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Nadzór nad dokumentem 
 
Standard IP-CERT jest dokumentem nadzorowanym przez Zespół Techniczny, powołany przez właściciela standardu:  
Centrum Doradczo-Szkoleniowego QUALITY z siedzibą przy ul. Walońskiej7/4 , 50-413 Wrocław. Wszystkie 
informacje użyte w standardzie zostały podane w dobrej wierze, jednak właściciel standardu nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne błędy lub pominięcia w jego treści, a także za problemy wynikłe z jego użytkowania. 
Żadna część tego dokumentu (zarówno treść, jak i znaki graficzne) nie może być powielana w jakiejkolwiek formie 
bez pisemnej zgody właściciela standardu. Jakiekolwiek zmiany w tym dokumencie wymagają akceptacji właściciela 
standardu. Wszelkich informacji na temat niniejszego standardu oraz jego statusu udziela właściciel standardu. 
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A. Wprowadzenie 
 
Niniejszy standard IP-CERT określa program IP NON-GMO, zawierający wytyczne do  
projektowania i oceny systemów zapewnienia tożsamości (ang. Identity Preservation) 
genetycznej żywności, pasz i nasion. Program certyfikacji ma na celu obiektywną weryfikację 
procesów produkcji wyrobów niezmodyfikowanych genetycznie pod kątem zapewnienia ich 
tożsamości na każdym etapie procesu produkcyjnego. 
 
Certyfikacja programu IP NON-GMO zgodnego ze standardem IP-CERT potwierdza, że dana 
organizacja wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w zakresie 
zgodności z wymogami: 
 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1829/2003 z 2003 roku w 
sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 

 
 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1830/2003 z 2003 roku 

dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych 
wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego 
Dyrektywę 2001/18/WE 

 
Organizacja ubiega się o certyfikat programu IP NON-GMO, potwierdzający spełnienie 
wymagań standardu IP-CERT. Dopuszcza się interpretację jego wymagań w zależności od 
zakresu prowadzonej działalności czy charakteru procesu produkcyjnego danej organizacji. 
 
Program IP NON-GMO zgodny ze standardem IP-CERT, stosuje się do oceny Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności nadzorującego obecność GMO w procesach 
organizacji, nie zaś w zakresie oceny jakości czy bezpieczeństwa żywności konkretnej partii 
wyrobu. 
 
Program IP NON-GMO zgodny ze standardem IP-CERT może być realizowany w jednej 
organizacji lub w łańcuchu dostaw. 
 

B. Definicje 
 

Do celów niniejszego dokumentu zastosowanie mają terminy i definicje podane w ISO 
9000:2006, ISO 22000:2005 oraz w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
Nr 1829/2003 i 1830/2003, które rozszerzono o następujące: 
 
Standard IP-CERT – standard określający wytyczne do projektowania i oceny programów 
zapewnienia tożsamości genetycznej  żywności, pasz i nasion. 
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Program IP NON-GMO – ogół działań prowadzących do zapewnienia genetycznej tożsamości 
żywności, pasz i nasion w łańcuchu produkcyjnym. 
 
PCR - (ang. Polymerase Chain Reaction) metoda powielania łańcuchów DNA w warunkach 
laboratoryjnych, polegająca na reakcji łańcuchowej polimerazy DNA w wyniku wielokrotnego 
podgrzewania i oziębiania. Pozwala na wykrycie modyfikacji genetycznych poprzez 
wzmocnienie poszczególnych sekwencji DNA organizmu. 
 
ELISA - (ang. enzyme-linked immuno sorbent assay) test umożliwiający wykrywanie antygenów 
za pomocą rozpoznających je przeciwciał. Służy on do wykrycia określonych białek w badanym 
materiale z użyciem przeciwciał poliklonalnych lub monoklonalnych skoniugowanych z 
odpowiednim enzymem. 
 

C. Proces certyfikacji 
 

1. Wybór Audytorów 
 
1.1. Audytorzy programu IP NON-GMO, będą prowadzić audyty zgodnie z PN-EN ISO 

19011:2012 
 
1.2. Właściciel standardu IP-CERT zobowiązuje się do wyboru właściwych i odpowiednio 

przeszkolonych audytorów 
 
1.3. Właściciel standardu IP-CERT zobowiązuje się do monitorowania jakości sprawozdań 

sporządzanych przez każdego audytora oraz podejmowania odpowiednich działań, gdy 
raporty nie spełniają wymogów. 

