 Numer certyfikatu GLOBALG.A.P. dla danego produktu powinien być wydrukowany na certyfikacie 

papierowym. Jest to kod referencyjny dla certyfikatu w bazie danych GLOBALG.A.P. dla każdego 
produktu i każdego cyklu certyfikacji. Numer certyfikatu GLOBALG.A.P. dla danego produktu jest 
generowany w systemie automatycznie i składa się z 5 cyfr, 5 liter i przyrostka (##### - ABCDE - 
####). Wszelkie zmiany w certyfikacie w danym cyklu certyfikacji są odzwierciedlone w przyrostku. 

17
 Kolumny i odpowiadające im cechy są powiązane z produktami zawartymi w tabeli oraz zakresem, 

podzakresem lub są przypisane do danego produktu.  

Dla roślin uprawnych: 
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Uwagi: 

 

Włączenie zbiorów: Jeśli postępowanie z produktem jest włączone, tę rubrykę danych (kolumnę) 
można pominąć. Uwaga: Postępowanie z produktem po zbiorze jest wykluczone jeśli 
postępowanie z produktem po zbiorze nie stosuje do danego produktu. 

Postępowanie z produktem po zbiorze: Wprowadź "nie" w przypadku, gdy żadne postępowanie z 
produktem po zbiorze nie jest włączone. Jeżeli postępowanie z produktem jest włączone, należy 
wskazać, czy odbywa się na polu ("na polu") albo w zakładzie ("Zakład") lub w obu tych miejscach 
( "na polu + w zakładzie"). 

Ilość (dobrowolnie): obszar (w ha) może być podany dla każdego produktu. W przypadku, gdy 
podaje się obszar (w ha), powinien być uwzględniony podział na uprawy “odkryte” i “pod 
osłonami”. 

 
W przypadku produktów zawartych w zakresie certyfikacji PPM (na przykład nasiona, sadzonki), na 
pierwszej stronie certyfikatu papierowego powinna być zamieszczona następująca klauzula 
zrzeczenia się odpowiedzialności: 

“Produkty certyfikowane w ramach podzakresu PPM nie są przeznaczone do spożywanie przez ludzi 
ani na pasze.” 

Dla produktów w zakresie żywca: 
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Ilość (dobrowolnie): w tonach metrycznych (wagi żywej z wyjątkiem mleczarstwa) może być podana na 
certyfikacie. 

 

Dla produktów akwakultury: 
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Uwagi: 

Nazwa naukowa: nazwa naukowa powinna być wymieniona zgodnie z wykazem produktów 
GLOBALG.A.P. 

Zakupiony materiał zarodowy: wpisać tak/nie. 

Zakupiony narybek wpisać tak/nie. 

 
Postępowanie z produktem po zbiorze: wpisać tak lub nie. Jeśli działania w ramach postępowania z 
produktem po zbiorze odbywa się pod adresem innym niż miejsce produkcji, adres ten powinien być 
wymieniony w załączniku. 
Uznany certyfikat GFSI (dla etapów następujących po opuszczeniu gospodarstwa post-farm) w czasie 
inspekcji: jeśli stosuje się postępowanie z produktem po zbiorze, wpisać Tak (jeśli firma posiada 
ważny certyfikat uznany przez GFSI dla etapów następujących po opuszczeniu gospodarstwa lub Nie 
(jeśli firma nie ma ważnego certyfikatu uznanego przez GFSI dla etapów następujących po 
opuszczeniu gospodarstwa). Jeżeli postępowanie z produktem po zbiorze nie ma zastosowania, ta 
kolumna powinna być usunięta. (Patrz AB 15.6.1). 

 
18

 W przypadku grup producenckich (Opcja 2 i 4), wpisać liczbę zatwierdzonych producentów, którzy 
są wymienieni w załączniku. W przypadku producentów z wieloma miejscami produkcji (Opcja 1 i 
3), wpisać liczbę zarejestrowanych miejsc produkcji wymienionych w załączniku. 

19
 Stosuje się w przypadku własności równoczesnej / produkcji równoczesnej produktów 

certyfikowanych i niecertyfikowanych, wpisać Tak / Nie. W certyfikacie powinny być wymienione 
wszystkie jednostki postępowania z produktem po zbiorze i miejsca na polu, gdzie się je wykonuje, 
a także miejsca produkcji produktów certyfikowanych.  

