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ROZWOJU NA KAŻDYM ETAPIE
ŁAŃCUCHA DOSTAW
Bezpieczeństwo żywności,
jakość oraz zrównoważony
rozwój stanowią podstawę
funkcjonowania organizacji
na rynku obecnie rządzonym
przez konsumenta. SGS dostarcza
sprawdzone rozwiązania, które
pomagają chronić produkty
i wzmacniać wizerunek marki.
Nasza międzynarodowa wymiana
doświadczeń oraz wiedza pozwalają
zapewnić zgodność łańcucha dostaw
z coraz bardziej złożonym środowiskiem
prawnym. Dostarczamy organizacjom
rozwiązania „szyte na miarę”,
korzystając z międzynarodowych
standardów i systemów. Nasi eksperci
są dostępni w każdym regionie świata.
Nasze usługi mają na celu zwiększenie
zaufania konsumentów do produktów
i marek.

FURTHER EXCELLENCE

DOSTARCZAĆ
PRODUKTY, KTÓRE
KONSEKWENTNIE
SPEŁNIAJĄ
NAJWYŻSZE
OCZEKIWANIA
KONSUMENTÓW

ROZWIĄZANIA NA KAŻDYM
ETAPIE ŁAŃCUCHA DOSTAW
Produkcja pierwotna
W tym wysoce wyspecjalizowanym
sektorze, nasi eksperci z zakresu
rolnictwa oraz żywności oferują
pakiet unikalnych usług. Pokazujemy
producentom (np. rolnikom,
producentom produktów mleczarskich,
rybnych, ogrodniczych, a także
hodowcom) w jaki sposób łączyć
praktyki rolnicze z wymaganiami
międzynarodowych standardów.
Możemy także pomóc w zapewnieniu,
że wymagania najlepszych standardów
w zakresie wyboru, przygotowania oraz
nadzoru produktów są spełnione.

Transport, logistyka i handel
Jako wiodący weryfikator poziomu
bezpieczeństwa, jakości oraz
zabezpieczeń budujemy relacje
handlowe. Międzynarodowa sieć naszych
ekspertów posiada dostęp do aktualnych

lokalnych i międzynarodowych
wymagań prawnych oraz dobrowolnych
porozumień. Pomagamy Państwu
sprostać międzynarodowym
oczekiwaniom, aby maksymalizować
efektywność transportu i handlu. Nasze
usługi minimalizują ryzyko i zapewniają
spójność prowadzonych przez Państwa
inwestycji.

NASZE DOSTOSOWANE
DO POTRZEB PROGRAMY
AUDITÓW POZWALAJĄ
ZWIĘKSZYĆ DOSTĘP
DO RYNKU
Przetwórcy, producenci i dostawcy
Oferujemy certyfikację oraz rozwiązania
techniczne, które pozwolą przetwórcom,
producentom żywności oraz dostawcom
doskonalić procesy i ich efektywność.

Nasze usługi pomogą zademonstrować
zgodność z szerokim zakresem
obowiązkowych i dobrowolnych
standardów oraz w sposób kosztowo
efektywny zweryfikować jakość
i bezpieczeństwo produktów. Dzięki
naszym rozwiązaniom, organizacja
wzmacnia swoją wiarygodność na rynku
oraz zwiększa zaufanie konsumentów.

Handel detaliczny i gastronomia
Gdziekolwiek produkty są sprzedawane,
zapewniamy wizerunek marki
połączony z najwyższymi standardami
bezpieczeństwa żywności, jakości oraz
bezpieczeństwem łańcucha dostaw.
Nasze usługi obejmują szeroki zakres
aktywności, począwszy od szkoleń
w zakresie higieny a skończywszy
na auditach tajemniczego klienta
w sklepach, tak by chronić konsumenta
i nie zawieść jego zaufania do produktów
oraz marki.

