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2.1

UMOWA LICENCJI I CERTYFIKACJI
Umowa licencji i certyfikacji ustanawia prawa i obowiązki Sekretariatu GLOBALG.A.P. jako
koordynatora systemu GLOBALG.A.P. oraz Jednostki Certyfikującej (JC) jako niezależnej
organizacji zajmującej się auditem, inspekcją, certyfikacją i udzielaniem licencji w ramach systemu
GLOBALG.A.P.
Umowa licencji i certyfikacji, włącznie z aktualizacjami powinna być zaakceptowana i podpisana
przez JC, stanowiąc element procedury ubiegania się o nadanie i utrzymanie statusu JC
zatwierdzonej przez GLOBALG.A.P. i znalezienia się na liście zamieszczonej na stronie
internetowej GLOBALG.A.P.
Umowa licencji i certyfikacji, Umowa podlicencji i certyfikacji oraz Przepisy Ogólne uzupełniają się
wzajemnie, a jednostki certyfikujące zatwierdzone przez GLOBALG.A.P. zawsze powinny
przestrzegać postanowień wszystkich tych dokumentów.

PROCES ZATWIERDZANIA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ
Zatwierdzenie JC przez GLOBALG.A.P.

2.1.1
Zatwierdzenie tymczasowe
a)
JC, zanim zacznie wykonywać jakiekolwiek inspekcje / audity, wydając (akredytowane lub
nieakredytowane) certyfikaty GLOBALG.A.P. (w ramach Opcji 1, Opcji 2 lub benchmarkingu) oraz
zanim uzyska zatwierdzenie tymczasowe, powinna przejść poniższe etapy procesu zatwierdzania:
(i)
Kandydująca jednostka certyfikująca powinna zarejestrować się w GLOBALG.A.P. JC
Extranet (http://cb.globalgap.org), przesłać wypełniony w języku angielskim formularz
zgłoszenia i uiścić na rzecz Sekretariatu GLOBALG.A.P. opłatę inicjującą proces
zatwierdzania (zgodnie z aktualną wersją tabeli opłat GLOBALG.A.P.)
(ii)
Po uzyskaniu pozytywnej oceny zgłoszenia oraz przed uzyskaniem zatwierdzenia
tymczasowego, kandydująca JC powinna wykonać poniższe kroki:
1.
Podpisać Umowę licencji i certyfikacji GLOBALG.A.P.
2.
Wnieść coroczną opłatę licencyjną (zgodnie z aktualną wersją tabeli opłat
GLOBALG.A.P.);
(iii)
Po uzyskaniu zatwierdzenia tymczasowego, ale przed wykonaniem jakiejkolwiek inspekcji
czy auditu w ramach GLOBALG.A.P., kandydująca JC powinna wykonać następujące
kroki:
1.
Otrzymać od Sekretariatu GLOBALG.A.P. o dostęp do bazy danych;
2.
Zarejestrować wszystkich auditorów i inspektorów w bazie danych GLOBALG.A.P.;
3.
Zapewnić zdanie on-line przez wszystkich auditorów i inspektorów egzaminów
GLOBALG.A.P., dotyczących Przepisów Ogólnych oraz Punktów Kontroli i Kryteriów
Zgodności w odpowiednim podzakresie (podzakresach);
4.
Wnieść odpowiednią opłatę za szkolenie każdego zarejestrowanego auditora /
inspektora, zgodnie z aktualną wersją tabeli opłat GLOBALG.A.P.
b)
Warunkiem uzyskania zatwierdzenia tymczasowego jest posiadanie przez kandydującą JC,
zamierzającą certyfikować producentów w ramach Opcji 1, co najmniej jednego inspektora (do
przeprowadzania inspekcji u producentów) oraz jednego auditora (do komitetu certyfikacyjnego),
którzy zdali niezbędny egzamin on-line, obejmujący odpowiednie podzakresy i zakresy, na które
został złożony wniosek, a także Przepisy Ogólne.
Kandydujące JC, które zamierzają certyfikować grupy producenckie w ramach Opcji 2 lub wiele
lokalizacji z SZJ w ramach Opcji 1, powinny posiadać co najmniej jednego auditora (do
audytowania SZJ) oraz co najmniej innego, drugiego auditora (do komitetu certyfikacyjnego),
którzy zdali niezbędny egzamin, on-line obejmujący odpowiednie podzakresy i zakresy, na które
został złożony wniosek i odbyli szkolenie (tradycyjne) dla auditora SZJ.
c)
JC powinna wyznaczyć “Menadżera Standardu GLOBALG.A.P.” (zgodnie z punktem 3.2.a).
d)
JC powinna wyznaczyć trenera wewnętrznego (zgodnie z punktem 3.2.c) i zapewnić, że ukończył,
lub przynajmniej zgłosić go na szkolenie dla trenerów wewnętrznych w odpowiednim zakresie
(zakresach).
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e)
f)

g)

h)

i)

JC, która zamierza nadawać certyfikaty w ramach benchmarkingu, powinna przedstawić dowód
zatwierdzenia przez właściciela schematu lub standardu.
Jednostki certyfikujące powinny zgłosić się do jednostki akredytującej (AB) o akredytację zgodnie z
ISO/IEC 17065 dla stosownych podzakresów GLOBALG.A.P. i Zatwierdzonych Zmodyfikowanych
List Kontrolnych lub odpowiedniego Pełnego Schematu Benchmarkingu (patrz Przepisy
GLOBALG.A.P. dotyczące benchmarkingu). Kopia potwierdzenia złożenia wniosku do jednostki
akredytującej powinna zostać przesłana do Sekretariatu GLOBALG.A.P.
Postanowienie Sekretariatu GLOBALG.A.P. umożliwia tymczasowo zatwierdzonym jednostkom,
które posiadają wcześniejszą akredytację ISO/IEC 17065, wystawianie ograniczonej liczby
nieakredytowanych certyfikatów przed uzyskaniem ostatecznego zatwierdzenia. Maksymalna ilość
producentów, którzy mogą otrzymać certyfikaty nieakredytowane (Opcja 1, Opcja 2 oraz Opcje 3 i
4 w ramach benchmarkingu) na jeden zakres (rośliny uprawne, żywiec i akwakultura) wynosi 20.
Przykład 1: jeżeli jakaś grupa producentów (Opcja 2) skupia 33 producentów, JC może jedynie
wystawić nieakredytowany certyfikat obejmujący 20 spośród 33 producentów. Jednostka
certyfikująca nie może do czasu otrzymania akredytacji wydawać żadnych dalszych certyfikatów,
ani dla producentów w ramach Opcji 1 ani dla producentów w ramach Opcji 2.
Alternatywnie, jednostka certyfikująca może wydać certyfikaty dla 20 producentów indywidualnych
w ramach Opcji 1.
Przykład 2: jednostka certyfikująca może wydać nieakredytowany certyfikat grupie producenckiej w
ramach Opcji 2, obejmującej 12 producentów i 8 nieakredytowanych certyfikatów w ramach Opcji 1
dla 8 indywidualnych rolników (niepowiązanych z grupą z Opcji 2, czyli ogółem dla 20
producentów).
Przykład 3: JC złożyła wniosek [o akredytację] zakresu IFA Owoce i Warzywa, zakresu IFA Kwiaty
i Rośliny Ozdobne, zakresu IFA Trzoda Chlewna. Dwudziestu producentów (producentów
indywidualnych lub członków grupy producenckiej w ramach Opcji 2) łącznie może otrzymać
nieakredytowane certyfikaty w zakresie IFA Owoce i Warzywa i zakresie IFA Kwiaty i Rośliny
Ozdobne oraz 20 hodowców trzody chlewnej może otrzymać nieakredytowane certyfikaty w
zakresie IFA Trzoda Chlewna.
Postanowienie Sekretariatu GLOBALG.A.P. umożliwia tymczasowo zatwierdzonym jednostkom,
które nie posiadają wcześniejszej akredytacji wg ISO/IEC 17065 i które nie są jeszcze
akredytowane przez GLOBALG.A.P., wystawianie ograniczonej liczby nieakredytowanych
certyfikatów w czasie fazy ubiegania się o akredytację. Takie jednostki certyfikujące powinny
początkowo ubiegać się o akredytację na wydawanie certyfikatów wyłącznie w ramach Opcji 1 i
tylko dla jednego zakresu. Jak tylko uzyskają akredytację do Opcji 1, pojawia się możliwość
wystąpienia o inne zakresy i / lub jednostka certyfikująca może zacząć ubiegać się o akredytację
na certyfikowanie wg Opcji 2. Maksymalna liczba producentów, którzy mogą otrzymać
nieakredytowane certyfikaty w Opcji 1 (Opcji 3 w ramach benchamarkingu) na pierwszy
zatwierdzony zakres wynosi pięciu producentów.
Nieakredytowane certyfikaty powinny spełniać wymagania co do wzorca certyfikatu, ale nie
powinno znajdować się na nich logo GLOBALG.A.P. ani logo jednostki akredytującej.

2.1.2
Ostateczne zatwierdzenie
Jednostki certyfikujące powinny wykonać poniższe kroki, zanim zaczną wydawać akredytowane
certyfikaty GLOBALG.A.P. czy też obsługiwać inne, dodane zakresy GLOBALG.A.P. oraz zanim będzie
możliwe uzyskanie ostatecznego zatwierdzenia:
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a)

b)
c)

d)

Jednostki certyfikujące powinny uzyskać akredytację wg ISO/IEC 17065 w ciągu sześciu miesięcy
od daty uzyskania zatwierdzenia tymczasowego. Okres ten może zostać wydłużony o dodatkowe 6
miesięcy, jeżeli jednostka akredytująca poda uzasadnione powody, wyjaśniające opóźnienie. JC
powinna przedstawić Sekretariatowi GLOBALG.A.P. te uzasadnione powody.
Po uzyskaniu akredytacji, JC powinna przesłać kopię dowodu akredytacji do Sekretariatu
GLOBALG.A.P.
Jeżeli w ciągu maksymalnie jednego roku JC nie uzyska akredytacji, zatwierdzenie tymczasowe
zostanie uchylone i dana JC nie będzie pojawiać się na liście jednostek tymczasowo
zatwierdzonych, dostępnej na stronie internetowej GLOBALG.A.P., chyba, że JC przedstawi
uzasadnienie takiego opóźnienia. JC może ponownie zwrócić się o zatwierdzenie tymczasowe
ponownie.
Jako warunek uzyskania ostatecznego zatwierdzenia, zatwierdzone tymczasowo jednostki
certyfikujące powinny posiadać co najmniej jednego wewnętrznego trenera (zgodnie z punktem
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2.3
a)

b)

c)

3.2.c), który ukończył wymagane szkolenie dostępne dla danego podzakresu, o którego
zatwierdzenie występują.
JC powinny w sposób ciągły rejestrować wszystkich auditorów i inspektorów w bazie danych
GLOBALG.A.P.
Auditorzy i inspektorzy powinni zdać niezbędne egzaminy GLOBALG.A.P. online, dotyczące
Przepisów Ogólnych oraz Punktów Kontroli i Kryteriów Zgodności dla danego podzakresu, jeśli są
dostępne w ich języku roboczym.
JC planujące udzielanie certyfikacji w ramach Opcji 2 lub Opcji 1 dla wielu lokalizacji z SZJ,
powinny mieć co najmniej dwóch auditorów, spełniających wymagania dotyczące kwalifikacji
określone w Załączniku III.2, włącznie z tradycyjnym szkoleniem dla auditorów SZJ.
JC powinna uregulować stosowne opłaty za szkolenie każdego auditora / inspektora według
najnowszej wersji tabeli opłat GLOBALG.A.P..
Dopiero po uzyskaniu akredytacji wg ISO/IEC 17065 w stosownym dla GLOBALG.A.P. (lub
standardów poddanych benchmarkingowi) podzakresie, jednostka certyfikująca może na
certyfikacie umieścić znak handlowy / logo GLOBALG.A.P., zgodnie ze stosownym wzorcem
certyfikatu GLOBALG.A.P., do którego powinna się przez cały czas stosować.
Rozszerzenie
zakresów,
podzakresów,
zatwierdzonych
zmodyfikowanych
list
kontrolnych i schematów poddanych benchmarkingowi
Jednostki certyfikujące zatwierdzone przez GLOBALG.A.P., które chcą poszerzyć swój zakres
certyfikacji GLOBALG.A.P. powinny wykonać wszelkie działania i spełnić wszelkie wymogi
określone w punkcie 2.1. oraz złożyć wniosek o akredytację nowego zakresu, przed podpisaniem
umowy z GLOBALG.A.P. o poszerzeniu zakresu. Standardy GLOBALG.A.P. takie jak PSS, HPSS,
CFM, AMCs, schematy poddane benchmarkingowi itp., lub programy localg.a.p. oraz dodatkowe
moduły GLOBALG.A.P. (ang. Add-Ons) są uważane za nowe zakresy.
Jednostki certyfikujące zatwierdzone przez GLOBALG.A.P., które chcą poszerzyć swój podzakres
certyfikacji GLOBALG.A.P. w ramach danego zakresu, powinny mieć co najmniej 1 inspektora lub
auditora spełniającego szczegółowe wymagania GLOBALG.A.P. odnośnie tego podzakresu
(odpowiednio Załączniki III.1 i III.2). Należy przesłać formalny wniosek rejestracyjny do
Sekretariatu GLOBALG.A.P.
JC powinna złożyć wniosek o akredytację nowego podzakresu.
Warunkiem wstępnym dla poszerzenia zakresu lub podzakresu (status zatwierdzenia
tymczasowego) jest dostępność wewnętrznego trenera dla nowego(-ych) podzakresu(-ów). W
przypadku braku możliwości przeszkolenia JC powinna przynajmniej zapisać [kandydata] na
następne najbliższe szkolenie. Tymczasowe zatwierdzenie powinno zostać wycofane w przypadku,
gdy [kandydat z danej] JC nie uczestniczy w stosownym szkoleniu na trenera wewnętrznego lub go
nie zaliczył.
Jednostki certyfikujące zatwierdzone przez GLOBALG.A.P., które chcą poszerzyć swoje
zatwierdzenie o Zmodyfikowane Listy Kontrolne (ang. AMC) lub standard poddany
benchmarkingowi – w ramach tego samego zakresu i podzakresu – powinny wysłać podanie z
wnioskiem do Sekretariatu GLOBALG.A.P.
Wymagania dla jednostki akredytującej
Jednostka akredytująca, do której zgłasza się JC, powinna być sygnatariuszem umowy
wielostronnej (MLA) w sprawie certyfikacji produktu (MLA dla IAF produktu) oraz certyfikacji
podzakresu GLOBALG.A.P. (poziom 4 i 5). Dodatkowo jednostka akredytująca powinna podpisać z
GLOBALG.A.P. memorandum porozumienia (ang. MoU).
Dokument akredytacyjny wydany jednostce certyfikującej przez jednostkę akredytującą będzie
jasno określał:
(i) Zasięg akredytacji podzakresu(-ów) i / lub Zatwierdzonej Zmodyfikowanej Listy
Kontrolnej, dla których wydano zatwierdzenie
(ii) Dokumenty normatywne GLOBALG.A.P. i ich wersję
(iii) Ograniczenia do Opcji 1 (jeśli stosowne)
(iv) Ograniczenia terytorialne (jeśli stosowne)
Wstępna, dokonana przez jednostkę akredytującą ocena zakresu GLOBALG.A.P. (Rośliny
Uprawne lub Hodowla Żywego Inwentarza lub Akwakultura) powinna wymagać przynajmniej jednej
oceny obserwowanej (ang. witness assessment) każdego podzakresu w ramach wnioskowanego
zakresu.
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2.4

Przykład: JC wnioskuje w tym samym czasie o akredytację dla Kwiatów i Roślin Ozdobnych oraz
dla Owoców i Warzyw. Jednostka akredytująca może wykonać ocenę obserwowaną tylko przy
inspekcji Owoców i Warzyw, ale przyznać akredytację dla obu podzakresów. Inspekcja zakresu
Kwiaty i Rośliny Ozdobne będzie wybrana do wykonania oceny obserwowanej później w ciągu
następnych 4 lat.
Jednostka akredytująca może przyznać akredytację dla Opcji 2 (włącznie z Opcją 1 dla wielu
lokalizacji z SZJ) dopiero wtedy, gdy jednostka ta wykona co najmniej jedną ocenę obserwowaną
auditu SZJ, niezależnie od danego zakresu lub podzakresu.
JC wnioskuje w tym samym czasie o akredytację zakresu Owoce i Warzywa oraz zakresu
Akwakultura z SZJ. Jednostka akredytująca może wykonać ocenę obserwowaną auditu SZJ
zakresu Owoce i Warzywa, lecz przyznać akredytację dla obu zakresów dla Opcji 2 (włącznie z
Opcią 1 wiele miejsc produkcji z SZJ).
Przy rozszerzeniu akredytacji o nowy(-e) podzakres(-y) w ramach uprzednio akredytowanego
zakresu, należy uwzględnić przynajmniej ocenę kompetencji personelu i nowa ocena świadka nie
jest konieczna. Schematy poddane benchmarkingowi oraz AMC są uważane za podzakresy
równoważne (dla danego podzakresu).
Przykład: JC wnioskuje w tym samym czasie o akredytacje zakresu Owoce i Warzywa oraz
nowozelandzkich GAP (dobrych praktyk rolniczych). Jednostka akredytująca może zadecydować o
wykonaniu oceny obserwowanej podczas inspekcji jednego standardu lub obu standardów, ale
powinna przyznać akredytację dla obu norm. Dotyczy to także punktów c), d). e) oraz f).
W ramach własnego programu nadzoru jednostka akredytująca powinna przeprowadzić ocenę
obserwowaną wszystkich podzakresów przynajmniej w ciągu 4 lat, lecz nie zakładając z góry
nadzoru każdej kombinacji zakres/podzakres w każdym roku. Wybór powinien uwzględniać oraz
preferować certyfikaty wydane przez JC w ramach Opcji 2 oraz w ramach Opcji 1 dla wielu
lokalizacji z wdrożonym SZJ. Jednostka akredytująca powinna uzasadnić wzrost częstotliwości
oceny obserwowanej.
Przykład: Jeśli dana JC ma akredytowany tylko jeden podzakres (np., Owoce i Warzywa),
jednostka akredytująca – po akredytacji początkowej- może przeprowadzić tylko jedną ocenę
obserwowaną zakresu Owoce i Warzywa w ciągu czteroletniego okresu. Jeśli dana JC uzyskała
akredytację dla zakresu Owoców i Warzyw oraz dla Trzody Chlewnej, jednostka akredytująca – po
akredytacji początkowej - może przeprowadzić tylko raz w ciągu czteroletniego okresu dwie oceny
obserwowane: z zakresu Owoce i Warzywa i z zakresu Trzoda Chlewna.
GLOBALG.A.P. udostępnia jednostce akredytującej, poprzez AB Extranet, wszystkie (istotne dla
danej jednostki akredytującej) zapisy dotyczące programu rzetelności oraz systemu rozpatrywania
reklamacji związanych z tą jednostką akredytującą. Jednostka akredytująca powinna co najmniej
raz w roku dokonać przeglądu wpisów w AB Extranet i uwzględnić je w swojej następnej ocenie.
Jednostki akredytujące zaprasza się do udziału w ocenach rzetelności prowadzonych przez
GLOBALG.A.P.
Na żądanie, jednostka akredytująca powinna przesłać do GLOBALG.A.P. najnowsze wyniki i raport
z oceny akredytacyjnej. W tym przypadku dana JC powinna zostać [o tym] poinformowana.
Jednostka akredytująca powinna wydać wnioskodawcy - danej JC - potwierdzenie zgłoszenia
wniosku
Wygaśnięcie zatwierdzenia

