Certyfikacja GMP+

Standard Dobrych Praktyk przemysłu paszowego
Bezpieczne pasze odgrywają kluczową rolę w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. Przemysł paszowy, w tym dostawcy
dodatków paszowych i premiksów, jest częścią łańcucha żywnościowego i ponosi odpowiedzialność za swoje produkty, jak
i surowce zużyte do ich wytworzenia.
System certyfikacji GMP+ jest dokładnie dopasowany do łańcucha paszowo-żywnościowego. Bazuje na wymogach normy ISO
9001 i został uzupełniony o kwestie bezpieczeństwa pasz. System GMP+ weryfikuje zarówno obowiązujące przepisy prawne, jak
i specyfikę wymagań łańcucha produkcji pasz w danym zakładzie.
System GMP+ Feed Safety Assurance Scheme (FSA) jest międzynarodowym systemem certyfikacji zapewniającym bezpieczeństwo
pasz. Obejmuje on wszystkie etapy łańcucha paszowego: począwszy od uprawy pierwotnej po handel, magazynowanie, transport
i produkcję materiałów paszowych, dodatków paszowych, premiksów i mieszanek paszowych oraz karm dla zwierząt domowych.
Wraz z wprowadzeniem standardu GMP+:
	Umożliwiacie swojej firmie dostęp do globalnego rynku
i uwiarygodniacie jej zaangażowanie w tym obszarze,
 B
udujecie wizerunek przedsiębiorstwa świadomego
swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywności
oraz bezpieczeństwo pasz,
 Z
apewniacie identyfikowalność Waszych towarów
i uzyskujecie pełną wiedzę na temat używanych
surowców i dodatków.

DEKRA Certification realizuje certyfikację GMP+ w następujących
obszarach:
	GMP+ B1 Produkcja, Handel i Usługi
	GMP+ B2 Produkcja składników pasz
	GMP+ B3 Handel, skup, magazynowanie i przeładunek
	GMP+ B4 Transport
	GMP+ B4.3 Kodeks higieny dla transportu wodnego śródlądowego
	GMP+ B8 Produkcja pasz dla zwierząt domowych i handel nimi

System GMP+ FRA (Feed Responsibility Assurance) jest drugą gałęzią w ofercie GMP+ - umożliwia potwierdzenie, że firma spełnia
wymogi rynku w zakresie odpowiedzialnej i zrównoważonej produkcji pasz.
W zakresie GMP+ FRA oferta DEKRA umożliwia uzyskanie certyfikatu: GMP+ MI105 GMO Controlled - potwierdzającego
nadzorowanie swojej działalności paszowej pod kątem obecności składników GMO (modyfikowanych genetycznie).
Nasi auditorzy dysponują długoletnim doświadczeniem w branży paszowej, co gwarantuje indywidualne podejście do każdego
przedsiębiorstwa.

DEKRA – Zapewniamy bezpieczeństwo

Etapy certyfikacji
Spotkanie informacyjne
 Odpowiedź na pytania
 Wspólne ustalenie kolejnych kroków
 Ewentualny audit wstępny

Zaoferuj swoim klientom bezpieczeństwo i jakość z naszym
znakiem DEKRA!
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Znak DEKRA

Przegląd dokumentów i audit na miejscu
 Sprawdzenie wymagań GMP+
	
Wdrożenie udokumentowanych procedur do
codziennych działań biznesowych

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.

DEKRA Certification
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Raport z auditu
 Wynik oceny
	
W przypadku niezgodności informacje na temat
optymalizacji procesu
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Certyfikat i znak DEKRA
 Wystawienie certyfikatu po udanej certyfikacji
 Przyznanie znaku 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. Około 30 tysięcy firm w ponad
50 krajach już dzisiaj korzysta z naszych certyfikacji oraz badań
i kontroli, aby szybko i bez komplikacji osiągnąć indywidualne
cele biznesowe. A co możemy zrobić dla Państwa?

Roczny nadzór
www.dekra-certification.com.pl

Pozostałe usługi DEKRA dla Państwa biznesu:
ZAPEWNIAMY

BEZPIECZEŃSTWO

> Certyfikacja systemów, m.in. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
(ISO 45001), IFS, FSSC, ISO 22000, REDcert/ KZR INiG /ISSC, HACCP,
NON GMO PI
> Kompleksowe wsparcie inwestorów budowlanych
nadzór inwestorski, przeglądy techniczne budynków, koordynacja
najemców, certyfikacja budynków
> Usługi dla motoryzacji
rzeczoznawstwo pojazdów i maszyn, badania techniczne pojazdów,
zarządzanie pojazdami używanymi, usługi dla flot samochodowych
> Szkolenia i seminaria
specjalistyczne szkolenia branżowe, seminaria eksperckie, certyfikat
auditora/pełnomocnika popularnych norm ISO

Grupa DEKRA w Polsce:
WARSZAWA

Tel. +48.22.654-43-10 do 11

WROCŁAW

Tel. +48.71.780-47-77 do 78

KRAKÓW

Tel. +48.12.445-63-74

POZNAŃ

Tel. +48.61.651-98-95

TORUŃ

Tel. +48.56.623-61-87

GDAŃSK

Tel. +48.58.355-50-20

