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Historia dokumentu 
 
Przegląd nr.  -   
Data zatwierdzenia 

Zmiany Dotyczy Data wdrożenia 

0.0 / 05-2011 Poprzednie wersje można znaleźć w 
zakładce History 

 01-01-2012 

0.1 / 09-2011 01-01-2012 

0.2 / 11-2012  01-03-2013 

 Zmiany redakcyjne: 
Wszystkie zmiany redakcyjne są 
wyszczególnione w zakladce factsheet 

Cały 
 dokument 

 

01-10-2014 

Od 1.10.215 obowiązuje tak zwane 
pozytywne oznakowanie dla pasz 
certyfikowanych GMP+. 
 

2.2 1-10-2015 

2.0 / 11-2015 Pozytywna deklaracja może być 
umieszczona na fakturze. 
 
Zwiększony wybór określeń statusu pasz 
zabezpieczonych 
 

Par. 2.2  
 
 

Załącznik 1 
(nowy) 

1-2-2016 
 
 

1-2-2016 

Pozytywna deklaracja wymagana dla dostaw 
na fermy inwentarza żywego. 
 
Pozytywna deklaracja wymagana przy 
dostawach usług: transportu fizycznego oraz 
składowania i przeładunków. 
 

Par. 2.2  
 
 
 

Par. 2.2 
Załącznik 1 

(nowy) 
 

01-10-2016 
 
 
 

01-10-2016 
 

3.0 / 09-2016 Specjalne wymagania dla oznakowania ole-
jów i tłuszczów są usuwane. 

Par. 2.3 01-03-2017 

https://gmpplus.org/pagina/3921/fsa-documents.aspx
https://gmpplus.org/pagina/6601/changes-fsa-modul-after-public-consultation-2014.aspx


 

 

 

 

Minimalne Wymogi Oznakowanie & Dostawa - BA 6 

Wersja PL: 1 marca 2017 3/9 

SPIS TREŚCI 
 

1 WPROWADZENIE .............................................................................................................. 4 

1.1 INFORMACJE OGÓLNE .......................................................................................................... 4 
1.2 STRUKTURA GMP+ FEED CERTIFICATION ......................................................................... 4 

2 WYMAGANIA ...................................................................................................................... 6 

2.1 INFORMACJE OGÓLNE .......................................................................................................... 6 
2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DEKLARACJI DLA PASZ I USŁUG .................................................. 6 
2.3 SPECJALNE WYMAGANIA DLA OZNAKOWANIA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW ................................. 7 

2.3.1 Niezdatne do użycia w łańcuchu żywnościowo-paszowym.................................... 7 
2.3.2 Dalsze przetworzenie konieczne dla zapewnienia zgodności z przepisami 

prawa dotyczącego żywności i paszy ..................................................................................... 7 
2.3.3 Pasze .............................................................................................................................. 8 

 



 

 

 

 

Minimalne Wymogi Oznakowanie & Dostawa - BA 6 

Wersja PL: 1 marca 2017 4/9 

1 WPROWADZENIE 

1.1 Informacje ogólne   

 
 
System GMP+ Feed Certification scheme został zapoczątkowany i rozwinięty w 
1992 roku przez holenderski przemysł paszowy w reakcji na różne, mniej lub 
bardziej poważne, przypadki skażenia materiałów paszowych.  Pomimo, że 
zainicjowany jako system krajowy, rozwinął się on w międzynarodowy system, 
którym zarządza firma GMP+ International we wspólpracy z wieloma 
zainteresowanymi stronami z wielu krajów. 
 
Chociaż system GMP+ Feed Certification scheme opracowano z perspektywy 
bezpieczeństwa pasz, w 2013 roku opublikowano pierwszy standard dotyczący 
zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej dla sektora pasz. W tym 
celu utworzono dwa moduły: GMP+ Feed Safety Assurance (koncentrujący się na 
bezpieczeństwie pasz) oraz GMP+ Feed Responsibility Assurance (zajmujący się 
sprawami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w odniesieniu 
do pasz).  
 
GMP+ Feed Safety Assurance to całościowy moduł zawierający standardy dla  
zapewnienia bezpieczenstwa pasz we wszystkich ogniwach łańcucha paszowego. 
Wykazanie właściwego zapewnienia bezpieczeństwa pasz stanowi „licencję na 
sprzedaż” w wielu krajach i na wielu rynkach, a uczestnictwo w module GMP+ FSA 
może to znakomicie ułatwić. W oparciu o praktyczne potrzeby, w standardach 
GMP+ FSA uwzględniono szereg elementów, takich jak wymogi zarządzania 
systemem bezpieczeństwa pasz, zasady HACCP, śledzenie drogi produktu, 
programy wymogów wstepnych, kompleksowe ujęcie całego łańcucha paszowego 
oraz system wczesnego ostrzegania (Eary Warning System). 
 