 
1.4. Audytorzy programu IP NON-GMO nie mogą, w terminie dwóch lat przed audytem, 

podejmować żadnych konsultacji i / lub dedykowanych szkoleń u klienta audytu 
 
1.5. Audytorzy delegowani do audytu powinni być zatwierdzeni przez właściciela standardu 

IP-CERT 
 
1.6. Audytorzy powinni posiadać wykształcenie wyższe w rolniczych (przyrodniczych) lub 

technicznych kierunkach. Audytorzy powinni posiadać minimum 3 letnie doświadczenie 
zawodowe w sektorze spożywczym. 

 
1.7. Audytorzy powinni znać i rozumieć standard IP-CERT i posiadać wiedzę na temat 

żywienia i / lub sektorów żywnościowych związanych z GMO. 
 
1.8. Audytorzy powinni być przeszkoleni w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem 

żywności, takich jak np. ISO 22000, IFS, BRC, GMP+, GLOBALGAP, HACCP. 
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1.9. Audytorzy powinni posiadać doświadczenie audytorskie lub obserwatorskie w 
odpowiednich systemach zarządzania, jak ISO 9001, ISO 22000, IFS, BRC, GMP+, 
GLOBALGAP, HACCP itp. 

 

2. Czas trwania i częstotliwość audytów 
 

2.1. Każdy oddział organizacji musi być audytowany. 
 
2.2. Audyty będą wykonywane w 3-letnim cyklu, w następującej kolejności: audyt 

certyfikujący, pierwszy audyt nadzoru, drugi audyt nadzoru. Pierwszy audyt nadzoru 
powinien mieć miejsce w ciągu 12 miesięcy od daty certyfikacji. Drugi audyt nadzoru 
odbędzie się w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego audytu nadzoru. Audyt 
recertyfikujący powinien odbyć się co najmniej na 4 tygodnie przed datą wygaśnięcia 
certyfikatu. Po 3 latach cyklu cały proces certyfikacji jest powtarzany. Certyfikat zostanie 
wydany przez właściciela standardu IP-CERT z okresem ważności 3 lata, licząc od daty 
audytu. 

 
2.3. Okres ważności certyfikatu będzie przedłużony o maksymalnie trzy lata za każdym 

razem gdy wygasa, chyba że certyfikowana organizacja anuluje umowę w formie 
pisemnej, co najmniej na trzy miesiące przed upływem okresu ważności certyfikatu. Jeśli 
organizacja nie zgodzi się na przeprowadzenie audytu nadzoru w odpowiednim terminie, 
certyfikacja zostanie zakończona. 

 
2.4. Audyty przeprowadzane będą najwcześniej na 4 tygodnie przed planowanym terminem 

audytu, jednak nie później niż 365 dni od daty ostatniego audytu. Audyty mogą mieć 
miejsce tylko w okresach produkcyjnych. Terminy audytów są określone co najmniej 8 
tygodni wcześniej. Właściciel standardu IP-CERT powinien upewnić się, że audytowana 
organizacja potwierdziła termin audytu. 

 
2.5. Czas trwania audytu „poza firmą” nie może być dłuższy niż 50% czasu trwania audytu 

łącznie, chyba że w umowie uzgodniono inaczej. Na czas trwania audytu „poza firmą” 
składa się: 

 
•  Czas przygotowania 

 
•  Wstępna ocena dokumentów 

 
•  Wstępne wizyty 

 
•  Działania administracyjne 

 
•  Pisanie raportu 

 
2.6. Czas trwania audytu „na miejscu” to czas rzeczywisty, spędzony w organizacji podczas 

audytu. Czas audytu „na miejscu” wynosi 1 dzień. 
 



 

© IP-CERT * IP NON-GMO Standard  V1.2P 11.12.2013 * Wszelkie prawa zastrzeżone. 7

2.7. Czas przewidziany na ocenę działań naprawczych będzie ustalany indywidualnie w 
zależności od niezgodności ustalonych podczas poprzedniego audytu. 

 
2.8. Niektóre czynniki mogą wpłynąć na zwiększenie lub zmniejszenie czasu trwania audytu. 

Do tych czynników zalicza się: 
 

•  wielkość organizacji 
 

•  liczba oddziałów zawartych w zakresie certyfikacji 
 

•  różnorodność wyrobów 
 

•  złożoność procesu 
 

•  ilość niezgodności stwierdzonych podczas poprzedniego audytu 
 
2.9. Uzasadnienie czasu trwania audytu powinno być zatwierdzone przez właściciela 

standardu IP-CERT. 

