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Synopsis. Celem artykułu było zaprezentowanie podstawowych zasad przeprowadzania certyfi kacji systemów zarządza-
nia jakością oraz bezpieczeństwem żywności w aspekcie certyfi kacji indywidualnej każdego z członków grupy producen-
tów rolnych oraz dla drugiego przypadku potraktowania grupy producentów rolnych jako organizacji wieloodziałowej. 
Ponadto celem było także ukazanie zalet certyfi kacji grupy producentów rolnych jako organizacji wielooddziałowej. 

Wprowadzenie
Grupy producentów rolnych działają na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983 
z późn.zm.). Mogą one prowadzić swoją działalność w oparciu o formę prawną spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, spółdzielni, zrzeszenia lub stowarzyszenia. Wytyczne dotyczące produktów 
i grup produktów, dla których producenci rolni mogą tworzyć grupy, a także pozostałe aspekty zwią-
zane z ich działalnością i funkcjonowaniem, określone zostały ponadto w Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, 
dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produk-
cji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz.U. Nr 72, poz. 424). 
Producenci rolni, organizując się w grupy osiągają z wiele korzyści. Najważniejsze z nich, to:
 – możliwość lepszego zaplanowania produkcji i jej dostosowania do potrzeb odbiorców,
 – lepszy kontakt z odbiorcami gotowymi zapłacić znacznie wyższą cenę za produkty o uzgodnionych 

wcześniej standardach jakości,
 – silniejsze partnerstwo, a co za tym idzie również i wzmocnienie dominacji na rynku,
 – większe możliwości inwestycyjne dzięki połączeniu kapitałów członków grupy,
 – większe możliwości wprowadzania nowych technologii,
 – obniżenie kosztów produkcji, z uwagi na wspólne zakupy środków do produkcji, wspólne wykorzy-

stanie maszyn i urządzeń, wspólną organizację sprzedaży gotowych produktów,
 – możliwość prowadzenia wspólnych działań marketingowych, w tym i promocyjnych oraz szkoleń,
 – lepszy dostęp do informacji (monitoring rynku),
 – wymiana doświadczeń,
 – rozłożenie ryzyka na wszystkich członków grupy, wspólne rozwiązywanie problemów oraz korzy-

stanie z doradztwa.
Wymiernym efektem zachęcania producentów rolnych do tworzenia grup oraz podejmowania przez nich 

wspólnych działań jest stały wzrost liczby grup producentów rolnych (GPR) na współczesnym rynku. Podczas, 
gdy w 2004 r. było ich zaledwie 85, w 2008 funkcjonowały już 383 grupy, a na koniec 2009 r. – 509 (liczby 
obejmują grupy producentów rolnych wpisane do rejestrów grup prowadzonych przez Urzędy Marszałkowskie). 
Dzieje się tak z uwagi na to, iż jeszcze kilka lat temu tendencją dominującą w sektorze pierwotnej produkcji rolnej 
był silny indywidualizm producentów, przy jednoczesnym dość dużym rozdrobnieniu gospodarstw rolnych, co 
znacznie ograniczało ich konkurencyjność. Znacząca zmiana zachowań producentów rolnych spowodowana 
była przede wszystkim zmianami pokoleniowymi zachodzącymi w rolnictwie.
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Certyfi kacja systemów zarządzania
W związku z rosnącymi wymaganiami 

klientów coraz bardziej popularne staje się do-
browolne poddawanie ocenie produktów, a także 
systemów zarządzania. Do najpopularniejszych 
systemów zarządzania w branży spożywczej 
zaliczyć można:
 – QMS – System zarządzania jakością, certy-
fi kowany głównie w oparciu o wymagania 
normy PN-EN ISO 9001:2009,

 – FSMS – System zarządzania bezpieczeń-
stwem żywności, certyfi kowany na podstawie 
PN-EN ISO 22000:2006.
Certyfikację systemów zarządzania prze-

prowadzają niezależne jednostki certyfi kujące. 
Certyfi kacja polega na ocenie sytemu zarządzania 
i potwierdzeniu spełnienia wymagań określo-
nego standardu poprzez wydanie stosownego 
certyfi katu; udziela się jej na okres trzech lat 
[PN-EN ISO/IEC 17021:2006, DAC-17]. W 
tym też okresie jednostki certyfi kujące powinny 
przeprowadzić dwukrotny proces nadzoru.