Rozwijając moduł GMP+ Feed Responsibility Assurance, firma GMP+ International 

uwzględnia oczekiwania uczestników GMP+. Sektor pasz dla zwierząt stoi przed 

wyzwaniem działania w sposób bardziej odpowiedzialny społecznie. Dotyczy to,  

dla przykładu, pozyskiwania soi i mączki rybnej od producentów i handlowców 

działających z uwzględnieniem potrzeb ochrony ludzi, zwierząt i środowiska 

naturalnego. Aby wykazać działanie w sposób odpowiedzialny społecznie przy 

produkcji oraz handlu, firma może uzyskać certyfikację w ramach GMP+ Feed 

Resposibility Assurance. Dzięki niezależnemu systemowi certyfikacji GMP+ 

International dostosowuje się do zapotrzebowania rynku. 

 
Wspólnie z partnerami GMP+, firma GMP+ International wypracowuje klarowne 
wymagania systemu Feed Certification. Organizacje certyfikujące są w stanie 
przeprowadzać certyfikację GMP+ w sposób niezależny. 

GMP+ International wspiera uczestników systemu GMP+ oferując praktyczne i 
przydatne informacje w formie dokumentów o charakterze poradników, baz danych, 
biuletynów, list pytań i odpowiedzi oraz organizując seminaria.   

1.2 Struktura GMP+ Feed Certification 

Dokumenty systemu GMP+ Certification scheme są podzielone na kilka grup. Na 
następnej stronie znajduje się schemat przedstawiający zawartość GMP+ Feed 
Certification scheme:  
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Wszystkie powyższe dokumenty są dostępne na stronie internetowej GMP+ 

International (www.gmpplus.org).  

 

Niniejszy dokument to aneks oznaczony GMP+ BA6 Minimalne Wymagania 

Oznakowanie & Dostawa,  który jest częścią modułu GMP+ FSA. 

 

 

  

B – documents
Dokumenty normatywne, aneksy i zapisy krajowe

A – documents
Ogólne wymogi uczestnictwa w GMP+ FC scheme

GMP+ Feed Certification scheme

Feed Safety Assurance Feed Responsibility Assurance

C – documents
Wymogi certyfikacyjne systemu GMP+ FC scheme

D – documents
Przewodniki pomocnicze dla firm przy wdrażaniu wymogów GMP+

http://www.gmpplus.org/
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2 Wymagania 

2.1 Informacje ogólne 

W standardach GMP+ znajduje się wymóg, aby uczestnik zapewnił zgodność 

oznakowania oraz dostawy dostarczanych przez niego pasz z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

Powinny także być spełnione obowiązujące wymogi prawne dotyczące sprzedaży 

produktów na cele inne niż żywnościowe bądź paszowe1. 

W następnych paragrafach podano szereg dodatkowych wymagań GMP+ 

odnośnie oznakowania oraz warunki, które winny być spełnione jeśli mają 

zastosowanie. 

2.2 Wymagania dotyczące deklaracji dla pasz i usług   

Ogólne 

Jeśli uczestnik wprowadza na rynek pasze lub dostarcza usługi (transport, 

składowanie i przeładunki) zabezpieczane w ramach jego GMP+ feed safety 

management system, status wprowadzanych na rynek pasz bądź dostarczanych 

usług musi zawsze być podany klientowi w formie pisemnej. Ma to zastosowanie w 

przypadku sprzedaży/dostawy do klientów certyfikowanych GMP+ lub klientów 

certyfikowanych w ramach innego systemu uznanego za ekwiwalentny z GMP+ FC 

scheme (patrz GMP+ BA10 Minimalne Wymogi dla Zakupów), jak również w 

przypadku dostawy do hodowców inwentarza żywego. 
 
Status pasz wprowadzanych na rynek  
Należy dokładnie przytoczyć treść jednego z określeń wymienionych w Załączniku 
1 niniejszego aneksu w kontrakcie sprzedaży, potwierdzeniu zamówienia, fakturze, 
na etykiecie lub w innej formie pisemnej. Pozytywna deklaracja musi być jasno i 
jednoznacznie powiązana z paszą wprowadzaną na rynek.  
 
Status dostarczanych usług: transport fizyczny, składowanie i przeładunki 
(obowiązuje od 1-10-2016) 
Należy dokładnie przytoczyć jedno z określeń wymienionych w Załączniku 1 
niniejszego aneksu w kontrakcie, potwierdzeniu zamówienia, fakturze, na etykiecie 
lub w innej formie pisemnej. Pozytywna deklaracja musi być jasno i jednoznacznie 
powiązana z dostarczaną usługą. 
 

