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Certyfikacja GLOBALG.A.P. IFA – co to jest?

Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie

02.12.20212

 Dobrowolny standard międzynarodowy.

 Zbiór wymagań skierowanych do rolniczej produkcji pierwotnej.

 Zapewnienie dla konsumentów oraz partnerów handlowych o 

sposobie prowadzenia upraw, który zakłada minimalizowanie 

szkodliwego oddziaływania zabiegów rolniczych na 

środowisko, zmniejszenie zużycia środków chemicznych.

 Gwarant odpowiedzialnego podejścia i podejmowania działań 

w celu zapewniania bezpieczeństwa pracowników oraz 

bezpieczeństwa żywności. 



GLOBALG.A.P

02.12.20213

 GLOBALG.A.P. GRASP - Ocena ryzyka dotycząca praktyk 

społecznych - odnosi się bezpośrednio do sposobu zapewniania 

bezpieczeństwa pracowników i poszanowania ich praw. 

Zaświadczenie GRASP jest potwierdzeniem dobrych praktyk 

zatrudniania pracowników w gospodarstwie. 

 GLOBALG.A.P. CoC – Łańcuch dostaw

Umożliwia potwierdzenie identyfikowalności produktu od momentu 

odbioru od producenta aż do sprzedawcy detalicznego. Standard 

GLOBAL G.A.P. CoC określa wymogi dotyczące obsługi produktów 

certyfikowanych i właściwej segregacji produktów certyfikowanych i 

niecertyfikowanych w jednostkach przetwarzania. 



Główne korzyści wynikające z certyfikacji GLOBALG.A.P.

4

 Zapewnienie wytwarzania produktu bezpiecznego i identyfikowalnego

Ułatwienie nawiązywania kontaktów handlowych i możliwość poszerzenia rynku zbytu

Nawiązanie współpracy z największymi sieciami handlowymi

Wzrost konkurencyjności produktów

Możliwość zwiększenia poziomu sprzedaży produktów certyfikowanych

Wzrost wydajności produkcji, co wynika z optymalizacji procesów produkcji

 Zwiększenie możliwości wejścia na rynek zagraniczny

02.12.2021



Korzyści certyfikacji GLOBALG.A.P. dla Plantatorów chmielu
Rolników uprawiających chmiel czekają zmiany. Ile na nich stracą? Autor: Krzysztof Janisławski, „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, publikacja z dnia 27.10.2021 r. 

02.12.20215



Korzyści certyfikacji GLOBALG.A.P. dla Plantatorów chmielu

Rolników uprawiających chmiel czekają zmiany. Ile na nich stracą? Autor: Krzysztof Janisławski, „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, publikacja z dnia 27.10.2021 r

02.12.20216



Etapy procesu certyfikacji GLOBALG.A.P.

02.12.20217

 Nawiązanie kontaktu poprzez przesłanie do jednostki certyfikującej formularza rejestracyjnego. W 

przypadku grup producenckich konieczne jest uzupełnienie Listy producentów.

 Podpisanie umowy z TÜV Rheinland na przeprowadzenie procesu certyfikacji.

 W przypadku klientów, którzy korzystają z certyfikacji GLOBALG.A.P. po raz pierwszy, jednostka nadaje 

indywidualny numer GGN umożliwiający identyfikację klienta oraz uzyskanie późniejszych informacji o 

certyfikacji.

 Zaplanowanie i przeprowadzenie oceny na miejscu w gospodarstwie i siedzibie grupy producenckiej. 

Pierwsza certyfikacja produktu musi odbyć się w okresie jego zbioru. 

 Przesłanie przez TÜV Rheinland ostatecznego raportu z inspekcji do klienta. W przypadku stwierdzenia 

niezgodności należy w ciągu 28 dni od zakończenia inspekcji/audytu dostarczyć do jednostki certyfikującej 

dowody podjęcia działań korygujących.



Etapy procesu certyfikacji GLOBALG.A.P. c.d.

02.12.20218

 Podjęcie decyzji certyfikacyjnej ma miejsce maksymalnie w ciągu 28 dni od zakończenia inspekcji/audytu 

lub dostarczenia dowodów podjęcia działań korygujących. Certyfikat ważny jest przez rok od daty podjęcia 

decyzji certyfikacyjnej. 

 W trakcie trwania ważności certyfikatu możliwe są inspekcje/audyty niezapowiedziane.

