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NASZA WIZJA - GLOBALNY PARTNER NA RZECZ BEZPIECZNEGO ŚWIATA

Strona 2

Obecny w ponad 50 krajach

39.000 pracowników

12 linii biznesowych 
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NASZA WIZJA - GLOBALNY PARTNER NA RZECZ BEZPIECZNEGO ŚWIATA

Strona 3

Obecny w ponad 50 krajach

44.000 pracowników

12 linii biznesowych 
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CZEGO OCZEKUJĄ PRODUCENCI , A CZEGO PRAGNĄ ODBIORCY (KONSUMENCI)?

Branża zainteresowana certyfikacją w zakresie żywności, pasz:

IFS, VLOG, GMP+ (MI105), ISO22000, FSSC2000, REDcert, INIG

W zasadzie każdy zakład zajmujący się przetwórstwem roślin oleistych produkuje żywność 

i/lub pasze i/lub biopaliwa.

Certyfikacja DOBROWOLNA (nie wymagana prawnie)

Cześć systemów nadzorowanych jest przez agencje państwowe (biopaliwa)
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Oferta dla brany przetwórstwa roślion oleistych
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OCZEKIWANIA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI, PASZ, KOSMETYKÓW I BIOPALIW.

Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu soi. 
- wykorzystanie możliwe przy zachowaniu wymagań prawa paszowego i certyfikacji 

GMP+/QS (nie jest to odpad a pełnowartościowy produkt (uboczny)).
- Konieczna alokacja emisji na produkt uboczny (Wymagania REDcert, INIG, ISCC) 

Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu drobiu oraz 
bydła mięsnego.
- certyfikowana (GMP+/QS) produkcja mieszanek paszowych dla ww. zwierząt. 

(o zaletach odżywczych z pewnością opowie specjalista) 

- Rzepakowe składniki pasz pożądane na wymagającym rynku ze względu na 
łatwość spełnienia wymagań certyfikacyjnych (VLOG, MI105)
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• Jak znaleźć porozumienie pomiędzy konsumentami (odbiorcami) a producentami (dostawcami)?

• Jak znaleźć równowagę pomiędzy oczekiwaniami a możliwościami?

A może jest jakiś kompromis? Rola DEKRA

BEZPIECZEŃSTWO =

CZEGO OCZEKUJĄ PRODUCENCI ŻYWNOŚCI, A CZEGO PRAGNĄ KONSUMENCI?OCZEKIWANIA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI, PASZ, KOSMETYKÓW I BIOPALIW
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DZIĘKUJEMY!

ZAPEWNIAMY

BEZPIECZEŃSTWO
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Oferta dla brany przetwórstwa roślin oleistych.

Bezpieczne pasze 

(często to produkty 

uboczne (nie 

ODPADY) z 

przemysłu 

spożywczego i 

bezpiecznej żywności

* oferujemy polskojęzyczną auditor na 

zakres produkcji olejów i tłuszczów
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CZEGO OCZEKUJĄ 

PRODUCENCI…

…a co oferuje DEKRA

Pozycja DEKRA wynika z 

doświadczenia w certyfikacji  

systemów:

• bezpieczeństwa żywności 

(ISO22000, FSSC22000, HACCP,

IFS, VLOG); 

• bezpieczeństwa pasz (GMP+, 

VLOG, HACCP, QS);

• zrównoważonego rozwoju 

(RedCert, RedCert 2, INIG, ISCC);

• wiele innych usług technicznych dla 

przemysłu (budowlane, nadzory 

techniczne)

• SZKOLENIA
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CZEGO OCZEKUJĄ 

PRODUCENCI…

…a co oferuje DEKRA

• NIEZALEŻNOŚĆ oceny –

• nie produkujemy żywności; 

• nie produkujemy pasz;

• nie mamy interesów związanych 

z handlem żywnością czy 

paszami.

• nie pytamy o ceny Państwa 

produktów.

• Inwestujemy w kompetencje

i doświadczenie auditorów.