W skład procesu certyfi kacji wchodzą nastę-
pujące elementy (rys. 1):
1.1. przegląd wniosku o certyfi kację [Stoma 

2010],
1.2. powołanie kompetentnego zespołu 

auditującego do przeprowadzenia 
oceny,

1.3. przeprowadzenie pierwszego etapu 
auditu certyfi kacyjnego [Stoma 2009],

1.4. przeprowadzenie drugiego etapu auditu 
certyfi kacyjnego,

1.5. podjęcie decyzji o certyfi kacji.
W procesie nadzoru nad certyfi kowaną or-

ganizacją można wyróżnić następujące etapy:
2.1. Audit nadzoru w pierwszym roku po 

certyfi kacji,
2.2. Podjęcie decyzji o utrzymaniu 

certyfi kacji,
2.3. Audit w drugim roku po certyfi kacji,
2.4. Podjęcie decyzji o utrzymaniu 

certyfi kacji.
W związku z koniecznością przeprowadzania 

auditów przez jednostki certyfi kujące w organi-
zacji powstaje pytanie, w jaki sposób jednostki 
certyfi kujące powinny traktować grupy produ-
centów rolnych. Jednostki certyfi kujące mogą 
zastosować dwa sposoby certyfi kacji:
1) certyfi kacja każdego członka grupy produ-

centów rolnych; wówczas każdy z członków 
grupy producentów rolnych otrzymuje indy-
widualny certyfi kat systemu zarządzania – certyfi kacja indywidualna (rys. 2A),

2) certyfi kacja grupy producentów rolnych jako organizacji wieloodziałowej [IAF MD 1:2007], w takim 
przypadku grupa producentów rolnych otrzymuje certyfi kat na prowadzoną przez grupę działalność 
jako przedsiębiorca mający osobowość prawną (lub spółdzielnia) (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983 
z późn. zm.), ponadto członkowie grupy producenckiej zostają wymienieni na certyfi kacie [PN-EN 
ISO/IEC 17021:2006] – certyfi kacja grupowa (rys. 2B).

Rysunek 1. Przykładowa procedura certyfikacji i 
nadzoru nad systemem zarządzania
Figure1. The example of procedure of certifi cation and 
supervision over management system
Źródło/ Source: Stoma i in. 2011
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Praktyczne aspekty certyfi kacji systemu zarządzania jakością QMS oraz 
bezpieczeństwem żywności FSMS w grupach producentów rolnych

W przypadku certyfi kacji systemu zarządzania jakością QMS w grupie producentów rolnych moż-
liwe jest zastosowanie przez jednostkę certyfi kującą obydwu sposobów przeprowadzania certyfi kacji. 
Decyzję o wyborze sposobu przeprowadzania certyfi kacji podejmuje jednostka certyfi kująca. Ważną 
kwestią podczas podejmowania decyzji o rodzaju certyfi kacji przez jednostkę certyfi kującą jest ustalenie 
tzw. zakresu certyfi kacji. W przypadku certyfi kacji indywidualnej każdy z członków będzie miał zakres 
certyfi kacji związany z produkcją, natomiast podmiot zrzeszający grupę nie będzie miał zapisu zwią-
zanego z produkcją, a jedynie np.: z pośrednictwem, czy reprezentowaniem interesów członków grupy 
producenckiej. Zastosowanie certyfi kacji grupowej powoduje znaczne uproszczenie nie tylko w samym 
przebiegu certyfi kacji, ale także w funkcjonowaniu systemu zarządzania u członków grupy producentów 
rolnych. Przy zastosowaniu systemu zarządzania dla całej grupy producenckiej można zastosować także 
liczne uproszczenia związane z bezpośrednim funkcjonowaniem systemu zarządzania, do których można 
zaliczyć między innymi [PN-EN ISO 9001:2009]:

