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Witamy 

Niniejszy dokument dotyczący systemu certyfikacji pasz pomaga przyczynić się do 

bezpieczeństwa pasz na całym świecie. Oceniając i przestrzegając wymagań określonych przez 

GMP+ International wraz z jej interesariuszami, dążymy do zapewnienia bezpiecznej i 

odpowiedzialnej paszy dla społeczności GMP+. Przeczytaj uważnie informacje zawarte w tym 

dokumencie 

Let’s make this work together! 

 

1. Cel dokumentu 

Niniejszy dokument zawiera stawki opłat na rok 2023 należnych GMP+ International od 

organizacji certyfikujących i firm certyfikowanych. Opłaty te stosuje się do organizacji 

certyfikujących mających prawo wystawiania firmom certyfikatów GMP+ w oparciu o system 

GMP+ Feed Certification Scheme z modułem GMP+ Feed Safety Assurance oraz modułem 

GMP+ Feed Responsibility Assurance. 

 

Dokument ten zawiera również stawki opłat od firm certyfikowanych GMP+ należnych GMP+ 

International zgodnie z przedmiotowym systemem certyfikacji.  

 

Zobowiązanie do uiszczenia opłat jest zapisane, z jednej strony, w kontraktach autoryzacyjnych 

zawartych pomiędzy organizacjami certyfikującymi a GMP+ International a, z drugiej strony, w 

kontraktach między organizacjami certyfikującymi a firmami certyfikowanymi GMP+. 

 

Taryfa zawiera także stawki opłat za inne usługi lub produkty od GMP+ International. 

 

Podstawowa zasada podwyżek taryfy to zapewnienie dochodów wystarczających na pokrycie 

wszystkich kosztów administrowania powyższymi systemami oraz związanych z tym działań 

pomocniczych.  

 

Wszystkie kwoty są podane netto (bez VAT). Przez GMP+ International rozumie się GMP+ 

International B.V.  
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2. Organizacje certyfikujące 

2.1. Opłaty podstawowe  

2.1.1 Organizacja certyfikująca przekaże GMP+ International roczną opłatę podstawową 

 zgodnie z Tabelą 1  

 

 Tabela 1: Taryfa opłat podstawowych (w euro) dla organizacji certyfikujących 

 

 Elementy GMP+ Feed Certification scheme 

a. opłata podstawowa 

b. korzystanie z aplikacji internetowej bazy danych  

c. za/ zakresy certyfikowania od 1 do 5  

d. za/ zakresy certyfikowania od 6 do 10  

e. za/ zakresy certyfikowania od 11 do 15  

f. za/ zakresy certyfikowania od 16 wzwyż  

g. za autoryzowanego audytora  

h. za critical location 

€ 1.435,00 

€ 965,00 

€ 1.020,00 

€ 840,00 

€ 600,00 

€ 357,00 

€ 144,00 

€ 2.400,00 

 

2.1.2 Organizacja certyfikująca jest obowiązana opłacić opłatę podstawową w kwietniu 2023 r. 

 Płatność będzie dokonana na podstawie faktury wystawionej przez GMP+ International, 

w terminie płatności 21 dni.  

 

2.1.3 Podana wcześniej opłata podstawowa (a.) w punkcie 2.1.1. Tabela 1 nie ma dotyczy 

organizacji certyfikujących zaaprobowanych przez inny system certyfikacji – uznawany 

przez GMP+ International – które jedynie zarejestrowały się w GMP+ International, aby 

uzyskać akceptację dla Zapisu Krajowego. We wszystkich innych przypadkach ten 

wyjątek nie ma zastosowania. Wymagane jest, aby taka organizacja certyfikująca 

zawarła porozumienie z GMP+ International. Uznawane systemy certyfikacji (wraz z 

zakresami) są wymienione w rozdziale 3 dokumentu TS 1.2 Zakupy. 

2.2. Inne opłaty  

2.2.1 Organizacja certyfikująca składająca wniosek o zatwierdzenie zgodnie ze CR 1.0 

Wymogi akceptacji, celem otrzymania licencji na przeprowadzanie certyfikacji GMP+ 

FSA i/lub GMP+ FRA, powinna uiścić opłatę dla GMP+ International przed 

rozpoczęciem oceny, zgodnie z punktem a. tabeli 2. Jeśli procedura zatwierdzania 

zostanie pozytywnie ukończona w ciągu 13 tygodni, opłata ta zostanie zwrócona.      

