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1. Wprowadzenie 
Zadaniem niniejszego dokumentu jest dostarczenie 
informacji o przebiegu procesu certyfikacji zgodnie  
z wymaganiami GLOBALG.A.P., Zintegrowane 
Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w 
Gospodarstwie (IFA): Moduł Bazowy dla Gospodarstw – 
Moduł Bazowy dla Roślin Uprawnych – Owoce i warzywa.  
Każdy producent nieprzetworzonych produktów rolnych 
objętych zakresem standardu GLOBALG.A.P. może 
wystąpić o certyfikację GLOBALG.A.P. 

Standard ten jest wdrażany, oceniany i certyfikowany na 
zasadach dobrowolności. 

Prowadzona działalność certyfikacyjna zapewnia 
obiektywność, niezależność oraz rzetelność 
prowadzonych działań w realizowanym procesie oceny. 
Uruchomione w DQS Polska sp. z o.o. wewnętrzne 
procedury w tym zakresie gwarantują przestrzeganie 
ustanowionych zasad i zapewniają podejmowanie 
decyzji na podstawie obiektywnych dowodów, tworząc 
tym samym przejrzystość prowadzenia działań, 
odpowiedzialność społeczną i etykę postępowania. 

Więcej:  
Deklaracja bezstronności:  
https://dqs.pl/o-nas/deklaracja-bezstronnosci/  

2. Opcje GLOBALG.A.P. (GRV5.2, część I) 

Certyfikacja może odbywać według następujących 
opcji: 
a) Opcja 1: producent indywidualny 
b) Opcja 1: producent indywidualny z wieloma 
lokalizacjami bez wdrożonego Systemu Zarządzania 
Jakością (SZJ) 
c) Opcja 1: producent indywidualny z wieloma 
lokalizacjami z wdrożonym Systemu Zarządzania 
Jakością 
d) Opcja 2: grupa producencka z wdrożonym Systemu 
Zarządzania Jakością 
e) Opcja 3: producent indywidualny objęty schematem 
równoważności 
f) Opcja 4: grupa producencka objęta schematem 
równoważnym. 
g) CoC ŁAŃCUCH KONTROLI NAD PRODUKTEM – 
wydanie 6 
h) CPCC Rośliny uprawne zbierane mechanicznie  

 

Więcej:  
https://www.globalgap.org ; https://www.pca.gov.pl   

3. Podstawy certyfikacji 
Działalność certyfikacyjna DQS Polska sp. z o.o. 
realizowana jest w oparciu o: 

3.1 Wpis do Krajowego  Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000011798 z dnia 15.05.2001, w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

3.2 W zakresie wymagań akredytacyjnych: 

 ISO/IEC 17065:2013, Ocena zgodności -- 
Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, 
procesy i usługi 

 DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących 
wyroby w Polskim Centrum Akredytacji (PCA) 

 Wymagania, checklisty i inne dokumenty 
GLOBALG.A.P. https://www.globalgap.org/de/what-
we-do/the-gg-system/certification/Approved-CBs/  
 

3.3 Wymagania dokumentów wymienionych w 
punkcie 3.2, które zostały przełożone na wewnętrzne 
procedury DQS Polska sp. z o.o. 

4. Zakres certyfikacji 
Procesowi certyfikacji może poddać się Gospodarstwo 
lub Grupa Producentów którzy wdrożyli wymagania 
zgodnie z odpowiednim standardem GLOBALGAP, 
który jest nadzorowany, utrzymywany i gdy są spełnione 
wymagania. 

„Producenci mogą ubiegać się o certyfikację w ramach 
dwóch opcji (certyfikacja indywidualna lub grupowa w 
ramach GLOBALG.A.P. lub standardu poddanego 
benchmarkingowi). Podstawą wyboru opcji jest status 
osoby prawnej ubiegającej się o certyfikację.” (dalej: 
GLOBALG.A.P. Przepisy Ogólne Część I – 
Wymagania Ogólne, 5.2.,1.02.2019r.). 

Postępowanie z produktem po zbiorze (PHU) – każdy 
rodzaj czynności wykonany po zbiorze, w trakcie której 
produkt może mieć kontakt fizyczny z innymi 
materiałami lub substancjami. Dla podzakresu Owoce i 
Warzywa obejmuje to magazynowanie, obróbkę 
chemiczną, przycinanie, mycie itd. ale z wyłączeniem 
przetwarzania produktu (GRV5.2, część I). 

