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Sektory objęte systemem certyfikacji EFISC.GTP 
 

Następujące dokumenty sektorowe zostały opracowane we współpracy z EFISC.GTP przez 

odpowiednie organizacje z danego sektora: 

 

Starch Europe Sektorowy dokument referencyjny dotyczący produkcji 

bezpiecznych materiałów paszowych w wyniku przetwarzania skrobi 

FEDIOL Sektorowy dokument referencyjny dotyczący produkcji 

bezpiecznych materiałów paszowych w wyniku rozdrabniania nasion 

oleistych i rafinowania oleju roślinnego 

EBB Sektorowy dokument referencyjny dotyczący produkcji 

bezpiecznych materiałów paszowych w wyniku przetwarzania 

biodiesla 

COCERAL Sektorowy dokument referencyjny dotyczący zbioru, transportu, 

składowania i sprzedaży bezpiecznych materiałów 

paszowych/składników żywności (Dobre praktyki handlowe (GTP)) 
 

System EFISC.GTP jest otwarty dla innych podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa 

paszowe/spożywcze produkujących lub postępujących z materiałami 

paszowymi/żywnościowymi dzięki opracowaniu dokumentów sektorowych. 

 
System certyfikacji EFISC.GTP powstał w wyniku połączenia systemów certyfikacji EFISC i 

GTP jako rezultat wspólnej wizji w zakresie certyfikacji zarządzania bezpieczeństwem 

materiałów paszowych/składników żywności w celu zapewnienia klientom bezpiecznych 

materiałów paszowych i składników żywności oraz ułatwienia wymiany handlowej 

 

W niniejszym dokumencie pojęcia materiałów paszowych/składników żywności są 

stosowane zamiennie w zależności od odnośnego zakresu 

 

 
Informacje na temat EFISC.GTP 

 
Kontakt: 
 

EFISC.GTP Aisbl 
Avenue des Arts 43 c/o Starch Europe 

B 1040 Bruksela 
Tel.: + 32 (0)2 771 53 30 
Faks: + 32 (0)2 771 38 17 

E-mail: info@efisc.gtp.eu 

Strona internetowa: www.efisc.gtp.eu 

 

Informacje o publikacji i prawach autorskich 

Wszystkie prawa zastrzeżone ©EFISC.GTP Aisbl 

 

Wersja 4.0 – 25.01.2019 

Obowiązuje od: 15.03.2019  

http://www.starch.eu/
http://www.fediol.eu/
http://www.ebb-eu.org/
http://www.coceral.com/
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CZĘŚĆ 1: WPROWADZENIE 

 

1.1 – Ogólne wprowadzenie 

Czym jest EFISC.GTP? 

EFISC.GTP to dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa materiałów 

paszowych/żywnościowych opracowany przez Starch Europe (stowarzyszenie 
zrzeszające europejski przemysł skrobiowy), FEDIOL (europejską federację 
reprezentującą branżę olejarską i producentów pasz białkowych), 

COCERAL(europejskie stowarzyszenie reprezentujące europejskie sektory zbóż, 
ryżu, pasz, nasion oleistych, oliwy z oliwek, olejów i tłuszczy oraz handlu towarami 

rolnymi), EBB (organizację reprezentującą europejskich producentów biodiesla) i 
Euromalt (organizację gospodarczą reprezentującą europejski sektor słodowy) w 
celu ustanowienia podlegającego certyfikacji europejskiego przewodnika dobrej 

praktyki w zakresie zbioru, transportu, składowania, sprzedaży i produkcji 
przemysłowej bezpiecznych materiałów paszowych/składników żywności. 

Przewodnik EFISC.GTP, Zasady certyfikacji i dokumenty sektorowe są zarządzane 
przez sekretariat EFISC.GTP Aisbl. 

EFISC.GTP Aisbl zapewnia standardy i ramy dla niezależnego, zatwierdzonego, 

zewnętrznego programu certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem pasz 
i żywności w oparciu o normy ISO/IEC 17021-1:2015 i ISO/TS 22003:2013. 

EFISC.GTP jest standardem dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa 
paszowe/spożywcze. Celem certyfikacji EFISC.GTP jest włączenie się do systemu 
weryfikacji dobrych praktyk w całym łańcuchu produkcyjnym. 

EFISC.GTP jest narzędziem typu „business-to-business” i z tego względu nie jest 
bezpośrednio widoczne dla końcowych produktów paszowych/spożywczych. 

Logo i znak towarowy EFISC.GTP mają ograniczone zastosowanie. 

Uczestnictwo w certyfikacji jest dobrowolne i oparte na obiektywnych kryteriach. 
EFISC.GTP Aisbl nie ma charakteru dyskryminacyjnego wobec jednostek 

certyfikujących lub podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa 
paszowe/spożywcze. 

W niniejszym dokumencie terminy „EFISC.GTP” i „EFISC.GTP Aisbl” są stosowane 
zamiennie. 

 

1.2 – Zakres obowiązków EFISC.GTP 

 Reagowanie na obawy konsumentów dotyczące bezpieczeństwa pasz i 

żywności w celu przywrócenia zaufania. 

 Zachęcanie do wdrożenia opłacalnych ekonomicznie systemów zarządzania 

bezpieczeństwem pasz i żywności opartych na HACCP, które promują 
bezpieczną produkcję materiałów paszowych/żywnościowych w Europie i na 
świecie. 

 Promowanie jak najlepszego wykorzystania wiedzy i doświadczenia 
sektorowego w zakresie wdrażania PWW i HACCP. 

 Zapewnienie wytycznych dotyczących ciągłego doskonalenia poprzez środki 
naprawcze. 
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 Ustanowienie zharmonizowanych, jednolitych i uznanych ram dla systemu 

weryfikacji przez niezależną stronę trzecią. 

 Komunikacja i otwarte konsultacje ze wszystkimi grupami podmiotów. 

 

EFISC.GTP, Europejski certyfikat bezpieczeństwa pasz i żywności, to zbiór 
dokumentów normatywnych określających wymagania dla wnioskodawców 

uczestniczących w certyfikacji EFISC.GTP. 

Program certyfikacji EFISC.GTP Aisbl jest środkiem zapewniającym, że dany 

podmiot wdrożył EFISC.GTP zgodnie z własną polityką i w jednolity sposób. 

Jedyną obowiązującą wersją Przewodnika EFISC.GTP i Zasad Certyfikacji jest 
wersja angielska, opublikowana na stronie internetowej EFISC.GTP Aisbl 

(www.EFISC-GTP.eu). 

Anglojęzyczne wydanie tego i innych normatywnych dokumentów EFISC.GTP jest 

wydaniem oryginalnym. 

Dokumenty EFISC.GTP mogą być tłumaczone na inne języki i publikowane na 
stronie internetowej EFISC.GTP Aisbl. Po opublikowaniu, wyłącznie oficjalne 

dokumenty EFISC.GTP mogą być stosowane do certyfikacji EFISC.GTP w danym 
języku. Przetłumaczone dokumenty zostaną określone jako posiadające status 

normatywny po dokładnej weryfikacji tłumaczenia. Dopóki tłumaczenia nie osiągną 
statusu normatywnego, na każdym arkuszu tłumaczonych dokumentów będzie 

widniało zdanie "W razie wątpliwości należy odnieść się do wersji angielskiej” w 
odpowiednim języku. 

Jednostki certyfikujące mogą ubiegać się o akredytację w innych językach i 

uzyskać ją wyłącznie na podstawie uznanych w ten sposób dokumentów o statusie 
normatywnym. 

 

1.3 – Struktura systemu EFISC.GTP zapewniania bezpieczeństwa 
materiałów paszowych/składników żywności 

Dokument ten określany jest jako Zasady certyfikacji EFISC.GTP. Stanowi on część 
systemu EFISC.GTP zapewniania bezpieczeństwa materiałów 

paszowych/składników żywności. 

System EFISC.GTP składa się z następujących dokumentów: 

a) Przewodnik dobrej praktyki EFISC.GTP 

b) Dokumenty sektorowe (w tym przewodniki dobrej praktyki w konkretnych 
dziedzinach (np. w zakresie monitorowania obecności mikotoksyn, dioksyn)) 

c) Zasady certyfikacji EFISC.GTP 
 

Dokumenty sektorowe stanowią integralną część przewodnika EFISC.GTP i zostały 

opracowane przez właściwe europejskie organizacje z sektora materiałów 
paszowych/żywnościowych. Dokumenty sektorowe zawierają wskazówki 

dotyczące produktów, zagrożeń, procesów, ocen ryzyka oraz środków kontrolnych. 
Dokumenty sektorowe i przewodniki dobrej praktyki zatwierdzane są przez 
odpowiednią europejską organizację sektorową oraz komitet techniczny i zarząd 

EFISC.GTP. Są one częścią składową systemu zapewnienia bezpieczeństwa pasz i 
żywności. Dokumenty te można znaleźć na stronie internetowej EFISC.GTP Aisbl. 

http://www.efisc-gtp.eu/
http://www.efisc-gtp.eu/
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1.4 – Zarządzanie EFISC.GTP 

System EFISC.GTP zapewniania bezpieczeństwa materiałów 

paszowych/żywnościowych podlega EFISC.GTP Aisbl, organizacji non-profit z 
siedzibą w Brukseli, w Belgii. EFISC.GTP Aisbl składa się z jednostki ds. bieżącego 
zarządzania, komitetu technicznego, zarządu EFISC.GTP oraz walnego 

zgromadzenia EFISC.GTP. 

Jednostka ds. bieżącego zarządzania odpowiada za administrację związaną z 

przewodnikiem, jego opracowanie, publikację oraz za promowanie go wśród 
zaangażowanych zainteresowanych stron. 

Komitet techniczny EFISC.GTP przeprowadza przeglądy dokumentów i aktualizuje 

je w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi, zmianami w dobrych 
praktykach oraz zmianami w obszarze technologii. Proces ten odbywa się w 

porozumieniu z grupami roboczymi ds. bezpieczeństwa pasz odpowiednich 
europejskich organizacji sektorowych oraz uprawnionych organów certyfikujących. 

Zarząd EFISC.GTP zleca pracę jednostce ds. bieżącego zarządzania i komitetowi 

technicznemu oraz przeprowadza kontrolę wykonanych prac i zatwierdza je. 

Podczas wyboru członków jednostki ds. bieżącego zarządzania, komitetu 

technicznego, zarządu EFISC.GTP i walnego zgromadzenia EFISC.GTP uwzględnia 
się ich wiedzę specjalistyczną i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa 

materiałów paszowych/składników żywności. 

Członkostwo w EFISC.GTP 

Europejskie organizacje działające w sektorze paszowym i spożywczym mogą 

zostać członkami EFISC.GTP. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt 
pod adresem info@efisc.gtp.eu 

 

1.5 – Zakres niniejszego dokumentu normatywnego 

Niniejszy dokument normatywny wyjaśnia strukturę, zasady i wymagania 

dotyczące certyfikacji zgodnie ze standardem EFISC.GTP oraz procedury, których 
należy przestrzegać w celu uzyskania i utrzymania certyfikacji. W celu 

uwzględnienia różnych interesów grup użytkowników, dokument został podzielony 
na części. Każda zainteresowana strona musi najpierw określić, do której grupy 
użytkowników należy, a następnie odwołać się do odpowiedniej części. 

Podzielona na części struktura rozróżnia cztery grupy użytkowników: EFISC.GTP 
Aisbl, jednostki certyfikujące, jednostki akredytujące i podmioty. Ze względu na 

to, że wszystkie cztery grupy podmiotów są ze sobą ściśle powiązane, wszyscy 
powinni zapoznać się z wymienionymi poniżej częściami. 

Grupa 1 – EFISC.GTP Aisbl 

EFISC.GTP (Aisbl) jest właścicielem Europejskiego przewodnika dobrej praktyki 
produkcji przemysłowej bezpiecznych materiałów paszowych i żywnościowych. 

Regulamin i obowiązki EFISC.GTP zostały opisane w CZĘŚCI 2 niniejszego 
dokumentu. 

Grupa 2 – JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE 

mailto:info@efisc.gtp.eu
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Jednostka certyfikująca jest niezależnym organem zewnętrznym, który ocenia i 

poświadcza spełnienie przez podmiot wymogów EFISC.GTP. 

Regulamin i obowiązki jednostek certyfikujących zostały opisane w CZĘŚCI 3 

niniejszego dokumentu. 

Grupa 3 – JEDNOSTKI AKREDYTUJĄCE 

Jednostka akredytująca jest niezależnym organem krajowym, który ocenia i 

poświadcza spełnienie przez jednostkę certyfikującą wymogów normy ISO/IEC 
17021-1:2015 uzupełnionej o ISO/TS 22003:2013 oraz wymogów opisanych w 

Zasadach certyfikacji EFISC.GTP. W ten sposób gwarantuje wobec użytkowników, 
że jednostka certyfikująca jest organem kompetentnym i bezstronnym. 

Regulamin i obowiązki jednostek akredytujących zostały opisane w CZĘŚCI 4 

niniejszego dokumentu. 

 

Grupa 4 – PODMIOTY 

Każdy podmiot prowadzący działalność w zakresie zbioru, przechowywania, 
transportu, sprzedaży i produkcji materiałów paszowych/składników żywności jest 

uprawniony do uzyskania certyfikatu EFISC.GTP od zatwierdzonej jednostki 
certyfikującej, pod warunkiem że podmiot ten spełnia wymogi Przewodnika 

EFISC.GTP i jego załączników. Moduł transportowy nie może być certyfikowany 
odrębnie. 

Regulamin i obowiązki podmiotów zostały opisane w CZĘŚCI 5 niniejszego 
dokumentu. 

 

W CZĘŚCI 6 przedstawiono schemat, który w uproszczony sposób pokazuje 
drogę komunikacji między podmiotem, jednostką certyfikującą i EFISC.GTP. 
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CZĘŚĆ 2: REGULAMIN I OBOWIĄZKI EFISC.GTP Aisbl 

EFISC.GTP Aisbl będzie odpowiedzialny za następujące zadania realizowane za 
pośrednictwem swojego sekretariatu: 

 Prowadzenie publicznego rejestru z aktualnym wykazem zatwierdzonych 
jednostek certyfikujących. Jedyny ważny rejestr jest dostępny na stronie 
internetowej EFISC.GTP Aisbl pod adresem: www.EFISC-GTP.eu 

 Prowadzenie publicznego rejestru z aktualnym wykazem certyfikowanych 
podmiotów, ze wskazaniem zakresu certyfikacji. Jedyny ważny rejestr jest 

dostępny na stronie internetowej EFISC.GTP Aisbl. 

 Okresowa aktualizacja Przewodnika i Zasad Certyfikacji EFISC.GTP. Wszystkie 
zmiany zostaną zgłoszone licencjonowanym jednostkom certyfikującym i 

zamieszczone na stronie głównej EFISC.GTP Aisbl. Jako pomoc dla 
użytkowników, każda rewizja powyższych dokumentów będzie publikowana z 

zaznaczonymi obszarami istotnych zmian. Uzasadniony okres przejściowy na 
wprowadzenie zmian w Przewodniku EFISC.GTP i Zasadach Certyfikacji 
EFISC.GTP będzie ustalany przez EFISC.GTP Aisbl dla poszczególnych 

przypadków. Referencyjna wersja językowa Przewodnika i Zasad Certyfikacji 
EFISC.GTP to wersja angielska opublikowana na stronie internetowej 

EFISC.GTP Aisbl. 