PRZESMYSŁ SPOŻYWCZY – AUDITY I CERTYFIKACJA
ŁAŃCUCH DOSTAW
• Rozwiązania „szyte na miarę”

• ISO 14001

• Audity SMETA

• ISO 9001

• OHSAS

• Szkolenia

PRODUKCJA
PIERWOTNA
• GlobalGAP
• GMP+
• MSC
• RSPO
• RTRS
• UTZ

TRANSPORT,
LOGISTYKA I HANDEL

PRZETWÓRCY,
PRODUCENCI
I DOSTAWCY

HANDEL DETALICZNY
I GASTRONOMIA

• BRC Storage
& Distribution

• Certyfikacja
standardów GFSI

• Certyfikacja
standardów GFSI

• Certyfikacja
standardów GFSI

• GMP

• Audity higieniczne

• HACCP

• ISO 22000

• IFS Broker

• ISO 50001

• IFS Logistic
• ISO 22000
• ISO 28000

CERTYFIKACJA STANDARDÓW GFSI
Wykonujemy niezależne audity
systemów bezpieczeństwa żywności
w zakresie wszystkich standardów
objętych GFSI. Nasze indywidualnie
dostosowane programy weryfikują
wdrożenie najbardziej prężnych
i uznanych międzynarodowych
standardów bezpieczeństwa i jakości.
Certyfikacja standardów GFSI pozwala
zwiększać dostęp produktów do rynku
na całym świecie.

Best Aquaculture Practices (BAP)
The Global Aquaculture Alliance (GAA)
rozwinęło dobrowolne standardy
BAP, aby umożliwić farmom wodnym,
wylęgarniom, fabrykom oraz młynom
osiągnąć najlepszą praktykę w zakresie
odpowiedzialności społecznej
i środowiskowej, dobrostanu zwierząt,
bezpieczeństwa żywności oraz
identyfikowalności. Certyfikacja BAP
zapewnia, że przetwarzane owoce
morza spełniają najwyższe standardy.

British Retail Consortium (BRC)
Standard BRC zapewnia wdrożenie
wymagań i nadzoru niezbędnych
do produkcji bezpiecznej żywności.
Certyfikacja BRC potwierdza potrzebę
nieustannego doskonalenia HACCP,
standardów higieny oraz systemów
jakości i bezpieczeństwa żywności.
Certyfikacja BRC IOP Opakowania
i Materiały Opakowaniowe potwierdza,
że proces nadzoru nad produkcją
opakowań jest wdrożony i skuteczny
oraz zapewnia bezpieczeństwo.

FSSC 22000
FSSC 22000 opiera się na istniejących
standardach (tj. ISO 22000,
ISO 22003 i specyfikacjach
technicznych dla obszaru programów
wstępnych dla żywności i opakowań –
PRP) oraz reprezentuje kompleksowy
schemat certyfikacji dla systemów

bezpieczeństwa żywności. FSSC
22000 dedykowany jest dla zakładów
związanych z łańcuchem żywności,
w tym dla producentów wyrobów
spożywczych, dodatków, składników
oraz materiałów opakowaniowych
do żywności. Certyfikacja FSSC 22000
doskonali efektywność oraz wszystkie
aspekty procesów zarządzania
ryzykiem.

GlobalGAP
Global Good Agricultural Practices
(GlobalGAP) to standard stanowiący
element współpracy pomiędzy
producentami rolno-spożywczymi
a detalistami, który ustanowił
zbiór powszechnie akceptowanych
certyfikowanych standardów oraz
procedur. Global GAP umożliwia dostęp
do szerszego grona klientów poprzez
demonstrowanie, że organizacja
jest proaktywnie zaangażowana
w bezpieczeństwo produktu oraz
zrównoważony rozwój.

IFS Food Certification
Standard IFS (International Featured
Standard) jest dedykowany dla
przetwórców i producentów żywności,
a celem certyfikacji jest doskonalenie
operacyjnej efektywności oraz
jakości produktu. Certyfikacja IFS
pomaga ograniczyć występowanie
zagrożeń oraz kosztów, a tym samym
dbać o bezpieczeństwo produktów
i konsumentów.
Certyfikacja IFS PACsecure
dotycząca opakowań i materiałów
opakowaniowych potwierdza,
że proces nadzoru nad ich produkcją
jest wdrożony i skuteczny oraz zapewnia
bezpieczeństwo.

SQF Certification
SQF(Safe Quality Food) wersja 7
jest międzynarodowym standardem

BEZPIECZEŃSTWO
zarządzania bezpieczeństwem żywności,
który dostarcza wszystkim producentom
żywności, dystrybutorom oraz
organizacjom handlowym możliwość
nieustannego doskonalenia. Certyfikacja
SQF pokazuje, że organizacja wdrożyła
odpowiedni nadzór i kontrolę w zakresie
jakości i bezpieczeństwa produktu.

