Zarządzanie Jakością ISO 22000

Bezpieczeństwo żywności i pasz dla zwierząt
Bezpieczeństwo żywności jest bardzo ważnym aspektem dla wszystkich uczestników rynku spożywczego. Od producenta
rolnego po sprzedawcę detalicznego, od przewoźnika po producenta maszyn i opakowań – każdy przedsiębiorca jest
odpowiedzialny za swój produkt. Wprowadzenie systemu ISO 22000 pozwala na dostosowanie procesu wytwarzania do
obowiązujących obecnie przepisów i wymogów jakości. Znak DEKRA jest Twoim dowodem bezpieczeństwa dla klientów z
całego świata.

Dlaczego ISO 22000?

Co oferuje DEKRA

W przeciwieństwie do wielu innych popularnych norm jakości
w przemyśle żywności i pasz zwierzęcych, ISO 22000 jest
międzynarodową normą bezpieczeństwa żywności, ustaloną
w odpowiedzi na trwającą globalizację przemysłu
spożywczego i pozwalającą na jednolitą certyfikację firm w
przemyśle spożywczym i paszowym. Wszyscy uczestnicy
przemysłu i dostawcy mogą stosować te wszechstronne normy,
ponieważ obejmują one wymogi HACCP.

Konsekwentnie stosowany system zarządzania jakością ISO
22000 pomoże Ci zidentyfikować potencjalne obszary
ryzyka i je nadzorować. Polegaj na międzynarodowym
doświadczeniu certyfikacyjnym DEKRA w sektorze
przedsiębiorstw i ciesz się następującymi korzyściami:

Jako globalnie uznawany standard, ISO 22000 obejmuje
szeroki zakres wymogów odnośnie standardów sprzedaży
detalicznej. To eliminuje konieczność wielokrotnych certyfikacji.
Oszczędzasz czas i pieniądze na stworzeniu, utrzymaniu i
certyfikacji systemu jakości. Struktura ISO 22000 bardzo
przypomina strukturę standardu ISO 9001, co znacznie
upraszcza jej wdrażanie w przedsiębiorstwie. W związku z
tym, przedsiębiorstwom posiadającym certyfikat łatwiej jest
spełnić wymogi prawne w zakresie odpowiedzialności za
produkt (organizacja, wybór, kontrola, dokumentacja i
wymogi staranności).

> Jednolitymi i kompleksowymi kryteriami dla wszystkich
procesów związanych z żywnością i paszą dla zwierząt

> Certyfikacją akceptowaną na całym świecie
> Skutecznymi środkami zabezpieczenia przed stratami fin
ansowymi
> Wysokim poziomem zgodności z innymi normami
zarządzania, takimi jak ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS
18001
> Niskimi kosztami dostosowania dokumentacji i certyfi kacji do istniejących systemów zarządzania
Dostarczamy bezpośrednie i długotrwałe wsparcie
ukierunkowane na praktykę, w zakresie wszystkich kwestii
dotyczących certyfikacji. Neutralne, niezależne i skuteczne.

-

Kroki ku pomyślnej certyfikacji
1

Spotkanie informacyjne
> Odpowiedź na pytania
> Wspólne określenie kolejnych kroków
> Spotkanie projektowe lub audyt wstępny

2

Przegląd dokumentów i audyt na miejscu
> Przegląd dokumentacji
> Opis systemu zarządzania
> Określenie potencjału do doskonalenia
> Wdrożenie udokumentowanych deklaracji do cod
ziennych działań biznesowych

3

4

Raport z auditu
> Wyniki oceny
> W przypadku niezgodności informacje na temat
optymalizacji procesu

Usługi DEKRA dla Państwa biznesu
Usługi certyfkacyjne DEKRA można wykorzystywać dla
innych obszarów i systemów, np. ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, IFS, FSSC, GMP+, REDcert/KZR INiG/ISCC,
HACCP, NON GMO PI. Nasze portfolio zawiera ponad 40
akredytacji i certyfikatów!
Dodatkowo Grupa DEKRA oferuje szeroki wachlarz innych
usług związanych z bezpieczeństwem żywności:
-

> Ocenę i dostosowanie do Twoich regulacji, np. do
wymagań dostawcy

> Branżowe szkolenia dla koordynatorów zarządzania
jakością

> Usługi z zakresu certyfikacji personelu
> Kontrole i certyfikacje produktów, np. GS dla urządzeń
elektrycznych i elektronicznych

Certyfikat i znak DEKRA
> Wystawienie certyfikatu po udanej certyfikacji
> Przyznanie znaku DEKRA

Roczny nadzór
aby upewnić się, że Twój system zarządzania jest utrzymany
w dobrym stanie i jest doskonalony

DEKRA Certification

Znak DEKRA

Aktywność. Staranność. Wizjonerstwo.
Niezależnie od tego, czy Państwa sukces na
międzynarodowym rynku opiera się na sprawnych procesach
biznesowych, niezawodności produktów i usług czy
wykwalifikowanych ekspertach, ponad 1,000 ekspertów
DEKRA na całym świecie, oferuje Państwu kompleksowe
usługi związane z jakością, bezpieczeństwem i higieną
pracy oraz trwałością i odpowiedzialnością.

Zaoferuj swoim klientom bezpieczeństwo i jakość z naszym
znakiem DEKRA!

Około 30 tysięcy firm w ponad 50 krajach już dzisiaj
korzysta z naszych certyfikacji oraz badań i kontroli, aby
szybko i bez komplikacji osiągać indywidualne cele
biznesowe.
A co możemy zrobić dla Państwa?
DEKRA Certification Sp. z o.o.
WROCŁAW
Plac Solny 20
tel. +48.71.780-47-77 do 78
WARSZAWA
ul. Gintrowskiego 28
tel. +48.22.654-43-10 do 11
brs.pl@dekra.com

www.dekra.pl

Znak DEKRA oznacza najwyższą
niezawodność - w różnych branżach i
w skali międzynarodowej.
Będzie ona tworzyć zaufanie i da
klientom pewność bezpieczeństwa.
Nasz znak będzie Państwa mocną
stroną. Może służyć jako nośnik
wizerunku i narzędzie marketingowe.

