Wyższy poziom certyfikacji
czyli jak powiększyć grono klientów?
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Sieci handlowe oraz ich dostawcy stanowią znaczącą grupę odbiorców produktów
przemysłu spożywczego. Wymagają oni produktów bezpiecznych i o wysokiej
jakości. System HACCP – obowiązkowy w świetle obowiązujących przepisów prawa
– często okazuje się być niewystarczający.
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pełnienie wymagań sieci handlowych często wiąże
się z uzyskaniem certyfikatu uznawanego przez
GFSI (Global Food Safety Initiative). Standardem
rozpoznawalnym (recognized, aby użyć sformułowania
z języka certyfikacji) przez GFSI jest IFS Food. Celem
prowadzonego tu audytu jest zawsze uzyskanie dowodów zgodności, a certyfikat IFS Food jest przyznawany
firmom, które uzyskały powyżej 75% możliwych do
zdobycia punktów.
Wyróżniane są dwa poziomy spełnienia wymagań:
podstawowy (75-95%) oraz wyższy (przyznawany po
uzyskaniu co najmniej 95%). Informacja o uzyskanym certyfikacie zostaje zamieszczona w bazie IFS,
co umożliwia potencjalnym klientom odnalezienie
firmy spełniającej wymagania standardu IFS, a co
za tym idzie, ułatwia podjęcie decyzji o rozpoczęciu
współpracy z certyfikowanym dostawcą. Posiadanie
ważnego certyfikatu IFS Food pozwala również stosować logo IFS Food np. w materiałach promocyjnych
certyfikowanej firmy.
Obowiązująca od lipca 2018 roku nowa wersja
IFS Food 6.1 liczy ponad dwieście wymagań, które
uporządkowano w sześciu rozdziałach. Spełnienie
poszczególnych wymagań oceniane jest przez audytora
z użyciem czterostopniowej skali: A-B-C-D.
Szczególnie niepożądane z punktu widzenia audytowanej firmy jest uzyskanie oceny D dla wymagania
KO (knock-out), ponieważ taka sytuacja prowadzi do
odcięcia 50% zdobytych punktów. W IFS Food zdefiniowane jest 10 wymagań KO. Dotyczą one:
• zaangażowania najwyższego kierownictwa;
• monitorowania CCP;
• higieny personelu;
• specyfikacji surowcowych;
• zgodności receptur;
• nadzoru nad ciałami obcymi;
• identyfikowalności;
• audytów wewnętrznych;
• procedur wycofania i zwrotu;
• działań korygujących.
Równie niepożądana niezgodność „Major” przyznawana jest natomiast w sytuacji, gdy nieprawidłowość okazuje się na tyle poważna, że pojawia się
istotne zagrożenie dla zdrowia konsumentów, lub gdy
nie są spełnione wymagania prawa. Ocena „Major”
powoduje odjęcie 15 procent wszystkich zebranych
punktów. Zarówno przy ocenie „Major”, jak i ocenie
D dla wymagania KO, otrzymanie certyfikatu nie jest
możliwe.

Wdrażanie systemu
Firmy często stają przed zadaniem uzyskania certyfikatu potwierdzającego istnienie systemu zarządzania
bezpieczeństwem żywności w momencie, gdy organizacja
dopiero powstaje, na etapie tworzenia lub dużej zmiany jej
kadry, jak też w przypadku znaczącego rozwoju infrastruktury. W powyższych sytuacjach skupienie się na spełnieniu

kilkuset wysokich wymagań standardów GFSI jest wyjątkowo trudne, szczególnie gdy w przedsiębiorstwie do tej
pory nie istniał żaden system zarządzania jakością. Na
uwadze należy też mieć fakt, że wymagania standardów
jakościowych są uniwersalne, a w rzeczywistości każda
organizacja jest inna, procesy mocno różnią się od siebie
w zależności od przetwarzanych surowców i stosowanych technologii. Rodzą się więc pytania: w jaki sposób
odnieść wymagania normy do swojej firmy? Od czego
zacząć?
Wdrażanie wymagającego systemu bez solidnych
podstaw może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego; doprowadzić do utraty kontroli nad procesem
czy też do zwiększonej liczby reklamacji. Można się
np. spotkać się z sytuacją, gdy system funkcjonuje
tylko do i podczas audytu certyfikującego. Potem
pojawia się „rozprężenie” i pracownicy, zamiast
działania zgodnego z systemem, wybierają prostszą
drogę „na skróty”, co negatywnie wpływa na jakość
i bezpieczeństwo produktu. Jednostki certyfikacyjne
reagują na takie sytuacje często zmuszone są odebrać
przyznane certyfikaty.