W KIERUNKU CERTYFIKACJI
STANDARDÓW GFSI
GFSI oferuje swój program (Global
Markets Capacity Building Programme),
który krok po kroku prowadzi firmy
do nieustannego doskonalenia
procesów zarządzania bezpieczeństwem
żywności.
Alternatywnie, firmy mogą mieć
wdrożone swoje własne programy,
które pomagają ich sieciom dostawców
przystosować programy certyfikacji
systemów objętych GFSI.
SGS może pomóc wszystkim
organizacjom na różnych etapach
łańcucha żywności w przygotowaniu
do certyfikacji każdego standardu
GFSI poprzez oferowanie takich
rozwiązań jak: szkolenia, audity wstępne
istniejących standardów (prywatnych lub
międzynarodowych), a także wsparcie
techniczne.

INNE AUDITY I CERTYFIKACJA
Oprócz standardów w ramach GFSI,
oferujemy Państwu również audity
i certyfikacje przeznaczone dla branży
spożywczej. Wszystkie poniżej
przedstawione systemy certyfikowane
przez SGS doskonalą organizację,
wizerunek marki oraz wzmacniają
pozycję na światowym rynku:
• Bezpieczeństwo i Jakość
BRC Storage and Distribution

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Cash and Carry
GMP+

Nasza dedykowana oferta obejmuje:
• Niezależne i zaufane zespoły auditowe
• Dogłębne kompetencje auditowe

HACCP

• Biura lokalne i auditorzy na całym
świecie

IFS Logistic
ISO 22000
ISO 9001
• Integralność i Zrównoważony Rozwój

WIODĄCE ŚWIATOWE
DOŚWIADCZENIE
W AUDITOWANIU,
TESTOWANIU
I CERTYFIKACJI

Każda organizacja posiada indywidualne
potrzeby w zakresie: zarządzania
bezpieczeństwem żywności, jakością,
pozyskiwania surowców oraz
dostarczania satysfakcji konsumentom.
Pomagamy monitorować zgodność
lub weryfikować wyniki poprzez
indywidualnie dostosowane audity
do wymagań i potrzeb organizacji.

GMP (Dobre Praktyki Produkcyjne)
IFS Broker

INTEGRALNOŚĆ

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA
AUDITOWE DLA KLIENTÓW

• Identyfikacja problemów w obszarze
globalnego łańcucha dostaw
• Możliwość szkoleń dostawców
• Zdolność do zarządzania
zatwierdzonymi dostawcami

Zarządzanie Środowiskowe (ISO
14001)

• Zdolność do weryfikowania wyników
auditów wewnętrznych

Zarządzanie Energią (ISO 50001)
Marine Stewardship Council (MSC)

• Usługi wspierające przygotowanie
do certyfikacji

Zarządzanie Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy (OHSAS/PN-N18001)

• Doświadczenie w międzynarodowym
i kompleksowym zarządzaniu
programami auditów

Zarządzanie Jakością Call Center
(EN 15838)
Zarządzanie Ciągłością Działania
(ISO 22301)
Zarządzanie Ciągłością Dostaw (ISO
28000)
Zarządzanie Bezpieczeństwem
Informacji (ISO 27001)
Roundtable on Sustainable Palm Oil
(RSPO)
Roundtable on Responsible Soy
(RTRS)
The SEDEX Members Ethical Trade
Audit (SMETA)
UTZ – Kawa, Kakao, Herbata

JAKOŚĆ

SZKOLENIA

Inspekcje

Nasze programy szkoleniowe
są dostosowane do wszystkich
poziomów kompetencji i świadomości
pracowników. Pomagają organizacjom
zrozumieć aspekty wymagane
do rozwoju, wdrożenia i zarządzania
poszczególnymi standardami.
Wspierają również organizację
w efektywnym zarządzaniu problemami
powstającymi w obszarze zarządzania
bezpieczeństwem żywności.

• Podstawowe i doskonalące

Nasze usługi inspekcyjne pozwalają
rozwijać produkty, które konsekwentnie
spełniają najwyższe standardy.
Nasze rozwiązania uwidaczniają
niedociągnięcia na wczesnym etapie
ich powstawania, tak aby możliwe
było podjęcie niezbędnych działań
w celu uniknięcia kosztów związanych
z zakłóceniem procesu produkcji
lub dostaw. Ograniczając ryzyko
wycofania produktu z rynku, a tym
samym niwelując negatywny wpływ
na zyski, usługi inspekcyjne zapewniają
długoterminową integralność marki.