W przypadku wnioskowania przez JC o zakończenie Umowy licencji i certyfikacji powinny zostać podjęte
następujące działania:
a)
JC powinna przesłać do Sekretariatu GLOBALG.A.P. formalny wniosek w sprawie wygaśnięcia
[zatwiedzenia].
b)
JC powinna poinformowac swoich klientów, że ponowna certyfikacja zostanie przeprowadzona
przez inną JC.
c)
JC nie musi niczego modyfikować ani aktualizować w bazie danych GLOBALG.A.P. Jeśli produkty
nie zostaną ponownie zakceptowane do następnego cyklu z chwilą wygaśnięcia aktualnego
certyfikatu, nowa JC będzie mogła akceptować numer GGN producentów oraz dokonać ponownej
certyfikacji.
d)
Od określonej daty JC zostanie zablokowana w bazie danych GLOBALG.A.P. i nie będzie mogła
rejestrować nowych klientów ani ponownie wystawiać certyfikatów i dokonać przedłużenia
ważności tych, które są aktualne.
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3.2
a)

Dana JC powinna skontaktować się z Zespołem Wsparcia klienta w sprawie wszystkich zmian,
takich jak modyfikacja dotychczasowych certyfikatów, skrócenie terminu ważności certyfikatu,
zmiana praw dostępu dotychczasowych producentów, zmiany głównych danych, skargi itp.
JC powinna poinformować jednostkę akredytującą.
JC powinna być umieszczona na stronie GLOBALG.A.P. do czasu wygaśnięcia jej ostatniego
certyfikatu. Powinna być zamieszczona uwaga, że JC nie może zawrzeć umowy / certyfikować
producentów, a jej zatwierdzenie GLOBALG.A.P. wygaśnie po określonej dacie.
GLOBALG.A.P. podejmie decyzję czy Opłata Licencyjna JC stosuje się w odniesieniu do
bieżącego i / lub następnego roku oraz uczestnictwa w dalszym szkoleniu.

WYMOGI OPERACYJNE
Wymogi ogólne
Wszystkie punkty opisane w Przepisach Ogólnych powinny zostać zaakceptowane i włączone do
stosownego dokumentu operacyjnego jednostki certyfikującej, dotyczącego certyfikacji
GLOBALG.A.P. we wszystkich zakresach, podzakresach i według Zatwierdzonych
Zmodyfikowanych List Kontrolnych, jak też być dostępne do oceny jednostki akredytującej.
Wymaganie to, w przypadku Zatwierdzonych Zmodyfikowanych List Kontrolnych jest spełnione,
gdy występuje zgodność z wymaganiami dla odpowiedniego podzakresu.
JC powinna wnieść coroczną opłatę za licencję na dokonywanie certyfikacji i opłatę certyfikacyjną.
Jednostka certyfikująca jest odpowiedzialna za przekazywanie swoim zarejestrowanym klientom
GLOBALG.A.P. wszystkich uaktualnień, jak również daty pierwszego zastosowania i okresu
przejściowego dla każdej nowej wersji dokumentów normatywnych GLOBALG.A.P.
GLOBALG.A.P. powinna być uprawniona do uczestniczenia, po uprzednim powiadomieniu i na
własny koszt, w inspekcjach lub auditach prowadzonych przez JC.
Gromadzone przez GLOBALG.A.P. informacje, dotyczące jednostek certyfikujących i ich
działalności, włącznie z zapisami w ramach Programu Rzetelności i systemu rozpatrywania
reklamacji, są udostępniane jednostkom akredytującym poprzez CB Extranet w celu ułatwienia
oceny akredytacji.
Jednostki certyfikujące powinny natychmiast informować GLOBALG.A.P. o zmianach dotyczących
pracowników, których działalność jest istotna dla zarządzania standardem GLOBALG.A.P. (np.
zmiana Menadżera Standardu, wewnętrznego trenera itp.) oraz o wszystkich zmianach, które
mogą wpływać na jej działalność jako niezależnej JC, w szczególności o uchyleniu akredytacji lub
zmianach w firmie.
Jednostki certyfikujące powinny aktywnie współpracować z GLOBALG.A.P. w trakcie
postępowania z reklamacjami dotyczącymi JC albo producentów, z którymi zawarły umowy.
Szkolenie i kwalifikacje personelu
Każda zatwierdzona przez Sekretariat GLOBALG.A.P. jednostka certyfikująca powinna wyznaczyć
jedną osobę do utrzymywania kontaktów, nazywaną “Menadżerem Standardu GLOBALG.A.P.”,
występującą wobec Sekretariatu GLOBALG.A.P. jako reprezentant danej jednostki certyfikującej.
Osoba ta
(i)
Powinna biegle posługiwać się językiem angielskim.
(ii)
Powinna posiadać co najmniej kwalifikacje inspektora GLOBALG.A.P. (zob. Wymogi w
odniesieniu do inspektora GLOBALG.A.P. w Załączniku III.1) dla jednego z zatwierdzonych
podzakresów.
(iii)
Powinna służyć pomocą we wszelkich działaniach harmonizacyjnych, prowadzonych przez
Sekretariat GLOBALG.A.P.
(iv) Powinna być dostępna w jednostce, tzn. nie może to być osoba od czasu do czasu wynajęta
przez daną JC, a także powinna uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji
operacyjnych i / lub dotyczących zarządzania w JC.
(v)
Powinna być odpowiedzialna za zwrot do Sekretariatu GLOBALG.A.P. wymaganego
podpisanego potwierdzenia odbioru komunikatu, jeśli jego odbiór wymaga potwierdzenia na
piśmie.
(vi) Powinna odpowiadać za łączność i administrowanie użytkownikami w ramach Systemu
GLOBALG.A.P.
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Powinna odpowiadać na zapytania operacyjne zadawane przez GLOBALG.A.P. Jeżeli
Menadżer Standardu GLOBALG.A.P. jest nieobecny, jego zastępca winien przejąć te
obowiązki.
(viii) Powinna przekazywać wszystkie otrzymywane z Sekretariatu GLOBALG.A.P. komunikaty do
wszystkich pracowników JC, włączonych w działania związane z GLOBALG.A.P. w każdym
kraju.
(ix) Powinna uczestniczyć w corocznym (aktualizującym) spotkaniu Menadżerów Standardu,
które jest corocznym zadaniem JC. Jeżeli Menadżer Standardu zmienia się w ciągu roku,
uczestnictwo w tym spotkania nie jest wymagane ponownie w tym samym roku. Jeżeli
Menadżer Standardu jest na urlopie z powodów zdrowotnych (np. macierzyńskim), dana JC
może wysłać na spotkanie innego kompetentnego przedstawiciela ds. GLOBALGAP.
(x)
Menadżer Standardu może być tą samą osobą co trener wewnętrzny.
W celu prowadzenia inspekcji i auditów GLOBALG.A.P., JC powinna zatrudnić/zawrzeć kontrakty
wyłącznie z inspektorami i auditorami, którzy spełniają wymogi GLOBALG.A.P. (Zobacz Załączniki,
odpowiednio, III.1 i III.2). Każdy inspektor / auditor musi spełniać wszystkie specyficzne
wymagania dla podzakresu (tzn. nie jest dozwolone wysłanie dwóch osób na audit / inspekcję, tak
aby uzupełniać kompetencje jednego auditora lub jednego inspektora).
Wszystkie ostatecznie zatwierdzone JC powinny posiadać specjalnie przeszkolonego
wewnętrznego trenera dla każdego zatwierdzonego podzakresu i wersji (np. IFA wersja 5), który
powinien odpowiadać za zapewnienie spełnienia przez wszystkich inspektorów i auditorów
zarejestowanych w GLOBALG.A.P. wymagań określonych w Załaczniku III.1 i III.2. Osoba ta:
(i) Musi mieć zdany egzamin na trenera wewnętrznego JC dla danego podzakresu i wersji. W
przypadku dwukrotnego niezdania jakiejkolwiek części egzaminu, wymagane jest ponownie
uczestnictwo w szkoleniu GLOBALG.A.P. dla trenerów wewnętrznych JC i zdanie egzaminu.
(ii) Powinna być dostępna w danej jednostce, tzn. nie może to być osoba od czasu do czasu
wynajęta przez daną JC. Może być tą samą osobą co Menadżer Standardu, a dana JC może
posiadać więcej niż jednego trenera wewnętrznegodla różnych standardów lub podzakresów.
(iii) Powinna spełniać jako minimum wymagania kwalifikacyjne dla inspektora danego
podzakresu.
(iv) Powinna być odpowiedzialna za szkolenie wszystkich auditorów i inspektorów GLOBALG.A.P.
(na podstawie GLOBALG.A.P.).
(v) Powinna ukończyć wymagane szkolenie w ciągu 3 miesięcy w przypadku zmiany personelu.
Jeśli nie jest to wykonalne, nowa osoba powinna przed upływem 3 miesięcy przynajmniej
zarejestrować się na najbliższe szkolenie.
Tylko auditorzy spełniający wymogi kwalifikacyjne dla auditora zdefiniowane w Załączniku III.2, co
obejmuje uczestnictwo w stacjonarnym kursie dla auditorów SZJ, mogą przeprowadzać audity SZJ
(w ramach Opcji 2 lub Ocji 1 dla wielu lokalizacji z SZJ).
Wszyscy auditorzy, którzy zostali zatwierdzeni dla IFA wersji 4 uzyskują automatycznie ponowne
zatwierdzenie do przeprowadzania auditów SZJ według IFA wersji 5, po zdaniu egzaminu online z
SZJ, kiedy będzie on dostępny w ich języku roboczym.
W przypadku, gdy wyniki Programu rzetelności certyfikacji (ang. CIPRO) wskazują na niski poziom
auditowania, dany auditor powinien powtórzyć szkolenie SZJ.
Każdy auditor i inspektor powinien zdać test GLOBALG.A.P. online (włącznie z egzaminami
aktualizującymi) w ciągu 3 miesięcy od ich opublikowania, pod warunkiem, że są one dostępne w
języku roboczym inspektora/auditora. Wewnętrzny trener powinien monitorować ten proces pod
względem autentyczności i kompletności. Nowi inspektorzy, przed zatwierdzeniem ich kwalifikacji,
powinni ukończyć szkolenia online dla odpowiednich podzakresów. Jeśli inspektorzy/auditorzy
pracują dla więcej niż jednej JC, wystarczy, że zaliczą szkolenie i egzamin online dla
odpowiedniego podzakresu tylko raz, ale muszą być zarestrowani w każdej JC, w której pracują.
Trenerzy wewnętrzni nie muszą zdawać egzaminu online dla podzakresów, dla których już
wcześniej zdali egzamin na trenerów wewnętrznych (IHT).
GLOBALG.A.P. zastrzega sobie prawo do wyrywkowego żądania od JC dowodu kwalifikacji
zatwierdzonych przez nią inspektorów i auditorów. W przypadku, gdy JC nie jest w stanie
przedstawić takiego dowodu i / lub inspektorzy i auditorzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych,
GLOBALG.A.P. zastrzega sobie prawo do zablokowania tych osób w bazie danych
GLOBALG.A.P. i poinformowania o tym odpowiedniej jednostki akredytującej.
Co najmniej raz na 4 lata JC przeprowadzi ocenę obserwowaną i / lub ponowną inspekcję
w stosunku do każdego swojego inspektora / auditora GLOBALG.A.P., w celu weryfikacji jego
kompetencji.
(vii)
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c)

d)
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4.

JC powinna weryfikować, rejestrować i monitorować wymagania w zakresie kwalifikacji inspektora /
auditora, łącznie z wymaganiami dotyczącymi szkolenia wstępnego i zachowania kompetencji.
JC powinna posiadać własny system nieustannej kalibracji i szkoleń dla swoich inspektorów
i auditorów. JC powinna prowadzić co roku wewnętrzne szkolenie przypominające/aktualizacyjne
dla swoich inspektorów/auditorów. Rejestry tych szkoleń powinny być przechowywane.
Po pomyślnym zdaniu egzaminu, trenerzy wewnętrzni jednostek certyfikujących będących
członkami stowarzyszonymi GLOBALG.A.P., mogą zostać zatwierdzonymi przez GLOBALG.A.P.
trenerami publicznymi. Wymaga to odrębnego wniosku. W tym celu trenerzy wewnętrzni nie muszą
przechodzić dodatkowych szkoleń / zdawać egzaminu. Wykaz trenerów publicznych jest
zamieszczony na stronie internetowej GLOBALG.A.P.
Dane zgłaszane przez jednostkę certyfikującą do GLOBALG.A.P.
Celem jest: “wiedzieć w każdej chwili, na bieżąco i na całym świecie” o:
(i)
Aktualnym statusie i historii statusu
(ii)
Certyfikowanych produktach w podziale na
(iii)
Obszar / ilość, dla
(iv) Każdego poszczególnego producenta (podmiotu prawnego) we
(v)
Wszystkich standardach i opcjach (na poszczególny produkt), z
(vi) Centralną walidacją certyfikatów przez uczestników rynku (narzędzie walidacji online), oraz
(vii) Szczegółach auditu/inspekcji i zgodności
Dlatego dane komunikowane przez jednostkę certyfikującą do GLOBALG.A.P. powinny:
(i)
Gwarantować, że jak tylko jednostka certyfikująca podejmie decyzję w sprawie certyfikacji,
żaden certyfikat nie zostanie wydany, zanim status producenta w bazie danych
GLOBALG.A.P. nie zostanie zaktualizowany jako „Certyfikowany”.
(ii)
Gwarantować, że jak tylko zostanie wystawiona sankcja, status producenta w bazie danych
GLOBALG.A.P. powinien być stosownie zmieniony (pomiędzy wystawieniem sankcji a
aktualizacją bazy danych nie powinien upłynąć więcej niż 1 dzień roboczy).
(iii)
Gwarantować, że status wszelkich innych producentów powinien być wystarczająco
aktualny, aby zapewnić aktualność statusu producenta w bazie danych GLOBALG.A.P..
(iv) Zagwarantować natychmiastową dostępność informacji o szczegółach wszystkich auditów i
inspekcji (łącznie z niezapowiedzianymi inspekcjami i auditami) oraz o szczegółach w
odniesieniu do każdego certyfikatu.
Niezależność, bezstronność, poufność i rzetelność jednostki certyfikującej
Zgodnie z ISO/IEC 17065, zatwierdzona przez GLOBALG.A.P. jednostka certyfikująca powinna
posiadać odpowiednią strukturę, aby zapewnić rozdział czynności, które mogłyby powodować
konflikt interesów. Wszyscy pracownicy jednostki certyfikującej powinni przestrzegać wysokich
standardów etyki zawodowej, nie podlegać presji handlowej, finansowej ani innej, która mogłaby
wywierać wpływ na ich osądy i obowiązuje ich ścisły zakaz promowania jakichkolwiek towarów lub
usług podczas wykonywania czynności związanych z auditem.
JC będzie posiadała obowiązujące procedury pozwalające zapewnić, że ten sam kontroler nie
będzie sprawdzał producenta (Opcja 1) przez 4 lata z rzędu (niezależnie od tego, czy chodzi o
audyt zapowiedziany, czy niezapowiedziany). W przypadku Opcji 2 audytor w zespole audytowym
będzie się zmieniał (nie więcej niż 4 lata audytowania tej samej grupy QMS). Jednak kontrolerzy w
zespole audytowym nie zmienią się.
Poufność: Informacje dotyczące producenta ubiegającego się o certyfikat, obejmujące
szczegółowe informacje o produktach i procesach, raporty oceniające i powiązana z nimi
dokumentacja powinny być traktowane jako poufne (chyba, że prawo wymaga inaczej). Bez
uprzedniej zgody ubiegającego się, żadne informacje nie powinny być przekazane osobie trzeciej,
o ile Przepisy Ogólne lub Umowa podlicencji i certyfikacji nie stanowią inaczej.
JC zapewni środki i procedury zapobiegające przekupstwu i korupcji na wszystkich szczeblach jej
organizacji.