3. Zgłoszenie do certyfikacji 
 
3.1. Kiedy organizacja uważa, że jest gotowa do certyfikacji powinna wypełnić formularz 

zgłoszeniowy i odesłać go do właściciela standardu IP-CERT. Formularz zgłoszeniowy 
zawiera informacje na temat zakresu działalności organizacji oraz inne informacje 
kluczowe. Informacje te są wykorzystywane do określenia zakresu programu certyfikacji. 

4. Audyt wstępny 
 
4.1. W pierwszym etapie certyfikacji zaleca się, aby organizacja przeprowadziła samoocenę 

systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności na zgodność ze standardem IP-CERT, 
aby upewnić się, że rozumie jego wymagania i posiada odpowiednie rozwiązania 
systemowe zapewniające spełnienie wymogów. 
 

4.2. Opcjonalnie, organizacja może zażądać, aby audytorzy programu IP NON-GMO 
przeprowadzili audyt wstępny jako analizę luk, w celu identyfikacji wszelkich dalszych 
prac, które mogą być wymagane przed audytem certyfikującym. Właściciel standardu IP-
CERT zaznacza, że audyt wstępny nie prowadzi do certyfikacji niezależnie od wyniku. 
Podczas audytu wstępnego audytor może wyjaśnić, co standard IP-CERT przewiduje w 
odniesieniu do jego wymagań, ale nie może oferować konkretnego rozwiązania dla 
organizacji, w której zgodność nie jest wykazana. 
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5. Proces certyfikacji 
 
5.1. Audyty powinny obejmować cały zakres certyfikacji podczas pierwszego audytu oraz 

ocenę wdrożonych planów działań naprawczych podczas następnych audytów. 
 

5.2. Audytorzy programu IP NON-GMO powinni dostarczyć audytowanej organizacji raport z 
audytu w ciągu 2 tygodni od daty audytu. 

 
5.3. W przypadku stwierdzonych podczas audytu niezgodności, audytowana organizacja 

zobowiązana jest opracować i przekazać audytorowi programu IP NON-GMO plan 
działań naprawczych w ciągu 2 tygodni od otrzymania raportu z audytu. Jeśli okres ten 
zostanie przekroczony, cały proces certyfikacji jest powtarzany. Plan działań powinien 
być zatwierdzony przez audytora programu IP NON-GMO. 

 
5.4. Jeśli liczba lub charakter wszystkich niezgodnościami budzi wątpliwości co do 

skuteczności systemu zarządzania, procedur itp. audytor programu IP NON-GMO może 
przeprowadzić kolejny audyt na miejscu w celu zweryfikowania działań naprawczych. 

 
5.5. Wszystkie dokumenty wymagane w procesie certyfikacji powinny być dostępne w języku 

polskim lub angielskim. Jeśli nie jest to możliwe, audytowana organizacja ma obowiązek 
zapewnić tłumaczenie wszystkich dokumentów i formularzy związanych z programem. 
Audytowana organizacja powinna zagwarantować, że to tłumaczenie jest identyczne z 
oryginałem w zakresie danych, dokumentów i formularzy stosowanych na miejscu. Na 
prośbę audytora najważniejsze dokumenty powinny być dostarczone przed terminem 
audytu. 

 
5.6. Wszystkie raporty z audytu / check-lista / formularze itp. mają charakter ściśle poufny. 

6. Wydawanie certyfikatów 
 
6.1. Właściciel standardu IP-CERT prowadzi bazę danych o certyfikowanych organizacjach 

wraz z ich statusem. 
 

6.2. Certyfikat IP NON-GMO, potwierdzający spełnienie wymagań standardu IP-CERT, 
będzie wydany w języku polskim i/lub angielskim w ciągu maksymalnie 4 tygodni od daty 
audytu certyfikującego. Decyzja w sprawie wydania certyfikatu będzie dokonywana przez 
osoby niezależne od procesu audytu. Jeżeli decyzja jest pozytywna oraz wymagania 
techniczne i formalne zostały spełnione, właściciel standardu IP-CERT wydaje certyfikat 
zawierający: 

 
•  Nazwę i adres audytowanej organizacji 

 
•  Zakres certyfikacji oraz stopień zgodności 

 
•  Nazwę i adres właściciela standardu IP-CERT 
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•  Logo standardu IP-CERT jako potwierdzenie skutecznego wdrożenia programu IP NON-

GMO 
 

•  Nazwę i wersję standardu 
 

•  Datę wydania i okres ważności certyfikatu 
 
•  Nr certyfikatu 

7. Audyt na miejscu 
 
Audyt na miejscu obejmuje: 
 

•  Spotkanie otwierające w celu potwierdzenia planu audytu 
 

•  Analizę systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i dokumentacji procesowej 
 

•  Ocenę infrastruktury i wykonywanych operacji 
 

•  Spotkanie zamykające w celu przedstawienia ogólnych wniosków z audytu. Umożliwia to 
organizacji rozpoczęcie prac nad działaniami naprawczymi bez zbędnej zwłoki. 