 Ocena i zatwierdzanie jednostek certyfikujących (patrz §2.1). 

 Weryfikacja i rejestracja audytorów (patrz §2.2 i §3.1.2). 

 Szkolenie jednostek certyfikujących oraz zarządzanie i koordynacja nimi (patrz 
§2.2). 

 Weryfikacja raportów z audytu i certyfikatów (patrz §2.4). 

 Wdrożenie programu nadzoru (patrz §2.5). 

 Rozpatrywanie skarg (patrz §2.6). 

 

2.1 - Ocena i zatwierdzanie jednostek certyfikujących 

EFISC.GTP Aisbl jest odpowiedzialny za przyznawanie, utrzymywanie, zawieszanie 
i cofanie uprawnień jednostek certyfikujących do wydawania certyfikatów 

EFISC.GTP. 

Żadna jednostka certyfikująca nie może wydać certyfikatu EFISC.GTP bez 
uzyskania licencji od EFISC.GTP Aisbl. Za ważne uznaje się wyłącznie certyfikaty 

EFISC.GTP wydane przez zakontraktowane jednostki certyfikujące. 

Certyfikacja przedsiębiorstw według standardów EFISC.GTP jest otwarta dla każdej 

jednostki certyfikującej z odpowiednią akredytacją (patrz 3.1.1). Wymóg ten 
uznaje się za spełniony w odniesieniu do jednostek będących podmiotami 
prawnymi, których działalność jest ograniczona do zadeklarowanego zakresu i jest 

prowadzona we wskazanej lokalizacji. 

Jednostki certyfikujące, które chcą uzyskać licencję na przeprowadzanie 

certyfikacji EFISC.GTP, składają wniosek do Rady EFISC.GTP Aisbl kompetentnej 
w danym zakresie, z podaniem szczegółów dotyczących kwalifikowalności zgodnie 
z przyjętymi kryteria wyboru. Formularz wniosku jest dostępny w Załączniku nr 3. 

Jednostka certyfikująca składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami: 
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 Świadectwo akredytacji według normy ISO/IEC 17021-1:2015 

(uzupełnionej o normę ISO/TS 22003:2013) 
 Obszary działalności w sektorze pasz/żywności (dokument referencyjny z 

doświadczeniem w sektorze pasz/żywności) 
 Wykaz audytorów, ich kwalifikacje i dane kontaktowe (patrz §3.1.2) 
 Procedura certyfikacji EFISC.GTP 

 
Poza koniecznością spełnienia powyższych wymagań jednostka certyfikująca musi 

zobowiązać się do uwzględnienia certyfikacji EFISC.GTP w zakresie swojej 
akredytacji według ISO/IEC 17021-1:2015 (uzupełnionej o normę ISO/TS 
22003:2013) w ciągu jednego roku. Zobowiązanie to zostanie sformalizowane w 

formie pisma skierowanego do Rady EFISC.GTP Aisbl. Jednostka certyfikująca 
dopilnuje, aby jednostka akredytacyjna wybrana do oceny spełniała wymagania 

opisane w rozdziale 4. 
 
Rada podejmuje decyzję o zatwierdzeniu/odrzuceniu wniosku w terminie 4 

miesięcy, zgodnie z zaleceniami zespołu ekspertów. Decyzja jest wydawana bez 
możliwości odwołania. 

Wszystkie informacje uzyskane przed, w trakcie lub po dokonaniu oceny, w tym 
fakt, że dana jednostka certyfikująca złożyła wniosek o zatwierdzenie, lub że 

wniosek został odroczony lub odrzucony, będą traktowane przez EFISC.GTP Aisbl 
z największą poufnością. 
Jako integralną część umowy z EFISC.GTP Aisbl, licencjonowane jednostki 

certyfikujące będą uiszczać roczną opłatę licencyjną na rzecz EFISC.GTP Aisbl. 
Opłaty pomiędzy podmiotami i jednostkami certyfikującymi są ustalane według 

uznania obu stron. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Załączniku nr 1. 
 
Po zatwierdzeniu, wnioskująca jednostka certyfikująca zgadza się na 

postanowienia umowne (zobowiązania dotyczące koordynacji, sprawozdawczości 
oraz uiszczania opłat) oraz uczestnictwo w pełnej sesji szkoleniowej EFISC.GTP 

organizowanej przez EFISC.GTP Aisbl. Status pełnej licencji uzyskuje się po 
zatwierdzeniu umowy przez jednostkę certyfikującą i EFISC.GTP Aisbl. Tylko 
licencjonowane jednostki certyfikujące są uprawnione do prowadzenia certyfikacji 

podmiotów zgodnie z EFISC.GTP. 

Po zatwierdzeniu, nazwa i dane zatwierdzonych jednostek certyfikujących są 

gromadzone przez EFISC.GTP Aisbl w publicznym rejestrze, dostępnym na stronie 
głównej EFISC.GTP Aisbl. Zatwierdzenie jednostki certyfikującej i wpisanie do 
rejestru jest uzależnione od przestrzegania umowy zawartej pomiędzy jednostką 

certyfikującą a EFISC.GTP Aisbl. Jednostki certyfikujące wyrażają zgodę na 
publikację nazwy i danych kontaktowych na oficjalnym wykazie zatwierdzonych 

Jednostek Certyfikujących na stronie internetowej EFISC.GTP Aisbl. Przyjmuje się, 
że jedynym oficjalnym rejestrem jednostek certyfikujących i certyfikowanych 
podmiotów EFISC.GTP jest rejestr prowadzony przez EFISC.GTP Aisbl. 

Jednostka certyfikująca musi powiadomić EFISC.GTP Aisbl o każdej zmianie 
informacji podanych we wniosku lub o każdej zmianie okoliczności istotnych pod 

względem wymogów stawianych jednostkom certyfikującym (określonych poniżej) 
w terminie 8 tygodni od zaistnienia zmiany. 

W przypadku nieprzestrzegania postanowień umownych, EFISC.GTP Aisbl może 

podjąć decyzję o wycofaniu lub zawieszeniu zatwierdzenia udzielonego jednostce 
certyfikującej, po uprzednim pisemnym powiadomieniu. 
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2.2 - Weryfikacja i rejestracja audytorów 

EFISC.GTP Aisbl będzie weryfikować kwalifikacje wszystkich audytorów w celu 
monitorowania kwalifikacji, doświadczenia, szkoleń i działalności audytorów, aby 

dążyć do zharmonizowanej i rzetelnej weryfikacji wymogów EFISC.GTP. Audytorzy 
są zarejestrowani w bazie danych rejestracyjnych audytorów EFISC.GTP. Audytor 
jest upoważniony do przeprowadzania audytów EFISC.GTP dopiero po 

zarejestrowaniu w bazie danych EFISC.GTP. 

Patrz §3.1.2 Kwalifikacje audytora oraz §3.1.3 Przechowywanie dokumentacji 

zatwierdzającej audytora. 

 

2.3 - Szkolenie jednostek certyfikujących oraz zarządzanie i koordynacja 

nimi 

EFISC.GTP Aisbl jest odpowiedzialny za organizację właściwych szkoleń jednostek 

certyfikujących oraz zarządzanie i koordynację nimi. 

2.4 - Weryfikacja raportów z audytu i certyfikatów 

EFISC.GTP Aisbl będzie weryfikować raporty z audytu i certyfikaty EFISC.GTP w 

celu monitorowania wyników audytu oraz zapewnienia standaryzacji i spójności 
wymagań. EFISC.GTP potwierdza skuteczny odbiór dokumentów przeznaczonych 

dla jednostki certyfikującej. Certyfikat może być przesłany do właściwego 
podmiotu przez jednostkę certyfikującą dopiero po opublikowaniu na stronie 

internetowej EFISC.GTP. Patrz §2.5 Program nadzoru, §5.0 Schemat komunikacji 
i §6.1.7 Raport z audytu. 

2.5 - Program nadzoru 

Oprócz nadzoru ze strony krajowej jednostki akredytacyjnej, EFISC.GTP Aisbl 
weryfikuje audyty pod względem właściwej, jednolitej i całkowitej realizacji 

poprzez statystyczną i wyrywkową ocenę raportów z audytów oraz coroczne 
spotkania harmonizacyjne organizowane dla jednostek certyfikujących. 

W oparciu o ocenę ryzyka w zakresie liczby, złożoności i rozmiaru działań 

certyfikacyjnych prowadzonych przez jednostki certyfikujące, EFISC.GTP wdroży 
udokumentowany program nadzoru. W procesie nadzoru przedstawiciel EFISC.GTP 

monitoruje działania jednostek certyfikujących i związanego z nimi audytora 
(audytorów) przy okazji okresowej oceny konkretnego podmiotu działającego na 
rynku pasz/żywności, zarówno podczas czynności na terenie zakładu podmiotu, 

jak i w siedzibie jednostki certyfikującej. Proces nadzoru jest obowiązkowy dla 
wszystkich jednostek certyfikujących. Proces nadzoru jest uważany za korzystny 

dla wszystkich zainteresowanych stron. 
 
Program nadzoru składa się z następujących elementów: 

 
Część 1: Audyt w siedzibie - EFISC.GTP przeprowadza ocenę w siedzibie 

jednostki certyfikującej w celu weryfikacji wdrożenia systemu zarządzania jakością 
i powiązanych wymagań EFISC.GTP. 
 

Część 2: Audyt z udziałem EFISC.GTP - EFISC.GTP przeprowadza ocenę 
działalności jednostki certyfikującej / audytora podczas audytu na terenie zakładu 

podmiotu, po uprzednim uzgodnieniu z podmiotem. 
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Część 3: Audyt równoległy - EFISC.GTP przeprowadza ocenę działalności 

jednostki certyfikującej / audytora w oparciu o listę kontrolną audytora i raport z 
audytu, po uprzednim uzgodnieniu z podmiotem. Weryfikacja audytu jednostki 

certyfikującej zostanie przeprowadzona w terminie 6 tygodni od przeprowadzenia 
zwykłego audytu. 
 

EFISC.GTP Aisbl we współpracy z jednostką certyfikującą określi miejsce i termin, 
w którym zostanie zrealizowany konkretny program nadzoru oraz wskaże 

obowiązującą część programu. 
Poniżej znajduje się lista przykładowych kryteriów dla procedury wyboru: 
 

 Wcześniejsze i obecne doświadczenia z jednostką certyfikującą 

 Status akredytacji jednostki certyfikującej 

 Liczba zaangażowanych audytorów 

 Liczba zaangażowanych podmiotów lub zakładów 

 Zastosowanie produktu 

 Narażenie procesu produkcji na ryzyko 
 

Wynik oceny zostanie przekazany i omówiony z jednostką certyfikującą. W razie 
potrzeby podjęte zostaną działania doskonalące. 
 

Ponadto wynik audytu zostanie przekazany odpowiedniej jednostce akredytacyjnej 
w porozumieniu z jednostką certyfikującą. 

 
2.6 - Poufność 

Wszelka wymiana informacji związanych z celem działań nadzorczych będzie 

utrzymywana w ścisłej tajemnicy i będzie prowadzona wyłącznie pomiędzy 
zaangażowanymi stronami (EFISC.GTP Aisbl, jednostka certyfikująca, jednostka 

akredytacyjna i podmiot działający na rynku pasz/żywności). Informacje uzyskane 
w trakcie nadzoru nad jednostką certyfikującą odnotowane w raporcie będą 
traktowane przez EFISC.GTP Aisbl jako ściśle poufne. EFISC.GTP Aisbl nie będzie 

ich wykorzystywać do celów innych niż te ustalone w ramach procesu nadzoru. 
2.7 - Skargi 

EFISC.GTP Aisbl będzie posiadał udokumentowaną procedurę rozpatrywania skarg 
podmiotów i jednostek certyfikujących, z uwzględnieniem wymagań dotyczących 
badań, dokumentacji procesu zarządzania skargami i ich rozwiązywania. 
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CZĘŚĆ 3: REGULAMIN I OBOWIĄZKI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH 

Jednostki certyfikujące są odpowiedzialne za pełną realizację oceny podmiotu 
ubiegającego się o certyfikację EFISC.GTP, w tym działania takie jak planowanie 

audytów, ocena dokumentacji, wizyty w ramach audytów, raportowanie i 
certyfikacja. Jednostka certyfikująca podejmuje wszelkie kroki wymagane do 
oceny zgodności podmiotu z wymaganiami systemu EFISC.GTP. 

Jako integralna część umowy zawartej z EFISC.GTP Aisbl, uznane jednostki 
certyfikujące muszą obowiązkowo spełniać następujące wymagania: 

 Uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez 
EFISC.GTP Aisbl. Celem tych spotkań jest dokonanie przeglądu, ponownej 
oceny i przeszkolenie jednostek certyfikujących. Spotkania odbywają się 

przynajmniej raz w roku. EFISC.GTP Aisbl ponosi odpowiedzialność za 
opracowanie materiałów szkoleniowych, które mogą być następnie 

wykorzystane przez zatwierdzone jednostki certyfikujące do szkolenia 
audytorów. 

 Zapewnić każdemu audytorowi co najmniej 2 dni ciągłego szkolenia 

technicznego / aktualizacyjnego w roku w celu kontynuowania rozwoju 
zawodowego i podtrzymania wiedzy na temat nowych wymagań i 

standardów w zakresie zapewnienia jakości i zobowiązań prawnych 
związanych z sektorem materiałów paszowych dla zwierząt / składników 

żywności, zakończonego egzaminem. 

 Raportować do EFISC.GTP Aisbl wdrożone programy szkoleniowe dla 
audytorów (plany, protokoły, listy uczestników i wyniki egzaminu). 

 Prowadzić konsultacje z EFISC.GTP w ramach zatwierdzenia nowych 
audytorów i rejestracji w systemie rejestracji audytorów EFISC.GTP. 

 Dostarczyć (z zachowaniem poufności) kopię każdego certyfikatu i raportu 
z audytu (Załącznik nr 4) w języku angielskim w celu weryfikacji i rejestracji 
przez EFISC.GTP przed wysłaniem go do właściwego podmiotu. 

 Natychmiast zgłaszać do EFISC.GTP Aisbl wszelkie niezgodności stwierdzone 
podczas okresowych audytów, które prowadzą do cofnięcia certyfikacji. 

 Raportować do EFISC.GTP Aisbl problemy związane z interpretacją i 
wdrożeniem stwierdzone w trakcie procesu certyfikacji. 

 Oferować certyfikację EFISC.GTP na swojej stronie internetowej, z 

podaniem linku do strony EFISC.GTP Aisbl. 

 Wdrożyć jasno określoną i publicznie dostępną procedurę odwoławczą, 

składania skarg i rozstrzygania sporów. 

3.1 - Zatwierdzanie jednostek certyfikujących 

Proces oceny i zatwierdzania jednostek certyfikujących musi być prowadzony 

zgodnie z opisem w §2.1. 

3.1.1 - Wymagania dotyczące jednostek certyfikujących 

Poprzez przekazanie dokumentacji podczas składania wniosku jednostka 
certyfikująca musi wykazać, że spełnia poniższe wymagania (patrz załącznik 3). 

