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1. Wprowadzenie 

 

GMP+ International jest prywatną organizacją non-profit działającą w skali międzynarodowej, która jest 

właścicielem i zarządza systemem certyfikacji pasz dla Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) i Feed 

Responsibility Assurance (GMP+ FRA). GMP+ Feed Certification (FC) scheme ułatwia firmom 

(odpowiedzialne) produkowanie i dostarczanie bezpiecznych pasz. Obejmuje cały łańcuch paszowy, 

łącznie z takimi działaniami jak przechowywanie & przeładunki, transport i analizy laboratoryjne.  

 

GMP+ International wypracowała uznawany model zarządzania, który gwarantuje spójność, 

niezależność, odpowiedzialność i transparentność w obrębie społeczności GMP+. 

Niniejszy dokument przedstawia sposób zarządzania GMP+ International w następujących zakresach:  

• Udział interesariuszy 

• Polityka intergalności  

• Uregulowania dotyczące stosunków własnościowych i operacji strategicznych. 
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2. Profil firmy 

GMP+ International jest firmą prywatną z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu prawa 

holenderskiego. GMP+ International wybrała tę formę osobowości prawnej z wielu powodów. Jednym z 

nich było umożliwienie niezależnego działania organizacji, bez wpływu firm certyfikowanych GMP+ FC 

lub ich grup interesów na działania operacyjne. Dyrektor Zarządzający ma uprawnienia do 

podejmowania decyzji, a zapisy Statutu określają ramy działalności organizacji. Zgodnie ze Statutem, 

który opiera się na holenderskich przepisach prawa dla firm prywatnych, Dyrektor Zarządzający 

potrzebuje formalnej zgody Walnego Zgromadzenia Udziałowców lub Rady Nadzorczej dla niektórych 

decyzji strategicznych lub decyzji o dużym znaczeniu. Nie ma wymogu udziałowca odnośnie pieniężnej 

wyceny wartości lub dywidendy. GMP+ International jest prywatną organizacją non-profit, która 

zmierza do niekonkurencyjnego celu: Feed Safety Worldwide (Bezpieczeństwo Pasz na Świecie).  

Nasze zadanie to wspieranie uczestników w dostosowywaniu się do potrzeb rynku w zakresie 

bezpieczeństwa i społecznej odpowiedzialności pasz.  

 

The GMP+ Feed Certification pozwala firmom w łańcuchu paszowym dostosować się do oczekiwań 

rynkowych i społecznych dotyczących bezpiecznej i odpowiedzialnej produkcji oraz działania.  System 

oferuje  standardy stosowane na skalę międzynarodową, które ustanawiają jednolite wymogi dla całego 

łańcucha dostaw pasz. Ponadto wydawane są Notatki Krajowe, które umożliwiają firmom dostosowanie 

się do specyficznych potrzeb krajowych.  

 

Standardy systemu i wymogi certyfikacji są opracowywane transparentnie razem z partnerami z 

podsektorów łańcucha paszowego i żywnościowego. Co więcej, wiarygodne, niezależne Organizacje 

Certyfikujące sprawdzają te wymogi. Ponadto GMP+ International oferuje dodatkowe informacje 

poprzez GMP+ Company database, biuletyny, warsztaty i seminaria, aby wspierać firmy w 

dotrzymywaniu wymogów certyfikacji. W ten sposób GMP+ International przyczynia się do 

Bezpieczeństwa Pasz na Świecie.  
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3.   Wizja, misja, podstawowe wartości i korzyści 

 

Nasza wizja: Każdy człowiek na świecie powinien mieć dostęp do bezpiecznej żywności. Zatem każda 

firma w łańcuchu paszowym powinna być zaangażowana w bezpieczeństwo pasz.  

 

Nasza misja: Udostępniamy system certyfikacji, który ułatwia firmom przyczynianie się do 

bezpieczeństwa pasz na całym świecie. Aby utrzymywać nasz system i naszą społeczność na bieżąco, 

gromadzimy na całym świecie istotne informacje dotyczące zapewniania bezpieczeństwa pasz. 

 

Nasze podstawowe wartości: Przemyślane przywództwo, orientacja rynkowa, pragmatyzm, wspólnota.   

 

Korzyść GMP+: Feed Safety Worldwide (Bezpieczeństwo Pasz na Świecie) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Ład korporacyjny GMP+ International   

Wersja  PL: styczeń 2019 6/13 

4. Udział interesariuszy 

Zarządzanie i rozwój naszego systemu GMP+ Feed Certification scheme i związanych z nim usług 

bazują na wsparciu, udziale i zaangażowaniu (między)narodowych interesariuszy z całego łańcucha pasz 

i żywności. GMP+ International aktywnie współdziała z nimi poprzez sieć kontaktów i umowy 

partnerstwa z firmami paszowymi, zrzeszeniami paszowymi i żywnościowymi, innymi systemami 

certyfikacji dla dobrych praktyk rolnych (G.A.P.) oraz systemami zapewniania bezpieczeństwa pasz i 

żywności, organizacjami rządowymi, konsultantami i instytutami naukowymi.  