8. Stopnie zgodności 
 
8.1.  Istnieją 3 stopnie oceny spełnienia wymagań standardu IP-CERT: 
 
 

Stopień oceny Poziom zgodności Ilość punktów 

A Pełna zgodność ≥ 90% 

B Prawie pełna zgodność ≥ 70% 

C Wymagania nie zostały 
spełnione 

Wymagania nie zostały 
spełnione 

 
 
8.2. Jeżeli wynik audytu nadzoru jest wyższy niż wynik audytu certyfikującego i wpływa to na 

stopień oceny, poziom zgodności na certyfikacie zostanie podniesiony do wyższego.  
 
8.3. Jeżeli wynik audytu nadzoru jest niższy niż wynik audytu certyfikującego i wpływa to na 

stopień oceny, poziom zgodności na certyfikacie zostanie obniżony do niższego.  
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9. Niezgodności 
 
9.1. Niezgodności są kwalifikowane do jednej z trzech kategorii: 
 

a. Duża niezgodność jest stwierdzona 
 

•  gdy stwierdzono brak lub całkowite nieprzestrzeganie procedury wymaganej w 
ramach badanej części systemu. 
 

•  tam, gdzie może to powodować poważną szkodę dla klienta 
 

b. Mała niezgodność jest stwierdzona 
•  gdy zaobserwowano pojedyncze uchybienie, w odniesieniu do ocenianej 

procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności 
 

•  gdy nie może powodować szkody dla klienta 
 

c. Obszar do doskonalenia (ODD) 
 

•  Nie powoduje rzeczywistej awarii systemu, ale prawdopodobnie mogłoby, gdyby 
nie dokonano usprawnień 

 
9.2. Skala oceny istotności niezgodności: 
 
Skala oceny istotności niezgodności 

Dotkliwość niezgodności 
1 2 3 4 5 

 
 

Nieistotny Nieznaczny Umiarkowany Wysoki Ciężki 

1 Bardzo mało 
prawdopodobne ODD ODD Mała 

niezgodność 
Mała 
niezgodno
ść

Mała 
niezgodność 

2 Mało 
prawdopodobne ODD Mała 

niezgodność 
Mała 
niezgodność 

Mała 
niezgodno
ść

Mała 
niezgodność 

3 Możliwe Mała 
niezgodność 

Mała 
niezgodność 

Mała 
niezgodność 

Mała 
niezgodno
ść

Mała 
niezgodność 

4 Prawdopodobne Mała 
niezgodność 

Mała 
niezgodność 

Mała 
niezgodność 

Duża 
niezgodno
ść

Duża 
niezgodność 

Pr
aw

do
po

do
bi

eń
st

w
o 

w
ys

tą
pi

en
ia

 

5 Bardzo 
prawdopodobne 

Mała 
niezgodność 

Mała 
niezgodność 

Mała 
niezgodność 

Duża 
niezgodno
ść

Duża 
niezgodność 

ODD - dotkliwość i prawdopodobieństwo są na tyle niskie, że nie mają istotnego wpływu na System 
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności 
Mała niezgodność - Pojedyncze wystąpienie awarii systemu, nie może powodować szkody dla klienta 
lub pozwu / poważnej reklamacji. 

Duża niezgodność - Poważna awaria procesu, która może spowodować poważną szkodę dla klienta 
skutkującą utratą kontraktu lub roszczeniem. 
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10.  Zarządzanie niezgodnościami 
 
10.1. Duża niezgodność 

 
Plan działań naprawczych wysyłany jest do audytora i oceniany w ciągu 14 dni od 
zidentyfikowania niezgodności. Audytor w ciągu 14 dni oceni podjęte działania i poinformuje o 
tym audytowanego. Ocena ta jest przeprowadzana przez audytora, który stwierdził niezgodność. 
Jeśli to konieczne, może być również przeprowadzony dodatkowy audyt. 
 
10.2. Mała niezgodność 

 
Plan działań naprawczych przygotowywany jest przez audytowaną organizację. Podjęte 
działania powinny być wdrożone do czasu kolejnego audytu. Oceniane są przez audytora 
podczas następnego audytu.  
 
10.3. Obszar do doskonalenia (ODD) 

 
ODD powinien być wdrożony do czasu kolejnego audytu. 
 