Jednostki certyfikujące składające wniosek powinny być w stanie wykazać: 
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 Formalne wykazanie swoich kompetencji w zakresie wykonywania 

określonych zadań związanych z oceną zgodności w drodze akredytacji 
przez podmiot zewnętrzny w celu zapewnienia certyfikacji zgodnej z 

Przewodnikiem EFISC.GTP. Podmiot zewnętrzny jest organem 
akredytującym, który jest sygnatariuszem wielostronnego porozumienia w 
sprawie uznawania (MLA) organizacji Europejskiej Współpracy w dziedzinie 

Akredytacji (EA) i Międzynarodowego Forum Akredytacji (IAF). 

 Udokumentowane zobowiązanie do zgodności z dokumentami EA i/lub IAF 

mającymi zastosowanie do ISO/ IEC 17021-1:2015 i ISO/TS 22003:2013. 

 Udokumentowane doświadczenie w przemyśle paszowym/spożywczym 
(wcześniej przeprowadzone audyty w oparciu o HACCP w przemyśle 

paszowym/spożywczym, na przykład programy uznane przez EFISC.GTP lub 
kontrole urzędowe podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa 

paszowe/spożywcze. 

 W ciągu 1 roku od pierwszego przyjęcia przez EFISC.GTP Aisbl lub w ciągu 
jednego roku od uznania EFISC.GTP za normę akredytowaną, jednostka 

certyfikująca musi być akredytowana zgodnie z ISO/ IEC 17021-1:2015 
(uzupełnioną przez ISO/TS 22003:2013), w której zakres wchodzi 

EFISC.GTP. 

 Zobowiązanie do przestrzegania obowiązków w zakresie szkoleń i 

koordynacji ustanowionych przez EFISC.GTP Aisbl (zob. § 2.2). 

 Zobowiązanie do wyboru kompetentnych i odpowiednio przeszkolonych 
audytorów oraz do ciągłego szkolenia audytorów. Materiały do szkolenia 

audytorów są dostępne za pośrednictwem EFISC.GTP Aisbl. 

 Zobowiązanie do monitorowania jakości sprawozdań sporządzanych przez 

każdego audytora i podejmowania odpowiednich działań w przypadku, gdy 
sprawozdania nie spełniają wymogów systemu. 

 Jednostka certyfikująca nie może, w okresie dwóch lat przed audytem, 

podejmować żadnych działań doradczych i/lub dedykowanych działań 
szkoleniowych z udziałem obiektu podmiotu, który ma być poddany 

audytowi, i powinna wykazać swoją niezależność. 

3.1.2 - Wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością jednostki 
certyfikującej 

Jednostka certyfikująca powinna posiadać skuteczny i udokumentowany system 
zarządzania jakością, zawierający wszystkie procedury niezbędne do zapewnienia 

zgodności, dostępny i stosowany przez wszystkich właściwych pracowników 
jednostki certyfikującej. Jako minimum powinien on obejmować: 

 status prawny certyfikacji, 

 oświadczenie o polityce jakości, 

 strukturę organizacyjną oraz opis powiązanych stanowisk i obowiązków, 

 wykaz odpowiednich pracowników, ich kwalifikacji, odbytych szkoleń oraz 
opis stanowiska pracy, 

 opis procesu audytu, ewaluacji i certyfikacji, 

 przegląd systemu zarządzania i procedury w zakresie polityki, 
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 procedury związane z kontrolą dokumentacji, 

 wykaz wszystkich podwykonawców oraz procedurę oceny podwykonawców 
i zarządzania nimi, 

 procedury dotyczące działań związanych z niezgodnościami i ocena działań 
naprawczych, 

 procedury przeprowadzania audytów wewnętrznych, ich ocena i następcze 

działania naprawcze. 

3.1.3 - Wymagania dotyczące audytorów 

Audytorzy są zatrudniani przez jednostki certyfikujące lub przez ich 
podwykonawców. 
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3.1.3.1 Wstępne zatwierdzenie audytora 

Jednostki certyfikujące powinny zapewnić, by wszyscy audytorzy, w tym 
wykonawcy: 

a. byli zatwierdzeni przez jednostkę certyfikującą przed dopuszczeniem ich 
do przeprowadzania audytów EFISC.GTP bez nadzoru. W celu uzyskania 
zatwierdzenia, audytorzy powinni ukończyć program szkolenia wstępnego, 

obejmujący niżej określone wymagania, po którym następuje egzamin 
przygotowany przez jednostkę certyfikującą we współpracy z EFISC.GTP, 

oraz powinni uzyskać udokumentowaną aprobatę przełożonego. 

b. Jednostka certyfikująca podaje imię i nazwisko, dane oraz kwalifikacje 
audytorów oraz dowody potwierdzające spełnienie wymagań. 

c. Audytor zostanie zarejestrowany w bazie danych audytorów EFISC.GTP. 

 Audytor1: 

d. Kwalifikują się zgodnie z ISO/ IEC 17021-1:2015 i ISO/TS 22003:2013 

e. Posiadają doświadczenie w przemyśle paszowym/spożywczym (co 
najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na pełnym etacie w dziedzinie 

przetwarzania, technologii, surowców i/lub produktów, z czego 2 lata w 
zapewnianiu jakości z systemami zarządzania bezpieczeństwem 

pasz/żywności lub równoważnymi). 

f. Wykształcenie pomaturalne, związane z pracą terenową, w tym 

mikrobiologia żywności, podstawy przetwórstwa pasz i żywności oraz 
chemia, w tym analiza żywności. 

g. Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów dotyczących pasz i 

żywności. 

h. Wykazanie się kompetencjami i zrozumieniem w zakresie wdrażania 

systemów zarządzania, programów HACCP i PRP. 

i. W przypadku kwalifikacji po raz pierwszy, nowi audytorzy są oceniani na 
podstawie ich wyników w kombinacji co najmniej 10 dni audytowych lub 5 

 
1 w przypadku kategorii G i F, jednostka certyfikująca może (w zależności od rzeczywistego doświadczenia 
zdobytego przez audytora) określić i ocenić wymogi dla audytorów w odniesieniu do konkretnej wiedzy i 
umiejętności określonych w niniejszym punkcie (3.1.3.1). Tak czy inaczej, audytorzy: 

- muszą posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie rolnictwa lub technologii żywności; 

- muszą posiadać doświadczenie (co najmniej 3 lata) w przemyśle spożywczym/paszowym (w przypadku 

zakresu G muszą posiadać doświadczenie w tym zakresie dotyczące bezpieczeństwa pasz/żywności); 

- są oceniani na podstawie ich wyników (przynajmniej poprzez przegląd sprawozdania) w ciągu co 

najmniej 10 dni audytowych lub 5 audytów na miejscu w różnych organizacjach (pełne i zadowalające 

audyty w przemyśle paszowym/spożywczym w ostatnim roku) w odniesieniu do EFISC.GTP lub 

odpowiednich systemów paszowych/spożywczych uznanych przez EFISC.GTP (zob. Załącznik 3 do 

Przewodnika EFISC.GTP) lub w odniesieniu do aktualnej wersji ISO 22000 + ISO TS 22002-6 (lub 1) lub 

FSCC 22000; 

- muszą pomyślnie ukończyć szkolenie w oparciu o ISO 19011:2011 i ISO/IEC 17021-1: 2015; 

- muszą pomyślnie ukończyć szkolenie w zakresie Przewodnika EFISC-GTP, zasad certyfikacji i 

sektorowych dokumentów referencyjnych; 

- muszą posiadać wiedzę na temat konkretnych rodzajów ryzyka związanych z sektorem 

paszowym/spożywczym (zagrożenia, ocena zagrożeń, analiza zagrożeń, operacyjny program wstępny 

(OPRP), krytyczne punkty kontroli (CCP), monitorowanie i zarządzanie ryzykiem)"; 

- muszą przestrzegać wymagań wskazanych w lit. l, m, n, o i p ustępu 3 3.1.3.1. 
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audytów na miejscu w różnych organizacjach (pełne i zadowalające audyty 

w przemyśle paszowym/spożywczym w ostatnim roku) w odniesieniu do 
EFISC.GTP lub odpowiednich systemów paszowych/spożywczych uznanych 

przez EFISC.GTP (zob. Załącznik 3 do Przewodnika EFISC.GTP) lub w 
odniesieniu do aktualnej wersji ISO 22000 + ISO TS 22002-6 (lub 1) lub 
FSCC 22000, przy audytach przeprowadzonych pod kierunkiem 

wykwalifikowanego audytora. 

• Ukończenie szkoleń z oceną pozytywną: 

j. Szkolenie asesorów wiodących w oparciu o ISO 19011:2011 i ISO/IEC 
17021-1:2015 uzupełnione o ISO/TS 22003:2013 (minimum 5 dni 

szkolenia) 

k. Zasady zarządzania bezpieczeństwem żywności (np. ISO 22000:2005, 
programy warunków wstępnych (ISO/TS 22003:2013-2&6) 

l. szkolenia HACCP uznane w branży (minimum 2 dni szkolenia) 

m. Prawodawstwo europejskie i krajowe mające zastosowanie do 

bezpieczeństwa pasz i żywności 

n. Przewodnik EFISC.GTP 

o. Zasady certyfikacji EFISC.GTP 

p. Sektorowe dokumenty referencyjne EFISC.GTP i posiadanie wiedzy na 
temat konkretnych rodzajów ryzyka związanych z sektorem 

paszowym/spożywczym (zagrożenia, ocena zagrożeń, analiza zagrożeń, 
operacyjny program wstępny (OPRP), krytyczne punkty kontroli (CCP), 

monitorowanie i zarządzanie ryzykiem). 
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3.1.3.2 Coroczne szkolenia, doświadczenie w przeprowadzaniu audytu i 

ocena 

W celu utrzymania zatwierdzenia audytor przechodzi regularnie szkolenia 

organizowane przez jednostkę certyfikującą w zakresie systemu zapewnienia 
bezpieczeństwa pasz i żywności EFISC.GTP. Szczególny nacisk zostanie 
położony na różne dokumenty sektorowe i ich oceny ryzyka. (Co najmniej 2 dni 

w roku2 na bieżące odpowiednie szkolenia/rozwój techniczny). 

Program szkolenia podtrzymuje rozwój zawodowy i wiedzę na temat zmian w 

zakresie zapewniania jakości i zobowiązań prawnych dotyczących przemysłu 
paszowego/składników żywności. 

Audytor powinien na bieżąco śledzić zmiany w dziedzinie GMP, GHP, GTP, 

HACCP, PRP, bezpieczeństwa pasz/żywności i rozwoju technologicznego oraz 
mieć dostęp i możliwość stosowania odpowiednich przepisów prawa i regulacji, 

powiązanych dokumentów ISO oraz Kodeksu Żywnościowego. 

 Coroczne szkolenie każdego audytora będzie obejmowało okresowy egzamin, 
przygotowany przez jednostkę certyfikującą we współpracy z EFISC.GTP, z 

zakresu wiedzy i umiejętności oraz ich wykorzystania w praktyce. Egzamin 
obejmować będzie każdą kategorię produktów. Po odbyciu egzaminu 

wyznaczony kompetentny przełożony zatwierdzi zadowalające ukończenie 
programu szkoleniowego przez audytora. Wynik egzaminu będzie 

dokumentowany. 

Jeżeli audytor nie zda egzaminu (wynik poniżej 59%), jest on zobowiązany do 
ponownego podejścia do egzaminu w ciągu sześciu miesięcy. 

Jeśli audytor zdał egzamin z wynikiem 60-79%, zatwierdzenie jest ważne przez 
okres dwóch lat. 

Jeśli audytor zda egzamin z wynikiem od 80 do 100%, zatwierdzenie jest ważne 
przez okres 3 lat. 

W celu utrzymania doświadczenia w zakresie przeprowadzania audytu audytor 

przeprowadza co najmniej 5 audytów zewnętrznych w różnych organizacjach 
systemu EFISC.GTP lub uznanych przez EFISC.GTP systemów paszowych 

rocznie. 

3.1.3.3 Dodatkowe wymogi dotyczące audytora 

 W okresie dwóch lat przed audytem, audytor nie podejmował żadnych 

działań doradczych i/lub szkoleniowych z udziałem obiektu podmiotu, który 
ma zostać poddany audytowi. Audytorzy wykażą swoją niezależność. 

 Audytorzy podpisują klauzule poufności w odniesieniu do wszystkich 
uzyskanych informacji, świadomie lub niezamierzenie, podczas audytów 
lub w związku z audytami. 

 EFISC.GTP może zaprosić audytorów do udziału w specjalnej sesji 
szkoleniowej. Udział jest wymagany dla wszystkich zatwierdzonych 

audytorów EFISC.GTP. 

 
2 liczba dni szkoleniowych (2) może zostać zmniejszona do 1, jeśli audytor uczestniczy już corocznie w szkoleniach 
wewnętrznych w oparciu o aktualną wersję ISO 22000 + ISO TS 22002-6 (lub 1) lub FSCC 22000 lub aktualną 
wersję wzajemnie uznawanych systemów. 
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3.1.4 - Wstrzymanie zatwierdzenia audytora 

W celu utrzymania zatwierdzenia jako audytora, audytor musi spełnić i 
udokumentować wymogi określone w punkcie 3.1.3. Jednostka certyfikująca co 

roku przedstawi do EFISC.GTP stosowne dowody. Nieprzedstawienie dowodów 
doprowadzi do zawieszenia i ewentualnej utraty zatwierdzenia przez audytora. 

W przypadku gdy EFISC.GTP i/lub jednostka certyfikująca ma powody, aby 

zakwestionować wykonywanie zadań przez audytora, może to prowadzić do 
tymczasowego zawieszenia audytora w zakresie wykonywania certyfikacji 

EFISC.GTP. We współpracy z jednostką certyfikującą/ EFISC.GTP przeprowadzona 
zostanie ocena i podjęte zostaną niezbędne działania naprawcze w celu 
zapewnienia kwalifikacji audytora. Negatywny wynik takiego badania skutkuje 

utratą zatwierdzenia. 

3.1.6 - Odwołania i skargi 

Jednostka certyfikująca dokonuje ustaleń dotyczących odwołań i skarg. 

3.1.7 - Konflikty interesów 

Jednostka certyfikująca wymaga, aby wszyscy pracownicy zaangażowani w proces 

certyfikacji podpisali umowę lub porozumienie, które wyraźnie zobowiązuje ich do: 
 Przestrzegania zasad organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem poufności i 

niezależności od interesów handlowych lub osobistych. 
 Zgłaszania wszelkich kwestii związanych z osobistym konfliktem interesów. 
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CZĘŚĆ 4: REGULAMIN I OBOWIĄZKI JEDNOSTEK AKREDYTUJĄCYCH 

4.1 - Wymagania w zakresie akredytacji 

Jednostka akredytująca jest odpowiedzialna za ocenę i akredytację jednostki 

certyfikującej, która chce ubiegać się o akredytację zgodnie z systemem 
EFISC.GTP. 

Jednostka akredytująca przeprowadzająca ocenę działa na wysokim poziomie 

kompetencji i zapewnia spójne i zharmonizowane stosowanie odpowiednich norm. 
Jednostka akredytująca powinna spełniać wymagania normy ISO/IEC 17011:2004 

i działać zgodnie z nimi. 

Jednostka akredytująca jest członkiem Międzynarodowego Forum Akredytacji i 
sygnatariuszem wielostronnego porozumienia w sprawie uznawania ISO/IEC 

17021-1:2015 (QMS/EMS) IAF. 

Ponadto jednostka akredytująca działa zgodnie z wymaganiami GFSI w zakresie 

stosowania ISO/IEC 17011:2004. 