Nie zebrane produkty i produkty zebrane przed 
rejestracją w bazie producentów GlobalG.A.P. nie 
podlegają certyfikacji, 

Lista produktów, która może podlegać certyfikacji jest 
dostępna na stronie GLOBALG.A.P. 

Producent może podlegać kilku inspekcjom, w 
przypadku jeśli zbiór realizowany jest w różnym czasie 
(np. truskawki i jabłka). 

Jeśli czas zbioru i rodzaj produktu jest podobny (np. 
jabłka i gruszki) wtedy kontrola obejmuje oba produkty 
i realizowana jest jedna inspekcja. 

Za wystarczający dowód spełnienia wymagań przez 
certyfikowaną organizację uważa się przeprowadzone 
badanie zgodności zebranych dowodów 
potwierdzających skuteczność i efektywność 
realizowanego systemu zarządzania w oparciu  
o pobraną próbkę podczas auditu na miejscu  
w organizacji. 

https://dqs.pl/o-nas/deklaracja-bezstronnosci/
https://dqs.pl/o-nas/deklaracja-bezstronnosci/
https://dqs.pl/o-nas/deklaracja-bezstronnosci/
https://dqs.pl/o-nas/deklaracja-bezstronnosci/
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Więcej:  
Szczególne Warunki Oceny prowadzenia certyfikacji 
przez DQS w organizacjach zleceniodawcy 

5. Proces oceny - certyfikacji 
DQS Polska sp. z o.o. stara się być dla organizacji 
uznanym partnerem badającym systemy zarządzania w 
sposób wyróżniający się wysokim poziomem 
świadczonych usług oraz wysokimi kompetencjami 
auditorów.  

Mając poczucie odpowiedzialności za zgodność 
opiniowanych systemów zarządzania, DQS Polska sp. 
z o.o. dąży do tego, aby świadczone usługi opierały się 
na indywidualnych potrzebach klientów, a prowadzone 
audity - zorientowane na procesy, wnosiły wartość 
dodaną, przyczyniając się tym samym do poprawy 
efektywności i skuteczności zarządzania. 

Zostały ustalone zasady prowadzenia certyfikacji, które 
obejmują: 

 Zgłoszenie /wniosek certyfikacyjny 
 Informacja wstępna dotyczącą zasad, celów i 

zakresu prowadzonej certyfikacji 
 Dane wnioskodawcy / przegląd wniosku 
 Oferta i umowy na proces certyfikacji 
 Rejestracja klienta w bazie danych GLOBALG.A.P. 

przez DQS 
 Ocena. Inspekcja/audit roczny u producenta 
 Działania przed inspekcją/auditem DQS 
 ocenę systemu i decyzja certyfikacyjna 
 przebieg auditu nadzoru.  

Przeprowadzona certyfikacja jest rejestrowana w bazie 
GlobalG.A.P. 

Proces certyfikacji zgodnie z GLOBALG.A.P. jest 
obarczony możliwością nałożenie na producenta 
sankcji. Zakres sankcji podany jest w GR V5.2 Cz.1 pkt. 
6.4 

Więcej:  
Proces certyfikacji w DQS (patrz pkt. 10)  

6. Postępowanie z odwołaniami i skargami 
Każda organizacja z którą DQS Polska sp. z o.o. 
podpisała umowę ma możliwość odwołania się od 
decyzji wydanej w ramach procesu certyfikacji oraz do 
zgłaszania skarg na prowadzoną działalność. 
Szczegółowy tryb postępowania został określony w 
przedmiotowych procedurach postępowania odwołania 
od decyzji, podjętych przez DQS Polska sp. z o.o. 
Zgłoszone skargi zostaną rozpatrzone oraz zostaną 
podjęte stosowne dziania. 