10.4. Audytor programu IP NON-GMO dokonuje przeglądu raportu oraz otrzymanego planu 

działań naprawczych przed wystawieniem lub przedłużeniem certyfikatu dla aplikującej 
organizacji. 

 
10.5. W przypadku poważnych niezgodności w okresie certyfikacji, o których właściciel 

standardu IP-CERT ma powody sądzić, że istnieje poważne zagrożenie dla 
przestrzegania programu IP NON-GMO, właściciel standardu IP-CERT ma prawo do 
natychmiastowego wycofania certyfikatu, aż problem zostanie rozwiązany i ponowna 
ocena zostanie wykonana z wynikiem pozytywnym. 

11.  Sankcje 
 
Tak długo, jak organizacja nie jest certyfikowana lub jej certyfikacja została zawieszona z 
powodu niezadowalających wyników w trakcie audytu lub z innych powodów, organizacja nie 
może posługiwać się certyfikatem na zgodność ze standardem IP-CERT. 

12.  Obowiązki 
 
12.1. Certyfikowana organizacja zobowiązana jest do przestrzegania wymagań zawartych w 

umowie podpisanej z właścicielem standardu IP-CERT. 
 

12.2. Certyfikowana organizacja zobowiązana jest do pełnej współpracy w zakresie audytów i 
nadzorów. 
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12.3. W przypadku zmian i aktualizacji do nowej wersji standardu IP-CERT, certyfikowana 
organizacja powinna dostosować się do nowych wymagań w terminie 6 miesięcy od daty 
ich publikacji, chyba że krótszy okres jest wymagany przez właściciela standardu IP-
CERT. 

13.  Poufność 
Właściciel standardu IP-CERT zapewnia poufność informacji o organizacji w trakcie 
prowadzenia procesu certyfikacji. Żadne poufne informacje dotyczące danej organizacji nie 
zostaną ujawnione osobom trzecim bez pisemnej zgody uczestnika. 

14. Zawieszenie certyfikacji 
 
14.1. Jeśli certyfikowana organizacja nie przedstawi zadowalających i obiektywnych dowodów 

działań naprawczych w celu wyeliminowania niezgodności, certyfikat może być 
zawieszony lub cofnięty. 

 
14.2. Jeśli właściciel standardu IP-CERT otrzyma informacje o okolicznościach, które budzą 

wątpliwości co do zdolności certyfikowanej organizacji w zakresie spełnienia wymagań, 
właściciel standardu IP-CERT może zwrócić się do organizacji o przesłanie dalszych 
informacji w celu wyjaśnienia sytuacji. 

 
14.3. Jeśli nie uda się otrzymać zadowalającego wyjaśnienia lub gwarancji spełnienia 

wymagań, właściciel standardu IP-CERT może zawiesić lub cofnąć certyfikat. 
 
14.4. Organizacja może również zdecydować się na wycofanie z programu certyfikacji za 

pośrednictwem formalnego wniosku, jednak dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi. 

15. Skargi i odwołania 
 
15.1. Organizacja ma prawo do składania zażaleń na temat programu certyfikacji, audytu lub 

właściciela standardu IP-CERT. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, z 
wyszczególnieniem rodzaju skargi. Reklamacje należy składać do właściciela standardu 
IP-CERT. 

 
15.2. Jeżeli organizacja nie zgadza się z decyzją o certyfikacji, ma prawo do odwołania. 

Odwołanie składa się na piśmie do właściciela standardu IP-CERT w ciągu 14 dni od 
dnia powiadomienia o decyzji będącej przedmiotem odwołania. Odwołanie będzie 
rozpatrzone w ciągu 1 miesiąca od powiadomienia. 
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D. Wymagania dotyczące Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Żywności w zakresie nadzoru nad 
obecnością GMO 
 
1. Wymagania ogólne 
 
Organizacja powinna posiadać wdrożony i skutecznie utrzymywany System Zarządzania 
Bezpieczeństwem Żywności nadzorujący obecność GMO. Zakres tego systemu powinien 
obejmować wszystkie kluczowe obszary działalności organizacji mogące mieć wpływ na 
obecność GMO w wyrobie. 
 
2. Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w zakresie nadzoru 

nad obecnością GMO 
 
2.1. Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w zakresie 

nadzoru nad obecnością GMO powinna zawierać niezbędne procedury, instrukcje i 
zapisy potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań niniejszego standardu. Może 
ona być częścią innego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (IFS, 
BRC, ISO 22000, ISO 9001, GMP+, HACCP lub pokrewne). 

 
2.2. Organizacja powinna posiadać politykę bezpieczeństwa żywności, w której jasno 

określone zostało jej zaangażowanie w produkcję wyrobów niezmodyfikowanych 
genetycznie. Polityka powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za 
zarządzanie organizacją, jak również regularnie aktualizowana. 