 

W przypadku gdy procedura zatwierdzania trwa dłużej niż 13 tygodni przy 

maksymalnym okresie 26 tygodni, kwota opłaty zgodna z punktem a. tabeli 2 jest 

należna ponownie. If the turnaround time of the approval procedure exceeds 26 

weeks, there will be no reimbursement. 
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Jeśli procedura zostanie zakończona w ciągu 26 tygodni z pozytywnym rezultatem,  

druga opłata zostanie zwrócona. 

 

Jeśli czas realizacji procedury zatwierdzania przekroczy 26 tygodni, opłaty nie będą 

zwracana. 

 

2.2.2  Organizacja certyfikująca zgłaszająca audytorów na egzamin winna zapłacić GMP+ 

International opłatę za każdego audytora i za zakres, zgodnie z punktem b. tabeli 2. 

 

Tabela 2: Taryfa opłat podstawowych (w euro) dla organizacji certyfikujących 

 

a.  zatwierdzenie organizacji certyfikujacej  € 1.760,00 

b.  zgłoszenie audytora na egzamin           € 108,00 

 

2.2.5 Organizacje certyfikujące winny przekazać opłatę od firm certyfikowanych do GMP+ 

International opłatę zgodnie z par. 3.  Zazwyczaj GMP+ International wysyła fakturę 

dwa miesiące po wystawieniu certyfikatu oraz w odpowiednim miesiącu każdego 

kolejnego roku obowiązywania ważności certyfikatu. Jako data referencyjna używana 

jest data końca ważności certyfikatu. Jeśli po wystawieniu pierwszego certyfikatu, 

dodany zostaje kolejny zakres / certyfikat, stosuje się każdego roku miesiąc 

analogiczny do miesiąca  końca jego ważności.  

 

2.2.6 Należności wymienione w punktach 2.1.1 do 2.2.3 winny być przekazane na konto 

GMP+ International w ciągu 21 dni po otrzymaniu faktury. 
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3. Firmy certyfikowane  

3.1. Informacje ogólne 

 

3.1.1 Firma certyfikowana, o której mowa w rozdziale 1 ma obowiązek uiszczać roczną opłatę 

dla GMP+ International, zgodnie ze stawkami podanymi poniżej. Firma certyfikowana 

przekazuje tę opłatę za pośrednictwem organizacji certyfikującej, z którą powinna 

podpisać porozumienie o przekazywaniu do GMP+ International opłat zgodnie z zapisami 

par. 3.2. 

 

3.1.2. Jeśli certyfikacja firmy obejmuje kilka obszarów działania (zakresów) lub kilka 

standardów, dla każdego kolejnego zakresu obowiązuje opłata w wysokości 40% 

właściwej opłaty. W przypadku certyfikacji dla więcej niż 5 zakresów na lokalizację firmy, 

dla każdego dodatkowego obszaru stosowania (zakresu) należność wynosi 10% 

obowiązującej stawki. W takich przypadkach obowiązuje najwyższa opłata w całości, a 

bonifikata dotyczy niższych opłat.  

3.2. Firmy certyfikowane GMP+ 

Firmy certyfikowane GMP+ są obowiązane wnosić opłaty podstawowe zgodnie z Tabelą 3 dla 

każdej lokalizacji (zakładu) i dla odpowiednich zakresów działania.   

 

Table 3: Stawki opłat podstawowych dla firm certyfikowanych (w euro) za zakres 

 

 

Stawka standardowa   

 

 

za lokalizację 

Zakres 1 € 282,50 

Zakres 2 do 5  (patrz wyjaśnienie par. 3.1.2) € 113,00 

Zakres 6 i następne (patrz wyjaśnienia par. 3.1.2) € 28,25 

Wariant / Inna stawka za lokalizację / STATEK 

Transport pasz dla zwierząt, transport drogowy ≤ 2 mw. € 120,00 

Sprzedaż do ferm inwentarza żywego € 49,00 

Transport pasz dla zwierząt, transport śródlądowymi  

drogami wodnymi 
€ 49,00 
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Wielozakładowa  

Stawka 

stopniowana 

lokalizacje 

1 do 5 

lokalizacje 

6 do 10 

lokalizacje 

11 do 15 

lokalizacje 

16 do 40 

lokalizacje 

41 do 60 

lokalizacje 

61 do 80 

lokalizacje 

>80 

Handel  € 282,50 € 211,50 € 142,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 

Transport  € 282,50 € 211,50 € 142,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 

Frachtowanie  € 282,50 € 211,50 € 142,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 € 85,00 

Przechowywanie 

oraz  

przeładunek 

€ 282,50 € 211,50 € 142,00 € 85,00 € 60,00 € 43,00 € 24,50 

Sprzedaż do ferm  

inwentarza  

żywego 

€ 49,00 € 37,00 € 24,50 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 

Transport pasz dla 

zwierząt, transport 

śródlądowymi 

drogami  

wodnymi 

€ 49,00 € 37,00 € 24,50 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 

 

 

 Tip: 

Firma podlega certyfikacji w zakresie Handel jeśli handluje paszami, których sama nie wyprodukowała. 