 W celu odnowienia ważności certyfikatu należy przesłać do jednostki certyfikującej aktualny formularz 

rejestracyjny i listę producentów (jeśli dotyczy). Po spełnieniu wymienionych warunków możliwe jest 

ponowne przeprowadzenie procesu certyfikacji. Zaleca się, aby dokumenty zostały dostarczone minimum 2 

miesiące przed końcem ważności certyfikatu.



Program certyfikacji GLOBALG.A.P.

02.12.20219

Dostępny na stronie www https://www.tuv.com/content-media-files/poland/pdfs/about-us/za%c5%82%c4%85czniki-do-

ofert/tuv-rheinland-program-certyfikacji-globalg.a.p.pdf

https://www.tuv.com/content-media-files/poland/pdfs/about-us/za%c5%82%c4%85czniki-do-ofert/tuv-rheinland-program-certyfikacji-globalg.a.p.pdf


Podstawowe dokumenty odniesienia w procesie certyfikacji, m.in.:

02.12.202110

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin; 

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin; 

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie; 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne;

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. z zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw;

Rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  17  kwietnia  2019  r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków 

spożywczych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 754);



c.d.

02.12.202111

 Zasady dot. Roślin Uprawnych; 

Przepisy Ogólne, Część I – Zasady Ogólne; 

Przepisy  Ogólne,  Część  II  – Zasady  dla  Opcji  2  oraz  Opcji  1  obejmującej  wiele  

lokalizacji z wdrożonym SZJ; 

Sublicense and Certification Agreement Umowa podlicencji i certyfikacji;  

Punkty  Kontroli  i  Kryteria  Zgodności.  Zintegrowane  Zapewnienie  Jakości  i  

Bezpieczeństwa  w Gospodarstwie: 

Moduł Bazowy dla Gospodarstw - Moduł Bazowy dla Roślin Uprawnych – Chmiel;



c.d.

02.12.202112

Lista  kontrolna  GLOBALG.A.P.  Zintegrowane  zapewnienie  bezpieczeństwa  i  jakości  

w gospodarstwie, Moduł Bazowy dla Gospodarstw, Roślin Uprawnych, Owoce i 

Warzywa/Rośliny Uprawne  Zbierane  Mechanicznie/Kwiaty  i Rośliny  Ozdobne/Roślinny  

Materiał Rozmnożeniowy/Chmiel; 



GLOBALG.A.P. Lista kontrolna – HO CHMIEL

02.12.202113

HO 1 Materiał rozmnożeniowy

HO 1.1 Wybór odmiany

HO 1.2 Jakość i pochodzenie podkładki

HO 2 Zarządzanie glebą

HO 2.1 Fumigacja gleby (nie dotyczy jeśli nie stosuje się fumigacji gleby)

HO 3 Działania przed zbiorem

HO 3.1 Czyszczenie i kontrola sprzętu żniwnego

HO 3.2 Czyszczenie i kontrola obiektów

HO 3.3 Pre-harvest water / woda używana przed zbiorem

HO 4 Zbiór i postępowanie z produktem po zbiorze

HO 4.1 Higiena

HO 4.2 Zdrowie i higiena pracowników



GLOBALG.A.P. Lista kontrolna – HO CHMIEL c.d.

02.12.202114

HO 4.3 Higiena gospodarstwa i urządzeń

HO 4.4 Miejsce obróbki i pakowania

HO 4.5 Kontrola szkodników

HO 4.6 Środki ochrony osobistej

HO 4.7 Woda

HO 4.8 Gotowy produkt

HO 4.9 Mieszanie

HO 4.10 Transport produktu gotowego (bele)



Powyższe wymagania listy kontrolnej dzielą się na podstawowe i drugorzędne.
Przykład poniżej:

02.12.202115



Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland

02.12.202116

Międzynarodowa jednostka certyfikująca uznawana na całym świecie;

 16-letnie doświadczenie w obszarze certyfikacji GLOBALG.A.P.;

Elastyczne terminy realizacji inspekcji;

Współpraca z najwyższej klasy ekspertami;

Dostęp do Certipedii – bazy wszystkich certyfikatów wydanych przez TÜV Rheinland –

możliwość sprawdzenia wiarygodności certyfikatu przez zainteresowanych.



Certipedia

02.12.202117



Certipedia

02.12.202118



Certipedia

02.12.202119



Dziękuję za uwagę!

Zapraszam do kontaktu!

Danuta Muszyńska

Koordynator Sprzedaży

Systemy Zarządzania

Nr tel. + 48 725 200 656

danuta.muszynska@pl.tuv.com

02.12.202120