 
2.3. Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności nadzorującego 

obecność GMO powinna być nadzorowana, a wszelkie zapisy powinny być 
przechowywane co najmniej 5 lat. 

 
2.4. Pracownicy zaangażowani w funkcjonowanie Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Żywności w zakresie nadzoru nad obecnością GMO powinni mieć 
dostęp do dokumentacji systemowej. 

 
3. Przeglądy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w zakresie nadzoru nad 

obecnością GMO 

3.1. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w zakresie nadzoru nad 
obecnością GMO powinien podlegać rocznym przeglądom, przeprowadzanym przez 
kierownictwo organizacji, w celu zapewnienia jego ciągłości, adekwatności i 
skuteczności funkcjonowania. 
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3.2. W trakcie przeglądu należy poddać ocenie aktualność polityki bezpieczeństwa 
żywności, potrzeby zmian i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Żywności w zakresie nadzoru nad obecnością GMO. 

4. Zaangażowanie i zasoby 
 
Kierownictwo organizacji powinno udokumentować dowód swojego zaangażowania w 
opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności nadzorującego 
obecność GMO oraz zapewnić dostępność odpowiednich zasobów do jego realizacji. 
 
5. Odpowiedzialność 

5.1. Organizacja powinna dokładnie określić odpowiedzialność w ramach Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w zakresie nadzoru nad obecnością GMO. 
Wskazane w dokumentacji osoby powinny w praktyce zajmować się sprawami 
związanymi z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w 
zakresie nadzoru nad obecnością GMO, mieć adekwatną wiedzę na jego temat i 
odpowiednie kompetencje. Organizacja powinna zapewnić odpowiedni program 
szkoleń w tym zakresie. 

5.2. Organizacja powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za koordynację Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w zakresie nadzoru nad obecnością GMO. 
Osoba ta powinna wykazywać się odpowiednim doświadczeniem i wiedzą na temat 
wymagań. 

6. Komunikacja 

6.1. Organizacja powinna mieć określone kanały komunikacji z dostawcami i klientami na 
temat bezpieczeństwa swoich wyrobów i surowców w zakresie GMO. 

 
6.2. W organizacji powinny sprawnie działać kanały komunikacji wewnętrznej dotyczące 

kwestii związanych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w zakresie 
nadzoru nad obecnością GMO, np. zebrania, prezentacje wyników, tablice 
informacyjne, poczta elektroniczna, intranet, strony internetowe, komunikatory, 
gazetka informacyjna, ogłoszenia, pisma, itp. 
 

7. Schematy procesów i specyfikacje 
 

7.1. Organizacja powinna mieć udokumentowane schematy procesów 
produkcyjnych/technologicznych obejmujące produkcję wszystkich wyrobów o 
statusie NON-GMO. 

 
7.2. Dla wszystkich surowców i wyrobów gotowych powinny być aktualne specyfikacje 

zawierające informacje o maksymalnych limitach krytycznych modyfikacji 
genetycznych. 
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8. Analiza zagrożeń 
 

8.1. Organizacja powinna mieć udokumentowaną analizę zagrożeń dla potencjalnych 
zanieczyszczeń krzyżowych wyrobów o statusie NON-GMO z innymi wyrobami lub 
składnikami zmodyfikowanymi genetycznie na każdym etapie procesu. Analiza 
zagrożeń powinna być wypadkową do utworzenia ewentualnych krytycznych 
punktów kontroli (CCP), punktów kontrolnych (CP) i odpowiedniego programu 
monitoringu zagrożenia w tych punktach. Dla wszystkich stwierdzonych CCP i/lub CP 
powinny być opracowane prawidłowe instrukcje postępowania zawierające limity i 
tolerancje dla zidentyfikowanych zagrożeń oraz metody postępowania w przypadku 
przekroczenia tych limitów. 

8.2. Analiza zagrożeń powinna być aktualizowana co 12 miesięcy lub częściej wg 
potrzeb. Wyniki analizy powinny być dokumentowane. 
 

9. Plany badań surowców i wyrobów gotowych 

9.1. Plany badań surowców i wyrobów gotowych pod kątem obecności GMO powinny być 
wynikiem przeprowadzonej przez organizację analizy zagrożeń. Powinny one 
zawierać informacje jakie badania są wykonywane, jaka jest częstotliwość badań, 
jakie są limity akceptowalne, kto jest odpowiedzialny za ich wykonywanie, jaka 
metoda jest używana i gdzie przechowywane są wyniki badań. 