REJESTRACJA I ZATWIERDZENIE PRODUCENTA

Procedura udzielania certyfikacji GLOBALG.A.P. powinna być jasno sprecyzowana w dokumentacji
operacyjnej danej JC oraz powinna być zgodna z Przepisami Ogólnymi GLOBALG.A.P.
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f)

g)

Wymogi ogólne
Wszystkie miejsca produkcji podlegające certyfikacji powinny być zarejestrowane w bazie danych
GLOBALG.A.P. (o ile jest dostępna).
Zakres produktu jest związany z lokalizacją, w której wytwarzany jest produkt. Produkty
wytwarzane w niezarejestrowanej lokalizacji nie mogą być certyfikowane, podobnie jak produkty,
które nie zostały zarejestrowane, a są uprawiane w zarejestrowanej lokalizacji.
Tylko producenci lub grupy producenckie mogą zgłosić do rejestracji swoje procesy produkcyjne w
celu uzyskania certyfikatu GLOBALG.A.P.
Certyfikat i podlicencja są wydawane zarejestrowanemu producentowi w odniesieniu do
zadeklarowanych produktów oraz tych miejsc produkcji, gdzie produkty są wytwarzane (oraz
pakowane lub sortowane jeśli aplikowane do certyfikacji).
Wyłącznie prawny posiadacz certyfikatu (tzn. podmiot prawny, który jest wskazany na certyfikacie)
może umieszczać na rynku produkty z powołaniem się na certyfikat GLOBALG.A.P. Członkowie
grupy producenckiej nie są prawnymi posiadaczami certyfikatu, w związku z czym nie mogą pod
swoją własną nazwą umieszczać na rynku żadnych produktów nawiązujących do certyfikatu
grupowego. Wszystkie produkty sprzedane bez powoływania się na certyfikat powinny być
zapisane w grupowym systemie bilansu masy.
Rejestracja producenta
Jednostka certyfikująca oraz producent powinni uzgodnić Warunki Zawiadomienia, które powinny
obejmować zobowiązanie jednostki certyfikującej do potwierdzenia przyjęcia formalnego wniosku o
(pierwszą) rejestrację w ciągu 28 dni kalendarzowych od uzyskania z bazy danych GLOBALG.A.P.
unikatowego Numeru GLOBALG.A.P. (GGN).
Każda JC powinna ustalić i wyjaśnić swoim potencjalnym klientom własną szczegółową strukturę
opłat, która powinna wyszczególnić stosowne opłaty GLOBALG.A.P. Każda faktura wystawiona
przez JC producentom / grupie producenckiej, lub dokument towarzyszący każdej fakturze
powinien w jasny sposób określić opłatę rejestracyjną GLOBALG.A.P.
Jednostka certyfikująca powinna wyjaśnić swoim potencjalnym klientom, że wniesienie opłaty za
inspekcję GLOBALG.A.P. oraz opłaty certyfikacyjnej nie gwarantuje wydania certyfikatu.
Jeżeli producent lub grupa producencka, która miała uprzednio nadany numer GGN oraz ubiega
się o rejestrację, jednostka certyfikująca powinna działać zgodnie z procedurą GLOBALG.A.P.
dotyczącą Transferu pomiędzy jednostkami certyfikującymi, określoną poniżej w sekcji 7.
Jeżeli producent lub grupa producencka życzy sobie zmienić jednostkę certyfikującą na nową,
jednostka przyjmująca, powinnna jako pierwsze sprawdzić status wnioskodawców w bazie danych
GLOBALG.A.P., zanim zostaną podjęte jakiekolwiek dalsze działania.
Jeżeli producent lub grupa producencka korzysta z usług więcej niż jednej jednostki certyfikującej,
każda z tych jednostek powinna niezależnie od pozostałych przeprowadzić stosowne inspekcje
(Opcja 1) oraz audit SZJ (Opcja 1 dla wielu lokalizacji z SZJ lub Opcja 2).
(i)
Jeżeli jedna z jednostek certyfikujących nałoży sankcję, wszystkie jednostki współdziałające
z tym producentem lub grupą producencką są obowiązane kontaktować się ze sobą,
odnośnie zakresu i szczegółów działań, jakie powinny podjąć wszystkie jednostki
certyfikujące.
(ii)
Powiadomienie o sankcji wszystkich jednostek certyfikujących działających z danym
podmiotem prawnym jest obowiązkiem, z którego producent lub grupa producencka powinny
się wywiązać, ale może to także uczynić GLOBALG.A.P., bezpośrednio informując jednostki
certyfikujące, których to dotyczy.
(iii)
Informacje przekazywane sobie przez jednostki certyfikujące powinny zawierać wszelkie
istotne szczegóły, ale wydana sankcja powinna obowiązywać, a wszystkie jednostki
certyfikujące są zobowiązane jej przestrzegać.
Jednostka certyfikująca powinna ustanowić i wdrożyć procedury gromadzenia zaktualizowanych
informacji na temat zatwierdzonych producentów, tj. zmian dotyczących jednostki produkcyjnej
(PMU) lub obszaru produkcji, a także dołączenia lub wykreślenia członków w ramach grupy
producenckiej.
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4.2.1 Wymagania dotyczące danych do rejestracji
Jednostka certyfikująca powinna:
a)
Podczas procesu rejestracji zapisać wszystkie informacje wymagane w Części I Przepisów
Ogólnych, Załącznik I.2 Informacje dotyczące rejestracji.
b)
Upewnić się, że wszyscy producenci będący członkami grupy producenckiej zatwierdzeni przez
SZJ i wpisani do wewnętrznego rejestru tej grupy producenckiej są zarejestrowani indywidualnie w
bazie danych GLOBALG.A.P. zgodnie z wymaganiami Przepisów Ogólnych Część I: Załącznik I.2.
Informacje te, powinny być na bieżąco i stale aktualizowane.
c)
Stosownie zaktualizować bazę danych GLOBALG.A.P., zgodnie z opisem w bazie danych wiki
(wiki.globalgap.org). Informacje te powinny być regularnie aktualizowane za każdym razem, gdy
występuje zmiana. Powinny być aktualizowane najpóźniej w chwili ponownej akceptacji produktów
do następnego cyklu certyfikacyjnego i/lub re-certyfikacji.
4.2.2 Zasady dostępu do danych
a)
JC powinna poinformować producenta lub grupę producencką oraz wyjaśnić im dokument Zasady
dostępu do danych dostępny na stronie internetowej.
b)
JC powinna poinformować producenta lub grupę producencką i objaśnić wszelkie zmiany w
dokumencie Zasady dostępu do danych, kiedy będzie to konieczne.
c)
Prawa dostępu do danych powinny być określone i podpisane przez producenta / grupę
producencką w trakcie rejestracji w JC. Właściciel danych odpowiada za przyznanie i określenie
poziomu uprawnień dostępu do danych. Właściciel danych może jednak przenieść tę
odpowiedzialność na innych użytkowników (np. jednostkę certyfikującą).
d)
Ochrona Danych: W ramach systemu GLOBALG.A.P., jedynie strony systemu, które zostały
uprzednio zdefiniowane, powinny posiadać uprawnienia do oglądania danych (producent, JC,
GLOBALG.A.P., uczestnicy rynku, publiczność). Ponadto, producent może podać dane personalne
partnerom handlowym, wcześniej autoryzowanym przez producenta, lub producent może
upoważnić osobę trzecią do wykonania tego kroku. Upoważnienie takie może w każdej chwili
zostać odwołane drogą internetową. Wszelki inny dostęp do danych personalnych producenta jest
nielegalny i operator bazy danych przeciwdziała takim próbom zgodnie z Niemiecką Federalną
Ustawą o ochronie danych osobowych. Patrz dokument pt. Zasady dostępu do danych
opublikowany na stronie internetowej (www.globalgap.org).
e)
GLOBALG.A.P. będzie przez 5 lat przechowywać zapisane w bazie danych informacje, dotyczące
historii certyfikacji wnioskodawcy / producenta.

5.

PROCES OCENY

5.1

Producenci w ramach Opcji 1

5.1.1
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5.2

Patrz sekcja 5.1. w przepisach ogólnych część i.

Inspekcje zapowiedziane
(i) CB może podzielić zapowiedziane inspekcje na 2 moduły: moduł poza miejscem oraz moduł na
miejscu [produkcji]. Oba moduły muszą być przeprowadzone przez tego samego auditora /
inspektora.
(ii) Metodologia oceny poza miejscem [produkcji] powinna zostać poddana walidacji przez JC
przed wprowadzeniem jej do praktyki i stanowić część corocznego przeglądu kierownictwa.
(iii) Inspekcja modułu poza miejscem [produkcji] powinna być przeprowadzona nie wcześniej niż
dwa tygodnie przed modułem wykonywnym na miejscu. Obejmuje przegląd w biurze
dokumentacji przesłanej przez producenta do JC przed inspekcją na miejscu. JC powinna
ustalić datę jako ostateczny termin złożenia dokumentów, ocenianych poza miejscem produkcji.
Od tego terminu biegnie też okres 14 dni na przeprowadzenie oceny na miejscu.
(iv) Dokumentacja, która może być przedmiotem oceny przez JC poza miejscem produkcji
obejmuje jak niżej: samoocenę, Deklarację Polityki Bezpieczeństwa Żywności, ocenę ryzyka,
procedury wymagane w kilku PKiKZ, Weterynaryjny Plan Zdrowia, programy badań
laboratoryjnych (częstotliwość, parametry, lokalizacje), raporty z badań laboratoryjnych,
pozwolenia, wykaz stosowanych leków, wykaz stosowanych środków ochrony roślin, dowód
akredytacji laboratorium analitycznego, certyfikaty lub raporty z inspekcji działań zlecanych
podwykonawcom, zapisy nt. aplikacji środków ochrony roślin / nawozów / leków.
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(v) Ocena punktów kontroli poza miejscem produkcji powinna zostać odnotowana na liście
kontrolnej inspekcji, poprzez umieszczenie wystarczającej liczby uwag do konkretnych punktów
kontroli. Uwagi powinny zostać przedstawione do wszystkich punktów stanowiących
wymagania podstawowe oraz niezgodnych i nie mających zastosowania punktów stanowiących
wymagania drugorzędne, chyba, że w Wytycznych Metodologii Inspekcji zaznaczono inaczej
tam, gdzie wytyczne są dostępne.
(vi) Data, godzina i czas trwania modułu poza miejscem produkcji i modułu na miejscu podczas
każdej inspekcji powinny być zapisane przez inspektora i podpisane przez stronę auditowaną.
(vii) Moduł na miejscu przeprowadza się po wykonaniu przeglądu merytorycznego dokumentacji
danego producenta, w celu zweryfikowania informacji i sposobu działania procesu produkcji na
miejscu, a także sprawdzenia pozostałej zawartości listy kontrolnej, kóra nie została oceniona
podczas modułu poza miejscem produkcji.
(viii) W przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie całego procesu oceny (łącznie w ramach obu
modułów oceny poza miejscm i na miejscu), obliczanie terminu ich zamknięcia zaczyna się od
spotkania zamykającego moduł na miejscu.
(ix) System ten nie skraca całkowitego czasu trwania inspekcji (patrz wymagania dotyczące czasu
trwania inspekcji w zasadach szczegółowych dla danego zakresu), ale pozwoli to na bardziej
efektywne wykorzystanie czasu na miejscu. Czas trwania modułu na miejscu nie powinien być
nigdy krótszy niż dwie godziny.

5.3

Progam korzyści z udziału w niezapowiedzianych inspekcjach
(i)
Program korzyści z udziału w niezapowiedzianych inspekcjach zostanie zaoferowany
wszystkim producentom.
(ii)
Następujące stwierdzenia są prawdziwe w odniesieiu do niezapowiedzianych inspekcji: JC
może poinformować producenta z wyprzedzeniem o planowanej wizycie. Powiadomienie to
zwykle nie przekracza 48 godzin (dwa dni robocze). W wyjątkowych przypadkach, kiedy
producent nie jest w stanie zaakceptować proponowanej daty (z powodów zdrowotnych lub
innych uzasadnionych przyczyn), otrzymuje on jeszcze jedną szansę, aby zostać
poinformowanym o niezapowiedzianej inspekcji. Producent powinien otrzymać pisemne
ostrzeżenie, jeśli pierwszy proponowany termin nie został zaakceptowany. Producent
otrzyma kolejne powiadomienie o wizycie z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Jeżeli wizyta nie
może dojść do skutku z przyczyn nieusprawiedliwionych, zostanie wydane zawieszenie
wszystkich produktów, a status producenta zostanie zresetowany do roku zerowego.
(Patrz także opis Programu korzyści z udziału w niezapowiedzianych inspekcjach w Przepisach
Ogólnych Część I.).

5.4

Opcja 2 grupy producenckie oraz Opcja 1 wiele lokalizacji z SZJ

5.4.1

Zewnętrzne audity SZJ w ramach Opcji 2 dla grup producenckich oraz Opcji 1 dla wielu ^
lokalizacji (z wdrożonym SZJ)
Proces oceny wiąże się z pobieraniem próbek składników do oceny pod kątem zgodności z normą
i umożliwienia certyfikacji. Ocenie powinna podlegać cała dokumentacja, wszystkie miejsca,
personel i operacje zadeklarowane przez grupę jako istotne i związane z ustanowieniem oraz
administrowaniem SZJ, tak jak to opisano w Części II.
Proces oceny został zaprojektowany tak, aby umożliwić ustalenie, czy SZJ i struktura
administracyjna grupy spełnia kryteria i czy wewnętrzne audity oraz inspekcje producentów
spełniają wymogi w zakresie schematu GLOBALG.A.P.
Proces oceny jest podzielony na 2 elementy:
(i)
Audit SZJ
(ii)
Inspekcje próbki zarejestrowanych producentów/ miejsc produkcji/ miejsc przetwarzania
(patrz Przepisy Ogólne Część I, punkt 5.2)
JC powinna wysłać plan auditu do kierownictwa wnioskodawcy przed auditem
Audit SZJ powinien być przeprowadzony w głównym biurze grupy lub w ośrodku administracyjnym
grupy producenckiej lub spółki posiadającej wiele lokalizacji oraz w centralnej jednostce(-kach)
postępowania z produktem.

a)
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b)

c)

d)
e)
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f)

g)

h)
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i)

Proces oceny SZJ w zakresie wymagań zawartych w części II Przepisów Ogólnych powinien trwać
od 6 do 8 godzin, w zależności od wielkości grupy/ spółki posiadającej wiele lokalizacji i powinien
obejmować:
(i)
Spotkanie otwierające z kierownictwem
(ii)
Przegląd całej istotnej dokumentacji
(iii)
Ocenę zapisów
(iv) Przegląd przeprowadzonych auditów i inspekcji wewnętrznych
(v)
Przegląd wykonanego bilansu masy
(vi) Dyskusję/rozmowę z kluczowym personelem
(vii) Spotkanie zamykające, obejmujące przegląd zidentyfikowanych niezgodności oraz
przypadków niespełnienia wymagań.
Przed początkową certyfikacją powinna być przeprowadzona ocena kwalifikacji wszystkich
inspektorów i auditorów wewnętrznych. Podczas następnych auditów JC powinna przeprowadzić
ponowną coroczną ocenę wymagań i kwalifikacji nowych inspektorów i auditorów, a także może
dokonać ponownej oceny dokumentów sprawdzonych w poprzednich sezonach.
W ramach auditu SZJ powinno zostać przeprowadzone porównanie wyników zewnętrznych i
wewnętrznych auditów i inspekcji, celem dokonania oceny, czy wewnętrzne środki kontroli
kandydata są właściwe.
Raport końcowy i wynik może być przygotowany ostatecznie wyłącznie po dokonaniu oceny,
zarówno SZJ jak i minimalnej próbki członków producentów / miejsc produkcji.

5.4.1.1 Moduł poza miejscem [produkcji]
(i) JC może podzielić zapowiedziane inspekcje na 2 moduły: moduł poza miejscem oraz moduł na
miejscu [produkcji]. Oba moduły muszą być przeprowadzone przez tego samego auditora /
inspektora.
(ii) Metodologia oceny poza miejscem [produkcji] powinna zostać poddana walidacji przez JC
przed wprowadzeniem jej do praktyki i stanowić część corocznego przeglądu kierownictwa.
(iii) Inspekcja modułu poza miejscem [produkcji] powinna być przeprowadzona nie wcześniej niż
dwa tygodnie przed modułem wykonywnym na miejscu. Obejmuje przegląd w biurze
dokumentacji przesłanej przez producenta do JC przed inspekcją na miejscu. JC powinna
ustalić datę jako ostateczny termin złożenia dokumentów ocenianych poza miejscem produkcji.
Od tego terminu biegnie też okres 14 dni na przeprowadzenie oceny na miejscu.
(iv) Dokumentacja, która może być przedmiotem oceny przez JC poza miejscem produkcji
obejmuje jak niżej: samoocenę, Deklarację Polityki Bezpieczeństwa Żywności, oceny ryzyka,
procedury wymagane w poszczególnych PKiKZ, Weterynaryjny Plan Zdrowia, programy badań
laboratoryjnych (częstotliwość, parametry, lokalizacje), raporty z badań laboratoryjnych,
pozwolenia, wykaz stosowanych leków, wykaz stosowanych środków ochrony roślin, dowód
akredytacji laboratorium analitycznego, certyfikaty lub raporty z inspekcji działań zlecanych
podwykonawcom, zapisy nt. aplikacji środków ochrony roślin / nawozów / leków.
(v) Ocena punktów kontroli poza miejscem produkcji powinna zostać odnotowana na liście
kontrolnej SZJ poprzez umieszczenie wystarczającej liczby uwag do konkretnego materiału
stanowiącego dowód.
(vi) Data, godzina i czas trwania modułu poza miejscem produkcji i modułu na miejscu podczas
każdego auditu powinny być zapisane przez auditora.
(vii) Moduł na miejscu przeprowadza się po wykonaniu przeglądu merytorycznego dokumentacji
SZJ, w celu zweryfikowania informacji i sposobu działania systemu zarządzania na miejscu (np.
inspekcje wewnętrzne, identyfikowalność, segregacja i bilans masy, centralne jednostki
postępowania z produktem itp.), a także przeprowadzenie auditu pozostałej zawartości listy
kontrolnej SZJ, kóra nie została oceniona podczas modułu poza miejscem.
(viii) W przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie całego procesu oceny (łącznie w ramach obu
modułów oceny poza miejscm i na miejscu), obliczanie terminu ich zamknięcia zaczyna się od
spotkania zamykającego moduł na miejscu.
(ix) System ten nie skraca całkowitego czasu trwania auditu (patrz wymagania dotyczące czasu
trwania auditu w punkcie 5.4.1.f), ale pozwoli to na bardziej efektywne wykorzystanie czasu na
miejscu. Czas trwania modułu na miejscu nie powinien być nigdy krótszy niż 3 godziny.
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5.4.2 Inspekcja zewnętrzna członków grup producenckich oraz /lub miejsc produkcji
5.4.2.1. Coroczna inspekcja:
a)
Ostateczny wybór i powiadomienie SZJ, w ramach którego producenci / miejsca produkcji zostaną
poddane inspekcji przez JC, powinny nastąpić po audicie SZJ (zarówno modułu na miejscu, jak i
poza miejscem) przy użyciu kryteriów opartych na strukturze grupy i zdefiniowanych w procedurze
dobierania próby, opartej na ryzyku. Powiadomienie [wybranych] producentów nastąpi nie
wcześniej niż 48 godz. (dwa dni robocze) przed inspekcją.
b)
Jednostki certyfikujące mogą na podstawie uzasadnionych kryteriów zwiększyć wskaźnik
weryfikacji całkowitej liczby zarejestrowanych producentów / miejsc produkcji. Grupa producencka
/ spółka ma prawo odwołać się od tej decyzji. Powody zwiększenia [liczby producentów] mogą
wynikać z:
(i)
Braku zgodności z istotnymi wymaganiami SZJ oraz wymaganiami dotyczącymi
postępowania po zbiorze, wpływającymi na stopień zgodności producenta – członka grupy.
(ii)
Skarg klientów np. wykrycia pozostałości niedozwolonych pestycydów
(iii)
Znacznych rozbieżności pomiędzy raportami z auditów / inspekcji wewnętrznych, a
stwierdzeniami auditu / inspekcji przeprowadzonej przez JC.
(iv)
Ewentualnie potrzeby określenia czy niespełnienie wymagań ma charakter strukturalny czy
też nie.
(v)
Liczby produktów.
c)
Producenci powinni także zostać zaklasyfikowani według procesu produkcji w ramach
odpowiednich podzakresów. Mogą one obejmować, ale nie ograniczają się do następujących
przykładów:
(i)
Inwentarz w zagrodzie
(ii)
Inwentarz na pastwiskach lub uprawa roślin w polu
(iii)
Rośliny uprawne pod osłonami
(iv)
Rośliny wieloletnie
(v)
Hodowla w wodzie słodkiej (akwakultura)
(vi)
Hodowla w wodzie morskiej (akwakultura)
Przykład 1a: Jeśli grupa producentów (w sumie 64) jest poddawana inspekcji
GLOBALG.A.P. w odniesieniu do bydła mlecznego, a cała produkcja odbywa się pod
gołym niebem, wówczas pierwiastek kwadratowy z łącznej liczby producentów w grupie (8)
będzie stanowić wielkość próby.
Przykład 1 b: Jeżeli jednak w ramach grupy 64 producentów, 16 prowadzi produkcję w
pomieszczeniach zamkniętych, wówczas pierwiastek kwadratowy z tej małej grupy
producentów (4) byłby także poddany kontroli, jako że ci producenci mają odmienny typ
produkcji. Pierwiastek kwadratowy z 48 (64-16) oraz pierwiastek kwadratowy z 16 (4)
oznacza, że ogółem 7 + 4 = 11 producentów będzie poddanych inspekcji.