20
 Data wydania certyfikatu jest datą wykonania wydruku certyfikatu papierowego. Powinna ona być 

dodana na pierwszej stronie certyfikatu oraz w załączniku, aby je ze sobą powiązać. Zamiast tego 
datę tę można umieścić w stopce każdej strony certyfikatu oraz załącznika. 

21
 Data na certyfikacie: “ważny od” określa początek cyklu certyfikacji.  

Jeśli w okresie ważności certyfikatu zostanie dodany nowy produkt, cykl certyfikacji (ważny od - 
ważny do) zostanie taki, jaki był wcześniej. Jeżeli JC pragnie wskazać, że nowo dodane produkty 
zostały certyfikowane i dodane później niż produkty z oryginalną datą certyfikatu ''ważnego od '', 
istnieje możliwość podania indywidualnej daty "ważny od '' dla każdego produktu na certyfikacie 
papierowym. Są to dobrowolne i dodatkowe informacje, np.: certyfikat jest ważny w okresie od 1 
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października 2015 roku dla pomarańczy. Pomidory dodano dnia 1 marca 2016. Oryginalna data 
ważności certyfikatu "ważny od 1 października 2015 roku" pozostaje bez zmian. Przy pomidorach 
można zaznaczyć [certyfikat] '' ważny od 1 marca 2016 roku '' na certyfikacie papierowym.  

22
 Data na certyfikacie “ważny do” oznacza datę wygaśnięcia certyfikatu.  

23
 Imię oraz nazwisko osoby autoryzującej certyfikat pisane drukowanymi literami. Osoba ta powinna 

podpisać certyfikat.  

24
  “Data decyzji o certyfikacji” powinna być podana na wszystkich certyfikatach. Jest to data podjęcia 

decyzji o certyfikacji przez Komitet Certyfikacyjny. 

25
 Ta uwaga powinna być zamieszczona na każdym certyfikacie papierowym, aby podkreślić, że tylko 

walidacja w bazie danych GLOBALG.A.P. stanowi potwierdzenie aktualnego statusu certyfikatu.   

Dodatkowo JC może dodać kod QR zawierający link do strony gdzie można dokonać walidacji numeru 
GGN.  

Następujące informacje mogą być przetworzone w formie kodu QR: 

 

Link do mobilnej strony internetowej: http://database.globalgap.org/search/40xxxxxxxx 

Link do strony GLOBALG.A.P.: 
https://database.globalgap.org/globalgap/login.jsp?loginMode=1&searchQuery=40xxxxxxxx  

 

Proszę zastąpić 40xxxxxxxx numerem GGN producenta / grupy producenckiej pod koniec linku. 

 
26

 Dane do kontaktu JC (nazwa firmy, adres, email) powinny być zamieszczone na każdym 
certyfikacie. 

27
 Powinny być wstawione numery stron (strona “x” z łącznej liczby “y”), aby pokazać łączną liczbę 

wszystkich stron. 

28
 Załącznik (łącznie z numerem GGN posiadacza certyfikatu) powinien zostać dodany, o ile 

stosowne.  

29
 W przypadku Opcji 2 lub 4, wszyscy zatwierdzeni członkowie powinni zostać wykazani w tabeli 

według poszczególnych produktów.  

30
 Wszyscy zatwierdzeni członkowie grup producenckich (Opcja 2 i 4) są osobnymi podmiotami 

prawnymi i otrzymują swój numer GGN, który powinien znaleźć się w tabeli. Mogą mieć własne 
numery GLN zamiast GGN 

31
 Nazwa i adres zatwierdzonych członków grupy producenckiej powinny być wydrukowane na 

certyfikacie. 

32
 Produkty zatwierdzone według poszczególnych członków będących producentami, miejsc 

produkcji lub jednostek postępowania z produktem po zbiorze.  

33
 Wskazać produkt w odniesieniu, do którego członek grupy producenckiej prowadzi postępowanie z 

produktem po zbiorze (“Tak”) i w odniesieniu, do którego nie prowadzi postępowania z produktem 
po zbiorze (“Nie”).  

34
 W przypadku produkcji równoczesnej lub własności równoczesnej niecertyfikowanych i 

certyfikowanych produktów, powinno to być zaznaczone w odniesieniu do każdego produktu we 
wszystkich trzech tabelach (tzn. w odniesieniu do każdego zatwierdzonego członka w ramach 
Opcji 2 i 4, dla każdego miejsca produkcji w Opcji 1 i 3 oraz dla każdej jednostki prowadzącej 

http://database.globalgap.org/search/40xxxxxxxx
https://database.globalgap.org/globalgap/login.jsp?loginMode=1&searchQuery=4049929285743
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postępowanie z produktem po zbiorze). Wstawić Tak / Nie. W przypadku braku zarejestrowanej 
produkcji równoczesnej lub własności równoczesnej dla jakiegokolwiek produktu, kolumny te mogą 
zostać pominięte. 