 

Interesariusze wnoszą wkład w wartość naszego systemu certyfikacji i usług poprzez : 

• Praktyczny wkład w rozwój systemu certyfikacji i związanych z nim usług; 

• Orientację na rynek i satysfakcję klienta; 

• Uczestnictwo w komunikowaniu i rozwijaniu biznesu; 

• Współpracę i dostosowywanie z systemami certyfikacji dla hodowli zwierząt gospodarskich 

i akwakultury oraz przetwórstwa żywności; 

• Wzajemne uznawanie i harmonizowanie z innymi systemami certyfikacji dla pasz;  

• Stwarzanie możliwości rozpowszechniania wiedzy na rynku i wspierania firm paszowych w 

zakresie feed safety management; 

• Systematyczne przekazywanie wiedzy poprzez szkolenia i kursy dla firm paszowych, 

konsultantów, Organizacji Certyfikujących (audytorzy) i organizacji rządowych. 

 

 

[ rysunek:  interesariusze Wspólnoty GMP+] 
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Naszym celem jest umożliwienie współdziałania wszystkich interesariuszy w sieci kontaktów i włączanie 

ich w społeczność Wspólnoty GMP+. Dzięki Wspólnocie GMP+ tworzymy międzynarodową platformę 

wymiany informacji, wiedzy i doświadczenia z interesariuszami. Intensyfikujemy komunikację i 

współpracę we wspólnocie poprzez analizowanie i zrozumienie tego, co jest potrzebne, aby ułatwiać 

firmom na całym świecie zapewnianie bezpieczeństwa pasz i odpowiedzialnych metod pracy 

dostosowanych do oczekiwań rynku.  
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5. Proces decyzyjny 

Nasz proces podejmowania decyzji opiera się na dwóch zasadach: 

a. Uczestnictwo wielu interesariuszy 

b. Konsultacje publiczne 

 

W procesie tym kluczową role odgrywa International Committee Animal Feed (IEC). GMP+ International 

działa zgodnie z zasadą zrównoważonego uczestnictwa wielu interesariuszy. Zrzeszenia handlowe z 

łańcucha pasz i żywności oraz firmy spożywcze, które podzielają wizję, misję, podstawowe wartości i 

ambicje GMP+ International, mogą wykazać swoje oddanie i zaangażowanie zostając partnerem naszej 

organizacji. Jeśli w danym kraju nie ma zrzeszenia handlowców, które jako partner reprezentuje dany 

podsektor w łańcuchu żywnościowym, partnerami mogą zostać poszczególne firmy. 

 

GMP+ International gwarantuje partnerom z sektorów pasz i żywności możliwość nominowania 

kandydata do IEC i jego podkomitetów.  IEC ma maksymalnie 19 członków (2019) 

Podsektor         Liczba miejsc 

a. Produkcja suchych materiałów paszowych                 1 

b. Produkcja mokrych materiałów paszowych     1 

c. Produkcja dodatków paszowych       1 

d. Handel i skup materiałów paszowych      1  

e. Przechowywanie i przeładunki materiałów paszowych i pasz   2 

f. Obróbka materiałów paszowych       1 

g. Handel paszami         1 

h. Transport i czarterowanie materiałów paszowych i pasz    2 

i. Produkcja karmy dla zwierząt domowych                  1 

j. Produkcja premiksów i mieszanek paszowych     4 

k. Hodowla inwentarza żywego       1 

l. Przetwarzanie, handel hurtowy i detaliczny produktami zwierzęcymi do spożycia przez ludzi 

(sektor spożywczy)        1 

GMP+ International jest właścicielem systemu. IEC doradza kierownictwu GMP+ International w 

zakresie struktury i zawartości systemu oraz wymogów certyfikacji.  

Szczegółowe kwestie są dyskutowane w następujących podkomitetach: 

• GMP+ Podkomitet Produkcji; 

• GMP+ Podkomitet Handlu & Skupu; 

• GMP+ Podkomitet Transportu; 

• GMP+ Podkomitet Certyfikacji i Zgodności; 

• GMP+ Podkomitet Pasz Odpowiedzialnych Społecznie; 

• GMP+ Komitet Techniczny Feed Support Products. 
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Zadania, skład i metody działania IEC i podkomitetów są opisane w dokumentach  Regulamin GMP+ 

International Expert Committee Animal Feed oraz Regulamin GMP+ International Subcommittees Animal 

Feed.  

Dla partnerów, GMP+ International ma Regulamin Partnerstwa GMP+ International Animal Feed. 