d)

Przykład 2: grupa posiada łącznie 96 producentów zarejestrowanych do certyfikacji
GLOBALG.A.P. dla podzakresu owoce i warzywa. Wśród tych 96 producentów:
- 43 produkuje jabłka
- 10 produkuje jabłka i pomidory w szklarni
- 5 produkuje jabłka i pomidory w szklarni i pomidory na polu
- Pozostali producenci produkują marchew na polu (38 producentów).
To znaczy, że:
- 58 producentów prowadzi uprawy wieloletnie (jabłka)
- 15 producentów prowadzi produkcję roślin pod osłonami (pomidory w szklarni)
- 48 producentów prowadzi uprawę roślin na polu (pomidory i marchew)
Próbka to:
√58 = 8 producentów produkujących jabłka.
√15 = 4 producentów produkujących pomidory w szklarni.
√48 = 7 producentów prowadzących uprawę roślin na polu.
Podczas kontroli, jeśli JC wybiera producentów uprawiających jabłka i pomidory w szklarni
i marchew i / lub pomidory na otwartym polu, inspektor wykonuje inspekcję obejmującą 3
różne typy produkcji w tym samym czasie.
Minimalna wielkość próbki wynosi pierwiastek kwadratowy liczby zarejestrowanych producentów
na każdy podzakres i typ produkcji. Pierwiastek kwadratowy powinien zostać zaokrąglony w górę
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f)

g)

do najbliższej liczby całkowitej jeśli występują jakieś ułamki dziesiętne. Podczas inspekcji każdego
z tych wybranych producentów / miejsc produkcji, powinna ona objąć wszystkie produkty.
Wybór producentów ma na celu, z biegiem lat, objęcie [inspekcją] zwszystkich producentów /
miejsc produkcji w danej grupie producenckiej / spółce, z uwzględnieniem czynników ryzyka,
nowych producentów i selekcji wyrywkowej. O ile nie ma konkretnego powodu (większe ryzyko,
specjalny status członka, liczba produktów, wcześniejsze wyniki kontroli, członek-producent
posiadający wiele lokalizacji itp.) kolejna ocena zwykle nie obejmuje producentów / miejsc
produkcji już wybranych do próby podczas poprzednich ocen. Jest bardziej prawdopodobne, że
producenci, którzy przechodzą z jednej grupy do drugiej zostaną włączeni do próby producentów
wybranych przez JC
Przykład 1: Wnioskodawca posiada 4 zarejestrowane miejsca produkcji i JC po dokonaniu auditu
SZJ wyznacza próbkę w postaci pierwiastka kwadratowego. Zatem podczas wstępnej inspekcji,
kontroli należy poddać 2 miejsca (√4).
Przykład 2: grupa posiada łącznie 64 producentów, z czego 48 ubiega się o certyfikat dla
podzakresu bydło i owce, 25 ubiega się o certyfikat dla podzakresu drób, a 9 ubiega się o
certyfikację dla podzakresu owoce i warzywa. Minimalna wielkość próby objmującej każdy
podzakres wyniesie √48 + √ 25 + √9 = 7 + 5 + 3 = 15 producentów, którzy zostaną poddani
inspekcji zewnętrznej przez JC.
zakres inspekcji u producentów wybranych do próby powinien być kompletny i powinien
obejmować:
- wszystkie uprawiane produkty zarejestrowane do certyfikacji
- wszystkie typy produkcji (patrz "d")
- wszystkie podzakresy, dla których są zarejestrowani
Inspekcje przeprowadzone u członków / w miejscach, gdzie ocena obejmuje więcej niż jeden typ
produkcji lub podzakres liczą się jako inspekcje dla każdego podzakresu lub typu produkcji.
Przykład 1: Typ produkcji różnorodny:
Grupa producencka liczy 53 producentów pomidorów. 28 uprawia pomidory w szklarni, tylko 17
uprawia je na polu, a 8 uprawia je zarówno w szklarni, jak i na polu.
Minimalna wielkość próbki:
 uprawy polowe: 17 + 8 = 25 => √ = 5 (minimalna liczba producentów)
 pod osłonami: 28 + 8 = 36 => √ = 6 (minimalna liczba producentów)
 jednak minimalna ogólna liczba producentów: 8 (√53)
WAŻNE: Kryteria doboru plantatorów poddanych inspekcji przedstawione w punkcie f) powinny być
zawsze brane pod uwagę.
W przypadku, gdy członek grupy działa w oparciu o własny SZJ, powinien być on zintegrowany z
centralnym SZJ grupy, ponieważ w grupie może funkcjonować tylko jeden SZJ.
Przykład: w grupie składającej się z 25 członków, w której jeden jest zaklasyfikowany jako
producent posiadający wiele lokalizacji (4), JC dokona inspekcji u 5 członków (pierwiastek
kwadratowy z 25). Jeśli wśród 5 wytypowanych do inspekcji producentów znajdzie się właśnie ten
członek grupy posiadający wiele lokalizacji, wówczas inspekcją będą objęte 2 (pierwiastek
kwadratowy z 4) zarządzane przez niego lokalizacje. Inspekcji będzie poddanych łącznie 6
lokalizacji należących do grupy.

5.4.2.2 Inspekcje nadzorujące producentów (Opcja 2) i / lub miejsc produkcji w
wielu lokalizacji:
180312_GG_GR_Part_III_V5_1_pl

a)
b)

5.5
a)

Opcji 1 dla

Coroczne inspekcje i inspekcje nadzorujące powinny być przeprowadzone podczas 2 oddzielnych
wizytacji, pomiędzy tymi wizytami powinna być zachowana przynajmniej 30-dniowa przerwa.
Ostateczne wytypowanie producentów / miejsc i przekazanie tej informacji do SZJ zazwyczaj nie
przekracza 48 godzin (dwóch dni roboczych) w przypadku każdego producenta.
Niezapowiedziane inspekcje (tylko dla Opcji 1) oraz audity (tylko SZJ)
Wybór 10% powinien uwzględniać nie tylko same wartości liczbowe, ale powinny być one
wyliczone także na podstawie oceny ryzyka, z uwzględnieniem czynników takich jak położenie
geograficzne, ustawodawstwo (tam, gdzie obszar działania danej JC podlega kilku jurysdykcjom),
rodzaj upraw, historia zgodności itp.
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d)

e)

6.
6.1
a)

Wyliczenie 10% powinno być wykonane dla 12 miesięcy. Liczba niezapowiedzianych inspekcji i
auditów w danych 12 miesiącach powinna odzwierciedlać 10% wydanych certyfikatów,
odpowiednio bez SZJ oraz z [wdrożonym] SZJ.
Wyliczone 10% powinno być rozłożone na kraje, w których dana JC obsługuje posiadaczy
certyfikatów. Liczba ta powinna być reprezentatywna dla poszczególnych krajów.
Wyliczenie 10% powinno być wykonane dla każdego zakresu.
Powinna mieć miejsce przynajmniej 1 inspekcja lub audit w danym roku / dla danego
zakresu; tzn. jeśli JC ma ≤10 producentów certyfikowanych w ramach Opcji 1, co najmniej 1
producent rocznie powinien być poddany inspekcji, lub jeśli dana JC ma ≤10 certyfikatów
wydanych w ramach Opcji 2, co najmniej 1 [posiadacz certyfikatu] rocznie powinien być poddany
auditowi.
Jednostki certyfikujące, które posiadają tylko 1 grupę producencką certyfikowaną w ramach Opcji
2, powinny co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić niezapowiedziany audit SZJ.
Oceny w ramach Programu można wliczyć do liczby niezapowiedzianych inspekcji lub auditów na
dany rok. JC powinna przeprowadzić dalsze działania (ang. follow-up) po stwierdzeniu
niezgodności podczas oceny w ramach Programu Rzetelności Certyfikacji.
Regularne coroczne inspekcje / audity i niezapowiedziane inspekcje / audity powinny być
przeprowadzone podzas dwóch oddzielnych wizyt z odstępem pomiędzy nimi wynoszącym
przynajmniej 30 dni.
Inspekcja obiektów, w których wykonuje się postępowanie po zbiorze (Opcja 2 i Opcja 1 dla
wielu lokalizacji z SZJ)
JC powinna przeprowadzić inspekcję centralnych jednostek postępowania z produktem (tzn. mniej
niż jednej jednostki postępowania z produktem na jednego producenta – członka grupy
producenckiej / miejsca produkcji), z wykorzystaniem wspólnej listy kontrolnej SZJ oraz
postępowania z produktem po zbiorze, udostępnionej przez GLOBALG.A.P. Jednak w
akwakulturze, wytypowanie próbki jednostek prowadzących postępowanie z produktem nie jest
możliwe.
Tam, gdzie czynności po zbiorze nie odbywają się centralnie, ale w miejscu produkcji każdego z
członków, czynnik ten brany jest pod uwagę przy określaniu producentów, którzy mają zostać
poddani kontroli. W takim przypadku JC stosuje normalną listę kontrolną IFA dla kontrolowanego
producenta.
W przypadku inspekcji wewnętrznych powinny one obejmować każdy obiekt, w którym odbywają
się czynności po zbiorze.
Zewnętrzne inspekcje i audity zatwierdzonych zmodyfikowanych list (ang. AMC) oraz
schematów równoważnych
Benchmarking: Standard ubiegający się o benchmarking jest oceniany pod kątem
równoważności, przez porównanie kryteriów zgodności treści i wykonania z GLOBALG.A.P. Aby
uzyskać dalsze informacje należy zajrzeć do Przepisów dotyczących benchmarkingu.
Zasady dotyczące schematów: dla AMC (zatwierdzonych list zmodyfikowanych) stosują
się Przepisy Ogólne GLOBALG.A.P. W przypadku schematów równoważnych proszę sprawdzić
odpowiednie Przepisy Ogólne dotyczące schematów.
Walidacja benchmarkingu: Indywidualny producent staje się posiadaczem certyfikatu z
chwilą zakończenia procesu certyfikacji. W celu dokonania walidacji procesu certyfikacji każdy
podmiot prawny powinien być zarejestrowany w bazie danych GLOBALG.A.P.
Jednostki certyfikujące zatwierdzone przez GLOBALG.A.P.: Każdy proces certyfikacji w
ramach normy poddanej pełnemu benchmarkingowi powinien być przeprowadzony przez JC
zatwierdzoną przez GLOBALG.A.P. lub właściciela odpowiedniego schematu.
Częstotliwość: Zgłaszany standard powinien zapewnić weryfikację producentów według
zasad Opcji 1 oraz grup producenckich / wielu lokalizacji z SZJ zgodnie z zasadami Opcji 2.

PROCES CERTYFIKACJI
Wymagania ogólne
Osoba podejmująca decyzję o przyznaniu certyfikatu lub przynajmniej jeden członek komitetu
certyfikacyjnego w JC, powinni spełniać wymogi co do kwalifikacji auditora dla zakresu, w jakim
wydawany jest certyfikat, zgodne z przepisami określonymi w Załączniku III.2. W przypadku
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h)

i)

podjęcia decyzji o certyfikacji w ramach Opcji 1 bez SZJ, JC i tak musi spełnić wymóg posiadania
jeszcze jednej osoby w komitecie podejmującym decyzję o certyfikacji, spełniającą wymagania co
do kwalifikacji auditora. Osoba ta nie musi jednakże uczestniczyć i zaliczyć tradycyjnego szkolenia
dla auditorów SZJ, ani wykazać się 10-dniowym doświadczeniem w audytowaniu systemów
zarządzania.
Każda jednostka certyfikująca powinna odpowiadać za informacje zamieszczone w dokumentacji:
dokumentacja związana z procedurami GLOBALG.A.P. lub klientami GLOBALG.A.P. powinna być
dostępna na żądanie jednostki akredytującej oraz GLOBALG.A.P.
W przypadku Opcji 1 dla wielu lokalizacji bez SZJ, wszystkie miejsca produkcji, gdzie
zarejestrowany produkt jest produkowany, powinny być poddane inspekcji zanim będzie możliwe
wydanie certyfikatu (jeśli nie, jest to produkcja równoczesna). W przypadku Opcji 1 dla wielu
lokalizacji z wdrożonym SZJ, zasady dodawania do certyfikatów nowych miejsc zostały opisane w
Części II (P.O.), punkt 1.11 Rejestracja dodatkowych producentów lub miejsc produkcji celem
dołączenia ich do certyfikatu.
Na zakończenie pełnego procesu oceny należy przygotować pełny pisemny raport,
podsumowujący dane dotyczące prowadzonej oceny (data inspekcji, miejsca i obiekty poddane
inspekcji i czas trwania inspekcji / auditu) oraz prezentujący informacje co do sposobu, w jaki dany
producent czy grupa producencka spełniają wymagania standardu, a w stosownych przypadkach
powinien zawierać wykaz niespełnionych wymagań i / lub stwierdzonych niezgodności.
Przedstawiciel producenta/ grupy producentów podpisze lub potwierdzi wynik audytu lub inspekcji
(w tym co najmniej zakres audytu/inspekcji, wynik w % spełnienia wymagań dla różnych poziomów
punktów kontrolnych, lista uwag i czas trwania [audytu]) trakcie spotkania zamykającego.
Udokumentowane lub elektroniczne potwierdzenie przez producenta równa się „podpisowi”
producenta.
Spełninie wymagań jest oznaczone za pomocą odpowiedzi “TAK” (dla punktów spełniających
wymagania), “NIE” (dla punktów niespełniających wymagań), oraz “Nie dotyczy” (dla punktów,
które nie mają zastosowania). Punkty kontroli, dla których w polu kryteriów zgodności w liście
kontrolnej zapisano, że “Nie można wstawić Nie dotyczy”, nie mogą mieć odpowiedzi „nie dotyczy”.
W wyjątkowych przypadkach, w których ten punkt kontroli nie ma zastosowania, należy wstawić
odpowiedź „TAK” z jasnym uzasadnieniem.
O ile nie zaznaczono inaczej w liście kontrolnej (Wytycznych na temat metodologii inspekcji, o ile
dostępne) powinny zostać zapisane uwagi (dowody), które później umożliwią przegląd ścieżki
auditu i powinny one zawierać szczegóły na temat dowodów sprawdzonych podczas inspekcji. Dla
wszystkich punktów kontroli stanowiących wymagania podstawowe, które oceniono jako
spełniające wymagania, niespełniające wymagań i nie mające zastosowania, dla punktów kontroli
SZJ oraz dla wszystkich punktów kontroli stanowiących wymagania drugorzędne, które oceniono
jako niespełniające wymagań i nie mające zastosowania, obowiązkowe jest dodanie komentarza;
dotyczy to wszystkich zewnętrznych inspekcji / auditów (przez JC). W przypadku samooceny
(Opcja 1) obowiązkowe jest przedstawienie komentarzy dla wszystkich niespełniających wymagań
i nie mających zastosowania punktów kontroli i kryteriów zgodności. Komemtarze i dowody, takie
jak dokumenty stanowiące próbkę, pracownicy, z którymi przeprowadzono rozmowy itp. powinny
być szczegółowo przypisane do miejsca i produktu oraz włączone do listy kontrolnej, aby mieć
pewność, że wszystkie punkty kontroli zostały właściwie ocenione w odniesieniu do każdego
odnośnego miejsca i każdego produktu.
W przypadku grup producenckich i producentów posiadających wiele lokalizacji z SZJ, format
raportu z oceny powinien opierać się na Liście kontrolnej dla SZJ (dostępnej na
www.globalgap.org). Raport z oceny powinien stanowić podstawę podjęcia decyzji w sprawie
przyznania certyfikatu dla grupy.
Raport JC będzie zawierał, co następuje:
(i)
Wszystkie punkty wyszczególnione w sekcji „notatki z inspekcji” na oficjalnej liście
GLOBALG.A.P.
(ii)
Zakres inspekcji/audytu: firma, miejsce, PHU i informacje nt. produktu zgodnie z Aneksem
I.2 Produkty, ilość/powierzchnia produkcji, miejsca/członków, kraj docelowy, przetwarzanie
i zbiory uwzględnione lub wykluczone, czy przetwarzanie produktu ma miejsce w polu, czy
w zakładzie, czy w obu, zakupione lub niezakupione materiały rozmnożeniowe, cechy
produktu (PP/PO, przykryte lub nie, pierwszy lub kolejny zbiór), zostaną uwzględnione.
(iii)
Wyliczenie wszystkich obowiązujących punktów kontrolnych dotyczących wymagań
podstawowych, drugorzędnych i zaleceń oraz % niespełnionych zaleceń drugorzędnych.
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Lista niezgodności, niespełnionych wymagań i działań następczych. Ten punkt obejmuje
odnośne punkty kontrolne, wskazanie, co zostało niedopełnione, dowód niedopełnienia,
termin, w którym należy wykonać działania naprawcze, opis działań naprawczych, jakie ma
podjąć producent, odniesienie do obiektywnych dowodów przeprowadzenia działań
naprawczych, wynik oceny działań naprawczych (zakończone/niezakończone) i odnośne
daty tych działań.
(v)
Podsumowanie zgodności lub jej braku.
(vi)
Imię i nazwisko osoby certyfikującej/ kontrolującej.
(vii)
Etap raportu, tzn. wstępny lub końcowy. JC może również określić inne etapy kontrolne.
Wypełniona lista kontroli/audytu, zawierająca wszystkie istotne punkty kontrolne,
komentarze/uzasadnienia do każdego punktu (gdzie wymagane) i obiektywne dowody na
wdrożenie działań naprawczych, powinna zostać udostępniona. Niekoniecznie będzie ona
stanowić część raportu końcowego, ale musi być dostępna na życzenie.
Data decyzji dotyczącej certyfikacji może zostać zarejestrowana w innych miejscach/systemie JC,
niekoniecznie w raporcie.
Kopie raportu, obiektywne dowody wdrożenia działań naprawczych lub kompletne listy kontrolne
inspektu/audytu powinny być przedstawione stronom trzecim wyłącznie na podstawie pisemnego
upoważnienia wnioskodawcy, z wyjątkiem organów sprawujących nadzór, jeśli wnioskują o raport
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa krajowgo, jednostki akredytującej i jednostki
certyfikującej.
(iv)

j)

k)
l)

