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REGULAMIN PROGRAMU 

WYROBY NATURALNE POLSKA 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin okres la zasady programu Wyroby Naturalne Polska, zwanego dalej 

Programem. 

2. Organizatorem Programu jest firma GAP FOOD ADDITIVES z siedzibą w Łopusznej 34-

432 ul. Mickiewicza 15, zwanym dalej Organizatorem. 

3. Celem Programu jest oznakowanie i promowanie produkto w spoz ywczych, kto re są 

minimalnie przetworzone, a takz e nie zawierają zbędnych dodatko w do z ywnos ci, 

substancji aromatyzujących, czy substancji pomocniczych w przetwo rstwie 

(technologicznych). Oznakowane produkty spoz ywcze muszą byc  wytwarzane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Specyfikacją Programu. 

4. Produkty dostarczone w celu przyjęcia do Programu oceniane są przez Zespo ł 

Technologo w Programu oraz analizowane są w akredytowanym laboratorium. 

5. Kaz dy certyfikat Wyrobo w Naturalnych Polska (zwany dalej Certyfikatem) posiada 

numer identyfikacyjny.  

 

§ 2. Uczestnik Programu 

1. Uczestnikiem Programu moz e byc  kaz de przedsiębiorstwo lub gospodarstwo 

wytwarzające produkty spoz ywcze zgodne ze Specyfikacją i przestrzegające przepiso w 

prawa oraz Kodeksu Dobrej Praktyki Produkcyjnej, zwany dalej Producentem. 

 

§ 3. Zgłoszenie do Programu 

1. Zgłoszenie do Programu jest dobrowolne i bezpłatne. 

2. Zgłoszenie do Programu polega na wysłaniu do Organizatora wniosku, kto rego wzo r 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wniosek dostępny jest na stronie 

internetowej Programu: www.wyrobynaturalne.pl. Wypełniony i podpisany wniosek 

nalez y przesłac  na adres Organizatora. 

3. Zgłoszenie produktu do Programu jest ro wnoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 4. Zasady uczestnictwa w Programie 

1. Po przesłaniu wniosku do Organizatora, Producent przesyła na swo j koszt pro bki 

produkto w, kto re mają zostac  objęte Certyfikatem (2-3 sztuki z kaz dego produktu). 

2. Jes li wyniki oceny i badan  laboratoryjnych będą poprawne, Producent otrzymuje 

Certyfikat. 
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3. Jes li wyniki oceny i/lub badan  laboratoryjnych okaz ą się niepoprawne, audytor 

Wyrobo w Naturalnych Polska przeprowadza audyt sanitarno-higieniczny w zakładzie 

produkcyjnym (na koszt producenta). Po przedstawieniu raportu z audytu, Producent 

wchodzi w okres przystosowawczy. Po zakon czeniu okresu przystosowawczego, 

przesyłane są ponownie pro bki produkto w do badan  oraz dokonana jest ewaluacja 

efekto w zmian (ponowne badanie na koszt Producenta). Jes li wyniki są poprawne, 

Producent otrzymuje Certyfikat. Jes li wyniki ponownie okaz ą się niepoprawne, Wyroby 

Naturalne Polska odmawiają wystawienia Certyfikatu. 

4. Produkty objęte Certyfikatem mogą byc  poddane ponownej analizie w zalez nos ci od 

potrzeb okres lonych przez Organizatora. 

5. Producent, kto ry uzyskał Certyfikat, otrzymuje prawo do posługiwania się znakiem 

Wyrobo w Naturalnych Polska. 

6. Znak Wyrobo w Naturalnych Polska jest zastrzez ony. Producent nie moz e zmieniac  

graficznie znaku, ani udostępniac  go jednostkom nieposiadającym prawa do jego 

stosowania. Na produktach objętych Certyfikatem oraz w materiałach informacyjnych 

Producent powinien umies cic  znak zgodny ze wzorem. 

7. Uczestnictwo w Programie objęte jest opłatą abonamentową, kto rej wysokos ci 

i szczego łowe usługi okres lone są w cenniku zawartym w załączniku nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Informacje o pozytywnym lub negatywnym wyniku oceny i badan  przekazane zostaną 

Producentowi drogą elektroniczną. 

2. Wszelkie kwestie sporne lub związane z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz 

zasad  stosowania Programu rozstrzygane są przez Organizatora. 

3. Reklamacje dotyczące Programu nalez y złoz yc  na pis mie na Organizatora z dopiskiem 

„Reklamacja – Wyroby Naturalne Polska”. 

4. Reklamacje  rozpatrywane  będą  przez Zespo ł Technologo w Programu nie po z niej niz  

w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wpłynięcia reklamacji. 

5. Decyzja Zespołu Technologo w odnosząca się do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

 

 

 

 

 

Aktualny na dzien : 1 stycznia 2017 r. 
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