4.2 - Kryteria akredytacji 

Jak opisano w pkt 3.1.1, jednostka certyfikująca powinna stosować system 

certyfikacji, który spełnia wymagania normy ISO/IEC 17021-1:2015 uzupełnione 
przez ISO/TS 22003:2013 oraz wymagania opisane w systemie EFISC.GTP. 

4.3 - Zakres akredytacji 

Zakres akredytacji jest wskazany w świadectwie akredytacji i zawiera odniesienie 

do: 

Przewodnika EFISC.GTP, zasad certyfikacji i dokumentów sektorowych. 

Kategoria określona w załączniku A do ISO/TS 22003:2013. 

4.3 - Komunikacja 

Jednostka akredytująca przekaże EFISC.GTP informacje o wyniku i statusie 

procesu akredytacji. 

EFISC.GTP przekaże jednostce akredytującej odpowiednie ustalenia programu 
nadzoru (patrz § 2.5). 
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CZĘŚĆ 5: REGULAMIN I OBOWIĄZKI PODMIOTU 

Podmiot ubiegający się o certyfikację wyraża zgodę na poniższe warunki: 

 Każdy podmiot chcący uzyskać certyfikat EFISC.GTP wyśle wniosek do 

EFISC.GTP Aisbl. Formularz wniosku jest dostępny jako Załącznik 2 do 
niniejszego dokumentu. Po otrzymaniu wniosku, EFISC.GTP Aisbl prześle 
zwrotnie fakturę z danymi dotyczącymi płatności opłaty rocznej (patrz 

Załącznik 1). Po dokonaniu płatności podmiot zostanie umieszczony na 
stronie internetowej EFISC.GTP Aisbl jako firma w procesie audytu / 

certyfikacji. 

 Certyfikowany podmiot lub podmiot będący w trakcie procesu certyfikacji 
wyraża zgodę na publikację swojej nazwy i adresu na oficjalnych listach 

EFISC.GTP na stronie internetowej EFISC.GTP Aisbl. 

 Następnie każdy podmiot chcący uzyskać certyfikat EFISC.GTP skontaktuje 

się z jednostką certyfikującą wpisaną do publicznego rejestru 
licencjonowanych jednostek certyfikujących dostępnego na stronie 
internetowej EFISC.GTP Aisbl. Proces rejestracji musi zostać zakończony 

przed pierwszą kontrolą/audytem jednostki certyfikującej. 

 Proces audytu i certyfikacji, który ma być realizowany przez podmioty, 

opisany jest w części 6. 

 Następnie w ciągu 12 miesięcy podmiot powinien zostać poddany audytowi 

bez żadnych krytycznych niezgodności; w przeciwnym razie EFISC.GTP Aisbl 
usunie podmiot ze strony internetowej. Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od 
wysłania wniosku nazwa i/lub dane kontaktowe wnioskodawcy uległy 

zmianie, należy poinformować o tym EFISC.GTP Aisbl. 
 

 Posiadacz certyfikatu jest odpowiedzialny za zgodność procesu z 
Przewodnikiem EFISC.GTP i Zasadami Certyfikacji. 

 Podmioty objęte sankcjami przez odpowiedzialną jednostkę certyfikującą 

nie mogą zmienić jednostki certyfikującej do czasu, gdy dana jednostka 
certyfikująca ("ustępująca" jednostka certyfikująca) zamknie daną 

niezgodność, lub do czasu upływu okresu sankcji. 

 Zarejestrowane podmioty są odpowiedzialne za przekazywanie aktualizacji 
danych jednostkom certyfikującym zgodnie z wewnętrznymi procedurami 

każdej jednostki certyfikującej. 
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CZĘŚĆ 6: Schemat komunikacji w ramach procesu certyfikacji podmiot/ 

jednostka certyfikująca / EFISC.GTP 

  
Podmiot wysyła 

wniosek do 

EFISC.GTP. 

EFISC.GTP Aisbl 

potwierdza odbiór, 

sprawdza zakres i wysyła 

fakturę do podmiotu. 

Podmiot wnosi opłatę 

roczną do EFISC.GTP (za 

pośrednictwem jednostki 

certyfikującej) 

Po dokonaniu płatności, 

EFISC.GTP Aisbl 

umieszcza podmiot na 

stronie internetowej ze 

statusem „w trakcie 

procesu certyfikacji. 

Podmiot przesyła 

wniosek do 

jednostki 

certyfikującej. 

Jednostka certyfikująca 

sprawdza, czy podmiot 

znajduje się na stronie 

internetowej EFISC.GTP 

ze statusem "w trakcie 

procesu certyfikacji". 

Rejestracja i propozycja 

/do podmiotu. 
Audytor jednostki 

certyfikującej 

przeprowadza audyt 

u podmiotu i wydaje 

rekomendacje 

Jednostka certyfikująca 

podejmuje decyzję o 

certyfikacji. Następnie 

przesyła do EFISC.GTP 

certyfikat i sprawozdanie 

podsumowujące audyt 

(Załącznik 4) do celów 

nadzoru. 

EFISC.GTP Aisbl weryfikuje 

informacje zawarte w 

certyfikacie i sprawozdaniu 

podsumowującym audyt. 

EFISC.GTP Aisbl 

potwierdza jednostce 

certyfikującej otrzymanie 

dokumentów, a następnie 

rejestrację podmiotu na 

stronie internetowej 

EFISC.GTP. 

 

Jednostka 

certyfikująca 

przesyła certyfikat 

i fakturę do 

podmiotu. 

Podmiot 

certyfikow

any przez 

EFISC.GTP 
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CZĘŚĆ 7: Ocena podmiotów 

7.1 - Audyt 

Jednostka certyfikująca może oferować certyfikację EFISC.GTP samodzielnie lub w 

połączeniu z innymi systemami zarządzania bezpieczeństwem żywności lub pasz 
(zob. Załącznik 3 Przewodnika EFISC.GTP dla uznanych systemów). 
Jednostka certyfikująca ocenia podmiot pod kątem zgodności z Przewodnikiem 

EFISC.GTP na podstawie audytów wstępnych, kontrolnych i powtórnej certyfikacji. 
Ponadto realizowany jest program niezapowiedzianych kontroli. 

 
a) Audyt wstępny, nadzorczy i recertyfikacyjny 

Wszystkie 3 rodzaje audytów, jak wspomniano powyżej, są częścią systemu 

certyfikacji. Powinny one dawać pewność, że certyfikowane podmioty spełniają i 
będą spełniać wymogi systemu certyfikacji EFISC.GTP. Wszystkie audyty 

wymagają przeprowadzenia kontroli, oceny zdefiniowanej działalności oraz 
systemu zarządzania bezpieczeństwem pasz i żywności danego podmiotu. Aby 
upewnić się, że wszystkie aspekty audytu zostały uwzględnione, starając się o 

potwierdzenie zgodności podmiotów gospodarczych z EFISC.GTP, audytorzy 
powinni skorzystać z Załącznika 4. 

Możliwy jest połączony audyt EFISC.GTP z ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, 
GMP+, FCA, QS, FEMAS pozwalający na uniknięcie nakładania się na siebie 

powtarzających się audytów. W tabeli 7.1.4 przedstawiono obowiązujący 
minimalny czas trwania audytu. 
 

b) Program niezapowiedzianych kontroli 

Niezapowiedziany audyt EFISC.GTP będzie przeprowadzany bez uprzedzenia jako 

uzupełnienie corocznego zapowiedzianego audytu w trzyletnim cyklu certyfikacji 
opisanym w ISO/IEC 17021-1:2015 i niniejszym dokumencie. Kontrola będzie 
koncentrować się na praktykach GMP i GHP. 

 
Wszystkie certyfikowane podmioty EFISC-GTP będą uczestniczyć w programie 

niezapowiedzianych audytów. Istnieją jednak dwie możliwości. 
 

a) Losowy (R) program niezapowiedzianych kontroli 

Podmiot może przejść jeden niezapowiedziany audyt w trzyletnim cyklu audytu. 
Jednostka certyfikująca wybierze losowo około 5% certyfikowanych podmiotów 

rocznie i przeprowadzi niezbędne niezapowiedziane audyty (5% oprócz podmiotów 
uczestniczących w obowiązkowym programie niezapowiedzianych audytów). 

 

b) Obowiązkowy (M) program niezapowiedzianych audytów dla 
dostawców do klientów posiadających certyfikaty QS i FCA 

Podmiot przejdzie jeden niezapowiedziany audyt w trzyletnim cyklu audytów. 
Standardy jakości i agencje kontroli jakości wymagają, aby producenci składników 
pasz poddawali się jednemu niezapowiedzianemu audytowi w ciągu trzech lat, co 

jest warunkiem wstępnym, aby zakwalifikować się do objęcia programem. Podmiot 
certyfikowany przez EFISC dostarczający do systemu QS i FCA umówi taki audyt z 

jednostką certyfikującą. Jednostka certyfikująca poinformuje EFISC o udziale 
podmiotu w obowiązkowym programie niezapowiedzianych audytów. 
 

Udział podmiotu w programie niezapowiedzianych audytów zostanie odnotowany 
w bazie danych certyfikacji EFISC (R lub M). 
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Niezapowiedziany audyt nie może mieć miejsca w okresie od dwóch miesięcy przed 
i do dwóch miesięcy po kontroli rocznej. Niezapowiedziany audyt będzie miał 

miejsce w zwykłych godzinach pracy. 

 

Podmiot nie może co do zasady odmówić przejścia niezapowiedzianej kontroli. 

Jednakże w wyjątkowej sytuacji zamknięcia zakładu lub braku personelu 
mogącego towarzyszyć audytorowi, podmiot może odmówić przejścia 

niezapowiedzianego audytu i odroczyć jego przeprowadzenie. W takiej sytuacji 
podmiot przedstawi ważny i udokumentowany powód3. 

 

Czas niezapowiedzianego audytu wynosi minimum 4 godziny, wliczając w to czas 
sporządzania sprawozdania (czas sporządzenia sprawozdania wynosi maksymalnie 

25% czasu). 

Podmiot może wskazać z wyprzedzeniem jednostce certyfikującej daty przerw w 
działalności z uzasadnionych przyczyn (np. wyłączenia, sezonowe zamknięcia, itp.) 

w roku, w których to terminach audyt nie może się odbyć. 
 
Wyniki niezapowiedzianego audytu będą traktowane zgodnie z wymogami 

opisanymi w punkcie 7, a w szczególności w §7.1.10 Postępowanie w przypadku 
niezgodności i ich zamykanie. 

 
Niezapowiedziany audyt EFISC-GTP (wyrywkowy lub obowiązkowy) zostanie 
uwzględniony w ustaleniach umownych między podmiotem a jednostką 

certyfikującą. Koszt niezapowiedzianego audytu i ewentualnych działań 
następczych w przypadku niezgodności zostanie pokryty przez podmiot. 

Udział podmiotu w programie niezapowiedzianych audytów (R lub M) zostanie 
odnotowany w publicznej bazie danych EFISC-GTP dla certyfikowanych 
podmiotów. 

 
Skuteczność programu niezapowiedzianych audytów będzie oceniana corocznie. 

 

7.1.1 Certyfikacja wielozakładowa 

W ramach zakresu D (produkcja pasz zwierzęcych) certyfikacja wielozakładowa 

jest niedozwolona. 

Certyfikacja wielozakładowa jest dozwolona w zakresie F (dystrybucja) i G 
(świadczenie usług transportowych i magazynowych) 

Zob. odniesienie ISO/TS 22003:2013 Tabela A.1 

 

 
3 W przypadku kategorii G i F, podmiot zostanie poinformowany przez jednostkę certyfikującą z dwudniowym wyprzedzeniem w 
celu zorganizowania wejścia i wprowadzenia na obiekt. Godzina rozpoczęcia zostanie uzgodniona. Jednostka certyfikująca 
przekaże podmiotowi dane osobowe audytora mającego przeprowadzić audyt. W sytuacji, gdy konieczny jest dłuższy czas 
podróży i/lub dłuższy okres składania wniosków wizowych, dwa dni mogą zostać wydłużone do minimalnego możliwego do 
zrealizowania czasu. 

 



Zasady certyfikacji EFISC.GTP wersja 4.0  25 

 

7.1.1.1 Wymagania dotyczące certyfikacji wielozakładowej w zakresie F i 

G 

Poniższe wymagania mają na celu uwzględnienie certyfikacji systemów 

zarządzania w organizacjach posiadających sieć obiektów rozmieszczonych na 
rozległym obszarze geograficznym. Ich celem jest zapewnienie, że audyt dostarczy 
odpowiednią pewność, że podmiot spełnia wymogi systemu, przy jednoczesnym 

uwzględnieniu praktycznych i ekonomicznych aspektów związanych ze specyfiką 
niektórych podmiotów, takich jak podmioty zajmujące się gromadzeniem i 

składowaniem, które posiadają liczne zakłady. 
 
EFISC.GTP uznaje rynek wewnętrzny UE za jeden obszar geograficzny. 

 
 

7.1.1.2 Zakres i granice 
 
Wymagania te mają zastosowanie do podmiotów posiadających organizację 

wielozakładową, będących lub nie będących jedynym podmiotem prawnym, w 
przypadku gdy wszystkie zakłady mają prawne lub umowne powiązanie z biurem 

centralnym podmiotu i podlegają wspólnemu systemowi zarządzania 
bezpieczeństwem pasz i żywności, który jest opisany, ustanowiony, kontrolowany 

i podlega nadzorowi i audytom wewnętrznym prowadzonym przez biuro centralne. 
 
Oznacza to, że biuro centralne ma prawo żądać, aby w razie potrzeby w każdym 

zakładzie wdrożono działania naprawcze. Powinno to zostać określone w formalnej 
umowie pomiędzy biurem centralnym a zakładami. 

 
 
7.1.1.3 Wymagania ogólne 

 
Podmioty, zgodnie z zakresem stosowania niniejszych zasad certyfikacji dla wielu 

lokalizacji, sprawdzają, czy: 
 
- Co najmniej raz w roku przeprowadzany jest audyt dla centralnego biura w 

zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS)(w tym program 
warunków wstępnych (PWW), operacyjny program wstępny (OPRP), analiza 

zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP), inne zgodnie z Przewodnikiem 
EFISC.GTP i odpowiednim dokumentem sektorowym) 
- Wszystkie lokalizacje prowadzą tę samą działalność i znajdują się w tym samym 

kraju lub strefie ekonomicznej (rynek wewnętrzny UE) 
- Wszystkie lokalizacje działają w ramach jednego, centralnie kontrolowanego i 

administrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności; 
- Co roku w każdej lokalizacji przeprowadzany jest audyt wewnętrzny; 
- Jednostka certyfikująca przedstawia sprawozdanie z audytu dla każdej 

lokalizacji 
 

W przypadku organizacji z biurem centralnym i co najmniej 20 dodatkowymi 
lokalizacjami możliwe jest zastosowanie kontroli wyrywkowych w oparciu o 
poniższą kombinację audytów zewnętrznych i wewnętrznych. 

 
A. Audyty zewnętrzne 
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Na podstawie programu kontroli wyrywkowych, jednostka certyfikująca musi 

losowo wybrać lokalizacje, w których ma się odbyć audyt, zgodnie z następującymi 
zasadami: 

 
- W przypadku organizacji posiadających dodatkowe lokalizacje w ilości 1-20, 
audyt odbywać się będzie corocznie w 1/3 z tych lokalizacji. W ciągu trzyletniego 

cyklu audytów, w każdej lokalizacji musi się odbyć audyt. 
 