 – posiadanie tzw. przedstawiciela kierownictwa jednego dla całej grupy producentów rolnych,
 – przeprowadzanie jednego przeglądu zarządzania dla całej grupy producentów rolnych,
 – planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych dla całej grupy producentów rolnych,
 – przepływ informacji dotyczący realizowanych działań korygujących u poszczególnych członków 

grupy producentów rolnych i stosowaniu ich u pozostałych jako działań zapobiegawczych.
Kolejnym z powodów przemawiających za certyfi kacją grupową jest czas przeprowadzania auditów w 

certyfi kowanej organizacji, który w większości jednostek certyfi kujących jest proporcjonalny do kosztów 
certyfi kacji. Przykładowo, certyfi kujemy grupę producentów rolnych jak na rys. 2, czyli organizacja zrzesza-
jąca grupę producentów rolnych oraz pięciu producentów rolnych. Załóżmy, że organizacja zrzeszająca grupę 
producentów rolnych zatrudnia od 1 do 5 etatowych pracowników, a każdy z producentów rolnych zatrudnia 
od 6 do 10 pracowników. Wówczas czas zalecany do przeprowadzenia auditu wyniesie: 1,5 dni auditu dla 
organizacji zrzeszającej grupę producentów rolnych oraz 2 dni auditu dla każdego z producentów rolnych. 
Całkowity czas auditów wyniesie wówczas 11,5 dnia auditu, natomiast czas auditu dla całej analizowanej 
grupy producentów rolnych traktowany jako certyfi kacja grupowa wyniósłby 5 dni auditu [IAF MD 5:2008]. 
Czyli już na podstawie czasu auditów można wywnioskować, iż certyfi kacja grupowa będzie przynajmniej o 
50% tańsza od certyfi kacji indywidualnej. Większość jednostek certyfi kujących, jak już wspomniano, bazuje 
bowiem przy wyznaczaniu kosztów certyfi kacji na czasach auditu, ale także doliczane są indywidualne koszty 
związane z utrzymaniem każdego certyfi katu.

Rysunek 2. Przykłady certy-
fikacji grupy producentów 
rolnych: A – certyfi kacja in-
dywidualna, B – certyfi kacja 
grupowa
Figure 2. The examples of 
certification for groups of 
agricultural producers: A 
– individual certifi cation, B – 
group certifi cation
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Różnica pomiędzy certyfi kacją indywidualną a grupową polegać będzie także na sposobie przeprowadzania 
auditu. Podczas auditu indywidualnego przeprowadzane są poszczególne audity: w organizacji zrzeszającej 
grupę producentów rolnych oraz u producentów rolnych. Podczas auditu przeprowadzanego według certyfi -
kacji grupowej przeprowadzany jest jeden audit. Schemat przebiegu takiego auditu przedstawiono w tabeli 1.

Jednocześnie w przypadku zastosowania certyfi kacji grupowej nie wszyscy producenci rolni muszą 
być auditowani. Jednostka certyfi kująca określa bowiem samodzielnie reprezentatywną próbkę. Za re-
prezentatywną próbkę producentów rolnych można uznać próbkę równą pierwiastkowi kwadratowemu 
z liczby zrzeszonych producentów rolnych [IAF MD 1:2007].

Dla certyfi kacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności FSMS powyższe założenia mają 
zastosowanie zarówno dla certyfi kacji indywidualnej, jak i grupowej. Istnieją jednak w tym zakresie 
dwie podstawowe różnice, które zobligowana jest uwzględnić jednostka certyfi kująca, a mianowicie:

 – zasady wyznaczania czasu auditu z uwzględnieniem kategorii łańcucha żywnościowego,
 – ustalanie wielkości próbki producentów rolnych badanych podczas auditu.

Wielkości próbki producentów rolnych badanych podczas auditu wyznaczane są w następujący 
sposób [PKN-ISO/TS 22003:2007]:
 – do 20 producentów zrzeszonych w grupie produkcyjnej – podczas auditu badani są wszyscy produ-

cenci rolni,
 – od 21 do 25 producentów zrzeszonych – badanych jest 21 producentów,
 – od 26 do 30 producentów zrzeszonych – badanych jest 22, itd. zgodnie z ww. zasadą 

Podsumowanie i wnioski
Biorąc pod uwagę praktyczny aspekt wykorzystania systemu zarządzania jakością QMS czy bez-

pieczeństwa żywności FSMS, z punktu widzenia grupy producentów rolnych, lepszym rozwiązaniem 
wydaje się być opracowanie i grupowa certyfi kacja systemu zarządzania. Do podstawowych zalet takiego 
podejścia, z punktu widzenia grupy producentów rolnych, można zaliczyć przede wszystkim:
 – niższy koszt certyfi kacji systemu zarządzania,
 – jeden audit w całej grupie producentów rolnych,
 – wykorzystanie jednej osoby, jako przedstawiciela kierownictwa, odpowiedzialnego za funkcjono-

wanie systemu zarządzania,
 – opracowanie jednolitej dokumentacji dla grupy producentów rolnych,
 – wykorzystanie błędów jednych producentów rolnych do doskonalenia funkcjonowania pozostałych,
 – łatwiejsza komunikacja z jednostką certyfi kującą.