9.2. Badania powinny być wykonywane przy użyciu metod referencyjnych PCR. 
Laboratoria wykonujące analizy PCR powinny posiadać akredytację ISO 17025:2005. 

9.3. W ramach niniejszego standardu limity akceptowalne dla zatwierdzonych prawnie 
modyfikacji genetycznych w UE wynoszą 0,1%. Nie dopuszcza się obecności 
niezatwierdzonych modyfikacji genetycznych w surowcach i wyrobach gotowych. 

9.4. Maksymalna wielkość badanej partii surowca nie powinna przekraczać 2600 ton. 

9.5. Maksymalna wielkość badanej partii wyrobu gotowego nie powinna przekraczać 800 
ton. 

9.6. Organizacja powinna ustanowić plan przechowywania wtórników wszystkich 
badanych prób. Minimalny okres przechowywania wtórników wynosi 6 miesięcy od 
daty wykonania analizy. Wtórniki powinny być oznaczone w sposób ułatwiający ich 
identyfikację. 

9.7. Organizacja może we własnym zakresie wykonywać badania przy użyciu szybkich 
metod (ELISA), ale tylko w ramach dodatkowego rozszerzenia planu badań 
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metodami referencyjnymi. Nie jest wymagane przechowywanie tych wyników. 
Stanowią one formę wewnętrznej weryfikacji i nie mogą być wiążące. 

10. Pobieranie prób 

10.1. Organizacja powinna określić, udokumentować i wdrożyć plan poboru 
reprezentatywnych prób w całym  łańcuchu dostaw. Plan powinien być wynikiem 
przeprowadzonej analizy zagrożeń. W pewnych okolicznościach przypadkowe 
pobieranie próbek może być wystarczające (np. minimalne ryzyko, badanie zostało 
przeprowadzone przez dostawcę). 

10.2. Reprezentatywne próby powinny być pobierane zgodnie z międzynarodowymi 
normami odnoszącymi się do typu danego produktu. 

10.3. Wielkość próbki do analizy laboratoryjnej musi być wystarczająca, aby minimalizować 
negatywne lub statystyczne odchylenia w wyniku analizy, ze względu na 
niewystarczającą liczbę cząstek. 

10.4. Próbki i zapisy powinny być odpowiednio oznakowane w celu łatwej ich identyfikacji. 
Próbki powinny być przechowywane na miejscu przez co najmniej 6 miesięcy, w 
szczelnie zamkniętych pojemnikach i w warunkach umożliwiających dalsze 
wykonanie (w razie potrzeby) analizy. 

11. Audyty wewnętrzne 

11.1. Organizacja powinna posiadać procedurę audytów wewnętrznych oraz 
haromonogram audytów wewnętrznych. Audyty powinny być przeprowadzane przez 
wykwalifikowany personel przynajmniej raz w roku. Zakres audytu powinien 
obejmować całość Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w zakresie 
nadzoru nad obecnością GMO. 

11.2. Audyty wewnętrzne mają na celu sprawdzenie czy wdrożony Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Żywności w zakresie nadzoru nad obecnością GMO jest zgodny z 
założeniami organizacji, spełnia wymagania standardu IP-CERT, jest skutecznie 
wdrożony i utrzymywany. 

11.3. Z każdego audytu powinien być sporządzony raport. 

12. Audyty dostawców 

12.1. Organizacja powinna opracować i wdrożyć plan audytów wszystkich dostawców 
surowców i usług mających wpływ na bezpieczeństwo żywności o statusie NON-
GMO. Dostawcy powinni być audytowani co 2 lata lub częściej wg potrzeb, pod 
kątem spełnienia wymagań w zakresie dostaw surowców wolnych od GMO. 
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12.2. Z każdego audytu powinien być sporządzony raport. 

13. Zakupy 

13.1. Wszystkie surowce o statusie NON-GMO powinny być kupowane od zatwierdzonych 
dostawców, w oparciu o pisemne kontrakty. Dostawca powinien zaakceptować 
specyfikację NON-GMO dla danego surowca. 

13.2. Jakość i bezpieczeństwo zakontraktowanego surowca o statusie NON-GMO powinny 
być sprawdzone przed rozpoczęciem dostaw wg udokumentowanego planu kontroli 
dostaw i poboru reprezentatywnych prób. 

13.3. Organizacja powinna przechowywać reprezentatywne wtórniki wszystkich 
zakontraktowanych partii surowca przez okres 6 miesięcy. 