Więcej:  
Postępowanie z odwołaniami i skargami 
https://dqs.pl/kontakt/complaints/  

7. Stosowanie znaków handlowych, etykiet i 
certyfikatów 

Producent powinien używać znaku handlowego oraz w 
stosownych przypadkach, logo z kodem QR 
GlobalG.A.P. w sposób przewidziany przez 
GlobalG.A.P. i nie powinien w żaden sposób ich 
zmieniać, modyfikować czy zakłócać. Jednakże 
producenci mogą zaprojektować swoje własne 
logotypy) i obsadzać w nich kod QR.. O logo 
GlobalG.A.P. należy zawsze starać się w Sekretariacie 
GlobalG.A.P.. Więcej informacji na ten temat: GRV5.2, 
część I  zał. I.1 pkt 2.  

Certyfikowana etykieta dla produktu z GGN może być 
stosowana tylko przez producentów certyfikowanych 
przez Global G.A.P. lub w łańcuchu kontroli nad 
produktem na podstawie specjalnej licencji. Więcej 
informacji na ten temat: GRV5.2, część I  zał. I.1 pkt 4. 

Certyfikaty zgodnie ze standardem GlobalG.A.P. są 
wydawane w języku angielskim lub certyfikat może być 
dwujęzyczny. 

Więcej:  
GRV5.2, część I z 1.02.2019  

8. Publikacja certyfikatów 
Wszystkie wydane przez DQS certyfikaty są dostępne 
publicznie na stronie internetowej DQS oraz są 
zarejestrowane w bazie GLOBALG.A.P.. 

Każda certyfikowana organizacja i każdy klient 
certyfikowanej organizacji ma dostęp do aktualnego 
certyfikatu. Certyfikaty są publikowane w wersji 
elektronicznej w formacie pdf. Korzystając z naszej 
strony internetowej i z zamieszczonej tu wyszukiwarki 
znajdziecie Państwo informacje o wydanych 
certyfikatach swoich i innych certyfikowanych klientów 
DQS. 

9. Zachowanie poufności 
Wszystkie informacje dotyczące potencjalnych i 
certyfikowanych klientów są poufne. Szczegóły w tym 
zakresie regulują odpowiednie postanowienia umowy 
podpisywanej z auditorami i pracownikami DQS Polska 
sp. z o.o. 

 

 

https://dqs.pl/kontakt/complaints/
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10. Proces certyfikacji w DQS 

Zgłoszenie /wniosek certyfikacyjny 
Na kaźde zadane zapytanie DQS odpowiada.  

Informacja wstępna - dotycząca zasad, celów i zakresu prowadzonej certyfikacji  
Dotyczy celów i korzyści z certyfikacji systemu zarządzania, informacji o DQS i o zakresie 
świadczonych usług, jak również pozyskania informacji o organizacji aplikującej o 
GLOBALG.A.P.. GRV5.2 cz.I pkt.4.2. 

Dane wnioskodawcy / przegląd wniosku 
Na podstawie przesłanych przez przedsiębiorstwo danych (na formularzu DQS) dotyczących: 
zakresu systemu, liczby lokalizacji, produktów, wielkości organizacji – zatrudnienia, posiadanych 
certyfikatów, itp., DQS podejmuje decyzję o możliwości przeprowadzenia procesu certyfikacji. 

Oferty i umowy na proces certyfikacji 
Oferta sporządzana jest w oparciu o przesłane przez klienta dane podstawowe i zawiera informacje 
związane z kosztami postępowania procesu certyfikacji.  
Po jej zaakceptowaniu przez Klienta sporządzana jest umowa DQS oraz umowa Sublicencyjna 
GLOBALG.A.P. Umowa zostaje zawarta na okres ważności certyfikatu. Określa ona koszty 
postępowania, lokalizacje objęte procesem certyfikacji oraz warunki prowadzenia certyfikacji przez 
DQS. 

Rejestracja klienta w bazie danych GLOBALG.A.P. przez DQS 
Po akceptacji oferty DQS rejestruje Klienta do bazy danych GLOBALG.A.P. Klientowi nadawany 
jest numer GLOBALG.A.P. – GGN/CoC. 

Ocena. Inspekcja/audit roczny u producenta 
Inspekcja/ audit przeprowadzany jest w oparciu o plan inspekcji/auditu, plan jest uzgadniany z 
klientem w zakresie terminu, godzin i kolejności poszczególnych etapów oceny. 