- W przypadku organizacji posiadających więcej niż 20 lokalizacji, kontrole 
wyrywkowe odbywają się w proporcji 1 lokalizacja na 5, przy czym co najmniej 20 
w trzyletnim okresie certyfikacji. 

 
Lokalizacje objęte kontrolą wyrywkową, w których ma się odbyć audyt w okresie 

certyfikacji, muszą być równo podzielone na trzy lata. Wybór lokalizacji leży w 
gestii Jednostki Certyfikującej i powinien uwzględniać kryteria geograficzne, tak 
aby zmniejszyć liczbę przejazdów z jednej lokalizacji do drugiej, a tym samym 

obniżyć koszty ponoszone przez podmioty. 
 

Po zakończeniu audytu żadna z lokalizacji poddanych kontroli wyrywkowej nie 
może być niezgodna z wymogami. Ustalenia z audytu w lokalizacjach objętych 

kontrolą wyrywkową należy uznać za orientacyjne dla całego systemu i 
odpowiednio skorygować. 
 

Nie wyklucza to obowiązku przeprowadzania przez Jednostkę Certyfikującą co 12 
miesięcy audytu centralnego biura podmiotu, któremu przyznano certyfikację dla 

wielu lokalizacji. 

 

Tabela: Przykładowe ilości lokalizacji, w których ma się odbyć audyt w trzyletnim 
okresie certyfikacji w przypadku korzystania z wielu lokalizacji 

 

 Łączna liczba lokalizacji 

2-

20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Liczba 

lokalizacji 
powyżej 20 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Dodatkowa 
liczba 
lokalizacji do 

audytu 

0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 

Liczba 

lokalizacji 
podlegających 

audytowi 

2-

20 

21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 

 

7.1.2 Planowanie audytu 

Audyt certyfikacyjny jest przeprowadzany w dwóch etapach w obiektach podmiotu. 

Audyt składa się z etapów 1 i 2 opisanych w ISO/IEC 17021-1:2015 i ISO/TS 
22003:2013. W pierwszym etapie oceniana jest dokumentacja systemu 
zarządzania bezpieczeństwem żywności, obejmująca zakres systemu, politykę 
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bezpieczeństwa materiałów paszowych/żywnościowych podmiotów, strukturę 

zarządzania, analizę zagrożeń i krytycznych punktów kontroli i program warunków 
wstępnych. W ramach audytu etapu 2 ocenia się skuteczność systemu zarządzania 

bezpieczeństwem żywności. 

Planowanie audytu powinno opierać się na aktualnym schemacie organizacyjnym 
podmiotu, u którego ma zostać przeprowadzona certyfikacja. Schemat 

organizacyjny powinien jasno przedstawiać każdą jednostkę podmiotu, a następnie 
należy określić zakres audytu według danych jednostek. Ważne czynniki mające 

wpływ to: 

 Infrastruktura - dział zakupów i sprzedaży, magazynowanie, transport lub 
miejsce produkcji 

 Zakres towarów i usług. 

 Różnorodność procesów i stopień automatyzacji. 

 Certyfikacja połączona 

 Wymagania wynikające z przepisów ustawowych. 

 Złożoność systemu. 

 

Podmiot dostarcza na żądanie jednostki certyfikującej następującą dokumentację: 

 Schemat organizacyjny i krótkie opisy procesów 

 Wykaz produktów 

 Informacje o miejscu produkcji lub o podwykonawcach 

 Podręcznik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w lokalizacji 
podczas audytu (w wersji papierowej lub elektronicznej). 

 Wykaz obowiązujących przepisów 

 Wszelkie inne informacje, które audytor/podmiot może uznać za 

przydatne/istotne. 

 

Wybór kadry zarządzającej i innych pracowników, z którymi należy przeprowadzić 

rozmowę, powinien odpowiednio odzwierciedlać każdy istotny obszar funkcjonalny. 

 

Na potrzeby audytu kontrolnego lub ponownej certyfikacji podmiot dostarcza 
jednostce certyfikującej następującą dokumentację: 

 Zmiany w organizacji. 

 Zmiany w Podręczniku systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. 

 Zmiany w wykazie obowiązujących przepisów. 

 Zmiany zakresu (produkty/procesy), możliwe fuzje/podziały itp. 

 Wszelkie inne informacje, które podmiot/audytor może uznać za 
przydatne/istotne. 
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Podmiot niezwłocznie powiadamia jednostkę certyfikującą o wszelkich zmianach w 

formie prawnej lub zakresie, które mają wpływ na ważność wydanego certyfikatu. 
Jednostka certyfikująca decyduje o konieczności przeprowadzenia dodatkowego 

audytu w celu zapewnienia ciągłej ważności certyfikacji lub wydanego certyfikatu. 
Powinna być dostępna dokumentacja w tym zakresie. 

 

7.1.3 Ustalenie czasu audytu 

Czas trwania audytu zależy od liczby równoległych procesów, które mają być 

audytowane w tej samej lokalizacji w zakresie systemu zarządzania 
bezpieczeństwem żywności podlegającego certyfikacji. Jeden dzień audytu to 8 
godzin. Podany czas pracy audytora nie obejmuje raportowania. Czas 

raportowania ma zostać uzgodniony między podmiotem a jednostką certyfikującą. 
Zwykle czas raportowania wynosi 0,5 dnia na lokalizację, ale może się różnić w 

zależności od wielkości, złożoności i kombinacji audytów. 

 

Pierwsza certyfikacja, ponowna certyfikacja, audyty kontrolne i niezapowiedziane 

audyty mogą być połączone z audytami innych systemów zarządzania. 

 

Zdefiniowany czas audytu zapewni skuteczność i dogłębność oceny systemu 
zarządzania bezpieczeństwem żywności, dobrej praktyki wytwarzania, dobrej 
praktyki higienicznej, analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli i programu 

warunków wstępnych zgodnie z Przewodnikiem EFISC.GTP i odpowiednim 
dokumentem sektorowym. 

 

W zależności od złożoności produktów lub procesów oraz liczby etatów (FTE - 
ekwiwalentów pełnego czasu pracy)/pracowników zaangażowanych w działalność 

związaną z materiałami paszowymi/żywnościowymi, jak również możliwych 
wyników wcześniejszych audytów, jednostka certyfikująca określa czas trwania 

audytu wspólnie z podmiotem. 

 

Jeżeli organizacja zatrudnia pracowników w systemie zmianowym, a produkty lub 

procesy są podobne, liczba ekwiwalentów pełnego czasu pracy zostanie obliczona 
na podstawie liczby pracowników na głównej zmianie (w tym pracowników 

sezonowych) oraz pracowników biurowych związanych z bezpieczeństwem 
materiałów paszowych/żywnościowych. 

Jeżeli jest to właściwie udokumentowane i uzasadnione, można dokonać redukcji 

w przypadku mniej złożonej organizacji mierzonej liczbą pracowników, wielkością 
organizacji lub ilością produktów lub w ramach kategorii, w których czas audytu 

podstawowego jest krótszy niż 1,5 dnia 
 

Analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli odpowiada analizie zagrożeń dla 
rodziny produktów/usług o podobnych zagrożeniach i podobnej technologii 
produkcji oraz, w stosownych przypadkach, podobnej technologii magazynowania. 

 

Jeżeli zakres jednego konkretnego podmiotu obejmuje więcej niż jedną kategorię, 

obliczenie czasu audytu jest dokonywane na podstawie najdłuższego zalecanego 
czasu audytu podstawowego. Dla każdej analizy zagrożeń i krytycznych punktów 
kontroli wymagany jest dodatkowy czas. 
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Pierwszy audyt: 

Pierwszy audyt odbywa się w lokalizacji wnioskodawcy ubiegającego się o 

certyfikację na podstawie Przewodnika EFISC.GTP. Należy go przeprowadzić 
według wszystkich sekcji Przewodnika EFISC.GTP. 

 

Patrz tabela §7.1.4 Minimalny czas pierwszego audytu i audytu ponownej 
certyfikacji dla odpowiedniego zakresu i obliczenia czasu 

 

Audyt kontrolny: 

Audyt kontrolny to okresowy audyt przeprowadzany w celu zapewnienia, że 

organizacja nadal spełnia wymagania EFISC.GTP. W zależności od wyników 
poprzedniego audytu oraz złożoności produktów i procesów, jednostka 

certyfikująca określa czas audytu wspólnie z podmiotem. Audytor zapewnia 
sprawdzenie spełnienia wszystkich wymogów EFISC.GTP podczas obu audytów 
kontrolnych. 

 
Standardowy czas audytu w przypadku wizyt kontrolnych ustala się na 75 % czasu 

pierwszego audytu, przy czym minimalny czas audytu wynosi 1 dzień 
 

Patrz tabela §7.1.4 Minimalny czas pierwszego audytu i audytu ponownej 
certyfikacji dla odpowiedniego zakresu i obliczenia czasu 
 

Audyt ponownej certyfikacji: 
Audyt ponownej certyfikacji odbywa się pod koniec okresu certyfikacji. Audyt musi 

być zaplanowany w odpowiednim czasie, aby nie dopuścić do wygaśnięcia 
certyfikatu. Należy go przeprowadzić według wszystkich sekcji Przewodnika 
EFISC.GTP. 

Czas audytu dla celów przedłużenia certyfikatu jest taki jak w przypadku 
pierwszego audytu. 

 
Patrz tabela §7.1.4 Minimalny czas pierwszego audytu i audytu ponownej 
certyfikacji dla odpowiedniego zakresu i obliczenia czasu 

 
Audyty specjalne: 

Może zaistnieć konieczność przeprowadzenia audytu przez jednostkę certyfikującą 
w krótkim terminie, w następujących przypadkach: 
1. Jeżeli podmiot uczestniczy w zdarzeniu związanym z bezpieczeństwem 

materiałów paszowych/żywnościowych 

2. Działania następcze po audycie, które są wymienione na stronie internetowej 

EFISC.GTP będącej przedmiotem przeglądu 

 

Jednostka certyfikująca jest odpowiedzialna za wydłużenie czasu trwania audytu, 
jeśli wymaga tego złożoność procesów lub zwróci się o to organizacja 

audytowanego podmiotu. 

 

Audyty niezapowiedziane 

Standardowy czas trwania audytu w przypadku audytu niezapowiedzianego wynosi 
4 godziny, łącznie z raportowaniem. Podmiot może z wyprzedzeniem wskazać 
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jednostce certyfikującej okresy wyłączone z uzasadnionych przyczyn (np. przestój, 

sezonowe okresy, itp.) w roku, w którym audyt nie może się odbyć. 
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7.1.4 Minimalny czas pierwszego audytu i audytu ponownej certyfikacji (w 

dniach audytu/jeden dzień = 8 godzin): 

Czas audytu dla każdej lokalizacji jest obliczany zgodnie z poniższą tabelą. 

Podstawowe obliczenie minimalnego czasu pierwszego audytu 

certyfikacyjnego (Ts) 

 

Ts= (D+H+FTE+S) 
 

D= Czas audytu podstawowego 

H= Czas audytu dodatkowego 

FTE= Liczba pracowników zaangażowanych w działalność związaną z materiałami 
paszowymi/żywnościowymi 

S=Specjalne (np. ocena nadużyć finansowych) 

 

 

7.1.4.1 Zakres D Produkcja materiałów paszowych dla zwierząt 

 D 

Czas audytu 

podstawowego 

(1 linia 

technologiczna/analiza 

zagrożeń i krytycznych 

punktów kontroli) 

H 

Czas audytu 

dodatkowego 

Liczba 

linii/analizy 

zagrożeń i 

krytycznych 

punktów 

kontroli 

FTE 

Liczba 

pracowników 

zaangażowanych 

w działalność 

związaną z 

materiałami 

paszowymi 

(czas audytu 

dodatkowego)  

Odliczalny czas 

audytu w 

przypadku 

audytu 

łączonego z 

ważną wersją 

GMP plus, 

Femas, FCA, QS 

dla zakresu 

produkcji 

materiałów 

paszowych 

Odliczalny czas 

audytu w 

przypadku 

audytu 

łączonego z 

ważną wersją 

ISO 22000, 

FSSC 22000, 

BRC, IFS 

Biuro główne 

(dział 

zakupów lub 

sprzedaży*¹) 

1 dzień 0,5 dnia na 

dodatkową 

analizę 

zagrożeń i 

krytycznych 

punktów 

kontroli 

1 do 19=0 

20 do 49=0,5 

50 do 79=1,0 

80 do 199=1,5 

200 do 499=2,0 

500 do 899=2,5 

 

Redukcja o 75% 

z zastrzeżeniem, 

że czas trwania 

połączonego 

audytu jest równy 

minimalnemu 

czasowi dla 

jednego audytu 

EFISC.GTP (czas 

połączonego 

audytu minimum 

1 dzień) 

Redukcja o 50% z 

zastrzeżeniem, że 

czas trwania 

połączonego 

audytu wynosi 

50% czasu 

EFISC.GTP + 

czasu FC. 

Minimalny czas 

trwania 

połączonego 

audytu nie może 

być krótszy niż 1 

dzień 

Główne biuro 

(dział 

zakupów lub 

sprzedaży*), 

w tym 

miejsce 

produkcji 

1,5 dnia 0,5 dnia na 

dodatkową 

analizę 

zagrożeń i 

krytycznych 

punktów 

kontroli  

Redukcja o 75% 

z zastrzeżeniem, 

że czas trwania 

połączonego 

audytu jest równy 

minimalnemu 

czasowi dla 

jednego audytu 

EFISC.GTP (czas 

połączonego 

audytu minimum 

2 dni) 

Redukcja o 50% z 

zastrzeżeniem, że 

czas trwania 

połączonego 

audytu wynosi 

50% czasu 

EFISC.GTP + 

czasu FC. 

Minimalny czas 

trwania 

połączonego 

audytu nie może 

być krótszy niż 2 

dni 
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Miejsce 

produkcji 

1,5 dnia 0,5 dnia na 

dodatkową 

analizę 

zagrożeń i 

krytycznych 

punktów 

kontroli 

Redukcja o 75% 

z zastrzeżeniem, 

że czas trwania 

połączonego 

audytu jest równy 

minimalnemu 

czasowi dla 

jednego audytu 

EFISC.GTP (czas 

połączonego 

audytu minimum 

1,5 dnia) 

Redukcja o 50% z 

zastrzeżeniem, że 

czas trwania 

połączonego 

audytu wynosi 

50% czasu 

EFISC.GTP + 

czasu FC. 

Minimalny czas 

trwania 

połączonego 

audytu nie może 

być krótszy niż 

minimum 1,5 dnia  

*¹Zakup(wewnątrz grupy) i sprzedaż (wewnątrz grupy) materiałów paszowych/żywnościowych 
certyfikowanych przez EFISC.GTP 

 

 

 

 

 

7.1.4.2 Zakres F Dystrybucja 

Czas audytu dla każdej lokalizacji jest obliczany zgodnie z poniższą tabelą. 