6.2
a)
b)

c)

6.2.1

Czas trwania inspekcji
W raporcie z inspekcji powinien znaleźć się zapis określający czas trwania inspekcji.
Dostateczny czas trwania inspekcji powinien umożliwić auditorowi / inspektorowi przeprowadzenie
spotkania otwierającego z kierownictwem gospodarstwa (ponowne potwierdzenie zakresu oceny
itp.), sprawdzenie wszystkich stosownych punktów kontroli, inspekcję wszystkich produktów w
ramach kontrolowanego zakresu, wizytację wszystkich miejsc produkcji, przechowywania i
przetwórstwa oraz innych miejsc krytycznych (np. źródło wody), inspekcję wykorzystywanych
urządzeń, rozmowy z personelem, ocenę rejestrów, wypełnienie listy kontrolnej z właściwym
komentarzem oraz zaprezentowanie wyniku producentowi natychmiast po zakończeniu inspekcji.
Dodatkowe wymagania i wytyczne dotyczące minimalnego czasu trwania inspekcji są opisane w
odpowiednich przepisach przypisanych konkretnie do danego zakresu
Inspekcje niezapowiedziane (Opcja 1 bez SZJ):
a. Czas trwania niezapowiedzianych inspekcji (Option 1) nie powinien byc krótszy niż 2
godziny.
b. Kiedy lista kontrolna zostanie udostępniona, JC może jej użyć podczas
niezapowiedzianych inspekcji.

6.3
Niezgodności i sankcje wobec producenta
Patrz również Przepisy Ogólne Część I 6.4 Sankcje
a)
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b)

c)

d)
e)

f)

Wszystkie korekty i działania korygujące powinny podlegać ocenie; z podaniem uzasadnienia, w
celu wykazania, czy podjęte działania i dostarczone dowody są wystarczające do zamknięcia
niezgodności.
Dowód rozwiązania niezgodności może być dostarczony w postaci dokumentacyjnego materiału
dowodowego i / lub w stosownych przypadkach w formie fotograficznego materiału dowodowego.
Dowody powinny być umieszczone w aktach i udostępniane na żądanie GLOBALG.A.P.
W niektórych przypadkach potwierdzenie rozwiązania braków zgodności może nastąpić wyłącznie
w drodze kolejnej wizytacji miejsca. Jeżeli wymagana jest wizyta, może to skutkować
koniecznością wniesienia opłaty.
Wszystkie niezgodności dotyczące SZJ powinny być załatwione przed wydaniem certyfikatu.
Przed wydaniem certyfikatu dla grupy lub firmy, powinny być zakończone satysfakcjonujące
działania korygujące, w celu uzyskania zatwierdzenia na poziomie producentów i / lub miejsca
produkcji.
Zniesienie sankcji: Sankcje nie kończą się razem z cyklem, ale są powiązane z GGN aż do czasu
zamknięcia niezgodności.
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6.3.1 Owarta niezgodność
Status “otwarta niezgodność” nie może być przyznany produktom należącym do producenta – członka
grupy.
6.4
a)
b)
c)

d)

7.
a)

b)

c)

d)
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e)

f)
g)
h)

Wymagania dotyczące papierowego certyfikatu
Po wydaniu pozytywnej decyzji w sprawie certyfikacji, JC powinna wydać certyfikat zgodny z
ostatnią wersją wzoru certyfikatu GLOBALG.A.P.
Papierowy certyfikat może być wydany wyłącznie w oparciu o informacje dla danego unikatowego
numeru GGN, dostępne w danym czasie w bazie danych GLOBALG.A.P.
Wykaz wszystkich producentów, miejsc produkcji i jednostek wykonujących czynności po zbiorze
(PHU), których dotyczy certyfikat, powinien być wydany w formie załącznika o którym mowa w
certyfikacie. Jednostka certyfikująca powinna aktualizować ten wykaz.
JC zatwierdzone przez GLOBALG.AP lub ich podwykonawcy mogą wystosować komunikaty,
dotyczące statusu producenta (zarejestrowany, poddany auditowi, etc.) inne niż certyfikaty, tak
długo, jak pozostaje jasne, że nie są one certyfikatami i zawierają zdanie: faktyczny status
GLOBALG.A.P.
niniejszego
producenta
jest
zawsze
dostępny
na
stronie:
www.globalgap.org/search.

PRZENIESIENIE MIĘDZY JEDNOSTKAMI CERTYFIKUJĄCYMI
Niniejsza część wyjaśnia sposób postępowania w przypadku, gdy producenci (znajdujący się w
bazie danych GLOBALG.A.P.) dokonują zmiany oryginalnej JC zatwierdzonej przez
GLOBALG.A.P. (zwanej dalej „JC ustępującą”), do innej JC zatwierdzonej przez GLOBALG.A.P.
(zwanej dalej „JC przyjmującą”). Celem jest zapewnienie zachowania rzetelności certyfikatów
GLOBALG.A.P. wydanych przez daną JC, a także zagwarantowanie, że historia danego
producenta w systemie GLOBALG.A.P. podlega procesowi oceny z chwilą zawarcia kontraktu z
daną JC zatwierdzoną przez GLOBALG.A.P..
Niniejsze wskazówki zawierają wymagania minimalne związane z przeniesieniem producentów
znajdujących się w bazie danych GLOBALG.A.P. (oraz tam, gdzie stosowne, także posiadanych
przez nich certyfikatów) między JC pracującymi w systemie GLOBALG.A.P. JC mogą wszcząć
procedury lub działania surowsze od tych, jakie zostały określone w niniejszym dokumencie, pod
warunkiem, że niesprawiedliwie ani niepotrzebnie nie ograniczają swobody wyboru JC przez
producenta lub grupę producencką.
Jedynie producenci zarejestrowani w bazie danych GLOBALG.A.P. mogą zmienić jednostkę
certyfikującą. Wszyscy producenci przed przeniesieniem się do nowej JC, powinni najpierw
rozwiązać wszystkie niezałatwione sankcje. W przypadku, gdy producent który otrzymał sankcje
chce zmienić JC, a cykl certyfikacji już upłynął, jako wyjątek, ustępująca JC może znieść
niezgodności dotyczące wygasłego certyfikatu bez otrzymania dowodów wykonania działań
naprawczych. Jednak w tym przypadku, ustępująca JC powinna zapewnić, że przyjmująca JC ma
pełną wiedzę na temat przyczyny niezgodności.
Przyjmująca JC powinna zachować dotychczasowy numer GGN przenoszonego producenta lub
grupy producenckiej. Nie zezwala się na podwójną rejestrację (tj. jeden producent lub grupa
producencka może mieć tylko jeden numer GGN, nawet jeśli ten sam producent lub grupa
producencka jest związana z więcej niż jedną jednostką certyfikującą).
Przyjmująca jednostka certyfikująca, zanim dokona akceptacji transferu, powinna zamknąć proces
rejestracji, co obejmuje też zawarcie z producentem / grupą producentów Umowy podlicencji i
certyfikacji. Przeniesienie producentów między JC może mieć miejsce, kiedy certyfikat producenta
lub grupy producenckiej wygasł oraz jeśli nie obowiązuje kontrakt świadczenia usług między
producentem a ustępującą JC.
Producent powinien wystąpić o certyfikację do innej JC („przyjmującej JC”) w następnym cyklu
certyfikacyjnym.
Ustępująca jednostka certyfikująca może skrócić ważność wydanego certyfikatu.
Jeśli termin akceptacji (podpisania Umowy podlicencji i certyfikacji) i termin auditu następują po
wygaśnięciu certyfikatu wydanego przez ustępującą JC, nastąpi okres kiedy producent nie będzie
posiadać ważnego certyfikatu.

Nr ref. GR V5.1_July17; Wersja polska
Część III - zasady obowiązujące, jednostki certyfikujące oraz
zasady akredytacji
Strona: 20 z 38

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

Data akceptacji
Data auditu
Certyfikat ustępującej JC ważny do

Certyfikat akceptującej JC ważny przez 12 miesięcy

Decyzja
o certyfikacji

Brak certyfikatu

i)

j)

k)

Jeśli jednak termin akceptacji (podpisanie Umowy podlicencji i certyfikacji) i możliwy termin auditu
nastąpią przed wygaśnięciem certyfikatu wydanego przez ustępującą JC, decyzja o certyfikacji
może wejść w życie dopiero z chwilą wygaśnięcia ważności certyfikatu. W takim przypadku cykl
certyfikacji producenta pozostaje taki sam, jak przedtem.
Ustępująca jednostka certyfikująca zachowuje odpowiedzialność aż do momentu wygaśnięcia
ważności certyfikatu. W czasie obowiązywania umowy z ustępującą JC, producent może podpisać
Umowę podlicencji i Umowę certyfikacji z przyjmującą JC. Umowa podlicencji i Umowa certyfikacji
z przyjmującą JC zaczynają obowiązywać z chwilą, gdy ustępująca JC zwolni numer GGN
producenta w bazie danych GLOBALG.A.P.
Jeżeli w okresie ważności certyfikatu wydanego przez ustępującą JC, przyjmująca JC wykryje
niezgodności, które nie zostały zamknięte w ciągu następnych 28 dni, przyjmująca JC powinna
poinformować ustępującą JC o wykrytej niezgodności, aby umożliwić podjęcie odpowiednich
dalszych działań.

Data akceptacji
Data auditu

Certyfikat akceptującej JC ważny przez 12 miesięcy

Certyfikat ustępującej JC ważny do
Decyzja
o certyfikacji

Uwaga 1: Jeśli decyzja o certyfikacji zostanie podjęta po wygaśnięciu ważności certyfikatu wydanego
przez ustępującą JC, nastąpi okres, w którym producent nie będzie posiadać ważnego certyfikatu, nawet
jeśli termin akceptacji i termin auditu miały miejsce przed wygaśnięciem ważności certyfikatu
Uwaga 2. W przypadku przeniesienia, rejestracja produktów w bazie danych może nie być zakończona
przed inspekcją, a wydanie decyzji o certyfikacji może nie nastąpić w ciągu 28 dni.

8.
8.1
a)
b)
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c)

d)

e)

SANKCJE WOBEC JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH
Zasady ogólne
Zarząd GLOBALG.A.P. określa rodzaje i poziomy sankcji opisane w niniejszej części.
Odwołanie od sankcji zaproponowanej przez Sekretariat GLOBALG.A.P. lub Komitet Kontroli
Rzetelności (ang. Integrity Surveillance Committee – ISC, patrz niżej) powinno wpłynąć w ciągu 5
dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o sankcji. Komitet Kontroli Rzetelności lub Sekretariat
GLOBALG.A.P. dokonują oceny odwołań. Drugie odwołanie od sankcji ponownie potwierdzonej
przez Komitet Kontroli Rzetelności, przebiega zgodnie z procedurą arbitrażu, opisaną w Umowie
Licencji i Certyfikacji oraz Umowie z Właścicielem Równoważnego Systemu Certyfikacji (ang.
Equivalent Certification System Owner Agreement – ECSO).
GLOBALG.A.P. ustanawia Komitet Kontroli Rzetelności (ang. ISC), który podejmuje decyzje w
sprawie sankcji, zgodnie z opisem w niniejszym dokumencie, rozpatrując każdy przypadek
indywidualnie.
Komitet Kontroli Rzetelności składa się z:
(i)
3 stałych członków i 2 zastępców.
(ii)
Przedstawiciela Sekretariatu GLOBALG.A.P., który może uczestniczyć w spotkaniach ISC.
(iii) Przedstawiciela jednostek akredytujących, który może uczestniczyć jako niezależny
obserwator.
(iv) Obserwatora z sektora publicznego bez prawa głosu.
(v)
Przedstawiciela właściciela danego schematu równoważnego zaproszonego przez ISC.
Komitet Kontroli Rzetelności może podjąć którekolwiek z następujących działań:
(i)
Nałożyć sankcje, zgodnie z definicją w punkcie 9.3 niniejszego dokumentu.
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Żądać dodatkowej/ekstra oceny rzetelności JC.
Podjąć decyzję o tym, że JC na którą nałożono sankcję powinna ponieść koszty wizyt
związanych z oceną lub ponowną oceną. Koszt wizyty oceniającej oraz czasu potrzebnego
na podróż wynosi 1000 € za 1 dzień, łącznie z kosztami podróży. Jeśli zaplanowana wizyta
oceniająca przekracza 3 dni, wymaga zatwierdzenia przez Komitet Kontroli Rzetelności.
(iv) Zasądzić kary pieniężne.
(v)
Zażądać od JC zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z procesem badania i
sankcjonowania w konkretnym przypadku. Ciężar udowodnienia wielkości kosztów leży po
stronie Sekretariatu GLOBALG.A.P.
(vi) Doradzać Sekretariatowi GLOBALG.A.P. co do unieważnienia umowy z daną JC.
(vii) Żądać, aby konkretni inspektorzy / auditorzy, którzy nie działali zgodnie z przepisami
GLOBALG.A.P., powtórzyli egzamin on-line w obecności przedstawiciela Sekretariatu
GLOBALG.A.P. JC powinna ponieść w tym wypadku dodatkową opłatę egzaminacyjną oraz
zapłacić za inne wydatki.
(viii) Zażądać, aby konkretni inspektorzy / auditorzy uczestniczyli w zatwierdzonych przez
GLOBALG.A.P. kursach szkoleniowych. JC powinna pokryć koszt uczestnictwa, opłaty
egzaminacyjnej i inne wydatki.
(ix)
ISC może bezpośrednio zawiesić inspektora / auditora JC na podstawie wyników jednej lub
większej liczby ocen integralności i zakazać tej osobie prowadzenia inspekcji / auditu w
ramach GLOBALG.A.P.
Zakłada się z góry, że sankcje stosują się do JC jako całości. ISC może ograniczyć sankcje tylko
do poziomu zakresu lub podzakresu lub danego obszaru geograficznego.
Etapy sankcjonowania od 1 do 5 (patrz poniżej punkt 9.3.) nie muszą następować kolejno po sobie
(np. możliwa jest sytuacja, w której JC, po otrzymaniu pierwszego ostrzeżenia z powodu
niekompletnego zgłoszenia do bazy danych, otrzyma Czerwoną Kartkę i przeskoczy od razu do
etapu 4 w wyniku oceny w ramach Programu Rzetelności Certyfikacji.
Sankcje zostaną przekazane do odpowiedniej jednostki akredytującej, a w stosownych
przypadkach do właściciela Równoważnego Systemu Certyfikacji lub właściciela Zatwierdzonej
Listy Zmodyfikowanej (ang. AMC).
W przypadku, gdy jednostka akredytująca zawiesi JC lub JC straci akredytację ze względu na inne
okoliczności, dana JC nie może wydawać nowych certyfikatów. Komitet Kontroli Rzetelności
powinien określić czy certyfikaty wydane przez tę JC są wciąż ważne, a także powinien rozważyć
wydanie Czerwonej Kartki.
Właściciel Równoważnego Systemu Certyfikacji może poprosić GLOBALG.A.P. o przeprowadzenie
dodatkowej oceny rzetelności, oprócz tej zainicjowanej przez GLOBALG.A.P. GLOBALG.A.P.
może zażądać oddzielnej opłaty za takie dodatkowe oceny.
(ii)
(iii)

f)
g)

h)

i)

j)
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8.2 Rodzaje niezgodności
Dwa rodzaje niezgodności mogą prowadzić do nałożenia sankcji na JC.
8.2.1 Niezgodności z postanowieniami umowy
Niezgodności z postanowieniami umowy występują, gdy jednostki certyfikujące działają niezgodnie z
umowami podpisanymi z GLOBALG.A.P. Mogą one obejmować, ale nie ograniczają się do:
a)
Błędne lub sfałszowane komunikaty dotyczące certyfikacji GLOBALG.A.P. oraz używania logo.
b)
Odmowę podpisania Umowy licencji i certyfikacji oraz wszelkich modyfikacji, po upływie okresu
wyznaczonego przez Sekretariat GLOBALG.A.P.
c)
Zaniedbania w uiszczaniu jakichkolwiek opłat na rzecz GLOBALG.A.P. (np. opłaty licencyjnej,
opłaty za szkolenie, opłaty za licencję certyfikacji, opłaty za rejestrację producenta itp.).
d)
Niedostarczenie dowodu akredytacji w ustalonym terminie w trakcie procesu zatwierdzania JC.
e)
Potwierdzone oszustwo.
f)
Utrata akredytacji (na podstawie decyzji jednostki akredytującej).
8.2.2. Niezgodności z normą lub Przepisami Ogólnymi
a)
Niezgodności z normą lub Przepisami Ogólnymi występują, gdy jednostki certyfikujące działają
niezgodnie z zasadami podanymi w Przepisach Ogólnych lub interpretują Punkty Kontroli i Kryteria
Zgodności niezgodnie z zasadami GLOBALG.A.P. Przykłady takich niezgodności obejmują między
innymi:
(i)
Brak uczestnictwa w corocznych obowiązkowych szkoleniach dla JC.
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Nieprzestrzeganie wymagań dotyczących szkolenia online.
Niekompletne lub zamieszczone z opóźnieniem dane o certyfikacji
Niewiarygodne dane dotyczące rejestracji i auditu.
Brak reakcji na oficjalne komunikaty i / lub skargi GLOBALG.A.P.
Potwierdzone oszustwo.
Niezastosowanie się do zatwierdzonych wytycznych Krajowych Technicznych Grup
Roboczych, o ile nie jest uzasadnione i zgłoszone do Sekretariatu GLOBALG.A.P.
(viii) Konflikt interesów (np. konsultacje i certyfikacja).
(ix) Opóźnienie lub niestosowanie sankcji wobec producentów.
(x)
Nieodpowiednie szkolenie wewnętrzne.
(xi) Nieprzestrzeganie zakresu zewnętrznych inspekcji.
(xii) Niezastosowanie się do wymagań operacyjnych JC i nieprzekraczalnych terminów, tj. nie
reagowanie na działania korygujące lub opóźnienia w wydawaniu certyfikatów.
Sekretariat GLOBALG.A.P., odpowiednia jednostka akredytująca oraz ISC [Komitet Kontroli
Rzetelności] GLOBALG.A.P. powinny odpowiadać za załatwianie tego typu niezgodności.
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

b)

9.