Działania przed inspekcją/auditem DQS 
Przed zaplanowaniem inspekcji/auditu musi zakończyć rejestracja klienta w bazie GLOBALG.A.P.  
Klient w celu uzyskania certyfikatu GLOBALG.A.P. musi przeprowadzić przed pierwszą 
certyfikacją samoocenę (Opcja 1 i Opcja 1 dla wielu lokalizacji bez SZJ) lub inspekcję wewnętrzną 
oraz audyt wewnętrzny QMS (Opcja 2). Samoocena i inspekcje oraz audity wewnętrzne muszą 
być przeprowadzane przynajmniej 1 raz w roku przed inspekcją/auditem. 
 
Inspekcja / audit przeprowadzany przez DQS 
Możliwe jest przeprowadzenie inspekcji/auditu dokumentacji przed inspekcją/auditem w jednostce 
produkcyjnej. W obydwu przypadkach audit dokumentacji może odbyć się maksymalnie 4 
tygodnie przed auditem w jednostce produkcyjnej. 
Moduł poza miejscem (produkcji) składa się z przeglądu w biurze dokumentacji przesyłanej przez 
producentów do JC przed inspekcją: dokumentacja powinna zawierać samoocenę, ocenę ryzyka, 
procedury wymagane w poszczególnych punktach kontrolnych, polan weterynaryjny dot. zdrowia, 
program badań laboratoryjnych itd. zgodnie z GR V5.2 cz.I pkt 5.1.2.1. 
Moduł na miejscu obejmuje proces produkcji, kontrolę pozostałych punktów z listy kontrolnej i 
weryfikację informacji uzyskanych podczas przeglądu dokumentów. 
W przypadku Opcji 2 i Opcji 1 dla wielu lokalizacji z SZJ Klient odpowiada za zapewnienie, że 
wszyscy producenci oraz wszystkie jednostki produkcyjne objęte zakresem certyfikacji spełniają 
wymagania certyfikacji przez cały czas. DQS przeprowadza inspekcję/audit w określonej próbce 
wszystkich producentów na podstawie zasad określonych w GRV5.2,cz.I, pkt. 5.2. 

Ocenę systemu i decyzja certyfikacyjna 
Po zakończeniu inspekcji/auditu i wstępnej weryfikacji dokumentacji, DQS przesyła Klientowi 
drogą elektroniczną Raport z inspekcji/auditu GLOBALG.A.P. 
Decyzję o przyznaniu/nieprzyznaniu certyfikacji Jednostka podejmuje w ciągu 28 dni od daty 
zakończenia inspekcji/ auditu lub od daty zaakceptowania dowodów działań korygujących 
podjętych w celu usunięcia stwierdzonych niezgodności. 
Po pozytywnej decyzji o certyfikacji, Klientowi zostaje wydany certyfikat GLOBALG.A.P. na okres 
12 miesięcy. Wydany certyfikat, na wniosek Klienta, może zostać przedłużony na kolejne 4 
miesiące (pod warunkiem ponownej rejestracji w bazie GLOBALG.A.P i ważnej umowy na 
przeprowadzenie procesu certyfikacji w okresie przedłużenia). 

Kolejne inspekcje / audity 
Standardowo inspekcje/audity odbywają się 1 raz na rok jako inspekcje/audity zapowiedziane, 
chyba że producent przystąpił do Programu korzyści lub został wybrany spośród wszystkich 
producentów certyfikowanych przez DQS jako 10%-owa próbka na dany rok do przeprowadzenia 
niezapowiedzianych inspekcji (dla opcji 1 i CoC) /auditów (SZJ) dla każdego zakresu. DQS 
powiadomi producenta o inspekcji niezapowiedzianej/ audicie nie wcześniej niż 48h przed 
rozpoczęciem inspekcji/auditu. W przypadku grupy producentów lub wielu lokalizacji z SZJ, 
informacja o wyborze lokalizacji/producentów którzy będą podlegali inspekcji w danym roku jest 
przekazywana najwcześniej 48h przed inspekcją danego producenta/ lokalizacji. W przypadku 
gdy producent został wybrany do próbki 10% w danym roku mogą być wykonane u niego 2 
inspekcje. Odstęp między wizytami to przynajmniej 30 dni. GRV5.2, cz.III pkt. 5.4.2.2. 
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