 

 D 

Czas audytu 

podstawowego 

(1 linia 

technologiczna/a

naliza zagrożeń i 

krytycznych 

punktów 

kontroli)4 

H 

Czas 

audytu 

dodatkow

ego 

Liczba 

linii/anali

zy 

zagrożeń i 

krytyczny

ch 

punktów 

kontroli 

FTE 

Liczba pracowników 

zaangażowanych w 

działalność związaną 

z materiałami 

paszowymi/żywności

owymi 

(czas audytu 

dodatkowego)  

Odliczalny 

czas 

audytu w 

przypadk

u audytu 

łączonego 

z ważną 

wersją 

GMP plus, 

Femas, 

Ovocom, 

QS dla 

takiego 

samego 

zakresu 

Odliczalny 

czas 

audytu w 

przypadk

u audytu 

łączonego 

z ważną 

wersją 

ISO 

22000, 

FSSC 

22000, 

BRC, IFS 

Dla 

każdej 

odwiedzo

nej 

dodatko

wej 

lokalizacj

i 

Dystrybucja, 

pośrednictwo w 

handlu materiałami 

paszowymi/żywności

owymi, handel 

1 0,5 dnia na 

dodatkową 

analizę 

zagrożeń i 

krytycznyc

h punktów 

kontroli  

1 do 19=0 

20 do 49=0,5 

50 do 79=1,0 

80 do 199=1,5 

200 do 499=2,0 

500 do 899=2,5 

Redukcja o 

75% z 

zastrzeżeni

em, że 

czas 

trwania 

połączoneg

o audytu 

jest równy 

minimalne

mu 

czasowi dla 

jednego 

audytu 

EFISC.GTP 

(czas 

połączoneg

o audytu 

Redukcja o 

50% z 

zastrzeżeni

em, że 

czas 

trwania 

połączoneg

o audytu 

wynosi 

50% czasu 

EFISC.GTP 

+ czasu 

FC. 

Minimalny 

czas 

trwania 

połączoneg

o audytu 

nie może 

50% 

minimalne

go czasu 

trwania 

audytu w 

lokalizacji  

 
4 w przypadku dystrybucji lub magazynowania różnych produktów, można ostatecznie połączyć ze sobą różne 

analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. 
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minimum 1 

dzień) 

być krótszy 

niż 1 dzień 

 

7.1.4.2 Zakres G Świadczenie usług magazynowania i transportu 

Czas audytu dla każdej lokalizacji jest obliczany zgodnie z poniższą tabelą. 

 

 D 

Czas audytu 

podstawowego 

(1 linia 

technologiczna/an

aliza zagrożeń i 

krytycznych 

punktów kontroli) 5 

H 

Czas 

audytu 

dodatkowe

go 

Liczba 

linii/analiz

y zagrożeń 

i 

krytycznyc

h punktów 

kontroli 

FTE 

Liczba pracowników 

zaangażowanych w 

działalność związaną z 

materiałami 

paszowymi/żywnościo

wymi 

(czas audytu 

dodatkowego)  

Odliczalny 

czas 

audytu w 

przypadku 

audytu 

łączonego 

z ważną 

wersją 

GMP plus, 

Femas, 

Ovocom, 

QS dla 

takiego 

samego 

zakresu 

Odliczalny 

czas 

audytu w 

przypadku 

audytu 

łączonego 

z ważną 

wersją ISO 

22000, 

FSSC 

22000, 

BRC, IFS 

Dla każdej 

odwiedzo

nej 

dodatkow

ej 

lokalizacji 

Magazynowa

nie i 

transport  

1 0,25 dnia na 

dodatkową 

analizę 

zagrożeń i 

krytycznych 

punktów 

kontroli  

1 do 19=0 

20 do 49=0,5 

50 do 79=1,0 

80 do 199=1,5 

200 do 499=2,0 

500 do 899=2,5 

 

Redukcja o 

75% z 

zastrzeżenie

m, że czas 

trwania 

połączonego 

audytu jest 

równy 

minimalnem

u czasowi 

dla jednego 

audytu 

EFISC.GTP 

(czas 

połączonego 

audytu 

minimum 1 

dzień) 

Redukcja o 

50% z 

zastrzeżenie

m, że czas 

trwania 

połączonego 

audytu 

wynosi 50% 

czasu 

EFISC.GTP 

+ czasu FC. 

Minimalny 

czas trwania 

połączonego 

audytu nie 

może być 

krótszy niż 

1 dzień 

50% 

minimalneg

o czasu 

trwania 

audytu w 

lokalizacji  

 

 

 

7.1.5 Częstotliwość przeprowadzania audytów i ponownej certyfikacji 

W każdej lokalizacji podmiotu będzie przeprowadzany audyt z częstotliwością 

wskazaną na poniższym wykresie. Ponowna certyfikacja jest przeprowadzana pod 
koniec okresu certyfikacji (3 lata) w celu oceny, czy podmiot wciąż spełnia w pełni 
wymogi Przewodnika. 

Audyty kontrolne dla celów certyfikacji nigdy nie będą odbywać się rzadziej niż raz 
do roku. 

Ponowna certyfikacja jest przeprowadzana pod koniec okresu certyfikacji (3 lata) 
w celu oceny, czy podmiot wciąż spełnia wymogi Przewodnika. 

 
5 w przypadku dystrybucji lub magazynowania różnych produktów, można ostatecznie połączyć ze sobą różne 

analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. 
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Pierwszy audyt kontrolny: Termin audytu następującego po pierwszej certyfikacji 

nie przekracza 12 miesięcy od ostatniego dnia audytu etapu 2. 
Drugi audyt kontrolny: Termin audytu następującego po pierwszej certyfikacji nie 

przekracza 24 miesięcy od ostatniego dnia audytu etapu 2. 
Audyt ponownej certyfikacji: Termin audytu następującego po pierwszej 
certyfikacji nie przekracza 36 miesięcy od ostatniego dnia audytu etapu 2. 

 
Audyt niezapowiedziany odbywa się raz w trzyletnim cyklu certyfikacji. 

 

Audyt niezapowiedziany  Audyt niezapowiedziany 

 

Pierw
szy audyt

A
udyt kontrolny

A
udyt kontrolny

A
udyt przedłużający (ponow

na certyfikacja)

A
udyt kontrolny

A
udyt kontrolny

A
udyt przedłużający (ponow

na certyfikacja)

      ok. 12 miesięcy       ok. 12 miesięcy       ok. 12 miesięcy       ok. 12 miesięcy       ok. 12 miesięcy       ok. 12 miesięcy

Audyt 1 Audyt 2 Audyt 3 Audyt 4 Audyt 5 Audyt 6 Audyt 7

Cykl certyfikacji:  3 lata  

7.1.6 Korzystanie z usług audytorów 

Po zakończeniu trzyletniego cyklu certyfikacji jednostka certyfikująca musi 
zatrudnić nowego audytora w celu rozpoczęcia nowego cyklu. W sytuacji, gdy 
alternatywny audytor nie jest dostępny, można uczynić wyjątek i przedłużyć okres 

maksymalnie o jeden dodatkowy cykl audytu. 

 

 

7.1.7 Ocena zgodności z wymogami EFISC.GTP 

Jednostka certyfikująca sprawdzi zgodność z Przewodnikiem EFISC.GTP. W tym 

celu audytorzy wykorzystają Załącznik 4. 
 

Przy ocenie podmiotów pod kątem zgodności z wymogami EFISC.GTP, audytorzy 
powinni korzystać z planu audytu, który obejmuje: 

 Weryfikację realizacji działań naprawczych dotyczących wcześniejszych 

niezgodności i skuteczności tych działań. 

 Przegląd zmian organizacyjnych. 

 Ocenę opisów procesów/udokumentowanych procedur pod kątem zgodności z 
wymogami Przewodnika (nieobowiązkowa podczas audytów kontrolnych). 
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 Ocenę praktycznego wdrożenia Przewodnika 

Każdy stwierdzony brak zgodności musi zostać omówiony z kierownictwem 
wyższego szczebla lub przedstawicielem kierownictwa obecnym podczas audytu. 

Powyższe odnosi się też do uzgodnienia działań naprawczych. 

Dokumenty i inne pozytywne dowody, z których korzystano do celów audytu, w 
tym rozmowy, powinny być określone w dokumentacji audytu. Jasno określone 

próbki dokumentów i wszelkie dodatkowe uwagi są rejestrowane, aby mogły służyć 
jako podstawa do oceny podmiotu przez audytora po przeprowadzeniu rozmów. 

Gdy audyt jest przeprowadzany wspólnie przez dwóch lub więcej audytorów w 
zespole, wymagana jest tylko jedna dokumentacja audytu. W przypadku gdy 
audytorzy działają osobno podczas audytu, każdy z nich przechowuje swoją własną 

dokumentację z audytu. Ocenę przeprowadza się po zakończeniu oddzielnych 
etapów lub, w przypadku stwierdzenia niezgodności, niezwłocznie po dokonaniu 

oceny danego elementu zarządzania wspólnie przez obu audytorów. Po 
zakończeniu oceny audytor wiodący otrzymuje fragmenty dokumentacji audytu 
wypełnione przez współaudytora (współaudytorów). Ostatecznie dla każdej oceny 

istnieje tylko jedna dokumentacja audytu. 

Jeśli audytorzy chcą ocenić poufne dokumenty, takie jak formuły lub specjalne 

procesy pracy, muszą uzyskać pisemną zgodę przedstawiciela kierownictwa. 
Podczas spotkania otwierającego audytor zapytuje o istnienie takich dokumentów 

oraz o potrzebę ich oceny. Brak zgody i brak innych dowodów zgodności 
doprowadzi do poważnej lub krytycznej niezgodności z obowiązującymi wymogami 
EFISC.GTP. 
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7.1.8 Niezgodności 

Przed ukończeniem dokumentacji audytu i w ramach przygotowań do przekazania 
informacji zwrotnej dla podmiotu, oceniane są uwagi audytora. W trakcie tej oceny 

znalezione niezgodności należy sklasyfikować w następujący sposób: 

Klasyfikacja Niezgodności i ich przyczyny  

Klasyfikacja Przyczyna 

Krytyczna Naruszenie przepisów, niezapewnienie bezpieczeństwa 

materiałów paszowych/żywnościowych czego wynikiem są 

niebezpieczne materiały paszowe/żywnościowe lub 

całkowita niechęć do współpracy w ramach audytu. 

Poważna niezgodność z audytu, która nie została usunięta 

w odpowiednim terminie 

Poważna Całkowite niewdrożenie wymogu EFISC.GTP lub brak 

wykonania, którego wynikiem może być produkcja 

niebezpiecznych materiałów paszowych/żywnościowych. 

Niewielka niezgodność z poprzedniego audytu, która nie 

została usunięta w odpowiednim terminie 

Niewielka Częściowe niewdrożenie wymogu EFISC.GTP lub słabe 

dowody na jego wdrożenie. 

 

Niezgodności i ich bezpośrednie skutki 

Niezgodność Bezpośrednie skutki 

Krytyczna Audytor wnioskuje (na piśmie) o: 

• Przerwanie produkcji lub działalności handlowej. 

• Zablokowanie lub wycofanie danych produktów. 

• Podmiot ma obowiązek zgłoszenia incydentu 

odpowiednim organom, zgodnie z wymogami 

rozporządzenia UE 178/2002. 

Zamknięcie po przedstawieniu dowodów na korektę w 

drodze audytu częściowego 

Poważna Zamknięcie po przedstawieniu dowodów na korektę (audyt 

administracyjny lub częściowy) 

Niewielka Zamknięcie przez przyjęcie planu działania przez audytora. 

 

Czytelna kopia każdego formularza niezgodności jest omawiana z podmiotem i mu 
przekazywana. 
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7.1.9 Podsumowanie i wnioski 

Na podstawie przeprowadzonej oceny można wyciągnąć wniosek, że system 
zarządzania: 

a) Spełnia wymagania EFISC.GTP lub 

b) Posiada jedną lub więcej niezgodności. 

Audytor przedstawi wykaz ewentualnych niezgodności. Przedstawiciel 

kierownictwa ma prawo do przedstawienia uwag na temat wyników audytu. Celem 
jest osiągnięcie porozumienia co do słabych i mocnych stron wdrożonego systemu 

zarządzania bezpieczeństwem, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
niezgodności, ich skali i działań naprawczych, które należy podjąć. 

Wykaz niezgodności musi zostać podpisany przez audytora wiodącego i 

przedstawiciela kierownictwa. Przedstawiciel kierownictwa otrzymuje oryginalny 
egzemplarz wykazu i wykonuje kopię dla audytora. 

Służy to również jako podstawa do określenia prac związanych z następną oceną. 
Wynik należy uzgodnić z kierownictwem wyższego szczebla podczas 
podsumowania, a szczegóły osiągniętego porozumienia zapisać w sprawozdaniu. 

Audytor wiodący przygotowuje prezentację do podsumowania zgodnie z 
poczynionymi obserwacjami i porozumieniami. Należy w niej uwzględnić: 

 Pełną listę obecnych uczestników. 

 Przedstawienie wyników oceny. Wskazanie, że Rada ds. Certyfikacji 
jednostki certyfikującej podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu 

certyfikatu. 

 Wyjaśnienie słabych i mocnych stron. 

 Wyjaśnienie dalszych kroków (ewentualnie ocena uzupełniająca). 

 Ustalenie daty następnej oceny. 

 Uwagi końcowe współaudytora, w razie potrzeby. 

 Uwagi końcowe przedstawiciela kierownictwa. 

 Wymianę poglądów, w razie potrzeby. 

Audytor wiodący powinien skorzystać z formularza sprawozdania z audytu, aby 
wskazać te elementy EFISC.GTP, które miały zastosowanie i które były 
przedmiotem audytu. 

W przypadku niezgodności kierownictwo powinno przygotować plan działania, 
przeanalizować przyczynę i opisać konkretne korekty i działania naprawcze, które 

należy podjąć w celu wyeliminowania wykrytych niezgodności, w określonym 
czasie (zob. pkt 7.1.10) i przekazać plan działania do jednostki certyfikującej. 
Jednostka certyfikująca powinna dokonać przeglądu planu działania w celu 

sprawdzenia, czy jest on możliwy do przyjęcia. 

 

Jednostka certyfikująca zweryfikuje skuteczność wszelkich podjętych korekt i 
działań naprawczych. Dowody uzyskane na poparcie usunięcia niezgodności należy 

zarejestrować. 
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7.1.10 Postępowanie w następstwie niezgodności i ich zamknięcie 

Poniżej przedstawiono następstwa niezgodności: 

Niezgodno

ść 

Pierwszy lub ponowny audyt Audyt kontrolny 

 Następstwo Zamknięcie* Następstwo Zamknięcie

* 

Krytyczna Odmowa 

wydania 

certyfikatu do 

czasu 

zamknięcia 

niezgodności. 

Plan działania 

< 14 dni 

Weryfikacja < 

72 dni 

Certyfikat zostaje 

zawieszony i nie może 

być przywrócony do 

czasu zamknięcia 

niezgodności. W 

przypadku gdy 

niezgodności nie zostaną 

usunięte w 

maksymalnym okresie 

zawieszenia 

wynoszącym 72 dni 

kalendarzowe, certyfikat 

zostanie cofnięty. 

Plan 

działania < 

14 dni 

Weryfikacja 

< 72 dni 

Poważna Odmowa 

wydania 

certyfikatu do 

czasu 

zamknięcia 

niezgodności. 

Plan działania 

< 42 dni 

Weryfikacja < 

72 dni 

Certyfikacja w toku 

Dowody, że niezgodności 

zostały zamknięte, 

zostaną sprawdzone w 

ciągu 72 dni. W 

przypadku gdy 

niezgodność nie zostanie 

usunięta i zamknięta do 

tego czasu, staje się ona 

niezgodnością krytyczną. 