PROGRAM RZETELNOŚCI (ANG. IPRO)

Na Program Rzetelności składają się 2 filary:
a)
Program Rzetelności Marki [ang. BIPRO - Brand Integrity Programme]: (np.: sprawy wynikające z
umowy, baza danych, używanie logo, wymagania administracyjne, zarządzanie skargami itp.).
b)
Program Rzetelności Certyfikacji [ang. CIPRO - Certification Integrity Programme]: (np.: inspekcja,
audit lub sposób realizacji procesu certyfikacji przez JC, itp).
Procedurę sankcjonowania zilustrowano w postaci diagramu na końcu niniejszego dokumentu.
9.1

Program Rzetelności Marki (ang. BIPRO)

Program Rzetelności Marki obejmuje następujące rodzaje niezgodności:
a)
Niezgodności zdefiniowane w punkcie 8.2. Można zwrócić się do ISC o natychmiastowe osądzenie
JC ze względu na np. 8.2.2a (vi) potwierdzone oszustwo.
b)
Powtarzająca się niekompletna rejestracja w bazie danych GLOBALG.A.P. lub jej brak, zgodnie z
definicją w punkcie 9.3. Etapy sankcjonowania.
c)
Wszelkie zaległe faktury zaakceptowane przez JC, które nie zostały zapłacone w ciągu 3 miesięcy
po pisemnym ostrzeżeniu wydanym przez Sekretariat GLOBALG.A.P., będą skutkować Czerwoną
Kartką, a w końcu unieważnieniem umowy - Etap 5.
d)
Niekompletnie lub nieprawidłowo wykonane zgłoszenia do bazy danych i / lub wydane certyfikaty.
e)
Poziom sankcji wynikających ze zgłoszeń do bazy danych będzie zmieniony (anulowany) w
przypadku, gdy JC nie przekroczy wartości progowej (5 GGN lub 1% całkowitej liczby GGN
zarejestrowanych w JC, zależnie od tego, która wartość jest wyższa) w ciągu 12 miesięcy od
ostatniej sankcji lub od rozpoczęcia procesu monitorowania.
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9.2 Program Rzetelności Certyfikacji (ang. CIPRO)
CIPRO opiera się o typ ryzyka i obejmuje 2 rodzaje oceny:
a)
Ocena biura w celu sprawdzenia sposobu realizacji certyfikacji przez JC.
b)
Ocena producenta lub obserwowana ocena JC, w celu sprawdzenia wykonania inspekcji i
auditu przez JC.
9.2.1 Ocena i klasyfikacja wyników oceny
a)

b)

c)

Każda ocena jest udokumentowana w raporcie z oceny Programu Rzetelności Certyfikacji.
Przedstawiciel każdego ocenionego miejsca (producent, grupa producentów lub biuro JC)
powinien podpisać raport z oceny.
Każdy raport z oceny Programu Rzetelności Certyfikacji zostaje wysłany do JC, jednostki
akredytującej, a w stosownych przypadkach do ECSO/AMCO. Zachęca się jednostki akredytujące
do wykorzystania tych raportów jako danych wejściowych przy następnej ocenie. JC oraz
ECSO/AMCO powinny wykorzystać te raporty jako informację zwrotną dla kierownictwa, w celu
ciągłego doskonalenia.
Dowód w postaci jednego lub więcej poufnych ocen w ramach Programu Rzetelności Certyfikacji
oraz brak wykazania poprawy przez daną JC w stosunku do wcześniejszych ocen, stanowią dla
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d)

e)
f)
g)

h)

GLOBALG.A.P. podstawę przedstawienia w ISC propozycji nadania JC ogólnej klasyfikacji
poziomu jej pracy. JC zostanie poinformowana o proponowanej ocenie poziomu jej pracy i w ciągu
14 (czternastu) dni od powiadomienia powinna mieć możliwość przesłania odpowiedzi w postaci
pisemnego oświadczenia. GLOBALG.A.P. powinien poinformować odpowiednią jednostkę
akredytującą, a w stosownych przypadkach ECSO / AMCO.
ISC podejmie decyzję na podstawie wszystkich następujących czynników:
(i)
Przedstawionych przez Sekretariat GLOBALG.A.P. konkretnych raportów z oceny, z
uwzględnieniem wszystkich wcześniejszych ocen.
(ii)
Proponowanej przez GLOBALG.A.P. klasyfikacji poziomu pracy oraz
(iii)
Pisemnego oświadczenia JC (informacji zwrotnych).
Raporty z oceny przedłożone do ISC są anonimowe i nie powinny ujawniać nazwy JC, o którą
chodzi.
Sekretariat GLOBALG.A.P. może zażądać zestawienia podejmowanych środków ale nie w każdym
przypadku konieczne jest wymaganie planu działań korygujących.
W przypadku, gdy przedstawiciel JC jest obecny w trakcie oceny i zaakceptuje uwagi z oceny,
auditor dokonujący oceny w ramach Programu Rzetelności może wydać decyzję, aby JC włączyła
tę ocenę rzetelności do niezapowiedzianych inspekcji w ramach zasady 10%.
Oczekuje się, że JC podejmie [odpowiednie] środki na podstawie stwierdzeń w ocenie rzetelności i
zapewni, że producent spełnia wymagania certyfikacji.
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9.2.1.1 Klasyfikacja
Klasa #1
(i) Definicja:
Nieakceptowalny poziom pracy, który powoduje zakwestionowanie całej pracy wykonywanej
przez daną JC: stwierdzono liczne poważne naruszenia zasad GLOBALG.A.P. lub
równoważnych standardów. Może to obejmować, ale nie ogranicza się do obiektywnego
dowodu:

Rozmyślnego i / lub powtarzającego się ignorowania lub lekceważenia
przepisów GLOBALG.A.P. lub równoważnych standardów.

Niewłaściwego stosowania licencji GLOBALG.A.P. lub równoważnych
standardów.

Jednego lub większej liczby poważnych braków merytorycznych w procesie
inspekcji / auditu.

Dużej liczby średnich zaniedbań technicznych w procesie inspekcji / auditu.

Potwierdzonego oszustwa.
(ii) Procedura
a)
Może być zaplanowana dalsza ocena w celu zbadania, czy był to odosobniony
przypadek czy też generalnie sposób działania, ale nawet jedna ocena może
skutkować przyznaniem klasy #1.
b)
JC zostaje od razu skierowana do ISC i natychmiast wdraża działania korekcyjne /
korygujące w gospodarstwie oraz na poziomie JC.
c)
JC niezwłocznie przekazuje do Sekretariatu GLOBALG.A.P., a w stosownych
przypadkach do ECSO / AMCO, raporty dotyczące swoich natychmiastowych działań
naprawczych.
Klasa #2
(i) Definicja
a)
Bardzo słaby poziom pracy, który zakłada podjęcie przez JC poważnych i
natychmiastowych środków prowadzących do poprawy: szereg ocen prowadzi do
poważnych wątpliwości i zastrzeżeń.
b)
Podejrzewa się rozmyślne złe zarządzanie ale nie znaleziono obiektywnych dowodów
oszustwa. Podczas inspekcji/auditu nie stwierdzono faktycznego (tzn. nie tylko
potencjalnego, ale rzeczywiście występującego) zagrożenia bezpieczeństwa
żywności.
(ii) Procedura
a)
JC powinna natychmiast zweryfikować działania korekcyjne / korygujące na poziomie
gospodarstwa.
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b)
c)
d)

W ciągu najwyżej 10 miesięcy powinny zostać zaplanowane nowe oceny (ponowne
oceny) w celu weryfikacji efektywności podjętych działań.
JC zostaje skierowana do ISC.
JC powinna być natychmiast skierowana do ISC w każdym przypadku, gdy nie
stwierdza się potencjalnego ryzyka dla bezpieczeństwa żywności.

Klasa #3
(i) Definicja
Poziom pracy jest nieodpowiedniej jakości, co wymaga od JC poprawy jakości pracy i
podjęcia szeregu środków w tym celu. Wyniki szeregu ocen budzą pewne wątpliwości.
(ii) Procedura
a)
W ciągu maksymalnie 15 miesięcy powinny zostać zaplanowane nowe oceny
(ponowne oceny) w celu weryfikacji efektywności działań korygujących.
b)
Jeśli nie stwierdzi się poprawy, JC powinna zostać skierowana do ISC.
Klasa #4
Poziom pracy JC jest dobry i do zaakceptowania. Nie stwierdzono żadnych systemowych ani
poważnych braków zgodności. JC wykazuje się dobrym funkcjonowaniem. Nie planuje się
specjalnych ponownych ocen, ale JC jest nadal objęta programem [oceny] wyrywkowej i
może zostać poddana dalszym ocenom rzetelności.
Klasa #5
JC wykazała się wysokim poziomem wdrożenia wymagań GLOBALG.A.P. Kolejnym ocenom
nadaje się niski priorytet, ale JC jest nadal objęta programem [oceny] wyrywkowej i może
zostać poddana dalszym ocenom rzetelności.
9.3
a)
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b)
c)

Etapy nakładania sankcji na Jednostki Certyfikujące
Wymienione poniżej w tabeli 9.3 sankcje mają zastosowanie wobec wszystkich JC, co do których
stwierdzono naruszenie zasad i występowanie niezgodności (podobnych jak te wymienione w
punkcie 8.2.2.).
Sankcja karna powinna zależeć od powagi niezgodności lub powtarzającej się niezgodności.
GLOBALG.A.P. i stosowna jednostka akredytująca oraz właściciel Równoważnego Standardu
powinni ściśle współdziałać z ISC [Komitetem Kontroli Rzetelnośc].
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Tabela 9.3 Etapy nakładania sankcji na jednostki certyfikujące, u których stwierdzono niezgodności
Etapy nakładania
sankcji
Krok 1 Pierwsze Ostrzeżenie
Krok 2 Drugie Ostrzeżenie

Organ podejmujący decyzję
Sekretariat GLOBALG.A.P. i/lub Komitet Kontroli Rzetelności
(Informacja przekazana do jednostki akredytującej)
Sekretariat GLOBALG.A.P. i/lub Komitet Kontroli Rzetelności
(Informacja przekazana do jednostki akredytującej )

Krok 3 Żółta Kartka

Komitet Kontroli Rzetelności
(Informacja przekazana do jednostki akredytującej i
opublikowana na stronie internetowej GLOBALG.A.P.)

Krok 4 Czerwona Kartka

Komitet Kontroli Rzetelności
(Informacja przekazana do jednostki akredytującej i
opublikowana na stronie internetowej GLOBALG.A.P. JC nie ma
prawa odnawiania i wydawania nowych certyfikatów aż do
odwołania)
Propozycja Komitetu Kontroli Rzetelności
(Informacja przekazana do jednostki akredytującej i
opublikowana na stronie internetowej GLOBALG.A.P.
Unieważnienie Umowy licencji i certyfikacji)

Krok 5 Unieważnienie umowy

* Uwaga: Etapy sankcjonowania od 1 do 5 nie muszą koniecznie następować kolejno po sobie.

180312_GG_GR_Part_III_V5_1_pl

9.3.1
Etap 1 – Pierwsze Ostrzeżenie
a)
Decyduje o nim i wydaje je ISC [Komitet Kontroli Rzetelności} lub Sekretariat GLOBALG.A.P. Po
pierwszym ostrzeżeniu spowodowanym niezgodnościami wobec Programu Rzetelności Marki
(ang.BIPRO) może nastąpić drugie ostrzeżenie, bez potrzeby zatwierdzenia przez ISC.
b)
Pierwsze ostrzeżenie może być wydane jeśli:
(i)
Wykryto niezgodności z zasadami standardu zdefiniowanymi w Przepisach Ogólnych.
(ii)
JC nie reaguje lub nie odpowiada na pisemne wnioski Sekretariatu GLOBALG.A.P.
(iii)
Liczba wykrytych niekompletnych lub nieprawidłowych zgłoszeń do bazy danych i / lub
nieprawidłowych wydań certyfikatów dotyczyła większej z 2 następujących liczb: 5 numerów
GGN lub 1% całkowitej liczby zarejestrowanych przez daną JC numerów GGN.
c)
Dana JC powinna pokryć część lub całość [kosztu] liczby dni ponownej oceny zapronowanej przez
ISC.
9.3.2 Etap 2 – Drugie Ostrzeżenie
a)
Decyduje o nim i wydaje Komitet Kontroli Rzetelności (ang. ISC) lub Sekretariat GLOBALG.A.P.
b)
Drugie ostrzeżenie może być wydane jeśli:
(i)
Pierwsze ostrzeżenie nie zostało załatwione w podanym terminie.
(ii)
JC nie reaguje lub nie odpowiada na powtórne pisemne wnioski Sekretariatu GLOBALG.A.P.
(iii)
Liczba niekompletnych lub nieprawidłowych zgłoszeń do bazy danych / wydanych
certyfikatów ponownie dotyczyła większej z 2 następujących liczb: 5 numerów GGN lub 1%
całkowitej liczby zarejestrowanych przez daną JC numerów GGN.
c)
Dana JC powinna pokryć część lub całość [kosztu] liczby dni ponownej oceny zapronowanej przez
ISC.
9.3.3 Etap 3 – Żółta Kartka
a)
Jest wydawana na podstawie oceny i decyzji ISC [Komitetu Kontroli Rzetelności], a wdrażana
przez Sekretariat GLOBALG.A.P. Żółtą kartkę publikuje się na stronie internetowej GLOBALG.A.P.
i podaje do wiadomości członków GLOBALG.A.P.
b)
ISC może cofnąć Żółtą Kartkę jeśli Sekretariat GLOBALG.A.P. podczas jednej lub większej liczby
powtórnych (ocen), dokona weryfikacji efektywności poprawy i stwierdzi, że jest ona
satysfakcjonująca.
c)
Dana JC powinna pokryć część lub całość [kosztu] liczby dni ponownej oceny zapronowanej przez
ISC.
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d)

Żółta Kartka może być wydana:
(i)
Na okres, w którym JC wdraża środki zmierzające do poprawy jako skutek wyniku oceny
Programu Rzetelności Certyfikacji (ang. CIPRO). Czas na poprawę wyznacza CIPRO, lecz
nie powinien on przekroczyć 12 miesięcy. GLOBALG.A.P. zaplanuje uzupełniającą ocenę w
celu dokonania oceny poprawy.
(ii)
Jeśli w trakcie powtórnej oceny stwierdza się niewystarczającą poprawę.
(iii)
Jeśli nie ma reakcji na pisemne wnioski Sekretariatu GLOBALG.A.P. po etapie 2 – Drugim
Ostrzeżeniu.
(iv) Jeśli po etapie 2 – Drugim Ostrzeżeniu, liczba niekompletnych lub nieprawidłowych zgłoszeń
do bazy danych i / lub wydanych certyfikatów dotyczyła większej z 2 następujących liczb: 5
numerów GLOBALG.AP (GGN) lub 1% całkowitej liczby zarejestrowanych przez JC
numerów GGN.
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9.3.4 Etap 4 – Czerwona Kartka
a)
Jest wydawana na podstawie oceny i decyzji ISC [Komitetu Kontroli Rzetelności], a wdrażana
przez Sekretariat GLOBALG.A.P. Czerwoną kartkę publikuje się na stronie internetowej
GLOBALG.A.P. i podaje do wiadomości członków GLOBALG.A.P.
b)
Zostaje wydany tymczasowy pełny lub częściowy zakaz wykorzystywania licencji GLOBALG.A.P.
JC nie wolno wydawać nowych ani przedłużać ważności istniejących certyfikatów aż do odwołania.
c)
ISC może cofnąć tę sankcję tylko wtedy, gdy będzie można potwierdzić zaufanie do rzetelności
działania JC.
d)
Koszty ocen(y) weryfikujących ponosi JC.
e)
Czerwona kartka może być wydana jeśli (nie wyczerpuje to listy):
(i)
W trakcie dalszej powtórnej oceny JC nie wykazuje wystarczającej poprawy.
(ii)
Żółta Kartka nie została załatwiona w podanym terminie.
(iii) Jednostka akredytująca zawiesiła akredytację.
(iv) Po etapie 3 – Żółtej Kartce, liczba niekompletnych lub nieprawidłowych zgłoszeń do bazy
danych / wydanych certyfikatów dotyczyła wyższej z dwóch następujących liczb: 5 numerów
GLOBALG.A.P. (GGN) lub 1% całkowitej liczby zarejestrowanych przez JC numerów GGN.
f)
JC, na którą nałożono Czerwoną Kartkę powinna w ciągu 5 dni roboczych od utraty zatwierdzenia
GLOBALG.A.P., poinformować (w formie pisemnych listów) wszystkich certyfikowanych przez
siebie producentów o ich prawie do żądania od JC anulowania Umowy podlicencji i certyfikacji. Na
żądanie producenta JC powinna umożliwić i ułatwić mu przeniesienie do innej JC. Jeśli JC tego nie
wykona, GLOBALG.A.P., używając danych kontaktowych zarejestrowanych w bazie danych,
poinformuje producenta [o sankcji] i na żądanie producenta zwolni numer GGN w bazie danych
GLOBALG.A.P. tak, aby umożliwić producentowi przejście do innej JC.
9.3.5 Etap 5 – Unieważnienie umowy
a)
Następuje na podstawie oceny i propozycji Komitetu Kontroli Rzetelności, a podjęciem decyzji oraz
jej wdrożaniem zajmuje się Sekretariat GLOBALG.A.P.. Unieważnienie umowy publikuje się na
stronie internetowej GLOBALG.A.P. i podaje do wiadomości członków GLOBALG.A.P.
b)
Sankcje w postaci unieważnienia Umowy licencji i certyfikacji powinny być nałożone na co najmniej
2 lata.
c)
ECSO odpowiada za wprowadzenie tej sankcji wobec JC działających w ramach standardów
równoważnych z GLOBALG.A.P.
d)
JC, która straciła zatwierdzenie GLOBALG.A.P. powinna w ciągu 5 dni roboczych od jego utraty,
poinformować (w formie pisemnych listów) wszystkich certyfikowanych przez siebie producentów o
ich prawie do żądania od JC anulowania Umowy podlicencji i certyfikacji. W odpowiedzi na
wniosek producenta, JC umożliwi i ułatwi producentowi przejście do innej jednostki. Jeśli JC tego
nie wykona, GLOBALG.A.P., używając danych kontaktowych zarejestrowanych w bazie danych,
poinformuje producenta [o sankcji] i na żądanie producenta zwolni numer GGN w bazie danych
GLOBALG.A.P. tak, aby umożliwić producentowi przejście do innej JC.
e)
Unieważnienie umowy może nastąpić (nie wyczerpuje to listy):
(i)
W przypadku potwierdzonego oszustwa.
(ii)
Jeśli Czerwona Kartka nie mogła być cofnięta w uzgodnionym terminie.
(iii)
W przypadku bankructwa
(iv) W przypadku utraty akredytacji
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Diagram ilustrujący Procedurę sankcjonowania w ramach Programu Rzetelności Certyfikacji
(ang. BIPRO = Brand Integrity Program, CIPRO = Certification Integrity Program)
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ZAŁĄCZNIK III.1: KWALIFIKACJE INSPEKTORA GLOBALG.A.P. W JEDNOSTCE
CERTYFIKUJĄCEJ (OPCJE 1 ORAZ 3)
1.