 Wskazówka: 

Przedstawione powyżej wymogi oznakowania dotyczą – oczywiście – jedynie 

firm certyfikowanych GMP+. Dostawca nie certyfikowany GMP+, który sprzedaje 

pasze do klienta certyfikowanego GMP+ na podstawie procedury gatekeeper’a 

nie ma prawa znakować pasz jako zabezpieczanych GMP+. . 

 

Wskazówka: 

 Najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi dotyczące pozytywnej deklaracji 

są opublikowane w GMP+ D3.12 FAQ Pozytywna deklaracja. 

 

 

                                                
1 W krajach UE może to oznaczać wymagania systemu REACH oraz CLP (Classification, Labelling 
and Packaging). 
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2.3 Specjalne wymagania dla oznakowania olejów i tłuszczów  

W uzupełnieniu punktu 2.1 oraz 2.2, we wszystkich właściwych dokumentach, 

włącznie z kontraktami, fakturami oraz dokumentami przewozowymi musi 

znajdować się specjalne oznakowanie olejów i tłuszczów. Należy używać dokładnie 

podanych poniżej sformułowań. Istnieją 3 możliwości: 

 

2.3.1 Niezdatne do użycia w łańcuchu żywnościowo-paszowym 

“Nazwa towaru” oraz dodatkowo zapis: “niezdatny do użycia w łańcuchu 

żywnościowo-paszowym”. 

 

W kontraktach muszą znaleźć się następujące zapisy: Towar opisany poniżej i 

sprzedawany na podstawie niniejszego kontraktu sprzedaży nie może być użyty na 

cele „żywnościowe” lub „paszowe”. Kupujący zobowiązuje się nie używać tego 

towaru w żadnym możliwym zastosowaniu żywnościowym lub paszowym ani 

bezpośrednio, ani po jakimkolwiek dalszym jego przetworzeniu. W przypadku 

odsprzedaży, kupujący wyraża zgodę na umieszczenie niniejszej klauzuli w 

kontrakcie sprzedaży całości lub części towaru, z włączeniem tego zobowiązania. 

 

Wskazówka: 

Dotyczy to wszelkich produktów, które nie nadają się do użycia w żywności lub 

paszach. Dopuszcza się możliwość stosowania innych wymagań, wynikających z 

przepisów prawnych odnośnie oznakowania lub dostawy, kiedy firma (dla 

przykładu: rafineria) decyduje się na sprzedaż takiego produktu. Patrz także notka 

1 na dole strony.  

 

Uwaga: Chociaż moduł GMP+ FSA skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa 

pasz, te wymagania odnośnie oznakowania dotyczą tłuszczów & olejów nie 

przeznaczonych do pasz. Dla firmy, która zabezpiecza tłuszcze & oleje w ramach 

certyfikacji GMP+, obowiązkowe jest odpowiednie oznakowanie tłuszczów nie 

przeznaczonych na pasze jako takich.  

 

2.3.2 Dalsze przetworzenie konieczne dla zapewnienia zgodności z przepisami 

prawa dotyczącego żywności i paszy 

“Nazwa towaru” oraz dodatkowo zapis “wymaga dalszego przetworzenia dla 

zapewnienia zgodności z przepisami prawa oraz wymogami GMP+”.  

 

W kontraktach muszą znaleźć się następujące zapisy: Towar opisany poniżej i 

sprzedawany na podstawie niniejszego kontraktu sprzedaży nie stanowi „żywności„ 

ani „paszy”. Kupujący zobowiązuje się niniejszym nie używać tego towaru w 

żadnym możliwym zastosowaniu żywnościowym lub paszowym, ani bezpośrednio 

ani też bez jego dalszego przetworzenia. W przypadku odsprzedaży, kupujący 

wyraża zgodę na umieszczenie niniejszej klauzuli w kontrakcie sprzedaży całości 

lub części towaru, z włączeniem tego zobowiązania. 

 

Wskazówka 

Produkt może zostać użyty jedynie po jego dalszym przetworzeniu. Wyrażenie 

‘dalsze przetworzenie’ oznacza w szczególności ‘rafinację’ lub ‘fragmentację’. 

‘Mieszanie’ nie jest uważane za dozwolony krok dalszego przetworzenia.  
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Poza wyżej wymienionymi wymaganiami, mogą mieć zastosowanie także 

wymogi przepisów prawa. Dla przykładu: w Europie może być wymagana 

zgodność z Rozporządzeniem (WE) Nr 767/2009, aneks VII. 

2.3.3 Pasze 

“Nazwa towaru” zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dodatkowo określenie 

“Materiał paszowy”. Patrz odpowiednie przepisy prawne. 
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