13.4. Organizacja powinna być w stanie określić źródło pochodzenia zakupionego 
surowca. 

14. Produkcja i Magazynowanie 

14.1. Organizacja powinna wdrożyć procedurę zwolnienia/zatwierdzenia poszczególnych 
dostaw surowca do produkcji. 

14.2. Proces produkcyjny wyrobów o statusie NON-GMO nie może stwarzać zagrożenia 
zanieczyszczenia krzyżowego organizmami genetycznie zmodyfikowanymi. 

14.3. Niedopuszczalne jest składowanie luzem surowców i wyrobów gotowych o statusie 
NON-GMO w magazynach, w których jednocześnie składowane są surowce GMO 
lub w których może dojść do zanieczyszczania jakimikolwiek materiałami 
pochodzącymi od GMO. 

14.4. Organizacja powinna wdrożyć procedurę zwolnienia/zatwierdzenia poszczególnych 
partii wyrobów gotowych przed wydaniem ich do klienta. 

14.5. Organizacja powinna przechowywać reprezentatywne wtórniki dostarczonych do 
klienta partii wyrobów gotowych przez okres 6 miesięcy. 

15. Sprzedaż 

15.1. Sprzedaż wyrobów o statusie NON-GMO powinna odbywać się w oparciu o pisemne 
kontrakty. 

15.2. Załącznikami do kontraktów powinny być specyfikacje NON-GMO sprzedawanych 
wyrobów. 
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16. Transport 

16.1. Organizacja powinna zdefiniować i udokumentować procedury dotyczące transportu 
na wszystkich etapach produkcji. 

16.2. Odpowiednie metody mycia środków transportu powinny zostać określone. 

16.3. Organizacja powinna zapewnić, że w trakcie transportu nie dojdzie do 
zanieczyszczenia krzyżowego organizmami genetycznie zmodyfikowanymi. 

17. Identyfikacja i identyfikowalność 

17.1. System identyfikacji i identyfikowalności powinien być wdrożony, w celu zapewnienia 
możliwości śledzenia w dwie strony historii produkcji: od wyrobów gotowych do 
poszczególnych dostaw surowca oraz od poszczególnych dostaw surowca do 
wyrobów gotowych. 

17.2. Identyfikowalność powinna obejmować wszystkie etapy produkcji występujące w 
organizacji. 

17.3. Ilość użytego surowca powinna być ściśle skorelowana z ilością wyprodukowanych 
wyrobów gotowych na podstawie receptur produkcyjnych. 

17.4. Wszystkie wyroby pakowane w opakowania jednostkowe powinny posiadać etykiety 
zgodne z obowiązującym prawem krajowym 

17.5. W przypadku wyrobów sprzedawanych luzem w autocysternach lub kontenerach, 
numery partii i data produkcji powinny być umieszczone na dokumentach wydań 
magazynowych lub osobnym świadectwie jakościowym dla dostawy. 

18. Nadzór nad niezgodnościami 

18.1. Organizacja powinna mieć opracowaną procedurę działań korygujących i 
zapobiegawczych opisującą zasady działania w momencie pojawienia się 
niezgodności mającej wpływ na bezpieczeństwo żywności o statusie NON-GMO. 

18.2. Wyrób niezgodny lub potencjalnie niezgodny powinien być nadzorowany, tak aby nie 
doszło do przypadkowego jego wydania do klienta. 

18.3. Dla każdej wykrytej niezgodności lub potencjalnej niezgodności, organizacja powinna 
posiadać następujące zapisy: data wystąpienia niezgodności, charakter 
niezgodności, przyczyna powstania niezgodności, podjęte korekcje, działania 
korygujące lub działania zapobiegawcze, osoby odpowiedzialne, termin usunięcia, 
ocena skuteczności podjętych działań. 
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19. Sytuacje kryzysowe, reklamacje i wycofanie wyrobu gotowego z rynku 

19.1. Organizacja powinna mieć opracowaną procedurę działań w sytuacji kryzysowej, w 
wyniku której może dojść do utracenia statusu NON-GMO przez wyrób gotowy. 
Procedura powinna opisywać zasady powiadomienia odpowiednich 
zainteresowanych stron oraz kolejność działań, jakie należy podjąć, by sprawnie 
wycofać wyrób niezgodny z rynku. 

19.2. Organizacja powinna mieć procedurę dotyczącą reklamacji składanych przez 
klientów i dotyczących wykrycia obecności organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych w dostarczonym do klienta przez organizację wyrobie gotowym. 

19.3. Organizacja powinna przynajmniej raz w roku przeprowadzić symulację wycofania 
wyrobu z rynku wg opracowanej procedury. Raport z symulacji powinien być 
udokumentowany. 

 
 

 

 

 

 

*********** 


