ETAPY PROCESU CERTYFIKACJI GLOBALG.A.P.
1. Wnioskowanie o certyfikację
Producenci, zamierzający prowadzić działalność na zgodność z systemem GlobalG.A.P., muszą
złożyć stosowny komplet dokumentów: Wniosek o Certyfikację, Umowę (ofertę) wraz
z Załącznikiem nr 3. Producenci powinni przesłać w/w dokumenty na adres Bureau Veritas ul.
Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, z dopiskiem GlobalG.A.P.
2. Przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o certyfikację
Jednostka certyfikująca przyjmuje komplet dokumentów. Jeżeli wszystkie niezbędne dokumenty
zostały dostarczone do jednostki certyfikującej następuje objęcie zgłaszającego systemem kontroli.
Informacja ta jest przekazywana wnioskującemu za pośrednictwem bazy GlobalG.A.P.
3. Kontrola (ocena)
Jednostka certyfikująca przeprowadzi kontrolę u zgłaszającego. Na miejscu oceny zostanie
sporządzany w dwóch egzemplarzach raport z inspekcji/auditu. Raport jest podsumowaniem stanu
faktycznego, stwierdzonego w zakresie prowadzonej działalności. Jeden egzemplarz raportu wraz
z rekomendacją inspektora/auditora przekazywany jest do biura jednostki certyfikującej, drugi
pozostawiony u producenta.
4. Przegląd i podjęcie decyzji o certyfikacji
Raport sporządzony przez inspektora/auditora podlega przeglądowi, w ramach, którego dokonuje się
oceny, czy prowadzona działalność spełnia wymogi systemu GlobalG.A.P. Na podstawie przeglądu
podejmowana jest decyzja o udzieleniu lub odmowie certyfikacji.
5. Nadzór
W okresie ważności certyfikatu prowadzony jest nadzór w formie dodatkowych kontroli
niezapowiedzianych. O kontrole niezapowiedzianych producent zostanie poinformowany 2 dni
przed planowaną kontrolą.
6. Odwołania, skargi, sprawy sporne
W przypadku, gdy producent nie zgadza się z podjętą decyzją podczas kontroli ma on prawo
do złożenia skargi/odwołania w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.
7. Opłaty
W ramach prowadzonego procesu certyfikacji Jednostka certyfikująca wystawi fakturę końcową
zgodnie z cennikiem.

8. Poufność
Bureau Veritas zapewnia na każdym poziomie organizacji zachowanie poufności w zakresie
uzyskanych informacji oraz informacji wytworzonych/pozyskanych podczas działań
certyfikacyjnych (za wyjątkiem informacji publicznie udostępnianej przez Klienta lub gdy
uzgodniono to pomiędzy Bureau Veritas a Klientem).
Skontaktuj się z Bureau Veritas już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi z zakresu
certyfikacji w rolnictwie ekologicznym pozwalają spełnić wymogi prawne i zadowolić Klientów
Twojej firmy na całym świecie