Plan 

działania < 

42 dni 

Weryfikacja 

< 72 dni  

Nieznaczn

a 

Certyfikat 

zostaje 

przyznany w 

przypadku 

występowania 

mniej niż 10 

niezgodności 

nieznacznych. W 

przypadku 

stwierdzenia 10 

lub więcej 

niezgodności 

nieznacznych 

stosuje się 

zasady 

dotyczące 

niezgodności 

poważnej. 

Plan działania 

< 42 dni 

W przypadku 

mniej niż 10 

niezgodności 

nieznacznych, 

weryfikację 

przeprowadza 

się przy 

następnej 

wizycie. 

Certyfikacja jest 

kontynuowana w 

przypadku mniej niż 10 

niezgodności 

nieznacznych. Podmiot i 

jednostka certyfikująca 

muszą zawrzeć 

porozumienie w sprawie 

planu działania. 

Najpóźniej podczas 

kolejnej wizyty audytor 

powinien sprawdzić, czy 

niezgodności faktycznie 

zostały zamknięte. W 

przypadku gdy 

niezgodność nie zostanie 

usunięta i zamknięta do 

tego czasu, staje się ona 

Plan 

działania < 

42 dni po 

otrzymaniu 

wykazu 

niezgodności 

Weryfikacja: 

następna 

wizyta 
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niezgodnością poważną. 

W przypadku 

stwierdzenia 10 lub 

więcej niezgodności 

nieznacznych stosuje się 

zasady dotyczące 

niezgodności poważnej. 

-* po odbiorze wykazu niezgodności (ostatni dzień audytu). 

 

Zawieszenie zostanie opublikowane w rejestrze certyfikatów pod hasłem 
„zawieszone“ na stronie internetowej EFISC.GTP oraz w części 
„Aktualności“. 

7.1.11 Sprawozdanie z audytu 

Końcowe sprawozdanie z audytu zostanie przesłane do podmiotu w ciągu 6 tygodni 

od audytu6. Aby umożliwić EFISC.GTP Aisbl monitorowanie audytów i zapewnić 
spójność, wyniki audytu muszą być dostarczone do EFISC.GTP Aisbl w 
standardowym formacie zgodnym z formularzem sprawozdawczym (Załącznik nr 

4), zawierać liczbę niezgodności w podziale na sekcje (krytyczna, poważna itp.) 
poprzedniego i aktualnego audytu oraz streszczenie uwag i wniosków, w tym 

wszelkie nierozwiązane kwestie, jeżeli zostały zidentyfikowane. Sprawozdanie z 
ustaleń dostarczone do EFISC.GTP Aisbl powinno być wystarczająco szczegółowe, 
aby umożliwić zrozumienie podstawy decyzji o certyfikacji i powinno zawierać 

obszary objęte oceną, poczynione pozytywne i negatywne uwagi oraz 
podsumowanie niezgodności. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek niepewności 

co do jakości audytu i związanej z nim certyfikacji, EFISC.GTP Aisbl jest 
uprawniony do zlecenia niezależnych, równoległych audytów. 

Do niniejszego dokumentu dołączony jest formularz sprawozdania z audytu (zob. 

Załącznik nr 4). 

Sprawozdania z audytu dostarczane podmiotom muszą zawierać oświadczenie 

informujące podmiot, że do EFISC.GTP Aisbl zostanie przesłane sprawozdanie 
podsumowujące w języku angielskim, które będzie traktowane z największą 

poufnością. Umowa pomiędzy jednostką certyfikującą a podmiotem powinna 
zawierać klauzulę stanowiącą, że sprawozdanie podsumowujące jest przesyłane do 
EFISC.GTP Aisbl z zachowaniem poufności. Jest to obowiązek jednostki 

certyfikującej. Odpowiedzialność za określenie, czy podmiot ma być certyfikowany, 
czy też nie, spoczywa w całości na jednostce certyfikującej. 

Informacje uzyskane podczas audytu i zapisane w sprawozdaniu z audytu 
pozostaną ściśle poufne i zostaną udostępnione wyłącznie przedstawicielom 
jednostki certyfikującej, podmiotowi i EFISC.GTP Aisbl. Wszelkie informacje 

wykorzystywane do oceny statystycznej będą formułowane bez związku z 
zaangażowanym podmiotem. 

W przypadku jakiegokolwiek sporu między podmiotem a zatwierdzonym organem 
certyfikującym, podmiot powinien zgłosić na piśmie okoliczności do rozpatrzenia 
przez EFISC.GTP Aisbl oraz poddać się standardowym procedurom organu 

certyfikującego dotyczącym skarg lub odwołań. 

 
6 W przypadku stwierdzenia niezgodności przez jednostkę certyfikującą, końcowy raport z audytu (oraz certyfikat) 
zostanie przesłany do podmiotu w ciągu 3 tygodni od zamknięcia niezgodności przez podmiot. 
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7.1.12 Dokumentacja audytowa 

Jednostki certyfikujące powinny dostarczyć do weryfikacji przez EFISC.GTP Aisbl 

następującą dokumentację audytową: 
 
Pierwszy audyt certyfikacyjny/ ponowny audyt certyfikacyjny: 

1. Plan/program audytu 

2. Sprawozdanie z audytu EFISC.GTP (Załącznik nr 4) 

3. Podpisany certyfikat 

 

Audyt kontrolny: 

1. Plan/program audytu 

2. Sprawozdanie z audytu EFISC.GTP (Załącznik nr 4) 
 

3. Ewentualne zmiany certyfikatu 

CZĘŚĆ 8: Zarządzanie zdarzeniami 

 

W przypadku, gdy podmiot stwierdzi wystąpienie publicznego incydentu 
związanego z bezpieczeństwem materiałów paszowych/żywnościowych, który 

wymaga wycofania produktu z używania, zakład niezwłocznie powiadomi o tym 
fakcie jednostkę certyfikującą oraz EFISC.GTP. Jednostka certyfikująca z kolei 
przeprowadzi audyt z krótkim wyprzedzeniem w celu oceny sytuacji i wszelkich 

implikacji dla certyfikatu podmiotu oraz podejmie odpowiednie działania. 
Jednostka certyfikująca poinformuje EFISC.GTP o wynikach tej oceny. 

 

CZĘŚĆ 9: Certyfikat 

Certyfikacja może zostać przeprowadzona tylko wtedy, gdy istnieją wystarczające 
dowody potwierdzające zgodność z EFISC.GTP. Certyfikat jest ważny przez okres 
3 miesięcy. 

Jednostka certyfikująca może wydawać certyfikaty na podstawie oceny 
przeprowadzonej przez inną jednostkę, pod warunkiem że umowa z jednostką lub 

pracownikami, którym zlecono podwykonawstwo, wymaga od niej spełnienia 
wszystkich stosownych wymagań. 

Decyzję w sprawie certyfikacji, kontynuacji certyfikacji lub zastosowania sankcji 

podejmuje Rada ds. Certyfikacji jednostki certyfikującej na podstawie ustaleń i 
zaleceń audytora. Jednostka certyfikująca powinna zapewnić, aby Rady ds. 

Certyfikacji, które podejmują decyzje dotyczące certyfikacji lub ponownej 
certyfikacji, różniły się od tych, które przeprowadziły audyty. Rada ds. Certyfikacji 
składa się z recenzenta technicznego i kierownika ds. certyfikacji. Recenzent 

techniczny jest wyznaczonym kompetentnym pracownikiem jednostki 
certyfikującej, innym niż ten, który przeprowadził ocenę. Pracownik ten musi 

spełniać wymogi obowiązujące w przypadku audytora. 
Certyfikat musi być wydany zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 
5. 
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Nazwy i adresy certyfikowanych firm oraz ważny certyfikat są przechowywane 

przez EFISC.GTP Aisbl w publicznym rejestrze, dostępnym za pośrednictwem 
strony głównej EFISC.GTP Aisbl. 

 

9.1 – Wycofanie certyfikatów 

Wycofanie certyfikatu pozostaje w gestii jednostki certyfikującej. Po potwierdzeniu 

wycofania, nazwa firmy zostanie usunięta z rejestru EFISC.GTP Aisbl na stronie 
internetowej (www.EFISC.GTP.eu). 

 

9.2 – Wygaśnięcie certyfikatów 

Po upływie terminu ważności certyfikatu, nazwa firmy pozostanie w rejestrze 

EFISC.GTP na stronie internetowej (www.EFISC.GTP.eu) przez kolejny miesiąc. 
Jeśli po tym okresie nie zostanie złożony do EFISC.GTP Aisbl odnowiony certyfikat, 

nazwa firmy zostanie usunięta z rejestru EFISC.GTP na stronie internetowej. 
 

9.3 – Wyłączenia dotyczące certyfikatów 

Obowiązkiem podmiotu certyfikowanego przez EFISC.GTP jest niewprowadzanie w 
błąd zainteresowanych stron i organów co do zakresu ich certyfikacji. 

 

9.4 – Użycie logo 

Podmioty certyfikowane przez EFISC.GTP mogą umieszczać logo EFISC.GTP na 
specyfikacji produktu końcowego przez okres ważności ich certyfikatu. 

Nazwa i logo EFISC.GTP mogą być wykorzystywane wyłącznie przez podmioty, 

które uzyskały certyfikację od jednostki certyfikującej zatwierdzonej przez 
EFISC.GTP Aisbl. Prawo do wykorzystywania logo lub nazwy EFISC.GTP Aisbl jest 

przyznawane wyłącznie przez EFISC.GTP Aisbl i może być w każdej chwili cofnięte 
w przypadku niezgodności z wymogami certyfikacji. 

 

Wykorzystywanie lub ekspozycja logo EFISC.GTP nie stanowi dowodu, że podmiot 
jest certyfikowany. Ważność certyfikatu należy sprawdzić w bazie danych na 

stronie internetowej EFISC.GTP. 

Nazwa i logo EFISC.GTP nie mogą być wykorzystywane do działań promocyjnych 
na produktach, opakowaniach, etykietach, środkach transportu, ale mogą być 

wykorzystywane w reklamach i broszurach. 

Komunikaty prasowe zawierające nazwę lub logo EFISC.GTP muszą być 

zatwierdzone przed publikacją przez EFISC.GTP Aisbl. 

Logo EFISC.GTP jest dostępne na wniosek skierowany do EFISC.GTP Aisbl. Może 
ono być wykorzystywane tylko w oryginalnych kolorach i proporcjach. 
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CZĘŚĆ 10: Dokumenty powiązane 

 

Aktualnie obowiązujące dokumenty obejmują 
 ISO/IEC 17021:2015 
 ISO/ TS 22003:2013 

 ISO 19011:2011 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania 
jakością lub zarządzania środowiskowego 

 ISO/IEC 17000:2004 Oceny zgodności – terminologia i zasady ogólne 
 Przewodnik EFISC.GTP 
 Dokumenty sektorowe EFISC.GTP, w tym przewodniki dobrych praktyk 
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CZĘŚĆ 11: ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1: SYSTEM OPŁAT 

 

Jednostka certyfikująca 

Integralną częścią umowy z EFISC.GTP Aisbl jest zapłata przez jednostkę 
certyfikującą na rzecz EFISC.GTP rocznej opłaty licencyjnej za poszczególne 

zakresy 

Opłata licencyjna za okres 2017-2020 wynosi: 

Zakres D, G i F 3000 EUR 

Zakres G i F 2500 EUR 

Zakres D 2500 EUR 

 

 

Podmiot 

Za każdą lokalizację podmiot powinien uiścić roczną opłatę na rzecz EFISC.GTP 

Aisbl (za pośrednictwem jednostki certyfikującej) w wysokości: 

 

Zakres D 400 

Zakres G i F 350 

 

Certyfikacja obejmująca wiele lokalizacji, tylko dla zakresu F i G: 

Opłata całkowita = opłata podstawowa + (opłata dodatkowa x liczba lokalizacji) 

 

Gdzie: 

Liczba lokalizacji 1 2-10 11-39 40-79 >80 

Opłata podstawowa 350 320 300 280 260 

Opłata dodatkowa 0 35 35 35 35 
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ZAŁĄCZNIK nr 2: WNIOSEK DLA PODMIOTÓW 

Niniejszym składamy wniosek o przyznanie certyfikacji przez EFISC.GTP i prosimy 
o wpis do rejestru w systemie. 

 

PODMIOT 

Nazwa spółki:  

Numer VAT: 

Adres: 

Miejscowość: Kod pocztowy:  

Państwo: Strona internetowa: 

Telefon: Faks: 

Osoba do kontaktu: Stanowisko: 

E-mail: Telefon komórkowy: 

Członek: O Fediol O Starch Europe O EBB O COCERAL O Inne 

 

LOKALIZACJA(-E) PODLEGAJĄCA(-E) AUDYTOWI 

Lokalizacja nr 1 

Adres (bez skr. poczt.): 

Miejscowość: Kod pocztowy:  

Państwo: Strona internetowa: 

Telefon: Faks: 

Osoba do kontaktu 1:  Stanowisko: 

E-mail: Telefon komórkowy 

Osoba do kontaktu 2:  Stanowisko: 

E-mail: Telefon komórkowy 

Niezapowiedziany audyt: O Obowiązkowy O Wyrywkowy 

Zakres: 

Nazwa JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ: 

W przypadku dodatkowych lokalizacji, prosimy o podanie tych samych 

informacji, co w przypadku lokalizacji nr 1. 

Wyrażamy zgodę na pobieranie od nas rocznej opłaty w wysokości 400 € (zakres 

D) / 350 € plus opłata z tytułu wielu lokalizacji (zakres G i F) za każdą lokalizację 
oraz na publikację naszej nazwy na stronie internetowej EFISC.GTP Aisbl. 

 

Potwierdzamy, że przeczytaliśmy i zrozumieliśmy Zasady certyfikacji EFISC.GTP. 

Data: 

Nazwisko i podpis:   
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ZAŁĄCZNIK nr 3: WNIOSEK O ZATWIERDZENIE JEDNOSTEK 

CERTYFIKUJĄCYCH 

 

Niniejszym składamy wniosek jako zatwierdzona jednostka certyfikująca 
EFISC.GTP Aisbl i wnioskujemy o licencję na prowadzenie certyfikacji EFISC.GTP. 

Jednostka certyfikująca: 

Adres: 

Zakres: 

o Cały świat 

o UE-28 

o Kraj/kraje (proszę określić): 

Osoba do kontaktu: 

Dane kontaktowe (e-mail, telefon, telefon komórkowy, faks, strona 

internetowa): 

 

Wyrażamy zgodę na przesłanie EFISC.GTP Aisbl następujących informacji: 

 

- Kopia właściwej akredytacji zgodnie z ISO/IEC 17021-1:2015 uzupełniona 

o ISO/TS 22003:2013 

- Zobowiązanie, że jednostka certyfikująca włączy EFISC.GTP do zakresu 

swojej akredytacji ISO/IEC 17021-1:2015 (uzupełnionej o ISO/TS 
22003:2013) w ciągu 1 roku od daty zatwierdzenia 

- Udokumentowane doświadczenie opisane w rozdziale 3.1. 

- Lista audytorów, ich CV i kwalifikacje zgodnie z częścią 3. 

- Procedura certyfikacji EFISC.GTP 

- Umowa (2 oryginalne podpisane egzemplarze) 

- Zobowiązanie do przestrzegania obowiązków szkoleniowych i 
koordynacyjnych ustanowionych przez EFISC.GTP. 