INSPEKTOR PODZAKRESU GLOBALG.A.P.
a)

2.

Inspektorzy będą mogli dokonywać inspekcji podzakresu na poziomie gospodarstwa, po
zweryfikowaniu przez jednostkę certyfikującą udokumentowanych dowodów (zgodnie z tym,
co opisano poniżej) ich kwalifikacji i doświadczenia w każdym podzakresie.

KWALIFIKACJE FORMALNE
a)

b)

Co najmniej dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub jego odpowiednik (minimalny czas
trwania kursu – 2 lata) w dziedzinie pokrewnej zakresowi certyfikacji (Rośliny Uprawne i/lub
Inwentarz Żywy i/lub Akwakultura)
ORAZ
minimum 2-letnie doświadczenie zdobyte po ukończeniu szkoły pomaturalnej oraz łącznie 3
lata ogólnego doświadczenia w branży rolnej
LUB
Dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej trwającej minimum 2 lata w dyscyplinie związanej z
żywnością
ORAZ
Minimum 4 lata praktycznego doświadczenia w przemyśle, zarówno w pracy w gospodarstwie/
miejscu [produkcji] lub bezpośrednie doświadczenie w roli osoby merytorycznie zarządzającej
produkcją w danym zakresie certyfikacji (Rośliny Uprawne i/lub Inwentarz Żywy i/lub
Akwakultura).

3.

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE I KWALIFIKACJE

3.1

Szkolenie inspektorów

Jednodniowy praktyczny kurs inspekcji określający podstawowe zasady inspekcji.
3.2

Szkolenie w zakresie higieny żywności, GAP i doświadczenie zawodowe
a)
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b)

c)

Szkolenie z zasad HACCP, albo jako element kwalifikacji formalnych albo poprzez pomyślne
ukończenie oficjalnego kursu, opartego na zasadach Codex Alimentarius (kursem formalnym
może być szkolenie wewnętrzne w JC). Minimalny czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin.
Czas trwania i treść kursu powinny być wskazane na dowodach dostępnych dla tego wymogu
(certyfikat na zakończenie kursu, dowody przeszkolenia zawarte jako element posiadanych
kwalifikacji formalnych itp.). Czas trwania kursu dla inspektorów zatwierdzonych tylko w
zakresie Kwiaty i Rośliny Ozdobne i Roślinny Materiał Rozmnożeniowy może być krótszy.
Szkolenie w zakresie higieny żywności, albo jako element kwalifikacji formalnych albo poprzez
pomyślne ukończenie formalnego kursu (kursem formalnym może być szkolenie wewnętrzne
w JC). Czas trwania i treść kursu powinny być wskazane na dowodach dostępnych dla tego
wymogu (certyfikat na zakończenie kursu, dowody przeszkolenia zawarte jako element
posiadanych kwalifikacji formalnych itp.). Szkolenie w zakresie higieny żywności obejmuje:
zarządzanie miejscem [produkcji], wodę, nawozy, sprzęt, wyposażenie i higienę osobistą, a
także powininno zawierać praktyczne studia przypadków. Już wcześniej zatwierdzeni
inspektorzy mają wyznaczony jeden rok stanowiący okres przejściowy od daty opublikowana
wersji 5 GLOBALG.A.P. IFA na ukończenie tego szkolenia.
Oba szkolenia w punktach a) i b) mogą być ukończone razem, podczas tego samego
oficjalnego kursu (minimalny czas trwania to 16 godzin).
Kurs higieny żywności nie jest wymagany w przypadku inspektorów dla zakresu Kwiaty i
Rośliny Ozdobne i / lub Roślinny Materiał Rozmnożeniowy.
Szkolenie internetowe GLOBALG.A.P., z pomyślnie zaliczonymi wszystkimi testami
internetowymi oraz ich aktualizacjami w okresie 3 miesięcy od opublikowania ich w ojczystym
języku inspektora.
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d)

e)
f)

g)

W zakresie Rośliny Uprawne: szkolenie w zakresie ochrony roślin, nawozów oraz szkolenie
w zakresie Integrowanej Ochrony Roślin, albo jako element kwalifikacji formalnych albo
poprzez pomyślne ukończenie oficjalnego kursu. Trening specjalny dla Chmielu w przypadku
podzakresu Chmielu.
W zakresach Inwentarz Żywy oraz Akwakultura: szkolenie w zakresie podstaw weterynarii i
hodowli zwierząt, obejmujące kwestie zdrowia i dobrostanu zwierząt.
W zakresach standardów Akwakultury: podstawowe doświadczenie w przetwórstwie
żywności (w celu dokonania inspekcji sekcji AB.12 oraz 13) oraz szkolenie GRASP (wg Zasad
Ogólnych GRASP).
Wymagane doświadczenie powinno obejmować pracę w odpowiednim podzakresie i mogło
być zdobywane równocześnie dla więcej niż jednego zakresu i / lub podzakresu / grupy,
zgodnie z poniższą tabelą:

Jeśli inspektor ma 3-letnie doświadczenie w pracy Możliwe
jest
prowadzenie
inspekcji
w zakresie:
następujących podzakresach / grupie:
FV
FV, CC, FO, PPM, Herbata (HO po szkoleniu)
FO
FO, PPM, Herbata
CC
CC, PPM, FO, Herbata, HO
PPM
PPM , FO (HO po szkoleniu)
Herbata
Herbata, PPM, FO (HO po szkoleniu)
HO
HO, CC
Przeżuwacze (CS, DY,CYB)
CS, DY, CYB
PG
PG
PY
PY, TY
TY
PY, TY
Ryby
Ryby, Skorupiaki, Mięczaki
Skorupiaki
Ryby, Skorupiaki, Mięczaki
Mięczaki
Mięczaki
CFM
CFM

w

Aby móc prowadzić audity / inspekcje w dodatkowym podzakresie / grupie podzakresów w ramach
danego zakresu, wymagany jest dowód ukończenia oficjalnego kursu dotyczącego praktyki produkcyjnej
oraz doświadczenia zawodowego, odnoszącego się do danego podzakresu / grupy podzakresów (np. 1
rok doświadczenia zawodowego lub 10 dniówek oceny obserwowanej).
Oficjalne szkolenia (wymienione powyżej w punktach a), b), d), e) oraz f) mogą być elementem
kwalifikacji formalnych (dla uzyskania stopnia / dyplomu) lub stanowić oddzielne szkolenia, ukończone
przez inspektora. Inspektor powinien posiadać dowód kwalifikacji. Jeśli kwalifikacje stanowiły element
wiążący się z uzyskaniem stopnia / dyplomu, należy dołączyć program szkolenia. Jeśli kwalifikacje
zostały uzyskane na oddzielnych szkoleniach, wymagany jest oddzielny certyfikat, wskazujący, że kurs
obejmujący wymagane elementy został ukończony (łącznie ze zdaniem egzaminu).
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3.3

Umiejętności na potrzeby porozumiewania się
a)
b)

Znajomość “języka roboczego” w odpowiednim języku ojczystym/roboczym. Powinno to
obejmować lokalnie stosowaną terminologię specjalistyczną w danym języku.
Wyjątki od tej reguły powinny być uprzednio skonsultowane i potwierdzone na piśmie przez
Sekretariat GLOBALG.A.P.
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3.4

Szkolenie wstępne poprzedzające podpisanie [umowy] przez JC
a)
b)
c)

d)
e)
f)

3.5

Zachowanie kompetencji
a)

b)
c)

d)
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e)
f)
3.6

Dana JC powinna opracować porgram szkolenia dopasowany indywidualnie dio [potrzeb]
kandydata/słuchacza.
Kandydujący inspektor powinien być obserwatorem minimum jednej inspekcji producenta w
ramach Opcji 1 lub członka grupy producenckiej w ramach Opcji 2.
JC musi obserwować (jako minimum) jedną inspekcję u producenta w ramach Opcji 1 lub u
członka grupy producenckiej w ramach Opcji 2, przeprowadzoną przez odpowiednio
inspektora lub auditora, posiadających stosowne kwalifikacje.
JC powinno użyć narzędzia oceny świadków GLOBALG.A.P. (kiedy zostanie udostępnione).
W stosunku do inspektora pracującego po raz pierwszy na rzecz JC stosuje się wewnętrzne
procedury jednostki.
Wymagania minimalne, które powinny być sprawdzone przez JC obejmują następujące
tematy
- Wiedza merytoryczna w danym podzakresie
- Umiejętność identyfikacji ryzyka / zagrożenia bezpieczeństwa żywności
- Zdolność do oceny systemu HACCP oraz identyfikacji / weryfikowania
krytycznych punktów kontroli
- Aktualny poziom wiedzy w zakresie znajomości środków ochrony roślin,
nawozów i zasad IPM (dla Roślin Uprawnych)
- Aktualny poziom podstawowej wiedzy w zakresie weterynarii i chowu zwierząt, w
tym znajomość wymogów w zakresie zdrowia i dobrostanu (dla zwierząt /
akwakultury)
- Zdolność do wykonania testu identyfikowalności i analizy bilansu masy
- W każdym przypadku, gdy punkt kontroli dotyczy miejscowych przepisów,
znajomość odpowiednich wymagań prawa
- Posiadanie wystarczających umiejętności interpersonalnych i w zakresie
komunikacji, niezbędnych do przeprowadzenia inspekcji / audytu
- Znajomość „języka roboczego" dotycząca dango języka ojczystego/roboczego.

Jednostka certyfikująca powinna posiadać procedurę zapewniającą, że każdy inspektor /
auditor rocznie przeprowadza co najmniej pięć inspekcji / auditów lub realizuje 10 dniówek
inspekcyjnych / auditowych u różnych producentów, zgodnie z normą IFA GLOBALG.A.P.,
lub AMC albo Schematu poddanego pełnemu bechmarkingowi, co zapewni zachowanie
wiedzy na temat normy i utrzymanie rejestracji w bazie danych GLOBALG.A.P.
Obserwowane inspekcje / audity powinny również być akceptowane w celu zachowania
kompetencji.
Przypadlki wyłączenia od tej zasady np. w przypadku, gdy JC nie posiada ogółem 5
klientów, powinny być wcześniej przedmiotem konsultacji z Sekretariatem GLOBALG.A.P. i
potwierdzone na piśmie.
Każdy inspektor GLOBALG.A.P. w jednostce certyfikującej, co najmniej raz na 4 lata
powinien podlegać inspekcji i / lub ponownej inspekcji obserwowanej przez JC, w celu
weryfikacji jego kompetencji.
Powyższe wymagania nie dotyczą Menadżera standardu, który nie przeprowadza inspekcji.
Jeśli nie jest możliwe zachowanie kompetencji z roku na rok, stosuje się punkt 3.4.

Rotacja inspektora
a)

b)

JC wprowadzi procedury zapewniające, że ten sam kontroler nie będzie przeprowadzał
kontroli u tego samego producenta (Opcja 1) przez 4 lata z rzędu (niezależnie od tego, czy
chodzi o kontrolę zapowiedzianą, czy niezapowiedzianą).
W Opcji 2 i Opcji 1, wielu miejscach z QMS, audytor w zespole audytowym będzie się
zmieniał (nie więcej niż 4 z rzędu lata audytów w tym samym QMS). Kontroler lub
kontrolerzy pozostaną jednak ci sami.
Na przykład kontroler nr 1 przeprowadzi kontrolę producenta w roku 1., 2., 3. i 4.; w roku 5.
inny kontroler (nr 2) musi przeprowadzić coroczną kontrolę. W latach 6, 7, 8 i 9 kontroler nr 1
może wykonać 4 kolejne kontrole. Dotyczy to również inspekcji grup członkowskich.
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c)

Jeśli JC posiada tylko jednego kontrolera w danym kraju/regionie, w konkretnych
przypadkach dopuszczane będą wyjątki. Okres uchylenia przepisu będzie wynosił 12
miesięcy.

4.

KLUCZOWE ZADANIA

4.1

Inspekcje GLOBALG.A.P. w gospodarstwach
a)

b)

4.2

Ogólne
a)

b)
c)

4.3

Inspekcja gospodarstw rolnych (albo producenta lub miejsca produkcji w firmie posiadającej
wiele lokalizacji lub u producenta - członka grupy producenckiej) w celu oceny zgodności ze
standardem GLOBALG.AP. Może to obejmować obserwację pracy (ang. shadow inspection)
inspektorów wewnętrznych w grupach producenckich lub w Opcji 1 dla wielu lokalizcji z SZJ
Sporządzanie terminowych i dokładnych raportów z takich inspekcji, zgodnie z ISO/IEC
Guide 65 i harmonogramami oraz wymaganiami systemowymi GLOBALG.A.P.

Przechowywać i na bieżąco aktualizować wszystkie akta związane z polityką jakości,
procedurami, instrukcjami pracy, oraz dokumentacją, wydawane przez jednostkę
certyfikującą
Być na bieżąco poinformowanym o wydarzeniach, kwestiach i zmianach legislacyjnych
dotyczących zakresu, w którym prowadzone są inspekcje.
Wykonywać wszelkie inne zadania, jakie jednostka certyfikująca może przydzielić spoza
zakresu GLOBALG.A.P., o ile działania te nie są sprzeczne z zasadami EN 45011 lub
ISO/IEC Guide 65 lub ISO 17065 ani żadnymi postanowieniami zawartymi w Przepisach
Ogólnych GLOBALG.A.P.

Niezależność i poufność
a)
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b)

Inspektorom nie wolno prowadzić żadnej działalności, która mogłaby mieć wpływ na ich
niezależność lub bezstronność, szczególnie nie wolno im przyjmować łapówek ani
prowadzić w ciągu ostatnich 2 lat działalności z zakresu doradztwa dla producentów, u
których dokonują inspekcji. Szkolenie nie jest uważane za doradztwo pod warunkiem, że
kurs, o ile dotyczy systemów zarządzania lub auditowania, jest ograniczony do informacji
ogólnych i ogólnodostępnych w domenie publicznej, to znaczy trener nie może dostarczać
konkretnych rozwiązań stosowanych przez firmę.
Inspektorzy powinny ściśle przestrzegać procedur producenta i jednostki certyfikującej, w
celu zachowania poufności informacji i zapisów.
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ZAŁĄCZNIK III.2: KWALIFIKACJE AUDITORA GLOBALG.A.P. W JC (OPCJA 1 DLA
WIELU LOKALIZACJI Z SZJ ORAZ OPCJE 2 ORAZ 4)
1.

AUDITOR PODZAKRESU GLOBALG.A.P.
a)

2.

KWALIFIKACJE FORMALNE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
a)

b)
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3.

Auditorzy będą mogli dokonywać auditu Systemów Zarządzania Jakością dla wszystkich
podzakresów, po zweryfikowaniu przez JC udokumentowanych dowodów faktograficznych
(zgodnie z tym, co opisano poniżej) ich kwalifikacji i doświadczenia dla przynajmniej jednego
podzakresu.

Co najmniej dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub jego odpowiednik (minimalny czas
trwania kursu – 2 lata) w dziedzinie pokrewnej zakresowi certyfikacji (Rośliny Uprawne i/lub
Inwentarz Żywy i/lub Akwakultura i / lub Produkcja Pasz Pełnoporcjowych / Żywienie
zwierząt).
ORAZ
minimum 2-letnie doświadczenie zdobyte po ukończeniu odpowiedniej szkoły pomaturalnej
oraz łącznie 3 lata ogólnego doświadczenia w branży rolnej
LUB
dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej trwającej minimum 2 lata w dyscyplinie związanej z
żywnością
ORAZ
Minimum 4 lata praktycznego doświadczenia w przemyśle, zarówno w pracy w
gospodarstwie / miejscu [produkcji] lub bezpośrednie doświadczenie w roli osoby
merytorycznie zarządzającej produkcją w danym zakresie certyfikacji (Rośliny Uprawne i/lub
Inwentarz Żywy i/lub Akwakultura).

UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE MERYTORYCZNE

3.1

Szkolenie dla auditora wiodącego
a) Praktyczne doświadczenie, wyrażone w postaci minimum 10 dniówek, w zakresie
auditowania systemów zarządzania (np. ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, OHSAS 18000),
BRC dla żywności, IFS dla żywności, wcześniejszej wersji GLOBALG.A.P. wg Opcji 2 lub
Opcji 4, auditowania grup producenckich w zakresie produkcji organicznej lub innych).
Powyższe wymaganie nie dotyczy auditów w charakterze świadka lub auditów
obserwowanych, natomiast dotyczy sytuacji, gdy auditor jest obserwowany lub prowadzi
audit przy świadku jako auditor w trakcie szkolenia.
b) Pomyślne ukończenie kursu szkoleniowego dla auditorów wiodących, opartego na zasadach
ISO 19011, trwającego co najmniej 37 godzin i uznawanego w branży. Świadectwo
ukończenia powinno określać treść i czas trwania kursu. Świadectwo powinno potwierdzać
pomyślne ukończenie kursu.
c) Kurs szkoleniowy dla auditorów wiodących powinien obejmować: stosowne standardy
dotyczące auditu jakości, techniki auditu, główne zagadnienia związane z auditem (aspekty
psychologiczne i komunikowanie) oraz sprawozdawczość, powinien też zawierać praktyczne
studia przypadku.

3.2

Szkolenie w zakresie higieny żywności, G.A.P. oraz doświadczenie zawodowe
a) Szkolenie z zasad HACCP, albo jako element kwalifikacji formalnych albo poprzez pomyślne
ukończenie oficjalnego kursu opartego na zasadach Codex Alimentarius (kursem formalnym
może być szkolenie wewnętrzne w JC). Minimalny czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin.
Czas trwania i treść kursu powinny być wskazane na dowodach dostępnych dla tego
wymogu (certyfikat na zakończenie kursu, dowody przeszkolenia zawarte jako element
posiadanych kwalifikacjach formalnych itp.). Czas trwania kursu dla auditorów
zatwierdzonych tylko w zakresie Kwiaty i Rośliny Ozdobne i Roślinny Materiał
Rozmnożeniowy może być krótszy
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b)

c)

e)

f)
g)

h)
i)

Szkolenie w zakresie higieny żywności, albo jako element kwalifikacji formalnych albo
poprzez pomyślne ukończenie formalnego kursu (kursem formalnym może być szkolenie
wewnętrzne w JC). Czas trwania i treść kursu powinny być wskazane na dowodach
dostępnych dla tego wymogu (certyfikat na zakończenie kursu, dowody przeszkolenia
zawarte jako element posiadanych kwalifikacjach formalnych itp.). Szkolenie w zakresie
higieny żywności obejmuje: zarządzanie miejscem [produkcji], wodę, nawozy, sprzęt,
wyposażenie i higienę osobistą, a także powinno zawierać praktyczne studia przypadków.
Już wcześniej zatwierdzeni auditorzy mają wyznaczony jeden rok, stanowiący okres
przejściowy od daty opublikowana wersji 5 GLOBALG.A.P. IFA na ukończenie tego
szkolenia.
Oba szkolenia w punktach a) i b) mogą być ukończone razem podczas tego samego
oficjalnego kursu (minimalny czas trwania to 16 godzin).
Kurs higieny żywności nie jest wymagany w przypadku inspektorów dla zakresu Kwiaty i
Rośliny Ozdobne i / lub Roślinny Materiał Rozmnożeniowy.
Szkolenie nt. higieny żywności / pasz, stanowiące albo część kwalifikacji formalnych, albo
jako pomyślnie ukończony oficjalny kurs nt. normy dla Produkcji pasz pełnoporcjowych.
d) Odbycie kursu GLOBALG.A.P. online z pomyślnie zaliczonymi wszystkimi testami
internetowymi oraz ich aktualizacjami w okresie 3 miesięcy od opublikowania ich w
ojczystym języku auditora.
W zakresie Rośliny Uprawne: szkolenie w zakresie ochrony roślin, nawozów oraz
szkolenie w zakresie Integrowanej Ochrony Roślin, albo jako element kwalifikacji formalnych
albo poprzez pomyślne ukończenie oficjalnego kursu. Szkolenie z Chmielu w przypadku
podzakresu Chmielu.
W zakresach Inwentarz Żywy oraz Akwakultura: szkolenie w zakresie podstaw
weterynarii i chowu zwierząt, obejmujące kwestie zdrowia i dobrostanu zwierząt.
W zakresie Akwakultura: podstawowe doświadczenie dotyczące przetwórstwa żywności (w
celu przeprowadzenia inspekcji punktu AB.12 i 13) oraz szkolenie GRASP (według
Przepisów Ogólnych GRASP).
Dla normy CFM: znajomość odnośnych przepisów prawa krajowego/regionalnego
dotyczącego zakresu działań.
Wymagane doświadczenie powinno obejmować pracę w odpowiednim zakresie i mogło być
zdobywane równocześnie dla więcej niż jednego zakresu i / lub podzakresu / grupy, zgodnie
z poniższą tabelą:
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Jeśli auditor posiada 3-letnie doświadczenie w Możliwe jest prowadzenie auditu / inspekcji w
zakresie:
następujących
podzakresach
/
grupie
podzakresów
FV
FO
CC
PPM
Herbata
HO
Przeżuwacze (CS, DY,CYB)
PG
PY
TY
Ryby
Skorupiaki
Mięczaki
CFM

FV, CC, FO, PPM, Herbata (HO po szkoleniu)
FO, PPM, Herbata
CC, PPM, FO, Herbata, HO
PPM , FO (HO po szkoleniu)
Herbata, PPM, FO (HO po szkoleniu)
HO, CC
CS, DY, CYB
PG
PY, TY
PY, TY
Ryby, Skorupiaki, Mięczaki
Ryby, Skorupiaki, Mięczaki
Mięczaki
CFM

Aby móc prowadzić audity / inspekcje w dodatkowym określonym podzakresie / grupie podzakresów w
ramach danego zakresu, wymagany jest dowód ukończenia formalnego kursu dotyczącego praktyki
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produkcyjnej oraz doświadczenia zawodowego dotyczącego danego podzakresu / grupy podzakresów
(np. jeden rok doświadczenia zawodowego lub 10 dniówek oceny obserwowanej).
Dla Produkcji Pasz Pełnoporcjowych, wymagane jest 3-letnie (ogólne) doświadczenie w branży
paszowej, żywienia zwierząt lub branży spożywczej.
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Oficjalne szkolenia (wymienione powyżej w punktach a), b), c), e), f) oraz g) mogą być elementem
kwalifikacji formalnych (dla uzyskania stopnia / dyplomu) lub stanowić oddzielne szkolenia, ukończone
przez auditora. Auditor powinien posiadać dowód kwalifikacji. Jeśli kwalifikacje wiążą się z uzyskaniem
stopnia / dyplomu, należy dołączyć program szkolenia. Jeśli kwalifikacje zdobyto na oddzielnych
szkoleniach, powinien być przedstawiony oddzielny certyfikat, wskazujący, że kurs obejmujący
wymagane elementy został ukończony (łącznie ze zdaniem egzaminu).
3.3

Umiejętności porozumiewania się
a) Znajomość “języka roboczego” w odpowiednim języku ojczystym/pracy. Powinno to
obejmować lokalnie stosowaną terminologię specjalistyczną w danym języku
b) Wyjątki od tej reguły powinny być uprzednio skonsultowane z Sekretariatem GLOBALG.A.P.

3.4

Szkolenie wstępne poprzedzające podpisanie [umowy] przez JC
a) Dana JC powinna opracować program szkolenia dopasowany indywidualnie do [potrzeb]
kandydata/słuchacza.
b) Kandydujący auditor powinien być obserwatorem minimum jednej inspekcji producenta w
ramach Opcji 1 lub członka grupy producenckiej w ramach Opcji 2 oraz 1 auditu
odpowiednio wykwalifikowanego auditora lub inspektora. W przypadku Produkcji Pasz
Pełnoporcjowych, obserwacja auditu SZJ nie ma zastosowania.
c) JC powinna obserwować (jako minimum) jedną inspekcję u producenta w ramach Opcji 1
lub u członka grupy producenckiej w ramach Opcji 2 oraz 1 audit w wykonaniu
kandydującego auditora. Inspektor lub auditor mogą być świadkami inspekcji, ale tylko
auditor może być świadkiem auditu. W przypadku auditorów CFM, obecność świadka
podczas auditu SZJ nie ma zastosowania.
d) JC powinno użyć narzędzia oceny świadków GLOBALG.A.P. (kiedy zostanie udostępnione).
e) W stosunku do inspektora pracującego po raz pierwszy na rzecz JC stosuje się wewnętrzne
procedury jednostki.
f)
Auditor SZJ powinien uczestniczyć w "szkoleniu GLOBALG.A.P. dla auditorów SZJ", a
następnie zdać egzamin dla każdej nowej wersji standardu. W przypadku auditorów CFM
wymóg ten nie ma zastosowania.
g) Wymagania minimalne, które powinny być sprawdzone przez JC obejmują następujące
tematy:
- Wiedza merytoryczna w danym podzakresie
- Umiejętność identyfikacji ryzyka / zagrożenia bezpieczeństwa żywności
- Zdolność do oceny systemu HACCP oraz identyfikacji / weryfikowania punktów
krytycznych kontroli
- Aktualny poziom wiedzy w zakresie znajomości środków ochrony roślin,
nawozów i zasad IPM (dla Roślin Uprawnych)
- Aktualny poziom podstawowej wiedzy w zakresie weterynarii i chowu zwierząt, w
tym znajomość wymogów w zakresie zdrowia i dobrostanu (dla Żywca /
Akwakultury)
- Zdolność do sprawdzenia identyfikowalności i analizy bilansu masy
- W każdym przypadku, gdy punkt kontroli dotyczy miejscowych przepisów,
znajomość odpowiednich wymagań prawa
- Posiadanie wystarczających umiejętności interpersonalnych i w zakresie
komunikacji, niezbędnych do przeprowadzenia inspekcji / auditu
- Znajomość „jezyka roboczego" dotycząca danego języka ojczystego/roboczego.

3.5

Zachowanie kompetencji
a) Jednostka certyfikująca powinna posiadać procedurę zapewniającą, że każdy
inspektor/auditor rocznie przeprowadza co najmniej 5 inspekcji / auditów lub realizuje 10
dniówek inspekcyjnych / auditowych u różnych producentów, zgodnie ze standardem
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b)
c)
d)
e)

f)
3.6

Rotacja inspektora
a)

b)

c)
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4.

GLOBALG.A.P., AMC lub Schematem w pełni poddanym benchamrkingowi, co zapewni
zachowanie wiedzy na temat normy i utrzymanie rejestracji w bazie danych GLOBALG.A.P.
Inspekcje / audity obserwowane będą również akceptowane do zachowania kompetencji.
Wyłączenia od tej zasady np. w przypadku, gdy JC nie posiada ogółem 5 klientów, obejmuje
wymóg wcześniejszej konsultacji z Sekretariatem GLOBALG.A.P. i potwierdzenia na piśmie.
Powyższe wymagania nie dotyczą auditorów, których głównym zadaniem jest udział w
komitecie podejmującym decyzje w sprawie certyfikacji w danej JC.
Każdy auditor GLOBALG.A.P. w jednostce certyfikującej, co najmniej raz na 4 lata powinien
podlegać auditowi i / lub ponownemu auditowi obserwowanemu przez JC, w celu weryfikacji
jego kompetencji.
Jeśli zachowanie kompetencji nie jest możliwe z roku na rok, stosuje się punkt 3.4.

JC wprowadzi procedury zapewniające, że ten sam kontroler nie będzie przeprowadzał
kontroli u tego samego producenta (Opcja 1) przez 4 lata z rzędu (niezależnie od tego, czy
chodzi o kontrolę zapowiedzianą, czy niezapowiedzianą).
W Opcji 2 i Opcji 1, wielu miejscach z QMS, audytor w zespole audytowym będzie się
zmieniał (nie więcej niż 4 z rzędu lata audytów w tym samym QMS). Kontroler lub
kontrolerzy pozostaną jednak ci sami.
Na przykład kontroler nr 1 przeprowadzi kontrolę producenta w roku 1., 2., 3. i 4.; w roku 5.
inny kontroler (nr 2) musi przeprowadzić coroczną kontrolę. W latach 6, 7, 8 i 9 kontroler nr 1
może wykonać 4 kolejne kontrole. Dotyczy to również inspekcji grup członkowskich.
Jeśli JC posiada tylko jednego kontrolera w danym kraju/regionie, w konkretnych
przypadkach dopuszczane będą wyjątki. Okres uchylenia przepisu będzie wynosił 12
miesięcy.

Kluczowe zadania

4.1

Audity GLOBALG.A.P. grupy producenckiej
a) Badanie i ocena Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) grup producentów oraz wielu
lokalizacji z SZJ w ramach Opcji 1, pod kątem zgodności ze standardem GLOBALG.A.P.
według listy kontrolnej SZJ, dostępnej na stronie internetowej GLOBALG.A.P.
b) Sporządzanie terminowych i dokładnych raportów z takich auditów, zgodnie z ISO/IEC
Guide 65 i harmonogramami oraz wymaganiami systemowymi GLOBALG.A.P.
UWAGA: Auditor wykwalifikowany w zakresie Owoce i Warzywa może dokonywać auditu SZJ
grupy ubiegającej się o certyfikację dla Trzody Chlewnej, nie może jednak prowadzić inspekcji
gospodarstw rolnych u producentów trzody.

4.2

Inspekcje GLOBALG.A.P. gospodarstw rolnych
a) Inspekcje gospodarstw rolnych (zarówno producenta lub miejsc produkcji (Opcja1) albo
producenta w grupie producenckiej (Opcja 2)) w celu oceny zgodności ze standardem
GLOBALG.A.P. Może to obejmować obserwację w ramach tzw. „shadow inspection” pracy
inspektorów wewnętrznych grupy producenckiej lub w ramach Opcji1 dla wielu lokalizacji z
SZJ.
b) Sporządzanie terminowych i dokładnych raportów z takich inspekcji zgodnie z ISO/IEC
Guide 65 i harmonogramami oraz wymaganiami systemowymi GLOBALG.A.P.

4.3

Ogólne
a) Przechowywać i na bieżąco aktualizować wszystkie akta związane z polityką jakości,
procedurami, instrukcjami pracy, oraz dokumentacją, wydawane przez jednostkę
certyfikującą
b) Być na bieżąco poinformowanym o wydarzeniach, kwestiach i zmianach legislacyjnych
dotyczących zakresu, w którym prowadzone są audity
c) Wykonywać wszelkie inne zadania, jakie jednostka certyfikująca może przydzielić spoza
zakresu GLOBALG.A.P., o ile działania te nie są sprzeczne z zasadami EN 45011 lub
ISO/IEC Guide 17065 ani żadnymi postanowieniami zawartymi w Przepisach Ogólnych
GLOBALG.A.P.
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Niezależność i poufność
a) Auditorzy nie mogą podejmować ostatecznych decyzji dotyczących własnych auditów lub
dokonanych przez siebie inspekcji
b) Auditorzy nie mogą prowadzić żadnej działalności, która mogłaby mieć wpływ na ich
niezależność lub bezstronność, szczególnie przyjmować łapówek ani prowadzić działalności
z zakresu doradztwa dla producentów, u których w ciągu ostatnich 2 lat dokonują inspekcji.
Szkolenie nie jest uważane za doradztwo pod warunkiem, że jeżeli kurs dotyczy systemów
zarządzania lub auditu, jest ograniczony do informacji ogólnych i ogólnodostępnych, to
znaczy trener nie może dostarczać konkretnych rozwiązań stosowanych przez firmę
c) Auditorzy powinny ściśle przestrzegać procedur producenta i jednostki certyfikującej w celu
zachowania poufności informacji i zapisów.
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4.4
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2.1.2 f) — dodano jedno zdanie;
3.2 d) e) i) — małe poprawki;
5.4.1.1(vi) — usunięto tekst;
5.4.2.1 f) — dodano tekst i usunięto;
5.5. b) d) — małe zmiany brzmienia tekstu;
Załącznik III.2 2. a), b) — małe zmiany , 3.2 b)
usunięto jedno słowo; 3.2 i) — usunięto
podzakres kawy w tabeli; 3.2 b) usunięto jedno
słowo 3.2 i) — usunięto podzakres kawy w
tabeli.
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1.1.1
a) – drobne poprawki w (iii)
2.1.1
d) – drobne poprawki
2.1.2
c) – przeformułowanie
2.2
b) – usunięto tekst
2.2 – usunięto punkt e)
2.3 – drobne poprawki w a) i e)
2.4 drobne poprawki w e) i g)
3.4 – dodano nowe punkty b) i d);
4.2.2 – dodano nowy punkt b);
5.3 (i) – przeformułowano;
5.4.1 c) – dodano jedno słowo;
5.5 d) – “podzakres” zamieniono na “zakres”
6.1 e) – przeformułowano;
6.1 – dodano nowe punkty i) i j),
wprowadzono zmiany do l)
6.2.1 – dodano nowy punkt b);
9.1 e) – przeformułowano
Tabela 9.3 – przeformułowano Krok 4
Aneks III.1, 1. – usunięto punkt b);
Aneks III.1, 3.2 c) – Chmiel dodany do d);
Aneks III.1, 3.2 g) – dodano podzakresy
Chmiel i CFM do tabeli;
Aneks III.1, 3.4 – dodano nowy punkt b);
Aneks III.1 – dodano nowy punkt 3.6;
Aneks III.1, 4.3 a) – dodano tekst
Aneks III.2, 1. – usunięto punkt b);
Aneks III.2, 3.2 e) – dodano Chmiel;
Aneks III.2, 3.2 i) – dodano podzakresy
Chmiel i CFM do tabeli;
Aneks III.2, 3.4 – dodano nowy punkt d);
Aneks III.2 – dodano nowy punkt 3.6;
Aneks III.2, 4.4 b) – dodano tekst.

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.

Copyright
© Copyright: GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH: Spichernstr. 55, 50672 Cologne; Germany. Kopiowanie i
dystrybucja dozwolone wyłącznie w niezmienionej formie.

Nr ref. GR V5.1_July17; Wersja polska
Część III - zasady obowiązujące, jednostki certyfikujące oraz
zasady akredytacji
Strona: 38 z 38