Sprzedaż pasz dla zwierząt produkcji własnej jest objęta zakresem Produkcja.  

 

W zakresie Transport istnieje rozróżnienie pomiędzy małymi firmami do (≤) 2 pracowników, a tymi z 

większą liczbą (>2) pracowników. Organizacja certyfikująca powinna poinformować GMP+ International 

o liczbie pracowników w certyfikowanej firmie. Jeśli tego nie zrobi, zostanie zastosowana stawka 

maksymalna.  

 

Obok firm transportowych istnieją także indywidualni przewoźnicy (zwykle właściciel ciągnika będący 

także kierowcą) działający w oparciu o własny regulamin lub bez niego. Taka działalność jest 

uwzględniona w zakresie: Transport pasz dla zwierząt. 

 

Stosowanie tak zwanej stawki stopniowanej dla firm wielozakładowych jest możliwe jedynie, jeśli 

spełnione są odpowiednie wymogi GMP+, określone w Appendix 4 dokumentu CR 2.0 Ocena i 

certyfikacja / Appendix 2 CR 3.0 Ocena i certyfikacja - zakresy dodatkowe. W związku z tym Organizacja 

Certyfikująca musi zapewnić prawidłowe informacje dla zarejestrowania w bazie danych GMP+ 

International. 
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4. Inne firmy 

Poza firmami certyfikowanymi w ramach powyżej omawianych systemów, istnieją również 

firmy powiązane w różny sposób z GMP+ International. 

4.1. Uczestnicy certyfikowani w systemie QS  

Firma certyfikowana w systemie QS, zgłoszona do akceptacji przez modułu GMP+FSA winna 

wnieść do GMP+ International roczną opłatę rejestracyjną zgodnie z zapisami poniżej. 

Należność winna być przekazana do GMP+ International w ciągu 21 dni od daty faktury. 

 

Firmy certyfikowane w systemie QS Za lokalizację 

Produkcja pasz pełnoporcjowych  € 282,50 

Produkcja premiksów  € 282,50 

 

Jeśli certyfikacja dla danej lokalizacji obejmuje kilka zakresów działania, dla każdego 

dodatkowego zakresu stawka wynosi 40% właściwej opłaty rejestracyjnej. W takim przypadku 

najwyższa opłata jest liczona w całości, a bonifikata dotyczy niższych opłat. 

4.2. Uczestnicy certyfikowani w systemie pastus+  

Firma certyfikowana w systemie pastus+, zgłoszona do akceptacji przez modułu GMP+FSA 

winna wnieść do GMP+ International roczną opłatę rejestracyjną na pokrycie związanych z 

tym kosztów, zgodnie z zapisami poniżej. Należność winna być przekazana do GMP+ 

International w ciągu 21 dni od daty faktury. 

 

Firmy certyfikowane w systemie pastus+ Za lokalizację 

Produkcja materiałów paszowych € 282,50 

Produkcja mieszanek paszowych € 282,50 

Handel paszami dla zwierząt € 282,50 

Przechowywanie i przemieszczanie pasz € 282,50 

Transport pasz dla zwierząt, transport drogowy € 282,50 

 

Jeśli certyfikacja dla danej lokalizacji obejmuje kilka zakresów działania, dla każdego 

dodatkowego zakresu stawka wynosi 40% właściwej opłaty rejestracyjnej. W takim przypadku 

najwyższa opłata jest liczona w całości, a bonifikata dotyczy niższych opłat.  

 

  



 

gmpplus.org 

At GMP+ International, we believe 

everybody, no matter who they 

are or where they live, should have 

access to safe food. 

GMP+ International 

Braillelaan 9 

2289 CL Rijswijk 

The Netherlands 

t. +31 (0)70 – 307 41 20 (Office) 

 +31 (0)70 – 307 41 44 (Help Desk) 

e. info@gmpplus.org 

Klauzula odpowiedzialności: 

 

        Niniejsza publikacja została opracowana celem dostarczenia stronom zainteresowanym 

informacji o standardach GMP+. Publikacja będzie regularnie aktualizowana. 

        GMP+ International B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości w 

publikacji. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© GMP+ International B.V.  

Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tej publikacji mogą być przeglądane na 

ekranie, kopiowane oraz drukowane wyłącznie na użytek własny, niekomercyjny. Wszelkie inne 

użycie wymaga wcześniejszej pisemnej zgody GMP+ International B.V. 

 


