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WZROST: 
• Globalizacji, 
• Pozycji rynkowej globalnych producentów 

żywności

TO RÓWNIEŻ:
• Większe zagrożenia środowiskowe,
• Podatność (marek)  na skandale,
• Wzrost świadomości i wrażliwości konsumenckiej. 

W konsekwencji producenci szukają narzędzia dla:
• Zabezpieczenie bazy surowcowej, teraz i w 

przyszłości,
• Utrzymania i/lub poprawy reputacji firmy i marek,
• Utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Dlaczego certyfikacja 
zrównoważonej produkcji?



1920
Firma rodzinna z 
długoterminową wizją służenia 
przyszłym pokoleniom 

Jednostka założona w Rotterdamie



Czym się zajmujemy?

Cztery typy aktywności w wyspecjalizowanym zakresie branżowym:

Inspekcje przemysłowe      

Certyfikacja

Usługi zabezpieczające

Inspekcje produktowe

• Biomasa

• Biopaliwa

• Leśnictwo 

• Rolnictwo 

• Pasze i żywność

• Oleje i tłuszcze

• Minerały

• Węgiel i koks

• Energetyka (morska)



KZR INiG

Konsultujemy i oceniamy systemy prywatne: 
Unilever (SAC), Nestle, Animex, Philip Morris International, PepsiCo, Platforma SAI (FSA)   

Przykłady posiadanych akredytacji 
certyfikatów branżowych 

oferowanych w Polsce



Czym jest zrównoważona 
produkcja ?

Sposób gospodarowania zasobami, który biorąc pod uwagę czynniki:

umożliwia wytwarzanie produktów rolnych z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, przez 
ochronę ekosystemów i różnorodności biologicznej,

Ocena FSA obejmuje wszystkie elementy uprawy i produkcji pierwotnej (tj. 
produkcji surowca aż do bram cukrowni). Nie obejmuje natomiast już procesu 
dalszego przetwarzania buraków cukrowych. 

“remove the worst, promote the best, 
improve the rest”

Treść intencji firmy Nestle  



ZASADY OCENY FSA

Zespół Control Union Poland (część)

FSA = Farm Sustainability Assessment (Ocena Zrównoważonej 
Produkcji) jest dobrowolnym narzędziem (raportem sprawdzającym) 
dla producentów i odbiorców produktów rolnych. 

Składa się z: 
A. Oceny gospodarowania dokonywanej samodzielnie przez 

gospodarstwo rolne
B. Oceny bazy dostaw i zaplanowania działań dostosowujących oraz 

szkoleń przez odbiorcę produktów rolnych (firmę przetwórczą). 

Publiczna deklaracja zgodności z wymogami FSA wymaga jednak 
udziału niezależnej jednostki certyfikującej (np. CU). Potwierdzenie 
zgodności odbywa się po przeprowadzeniu procesu audytu. 



Zespół Control Union Poland (część)

18 OBSZARÓW OCENY

1. Przestrzeganie i stosowanie prawa,
2. Stabilność finansowa,
3. Zarządzanie gospodarstwem [GMP] i GHP,
4. Stosowany materiał siewny,
5. Gospodarowanie glebą,
6. Nawożenie,
7. Ochrona roślin,
8. Stosowane środki agrochemiczne,
9. Gospodarka odpadami,
10. Gospodarowanie wodą,
11. Ochrona bioróżnorodności,
12. Ochrona powietrza,
13. Redukcja emisji gazów cieplarnianych,
14. Wykorzystanie paliw,
15. Dostęp do rynku,
16. Zapewnienie warunków pracy,
17. BHP,
18. Oddziaływanie na społeczność lokalną.



Wybrane aspekty oceny
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(...)
4. Stosowany materiał siewny: 

a. skąd pochodzi materiał siewny? 
b. czy jest licencjonowany?
c. jakie odmiany się stosuje?
d. czy stosuje się GMO (jeżeli tak czy 

zgodnie z prawem?) 
5. Gospodarowanie glebą:

a. czy stosuje się płodozmian?
b. czy przeprowadza się analizy gleby?
c. czy zapobiega się erozji? 
d. czy stosuje się agregację zabiegów 

uprawowych,  ogranicza ich liczbę [np. 
mulczowanie]?

e. utrzymuje odpowiednią jej strukturę ? 



Wybrane aspekty oceny
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6. Nawożenie:  
a. czy stosuje się plan nawożenia?
b. jakie nawozy się stosuje? 
c. czy nawozy organiczne są odpowiednio 

przygotowane?
d. czy stosuje się ścieki i osady ściekowe? 
e. jak i gdzie się przechowuje nawozy?

7. Ochrona roślin: 
a. czy stosuje się odpowiednie dawki i tylko 

wtedy gdy to zagraża dochodowości uprawy?
b. czy stosuje się środki selektywne i zamiennie 

by nie powstawała odporność patogenów? 
c. czy opryskiwacze są kalibrowane?  
d. czy jest procedura postępowania po rozlaniu 

środków? 



Wybrane aspekty oceny

Zespół Control Union Poland (część)

(...)
10. Gospodarowanie wodą:

a. czy stosuje się nawadnianie?
b. skąd pochodzi woda do nawadniania?
c. czy są badania wody? 
d. czy ujęcia wody są zabezpieczone 

przed skażaniem? 
e. czy jest zgoda na pobór wody ze 

środowiska?
11. Bioróżnorodność: 

a. czy dokonano rzetelnej oceny 
bioróżnorodności? 

b. czy istnieje Plan Ochrony Bioróż.? 
c. sąsiedztwo obszarów chronionych?



• Wszystko pod jednym dachem

• Czas trwania

• Koszty

Zespół Control Union Poland (część)

Nasza oferta
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