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GRASP – Sociální doplněk GLOBALG.A.P.

Poptat certifikaci
Certifikace realizujeme u vás ve firmě nebo ve Vámi požadovaných prostorách.

Charakteristika
Certifikace podle modulu GLOBALG.A.P. GRASP je určena všem zemědělským producentům, kteří chtějí:
zajistit a prokázat splnění požadavků v sociální oblasti a oblasti BOZP
získat konkurenční výhodu při uzavírání dodavatelsko-odběratelských smluv
minimalizovat pracovní úrazy
zlepšovat pracovní prostředí
zapojit pracovníky do zlepšování
zlepšit image
snížit fluktuaci pracovníků
Pro zájemce o certifikaci je vhodné opatřit si:
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Doplňkové informace
Podmínkou pro zažádání o certifikaci podle modulu GLOBALG.A.P. GRASP je držení certifikátu správné zemědělské praxe podle
pravidel GLOBALG.A.P. Vhodné je spojit obě certifikace dohromady (úspora času i finančních nákladů). Způsobilost České společnosti
pro jakost k certifikaci GLOBALG.A.P. rovněž potvrdil správce schématu, společnost FoodPlus. Certifikace je prováděna v českém
jazyce, odborně způsobilými auditory, v České a ve Slovenské republice.
Pro sestavení cenové nabídky prosíme o stažení a vyplnění Dodatečných informací k Vašemu systému, které můžete přiložit k
Vaší poptávce.

Postup certifikace
Krok
1.

Činnost
Poptávka certifikace

Kdo činnost provádí
Zákazník
Dokument ke stažení a vyplnění
Nabídka na certifikaci
ČSJ
Žádost o certifikaci
Zákazník
Příprava a uzavření smlouvy na certifikaci ČSJ
Certifikační audit
Certifikační orgán
Cíl auditu: Prověření naplnění všech kritérií u zákazníka
normy
Hlavní výstup: Vyplněný
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5.
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Krok

Činnost
checklist, identifikace neshod
Vypořádání neshod
Rozhodnutí o vydání certifikátu
Vydání certifikátu (na období 1 roku)

6.
7.
8.

Česká společnost pro jakost, z.s.
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha
Česká republika

Kdo činnost provádí
Zákazník
Certifikační orgán, GLOBALG.A.P
Certifikační orgán

Bližší informace
Ing. Veronika Krejčová
T: +420 221 082 638
E: krejcova@csq.cz
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