• Dokumentowanie i wdrażanie auditów
wewnętrznych

Rozwiązania techniczne

Dostarczamy szeroki zakres szkoleń:

• Auditor wiodący
• Aby zobaczyć, jakie szkolenia
dostępne są w Państwa regionie,
prosimy odwiedzić stronę
www.akademia-audytorow.pl

INNE POWIĄZANE USŁUGI
Usługi analityczne oraz testowanie

WYDAJNOŚĆ

NAJLEPSZE
ROZWIĄZANIA
DLA PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO

Nasze usługi w zakresie testowania
żywności oraz analityki obejmują
szeroką gamę analiz chemicznych,
mikrobiologicznych, fizycznych
oraz sensorycznych w celu badania
bezpieczeństwa i jakości produktów.
Z naszymi najnowocześniejszymi
i akredytowanymi laboratoriami
pomagamy ograniczać ryzyko wynikające
z obaw związanych z bezpieczeństwem
produktu, roszczeń o odszkodowania oraz
negatywnej reklamy.
Na każdym etapie łańcucha
dostaw żywności ułatwiamy
potwierdzenie zgodności organizacji
z międzynarodowymi regulacjami
w zakresie analiz wartości odżywczej,
badań chemicznych i mikrobiologicznych
poprzez analizę m.in. patogenów,
alergenów, zanieczyszczeń,
pozostałości substancji weterynaryjnych
i pestycydów, oraz innych substancji.

Nasi doświadczeni doradcy techniczni
pomagają opracować najlepsze strategie
w celu spełnienia wymagań prawnych
oraz wynikających z zawartych umów,
a także poprawić efektywność
pomiędzy procesami. Proponujemy
wiele usług technicznych włączając:
Przeglądy znakowania żywności oraz
analizę wartości odżywczej
• Zakupy tajemniczego klienta (mystery
shopper)
• Usługi w zakresie produktów marek
własnych
• Rozwiązania do reagowania
kryzysowego

Inne usługi związane
ze zrównoważonym rozwojem
Umożliwiamy organizacjom wdrażanie
skutecznych i łatwych w zarządzaniu
procesów oraz systemów zgodnych
z oczekiwaniami zainteresowanych
stron w obszarze: jakości, zdrowia
i bezpieczeństwa, zarządzania
środowiskowego, społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz
zrównoważonego rozwoju.

DLACZEGO SGS?
Grupa SGS (Société Générale de
Surveillance) to światowy lider i innowator
w dziedzinie inspekcji, certyfikacji,
doradztwa, monitorowania i testowania,
oferujący usługi szerokiej grupie klientów
ze wszystkich sektorów gospodarki.
Założona w 1878 roku firma jest
rozpoznawana jako światowy wzór jakości
i uczciwości. Zatrudniamy ponad 75 000
pracowników w ponad 1500 laboratoriach
i biurach na całym świecie. Naszym
klientom zapewniamy innowacyjne usługi,
aby pomóc im w budowie przedsiębiorstw
przodujących na konkurencyjnych rynkach
tak dziś, jak i w przyszłości.
Gdziekolwiek i kiedykolwiek będzie
to możliwe, będziemy dzielić się
z Państwem najlepszymi praktykami
i naszym doświadczeniem
zgromadzonym podczas wieloletniej
działalności na całym świecie.
Decydując się na współpracę z SGS,
możecie Państwo być pewni, iż audit
będzie prowadzony przez najlepszych
i najbardziej doświadczonych auditorów,
którzy uwzględnią specyfikę działalności
Państwa firmy i wynikające z nich
potrzeby.

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
ROZWIĄZAŃ SGS DLA PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO ORAZ POWIĄZANYCH
BRANŻ PRZEMYSŁU ZAPRASZAMY
DO ODWIEDZENIA STRONY
WWW.SGS.PL LUB PROSIMY O KONTAKT
PL.CERTYFIKACJA@SGS.COM
ABY ZOBACZYĆ NASZE KOMPLEKSOWE
OFICJALNE DOKUMENTY DOTYCZĄCE
KLUCZOWYCH TEMATÓW W ZAKRESIE
PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO,
TJ. ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ
W OBSZARZE ŁAŃCUCHA DOSTAW
ŻYWNOŚCI, SCHEMAT PORÓWNAWCZY
STANDARDÓW GFSI LUB FSSC 22000,
PROSIMY ODWIEDZIĆ STRONĘ
WWW.SGS.COM/WHITEPAPERS
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