Ponieważ GMP+ International skupia się na interesach gospodarczych, partnerstwa ze zrzeszeniami 

handlowymi są możliwe jedynie z takimi, które reprezentują firmy z jednego z poniższych rodzajów 

działalności gospodarczej: 

a. Produkcja składników paszowych (podstawowe & produkcja przemysłowa); 

b. Handlowcy i brokerzy z branży składników paszowych i pasz; 

c. Transport i czarterowanie składników paszowych i pasz; 

d. Przechowywanie i przeładunki składników paszowych i pasz; 

e. Produkcja koncentratów premiksów i mieszanek paszowych; 

f. Hodowla inwentarza żywego; 

g. Przetwarzanie, handel hurtowy i detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego 

przeznaczonymi do spożycia przez ludzi (sektor spożywczy). 

W oparciu o zapotrzebowanie rynku eksperci GMP+ International przygotowują projekt dokumentu. 

Organizacje i firmy, które nie są objęte powyższym opisem, lecz chcą przekazać swoją opinię, mogą 

wziąć udział w konsultacjach publicznych projektu dokumentu. Proces ten został zwizualizowany w 

poniższym schemacie: 
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6. Integralność 

Integralność GMP+ Feed Certification scheme obejmuje trzy strony z różnymi zadaniami i 

odpowiedzialnością: 

• Firmy certyfikowane muszą spełniać wymogi standardów GMP+ Feed Certification scheme w 

sposób wiarygodny. Właściwa kultura bezpieczeństwa pasz w firmie paszowej jest tego 

podstawowym warunkiem.  

• Organizacje Certyfikujące są odpowiedzialne za ocenę firm certyfikowanych w sposób 

kompetentny i obiektywny.  

• GMP+ International, jako właściciel systemu, jest odpowiedzialna za ustanawianie 

odpowiednich standardów normatywnych, ustalanie właściwych zasad certyfikacji i 

przeprowadzanie efektywnej oceny zgodności procesu certyfikacji i polityki integralności. 

Polityka integralności ma kilka celów: 

a. Zagwarantowanie spójnego wdrażania GMP+ Feed Certification scheme na całym świecie; 

b. Wspieranie doskonalenia Organizacji Certyfikujących; 

c. Udzielanie informacji zwrotnej GMP+ International; 

d. Wykrywanie niejasnych punktów w dokumentach normatywnych; 

e. Śledzenie skarg, pogłosek i analizowanie nadużyć; 

f. Dążenie do stałego doskonalenia procesu certyfikacji. 

GMP+ International posiada dokument polityka integralności . 
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7. Stosunki własnościowe i operacje strategiczne 

GMP+ International jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą na podstawie 

prawa holenderskiego (B.V.), zarejestrowaną w Dutch Chamber of Commerce pod numerem 

rejestracyjnym 27364542.  

 

 

 

 

Udziałowiec: 

Jedyny udziałowiec nosi nazwę  “Stichting GMP+ International”. Fundacja ta składa się z dziesięciu 

zrzeszeń reprezentujących cały holenderski łańcuch paszowy. Docelowo istnieje zamiar włączenia 

większej liczby międzynarodowych udziałowców. 

Udziałowcy są reprezentowani przez Walne Zgromadzenie Udziałowców GMP+ International. Rola 

Walnego Zgromadzenia jest określona przez przepisy prawa holenderskiego. 

Obejmuje ona mianowanie (i odwoływanie) Dyrektora Zarządzającego i członków Rady Nadzorczej, 

zatwierdzanie niektórych kwestii strategicznych i przyjmowanie rocznego sprawozdania finansowego. 

Udziałowcy nie są zaangażowani w sprawy taktyczne i strategiczne. 

 

Rada Nadzorcza: 

Rada Nadzorcza doradza Dyrektorowi Zarządzającemu w zarządzaniu organizacją i w operacjach 

strategicznych. Dla niektórych decyzji, określonych przez holenderskie przepisy prawa, Dyrektor 

Zarządzający potrzebuje zgody Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się z trzech osób. Nie są one 

zaangażowane w biznes paszowy. Nie angażują się także w kwestie taktyczne i operacyjne. 

Odpowiedzialność i zadania Rady Nadzorczej są określone w artykułach Statutu oraz w Regulaminie 

Rady Nadzorczej. 
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Dyrektor Zarządzający: 

Dyrektor Zarządzający kieruje firmą. Jest to uregulowane w prawie holenderskim. Ma pełne 

upoważnienia do działania i jest odpowiedzialny za wszystkie operacje. Zgodnie z zapisami prawa i 

statutu, dla niektórych decyzji Dyrektor Zarządzający potrzebuje zgody Walnego Zgromadzenia 

Udziałowców lub Rady Nadzorczej. Dyrektor Zarządzający jest wspierany przez pracowników GMP+ 

International. W zespole zarządzającym ma wsparcie w osobie Dyrektora Operacyjnego. Jego zadania i 

zakres odpowiedzialności są określone w zapisach Statutu, Regulaminie Zarządu i w Regulaminie Rady 

Nadzorczej. 
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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 

Disclaimer: 

This publication was established for the purpose of providing information to interested 

parties with respect to GMP+-standards. The publication will be updated regularly. GMP+ 

International B.V. is not liable for any inaccuracies in this publication. 
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