 

Po przeanalizowaniu tej dokumentacji, EFISC.GTP podejmie decyzję o 

zatwierdzeniu / niezatwierdzeniu w ciągu 4 miesięcy. 

 

 

Imię i nazwisko: 

Stanowisko: 

Miejscowość: 

Data: 

Podpis: 



Zasady certyfikacji EFISC.GTP wersja 4.0  46 

 

ZAŁĄCZNIK nr 4 WZÓR SPRAWOZDANIA Z AUDYTU 

Raport zgodności EFISC.GTP   

 

PODMIOT: 

Adres pocztowy: 

Nr akt: 

 

LOKALIZACJA PODLEGAJĄCA AUDYTOWI: 

Adres dla odwiedzających: 

Przedstawiciel firmy: 

Stanowisko: 

E-mail:  

Telefon: 

Tel. komórkowy: 

E-mail:  

 

ZAKRES AUDYTU 

Sektor: 

Czynność: 

Produkty: 

Liczba pracowników zaangażowanych w działalność związaną z materiałami 
paszowymi/żywnościowymi (jeśli dotyczy): 

Audyt w połączeniu z (FS)MS: 

Liczba analiz zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP): 

Liczba procesów produkcyjnych: 

Kategoria ISO/TS 22003 □ D  □ F □ G 

 

 

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA: 

Imię i nazwisko: 

Audytor wiodący: 

Inni audytorzy i ich rola: 

Inni uczestnicy i ich rola: 
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TYP AUDYTU: □ Pierwszy  □ Kontrolny  □ Ponowny 
 □ Weryfikujący 

Wersja Przewodnika EFISC.GTP: 

Zasady certyfikacji EFISC-GTP: 

Wersja dokumentu sektorowego: 

 
 

DATA(-Y) AUDYTU:    

Data(-y) audytu: 

Czas trwania audytu (umowny/planowany):   h. 

Czas trwania audytu (rzeczywisty):    h. 

Data sprawozdania:  

 

Uwaga: Sprawozdanie podsumowujące w języku angielskim zostanie przesłane do 

EFISC.GTP Aisbl; sprawozdanie to będzie traktowane z największą poufnością. 

 

NIEZGODNOŚCI 

Podsumowanie 

Część EFISC.GTP Krytyczna Poważna Nieznaczn
a 

Odpowiedzialność kierownictwa    

Elementy systemu zarządzania    

Programy warunków wstępnych    

Plan HACCP    

Ogółem     

 

Następstwa i działania następcze 

Pierwszy lub ponowny audyt 

□ Krytyczna – Odmowa certyfikacji. Podmiot sporządza plan działania w 
terminie 14 dni od otrzymania wykazu niezgodności. Jego wdrożenie 
zostanie zweryfikowane w lokalizacji w ciągu 72 dni. 

□ Poważna – Odmowa certyfikacji. Podmiot sporządza plan działania w 
terminie 42 dni od otrzymania wykazu niezgodności. Jego wdrożenie 

zostanie zweryfikowane w drodze administracyjnej (w stosownych 
przypadkach) lub w danej lokalizacji w ciągu 72 dni. 

□ Nieznaczna – Przyznanie certyfikacji. Podmiot sporządza plan działania w 
terminie 42 dni od otrzymania wykazu niezgodności. Jego wdrożenie 
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zostanie zweryfikowane w drodze administracyjnej w ciągu 72 dni. 

Weryfikacja podczas kolejnej planowanej wizyty. 

□ Przyznanie certyfikacji. Nie są wymagane żadne dalsze działania ze strony 

podmiotu. 

 

Audyt kontrolny 

□ Krytyczna – Zawieszenie certyfikacji. Podmiot sporządza plan działania w 
terminie 14 dni od otrzymania wykazu niezgodności. Jego wdrożenie 

zostanie zweryfikowane w lokalizacji w ciągu 72 dni. 

□ Poważna – Podmiot sporządza plan działania w terminie 42 dni od 
otrzymania wykazu niezgodności. Jego wdrożenie zostanie zweryfikowane 

w drodze administracyjnej (w stosownych przypadkach) lub w danej 
lokalizacji w ciągu 72 dni. Weryfikacja podczas następnego audytu. 

□ Nieznaczna – Podmiot sporządza plan działania w terminie 42 dni od 
otrzymania wykazu niezgodności. Jego wdrożenie zostanie zweryfikowane 
w drodze administracyjnej w ciągu 72 dni. Weryfikacja podczas kolejnej 

planowanej wizyty. 

□ Nie są wymagane żadne dalsze działania ze strony podmiotu. 
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OCENA OGÓLNA 

Ogólne wnioski dotyczące wdrożenia i skuteczności systemu zarządzania 
bezpieczeństwem pasz i żywności oraz jego zgodności z wymogami Przewodnika 

EFISC.GTP. 

 Informacje na temat oceny według pozycji. 

 Numer pozycji odnosi się do odpowiednich części Przewodnika EFISC.GTP. 

 Dla każdej pozycji należy odnieść się do wymogów dotyczących zarządzania, 
programu warunków wstępnych i analizy zagrożeń i krytycznych punktów 

kontroli w Przewodniku EFISC.GTP i odpowiednim dokumencie sektorowym, 
obowiązujących przepisów unijnych i krajowych oraz wymogów klienta. 

 

+= oceniony; OK 

-= oceniony: niezgodność 

Wskazać: 

Liczbę niezgodności według listy 

kontrolnej audytora 

Cr= Krytyczna 

Ma= Poważna 

Mi= Nieznaczna 

Zgodność Uwagi 

Tak Nie 

 

 Odniesienie do 
Przewodnika 

EFISC.GTP 

   

4. System zarządzania  

4.1 Odpowiedzialność 
kierownictwa 

   

 Podsumowanie 

 

 

 

4.1.1 Zaangażowanie, 
odpowiedzialność i 

polityka kierownictwa 

   

4.1.2  Kierownik zespołu ds. 

HACCP: 
odpowiedzialność, 
zakres uprawnień i 

komunikacja 

   

4.1.3 Przegląd systemu 

zarządzania 
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4.2  Zarządzanie zasobami    

 Podsumowanie 

 

 

 

 

4.2.1 Zapewnienie zasobów 

 

   

4.2.2 Zasoby ludzkie 

 

   

4.2.2.1 Schemat organizacyjny 

 

   

4.2.2.2 Kompetencje, świadomość 

i edukacja 

   

4.2.2.3 Higiena personelu 

 

   

4.2.3 Infrastruktura i 

środowisko pracy  

   

 Podsumowanie 

 

 

4.2.3.1 Podstawowe wymogi    

4.2.3.2 Wymagania dotyczące 

załadunku, 
przechowywania, stref 

produkcyjnych i innych 
pomieszczeń związanych z 
produkcją pasz i żywności 

   

4.2.3.3 Wyposażenie    

4.2.4 Kontrola urządzeń 

monitorujących i 
pomiarowych 

   

4.2.5 Prace konserwacyjne    

4.2.6 Czyszczenie, dezynfekcja i 

asenizacja 

   

4.2.7 Zwalczanie szkodników    
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4.2.8 Kontrola odpadów    

4.2.9 Dostarczanie wody, pary 

wodnej i zapewnianie 
dopływu powietrza 

   

4.3 Zasady działań 
operacyjnych  

   

 Podsumowanie 

 

 

 

4.3.1 Zasady ogólne     

4.3.1.1 Wymogi dotyczące 
zakupów 

   

4.3.1.2 Wymogi dotyczące 
materiałów 

przychodzących 

   

4.3.1.3 Program kontroli przyjęcia    

4.3.1.4 Protokół zabezpieczający    

4.3.2 Wymogi dotyczące 

postępowania z 
materiałami 

przychodzącymi 

   

4.3.3 Środki zapobiegające 

zanieczyszczeniu 
krzyżowemu 

   

4.3.4 Środki zapobiegające 
zanieczyszczeniu 
krzyżowemu 

   

4.3.5 Substancje pomocnicze w 
przetwórstwie i dodatki 

technologiczne 

   

4.3.6 Wprowadzanie zmian w 

produkcie 

   

4.3.7 Produkcja i postępowanie 

z materiałami 
paszowymi/składnikami 

żywności  

   

4.3.8 Dostawy materiałów 
paszowych/składników 

żywności – etykietowanie i 
dokumenty towarzyszące 

   

4.3.9 Postępowanie z 
niecertyfikowanymi 
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paszami/żywnością oraz 
niecertyfikowanymi 
materiałami 

paszowymi/składnikami 
żywności podczas ich 

zbioru, sprzedaży, 
składowania i transportu 

4.3.10 Przechowywanie    

 Podsumowanie 

 

 

 

4.3.10.1 Przechowywanie i 
przeładunek 

   

4.3.11 Transport    

4.3.11.1 Ogólne wymogi dotyczące 

transportu  

   

4.3.11.2 Czynności związane z 

transportem opakowanych 
materiałów 

paszowych/żywnościowych 

   

4.3.11.3 Czynności związane z 

transportem materiałów 
paszowych/żywnościowych 
luzem 

   

4.3.11.4 Transport drogowy    

4.3.11.5 Transport wodny i 
kolejowy 

   

4.3.12  Rozwój produktów i 
procesów 

   

4.3.12 Sprzedaż    

 

4.4 Elementy systemu 
zarządzania 

   

4.4.1 Wymagania dotyczące 
dokumentacji 

   

4.4.2 Identyfikowalność    

4.4.3 Kontrole, pobieranie 

próbek i analiza 

   

 Podsumowanie 

Oceniona analiza 
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4.4.3.1  Pobieranie próbek    

4.4.3.2 Częstotliwość 
przeprowadzania analiz  

   

4.4.3.3 Laboratorium i metody    

4.4.4 Kontrola produktów 
niezgodnych  

   

4.4.5 Zarządzanie kryzysowe 
– wycofanie z obrotu 

oraz używania ze 
względów 

bezpieczeństwa  

   

4.4.6 Audyty wewnętrzne    

 

4.5 Relacje z 

dostawcami i 
klientami 

   

4.5.1 Stosunki z dostawcami    

4.5.2 Relacje z klientami     

 

4.6 Ocena podatności 
pasz/żywności na 
fałszowanie  

   

 

5  Programy warunków wstępnych pkt 5.1 – 5.19 

Obrona żywności 

 Podsumowanie 

 

 

 

 

6  System HACCP  

 Podsumowanie 
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6.1 Wprowadzenie    

6.2 Wymagania ogólne    

6.3 Zespół ds. HACCP i 
kierownik zespołu 

   

6.4 Specyfikacje dotyczące 
materiałów 

przychodzących i 
materiałów 
paszowych/żywnościowych 

   

6.5 Informacje dotyczące 
procesu 

   

6.6 Analiza zagrożeń    

6.7 Ocena ryzyka    

6.8 Wybór i ocena środków 
kontrolnych 

   

6.9 Ustanowienie 
operacyjnych programów 

warunków wstępnych 
(OPWW) 

   

6.10 Ustanowienie planu 
HACCP 

   

6.11 Limity krytyczne i 
monitorowanie 

   

6.12 Działania naprawcze    

6.13 Walidacja systemu 

zarządzania 
bezpieczeństwem 

pasz/żywności 

   

6.14 Weryfikacja systemu 

zarządzania 
bezpieczeństwem 
pasz/żywności 
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Przegląd niezgodności z poprzedniego audytu 

 

 

  

Po
z. 

Punkt 
Przewodni
ka 

EFISC.GTP 

 

Wynik Cr/Ma/Mi 

 

Przedłożon
y plan 
działania 

(T/N, data) 

Wymagan
a data 
zamknięci

a 

Weryfikacja
/dowód 

Niezgo
dność 
jest 

zamkn
ięta 
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Przegląd niezgodności  

Po
z. 

Punkt 
Przewodni
ka 

EFISC.GTP 

 

Wynik Cr/Ma/Mi 

 

Przedłożony plan 
działania 

(T/N, data) 

Wymagana data 
zamknięcia 
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Formularz niezgodności EFISC.GTP 

Podmiot: Data: 

Adres/lokalizacja: Nr akt: 

Miejscowość/państwo: Niezgodność nr   z dnia 

Proces/wydział: Punkt Przewodnika EFISC.GTP: 

Przedstawiciel podmiotu: Audytor wiodący:  

 

Dane dotyczące niezgodności: 

 

 

 

 

 

 

Przyczyna niezgodności: 

Korekta: 



  Zasady certyfikacji EFISC.GTP 

   

Zasady certyfikacji EFISC.GTP wersja 4.0  58 

 

Planowane działania naprawcze:  

 

Podpis audytora wiodącego: Podpis przedstawiciela podmiotu 
(poświadczony): 

 

Szczegóły dotyczące zamknięcia niezgodności: 

 

 

 

Data zamknięcia: Podpis audytora wiodącego: 
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ZAŁĄCZNIK nr 5: TEKST CERTYFIKATU 

 

Nazwa spółki 

Nazwa 

lokalizacji 

Adres 
lokalizacji 

 

Numer 

certyfikatu 

[Nazwa lokalizacji] 

 

[Nazwa lokalizacji] 

[Adres lokalizacji] 

[Lokalizacja, 

państwo] 

[Numer certyfikatu] 

Nazwa jednostki 
certyfikującej 

Adres jednostki 
certyfikującej 

 

 

[Nazwa jednostki 
certyfikującej] 

[Adres jednostki 
certyfikującej] 

[Lokalizacja, 

państwo] 

 

    

Niniejszy dokument służy poświadczeniu, że w [NAZWA LOKALIZACJI] wdrożono 

i utrzymano system zarządzania bezpieczeństwem pasz/żywności, w tym dobrą 
praktykę wytwarzania / dobrą praktykę higieniczną (GMP, GHP) zgodnie z 
Przewodnikiem EFISC.GTP wersja 4.0 oraz wersją Y dokumentu sektorowego 

Starch Europe/FEDIOL/COCERAL/EBB/Euromalt/innej organizacji: 

Zakres D [Zakres certyfikacji: Produkcja X, Y, Z, włącznie z (międzyzakładowym) 

zakupem materiału przychodzącego, składowaniem w zakładzie, przeładunkiem, 
wytwarzaniem, sprzedażą (wewnątrzzakładową) i transportem materiału 

paszowego (niepotrzebne skreślić)] 

Zakres G/F [Zakres certyfikacji: Postępowanie z produktami grupy X, Y, Z, w tym 
zbiór, przechowywanie, sprzedaż i transport materiałów 

paszowych/żywnościowych (niepotrzebne skreślić)] 

W Załączniku A do niniejszego certyfikatu podano lokalizacje objęte certyfikacją 

dla wielu lokalizacji (w stosownych przypadkach) 

Zgodność została ustalona zgodnie z Zasadami certyfikacji EFISC.GTP, wersja 4.0. 

Niniejszy certyfikat jest ważny od [DATA] do [DATA] 

Wydano po raz pierwszy w dniu [DATA] 

Autoryzowany przez: [IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO KIEROWNIKA DS. 

CERTYFIKACJI ZE STRONY JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ] 

Ważność niniejszego certyfikatu można sprawdzić na stronie www.EFISC.GTP.eu 

 

Pieczęć akredytacyjna 

Załącznik A – Niniejszym certyfikatem objęte są następujące lokalizacje (nazwa, 

lokalizacja, zakres) 

Uwagi 

  

http://www.efisc-gtp.eu/
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