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1 Informacje ogólne  
 

1.1 Czym jest ten Zapis Krajowy (CN)? 

Niniejszy zapis krajowy CN) zawiera szczegółowe wymogi dla zapewnienia 

bezpieczeństwa pasz pełnoporcjowych i premiksów. Szczegółowe wymogi dotyczą 

głównie pozyskiwania surowców i produkcji. Ponadto dodano specjalne wymagania 

dotyczące oznakowania. . 

 

1.2 Dla kogo przeznaczony jest ten Zapis Krajowy?  

Niniejszy Zapis Krajowy (CN) jest przeznaczony dla firm znajdujących się w jednym 

z następujących krajów Europy Środkowej i Wschodniej: Republika Czeska, 

Słowacja, Ukraina lub Polska. Zapis Krajowy musi być stosowany łącznie z 

zakresem ‘produkcja pasz pełnoporcjowych’ lub ‘produkcja premiksów’ ze 

standardu GMP+ B1.  

Pasze pełnoporcjowe i premiksy wytwarzane w oparciu o wymogi tego CN mogą 

być sprzedawane jedynie na rynku lokalnym. 

 

1.3 Czy firmy z innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej mogą 

również stosować ten Zapis Krajowy?  

Nie bezwarunkowo. Jednak GMP+ International zdaje sobie sprawę, że firmy z 

innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej mogą być zainteresowane 

korzystaniem z tego CN, aby otrzymać certyfikat GMP+.  

W tym celu muszą jednak uzyskać pozwolenie (jako wyjątek) od GMP+ 

International. GMP+ International zamierza zawrzeć umowy z zrzeszeniami 

handlowymi z tych krajów. W takich umowach musi być potwierdzone przynajmniej 

akceptowanie wizji i celów GMP+ International. Ponadto wskazane jest, aby w 

umowach znalazł się plan działania dla wdrożenia systemu bezpieczeństwa pasz.  

 

1.4 Dlaczego powstał ten Zapis Krajowy?  

Niniejszy Zapis Krajowy pozwala firmom z Czech, Słowacji, Ukrainy i Polski 

produkującym pasze pełnoporcjowe i premiksy na uczestnictwo w systemie GMP+ 

FC scheme. Dzięki certyfikatowi GMP+ firmy te mogą wykazać swoim klientom i 

innym uczestnikom rynku, ze maja kontrolę nad bezpieczeństwem pasz.  

Jest faktem, że w tych krajach Europy Środkowej i Wschodniej bardzo trudno jest 

spełnić niektóre wymogi standardu GMP+ B1. Zapis Krajowy zawiera szereg 

szczegółowych wymagań, które firma może stosować, aby móc zagwarantować 

wysoki poziom bezpieczeństwa pasz, niezależnie od występujących trudności. 

 

1.5 Jak powstał ten Zapis Krajowy? 

Niniejszy Zapis Krajowy (CN) został opracowany przy bliskiej współpracy z 

przedstawicielami firm wytwarzających pasze pełnoporcjowe i premiksy oraz z 

konsultantami i audytorami z przedmiotowych krajów. Wspólnie z nimi, opracowane 

zostały szczegółowe wymagania pozwalające firmom z tych krajów na 

uczestnictwo w systemie GMP+ FC scheme. 
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W ostatnich miesiącach ten Zapis Krajowy(CN) był testowany pod kątem 

klarowności, możliwości realizowania i sprawdzenia wymagań. 

2 Certyfikacja  

2.1 W jaki sposób można otrzymać certyfikat w oparciu o ten Zapis 

Krajowy? 

 

System zarządzania bezpieczeństwem pasz umożliwia firmie wykazanie, że 

wymogi z niniejszego Zapisu Krajowego zostały spełnione. Wykwalifikowany 

audytor – pracujący dla organizacji certyfikującej zatwierdzonej przez GMP+ 

International – może to zweryfikować w trakcie audytu, w czasie którego 

sprawdzane są również wymogi dla odpowiedniego zakresu ze standardu GMP+ 

B1.     

Dodatkowy zakres będzie wyszczególniony na certyfikacie oraz w bazie danych 

klientów GMP+. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 2.2. 

tego Zapisu Krajowego. 

3 Wymagania ogólne  

3.1 Na jakich wymaganiach szczegółowych koncentruje się ten Zapis 

Krajowy?  

Chodzi tu o dwie kwestie: 

 

1) Zakupy: Uwzględniono szereg możliwości dla zakupu materiałów 

paszowych. Dotyczą one głównie materiałów paszowych, dla których 

system GMP+ FC scheme wyraźnie nakazuje, aby były nabywane 

wyłącznie od producentów certyfikowanych. W zasadzie chodzi tu o 

produkty uboczne powstałe przy produkcji lub przetwarzaniu i używane jako 

materiały paszowe. Dla przykładu: są to produkty uboczne przemysłu 

olejarskiego lub skrobiowego lub innych gałęzi przemysłu, wykorzystywane 

jako materiały paszowe.        

2) Produkcja: możliwe jest wyłączenie części produkcji z certyfikacji GMP+. 

3) Pasze pełnoporcjowe i premiksy objęte tym Zapisem Krajowym (CN) muszą 

być odrębnie oznakowane. 

 

Patrz Zapis Krajowy (CN) dla uzyskania dalszych informacji..  

 

3.2 Jak należy rozumieć termin ‘rynek lokalny’?  

 

Termin ‘rynek lokalny’ oznacza terytorium 4 krajów, dla których powstał Zapis 

Krajowy (Republika Czeska, Słowacja, Ukraina i Polska). 

Jednakże dostawy do hodowców inwentarza żywego z krajów sąsiadujących 

(takich jak Węgry i Białoruś) są możliwe, o ile nie chodzi o dostawy do krajów 

Europy Zachodniej. 

Należy mieć jednak na uwadze, ze ten Zapis Krajowy powstał specjalnie dla celów 

produkcji bezpiecznych pasz pełnoporcjowych i premiksów przeznaczonych na 

rynek lokalny. Jest to zgodne z intencją firm, które maja zamiar aktywnie działać w 

celu dalszej poprawą bezpieczeństwa pasz.   
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