• Uczestniczymy w tworzeniu 

wymagań (zapobiegamy 

absurdom, oferujemy praktyczne 

podejście fachowców).
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- HACCP

- PODSTAWOWE wymagania  (prawne)  w zakresie 

bezpieczeństwa produkcji spożywczej i paszowej

- Możliwość spełnienia wymagań sieci handlowych.

CZEGO OCZEKUJĄ PRODUCENCI ŻYWNOŚCI, A CZEGO PRAGNĄ KONSUMENCI?

Dlaczego rozsądny PRODUCENT inwestuje w bezpieczeństwo?
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DEKRA DLA CAŁEGO RYNKU

Podstawowe założenie każdego z systemów bezpieczeństwa – SAMOKONTROLA

• HACCP podstawowe wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności,  

pasz i bipaliw (tu jest rola DEKRA);

• Audit wewnętrzny jako narzędzie do samokontroli;

• Audit zewnętrzny (tu jest rola DEKRA) to dodatkowe sprawdzenie (dodatkowe oczy);

• Audit systemu to pomoc w ocenie stanu zapewnienia bezpieczeństwa (próbka auditowa

nie zapewni bezpieczeństwa ale pokazuje kierunki działania).

• Kontrola urzędowa to wymagania prawne i odpowiedzialność prawna.
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DEKRA DLA CAŁEGO RYNKU

IFS

• Produkcja żywności (wymaganie sieci handlowych);    
BRC – malejące znaczenie 

• Transport / magazynowanie;

• Certyfikacja produkcji żywności dla poczatkujących firm. 

(mniejsze wymagania, program doskonalenia).
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VLOG

• Produkcja żywności nadzorowanej pod kątem obecności 

składników GMO;

• Transport / magazynowanie;

• Produkcja pasz nadzorowanych pod kątem obecności 

składników GMO (uznawalność z GMP+ MI105).

Uwaga na podróbki…

DEKRA DLA CAŁEGO RYNKU
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VLOG – szczególnie istotne dla firm                       

zrzeszonych w Krajowej Radzie Drobiarstwa.

Wymagania sieci handlowych.

Oznakowanie produktów drobiarskich na 

półkach sklepowych (NIEMCY).

Pozyskiwanie pasz z potwierdzonym stanem 

w zakresie GMO (VLOG / MI105).

BEZ GMO
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ŻYWNOŚĆ 

i pasze 

DEKRA DLA CAŁEGO RYNKU

Pasze jako produkty 

uboczne z procesów 

produkcji żywności.
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REDcert, KZRINIG

• Certyfikacja biomasy na potrzeby biopaliw;

DEKRA DLA CAŁEGO RYNKU - BIOPALIWA

Zrównoważony rozwój to: „proces mający na celu

zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego

pokolenia w sposób umożliwiający realizację tych

samych dążeń następnym pokoleniom”.

Inwestycja w przyszłość?
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• Certyfikacja biomasy na potrzeby biopaliw;

• "Biomass sustainability certification for the food 

industry„ Certyfikacja zrównoważonej produkcji 

(biomasy) dla przemysłu spożywczego.

• - zawiera kryteria SAI dla rolnictwa (zrównoważona 

produkcja rolna).

DEKRA DLA RYNKU spożywczego
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Farmacja               (glicerol)

DLA Branży

Opakowania

Transport (żywność, pasze, leki, biopaliwa)

ISO22000 opakowania do żywności, kosmetyków i suplementów 

diety – Producent żywności powinien oczekiwać bezpiecznych 

opakowań.

Kosmetyki
• ISO 22716 produkcja i dystrybucja

• Producent kosmetyków oczekuje 

bezpiecznych składników

• ISO22000, IFS, GDP, QS (biopaliwa też powinny 

być przewożone w czystych ładowniach)

GMP0154GMP0154Przedsieb+48 609 2
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DZIĘKUJEMY!

Komu potrzebna jest certyfikacja?