Literatura
DAC-17 Wytyczne Polskiego Centrum Akredytacji do stosowania normy PN-EN ISO/IEC 17021.
IAF MD 1:2007: Dokument obowiązkowy International Accreditation Forum dotyczący zasad próbkowania w pro-

cesach certyfi kacji organizacji wielodziałowych.
IAF MD 5:2008: Dokument obowiązkowy International Accreditation Forum dotyczący ustalania czasu trwania 

auditów QMS i EMS.

Tabela 1. Działania auditu QMS dla certyfi kacji grupowej grupy producentów rolnych
Table1. Auditing QMS activities for the group of agricultural producers certifi cation
Działanie/Activity Wymaganie/Requirement Miejsce realizacji/Place of realisation
Spotkanie otwierające/Opening 
meeting pkt. 6.5.1 PN-EN ISO 19011 Organizacja zrzeszająca grupę 

producentów rolnych/Organization 
consisting of the groups of 
agricultural producers

Audit systemu zarządzania 
jakością/Audit of the quality 
management system

pkt. 4,5,8 PN-EN ISO 9001:2009

Audit produkcji rolnej/Audit of 
the agricultural produce pkt. 6,7 PN-EN ISO 9001:2009 Producent rolny/Agricultural 

producer

Spotkanie zamykające/Closing 
meeting pkt. 6.5.7 PN-EN ISO 19011

Organizacja zrzeszająca grupę 
producentów rolnych/Organization 
consisting of the groups of 
agricultural producers

Źródło: opracowanie własne na podstawie PN-EN ISO 19011:2003, PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO/IEC 17021:2006
Source: own study based on  PN-EN ISO 19011:2003, PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO/IEC 17021:2006
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PKN-ISO/TS 22003:2007: Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności: Wymagania dla jednostek prowadzących 
audit i certyfi kację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

PN-EN ISO 19011:2003: Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania śro-
dowiskowego.

PN-EN ISO 9001:2009: Systemy zarządzania jakością – Wymagania.
PN-EN ISO/IEC 17021:2006 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących auditowania i certyfi kację 

systemów zarządzania.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 rw sprawie wykazu produktów i grup 

produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji 
towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych. Dz.U. Nr 72, poz. 424.

Stoma M. 2009: Rola pierwszego etapu auditu certyfi kacyjnego w doskonaleniu systemu zarządzania środowiskiem 
opartym na wymaganiach normy PN-EN ISO 19011:2003: [W:] Wykorzystanie surowców rolniczych w energe-
tyce (red. J.Tys). Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, s. 49-56.

Stoma M. 2010: Ryzyko jednostki certyfi kującej związane z niewłaściwą oceną wniosku o certyfi kację systemów 
zarządzania [W:] Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji (red. T.Sikora). Tom II. Wyd. Naukowe PTTŻ, 
Kraków, s. 224-234.

Stoma M., Dudziak A., Piekarski W. 2011: Zasady stosowania wspomaganych komputerowo technik auditowania 
CAAT (Computer Assisted Auditing Techniques) w akredytowanej certyfi kacji systemów zarządzania. [W:] Kom-
puterowo zintegrowane zarządzanie (red. R. Knosala). Tom II. Ofi cyna Wydawnicza PTZP, Opole, s. 386-397.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych usta., 
Dz.U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.

Summary
In the article elements of conducting the certifi cation of quality and food safety management systems were 

expressed in the aspect of the individual certifi cation of each member of agricultural producers’ groups and for the 
second case of treating the group of agricultural producers as the multiple site. Moreover the advantages of the 
certifi cation of the group of agricultural producers were presented in this paper.
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