35
 W przypadku Opcji 1 lub 3 z wieloma miejscami, powinny być wykazane wszystkie zarejestrowane 

miejsca.  

36
 Nazwy i adresy miejsc produkcji powinny być zamieszczone w wykazie. 

37
 W przypadku prowadzenia postępowania z produktem po zbiorze, w wykazie powinny być 

zamieszczone wszystkie jednostki, które je wykonują.  

38
 W przypadku, gdy jednostka prowadząca postępowanie z produktem po zbiorze posiada własny 

numer GGN/GLN, powinien on być wymieniony.  

39
 Nazwy i adresy jednostek prowadzących postępowanie po zbiorze powinny być umieszczone w 

wykazie chyba, że dany adres jest taki sam jak miejsca produkcji. 
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ZAŁĄCZNIK I.4  DEFINICJE GLOBALG.A.P.  

 

Kliknij tutaj aby uzyskać najnowszą wersję Definicji GLOBALG.A.P. 

 
  

http://globalgap.org/.content/.galleries/documents/170630_GG_GR_Part-I_Annex_I-4_V5_1_en.pdf
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REJESTR UAKTUALNIEŃ EDYCJI 

 

Nowy dokument Zamieniony dokument Data 
publikacji 

Opis zmian 

161209_GG_GR_Part-I_V5_0-
2_pl 

160530_GG_GR_Part-I_V5-
0_pl 

9 grudzień 
2016 

4.3.2.1 — dodano przykład 2; 
5.1 — zmiany w tabeli; 
5.1.2.1 — poprawiono błąd 
ortograficzny; 
5.2 d) — dodano numerację i 
poprawkę w tabeli; 
5.2.3 — poprawiono numerację; 
6.2.2 — dodano numerację i 
poprawkę w przykładzie 2; 
6.7.1 — dodano numerację; 
6.7.2 a) — usunięto tekst; 
8.2 — zmiany w a), b), d) i e); 
Załącznik I.1, 2. (iv) — poprawka i 
nowy punkt 4; 
Załącznik I.2,1.3 — d) (i) 
zmieniono jedno słowo; 
Załącznik I.3 uwaga dot. 
certyfikatu — zmiana brzmienia w 
punkcie 2 i referencje poprawione 
w 17 „Uwagi”. 

180312_GG_GR_Part_I_V5_1_pl  12 marzec 
2018 

4.3.2.1 – usunięto przykład drugi 
5.1.2.3 – przeformułowano, punkty 
(ii)-(vi) usunięto i dodano 
numerację ostatniego punktu 
5.2.1b) – poprawiono odnośniki 
Aneks I.1 (ii) – przeformułowano 
Aneks I.1 (xi) – punkt usunięto 
Aneks I.1, 2. – zmieniono logo 
Aneks I.1, 3.(iii) – 
przeformułowano 
Aneks I.1, 4. – przeformułowano, 
dodano logo 
Aneks I.2, 1.2.1(x) – 
przeformułowano 
Aneks I.2, 1.3 (i) – dodano punkt 
(iii) 
Aneks I.3 – zamieniono logo 

 

Aby otrzymać więcej informacji na temat zmian w tym dokumencie, prosimy zapoznać się ze szczegółami w 
dokumencie z zaznaczonymi zmianami lub skontaktować się z sekretariatem GLOBALG.A.P. — adres e-mail: 
translation_support@globalgap.org. 

Jeśli zmiany nie mają wpływu na akredytację normy, pozostaje wersja „5.0” i aktualizacja edycji będzie 
oznaczona jako „5.0-x”. Jeśli zmiany mają wpływ na akredytację normy, nazwa wersji zostanie zmieniona na 
„5.x”. Nowa wersja, np. V6.0, V7. itd., zawsze będzie miała wpływ na akredytację normy. 
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http://www.globalgap.org/export/sites/default/.content/.galleries/documents/170630_GG_GR_Part-I_V5_1_TC_en.pdf
mailto:translation_support@globalgap.org

	180312_GG_Standards_cover_GR_Part_I-1
	180312_GG_GR_Part_I_V5_1_pl