Określenia specyficzne dla
programów Global Markets:
• Ocena to proces, który w innych standardach, np. IFS Food, stanowi
audyt certyfikujący, czyli przeprowadzana w firmie
weryfikacja zgodności z wymaganiami.
• List potwierdzający jest dokumentem potwierdzającym pozytywny
wynik oceny.
W standardzie IFS Food potwierdzeniem przejścia
audytu jest certyfikat.
• Asesor to osoba przeprowadzająca ocenę. W audycie IFS Food
nazywany byłby audytorem.
Inną sytuacją (wynikającą z błędów podczas
pospiesznego wdrażania wymagań) jest skupienie się
tylko na niektórych, niekoniecznie fundamentalnych
wymaganiach. Zdarza się, że producenci żywności
zagłębiają się w niektóre punkty standardu szczególnie
drobiazgowo, zapominając, że są to tylko elementy
całego systemu. Sprawia to, że z oczu znika cel wdrożenia wymagań, czyli prawidłowa realizacja procesu.
W obu przykładach widać jak ważne jest, aby system wdrażać stopniowo i logicznie oraz aby cały czas
był utrzymywany z jednakową dbałością.
Sytuacja, gdy firma oferuje produkty wyjątkowo
atrakcyjne dla klientów sieci handlowej – przy czym
wymagania IFS Food czy innych standardów GFSI
wydają się jeszcze niemożliwe przez nią do spełnienia
– rodzi pytania. Czy lepiej pośpiesznie wdrożyć system
i liczyć, że zbyt szybko nie ulegnie dezintegracji, czy
też logicznie, krok po kroku, wdrażać jego wymagania
zaczynając od bazowych?
Z punktu widzenia bezpieczeństwa firmy, sieci
handlowych i przede wszystkim konsumentów należy
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zdecydować się na rozwój organiczny. Rozwiązaniem
umożliwiającym wdrażanie wymagań „krok po kroku”
może być rozwój z wymaganiami pogrupowanymi na
bazowe i wyższe. Program IFS Global Markets Food
stanowi swoisty schemat do stopniowego i logicznego
wdrażania wymagań aż do poziomu IFS Food.

•

Program IFS Global Markets Food
W 2008 roku, z inicjatywy uczestników GFSI, narodziła się idea stworzenia programów pomagających
wdrożyć system gwarantujący bezpieczną żywność
w firmach chcących się rozwijać. IFS w odpowiedzi
na ten pomysł utworzył Program IFS Global Markets
Food. Obecnie obowiązuje jego druga wersja, która
została już przetłumaczona na język polski i jest dostępna bezpłatnie na oficjalnej stronie organizacji IFS.
Popularność Programu IFS Global Markets Food
na świecie rośnie. Z danych IFS wynika, że w 2016
roku (w okresie od stycznia do września) odbyło
się 451 ocen potwierdzeń zgodności z programem,
natomiast w porównywalnym okresie w roku 2017
wydano ich 773, co stanowi wzrost na poziomie 70
procent.
Zainteresowanie może wynikać z „partnerskiego” podejścia twórców programu do rozwoju
przedsiębiorstwa. Mamy tu do czynienia z programem skonstruowanym w sposób, który najpierw
wskazuje wymagania podstawowe (bazę systemu),
a dopiero potem wyższe w drodze do certyfikacji
IFS Food. Innymi słowy: firma otrzymuje czytelne
wskazówki, które wymagania będą dla niej solidnymi fundamentami, a które służą dalszemu rozwojowi. Celem jest osiągnięcie poziomu IFS Food
i utrzymanie tego certyfikatu.

RYS. 1
Kolejne poziomy
oceny w IFS Global
Markets Food

Ścieżki osiągania wyższych poziomów oceny
w tym programie mogą być następujące:
• Ocena wstępna (dobrowolna dla firmy, jak audyt
wstępny) – firma może wykonać ją samodzielnie
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albo z udziałem wyspecjalizowanego konsultanta.
Wynikiem będzie informacja, na którym poziomie
(podstawowym czy wyższym) programu znajduje
się organizacja.
Ocena na poziomie podstawowym – przeprowadza ją uprawniony asesor jednostki certyfikującej,
jak DEKRA Certification. W wyniku rekomendacji asesora wystawiany jest list potwierdzający
zgodność z IFS Global Markets na poziomie
podstawowym.
Ocena na poziomie wyższym – przeprowadza ją
uprawniony asesor jednostki certyfikującej, jak
DEKRA Certification. W wyniku rekomendacji
asesora wystawiany jest list potwierdzający zgodność z IFS Global Markets na poziomie wyższym.
Audyt certyfikujący na zgodność z IFS Food –
przeprowadza ją uprawniony audytor jednostki
certyfikującej. W wyniku rekomendacji wystawiany jest certyfikat IFS Food.

Obowiązująca wersja IFS Global Markets Food
zawiera około 35% elementów IFS Food (standardu
traktowanego jako celu rozwoju) na poziomie podstawowym i około 55% tych wymagań na poziomie
wyższym (patrz wykres).
Wymagania programu IFS Global Markets Food
podzielone są na trzy rozdziały:
• System zarządzania bezpieczeństwem i jakością
żywności (A).
• Dobre Praktyki Produkcyjne (B).
• Kontrola nad zagrożeniami żywności (C).
W każdym rozdziale czytelnie wskazane są wymagania podstawowe oraz wyższe. Wymagania, tak
jak w IFS Food, oceniane są w czterostopniowej skali
na oceny od A do D, a przyznana ocena „Major”
powoduje odjęcie 10% zebranych punktów i przyznawana jest podobnie jak w IFS Food, gdy niezgodność
jest krytyczna z punktu widzenia bezpieczeństwa
i legalności produktu. Nie zdefiniowano wymagań
KO. List potwierdzający na ustalonym poziomie jest
przyznawany firmom, które uzyskały co najmniej
75% możliwych do zdobycia punktów i nie otrzymały
niezgodności „Major” dla wymagań tego poziomu.
Zaletą uzyskania listu potwierdzającego zgodność z IFS Global Markets Food jest automatyczne
umieszczenie danych firmy w bazie IFS, która może
służyć detalistom w poszukiwaniu dostawców. Po
uzyskaniu ww. dokumentu możliwe jest korzystanie
z rozpoznawalnego logo IFS Global Markets Food na
materiach reklamowych lub dokumentach używanych
w kontakcie z klientami, np. sieciami handlowymi
lub odbiorcami hurtowymi. Ograniczenie do stosowania logo dotyczy jego umieszczania w dostępnych
dla konsumenta materiałach reklamowych czy na
opakowaniach.

