Ф2 ПС 22000
Опитувальна анкета
для проведення аудиту першого етапу системи управління безпечністю харчових продуктів

___________________________________________________________________________
(назва організації)

1 Реквізити організації:
Юридична адреса
Адреса виробництва (основного місцезнаходження)
Адреса для листування
№ тел / факсу
е-mail

web-сайт:

Код ЄДРПОУ
Розр. рахунок та банк
№
свідоцтва
платника ПДВ

про

МФО
реєстрацію

Індивідуальний податковий
№

Статус платника податку на прибуток
2 Відомості про організаційну структуру та керівний склад організації:
2.1. Посада, прізвище, ім′я, по-батькові керівника організації:
№ телефону, е-mail:

2.2. Посада, прізвище, ім′я, по-батькові представника вищого керівництва та працівника організації, відповідального за сертифікацію
системи управління якістю:
№ телефону, е-mail:
2.3. Кількість працівників підприємства

зокрема зайнятих у сфері, охопленою СУБХП
осіб,

3 Сфера застосування системи управління
3.1 Відомості про виробничі ділянки (філії), які охоплено СУБХП:
(у разі наявності окремих виробничих ділянок наводиться інформація про кожну ділянку)
Керівник/
Діяльність/
Кількість
Назва та адреса
контактна особа
процеси
персоналу

3.2 Коди ДКПП на види діяльності/продукції, що входять до сфери застосування системи управління :
№
Назва виду діяльності (підвиду / сектору)
з/п

осіб.

Кількість змін

Дні та часи
роботи

Код ДКПП

3.3. Відомості про процеси, які можуть вплинути на відповідність продукції / послуг та які надаються ззовні (наприклад, які
здійснюють по аутсорсингу):

4 Відомості про запровадження СУБХП:
Якщо СУБХП інтегровано з іншою системою управління, вкажіть, будь-ласка, з якою

Якщо СУБХП раніше вже було сертифіковано, вкажіть, будь-ласка, ОС, який видав сертифікат, номер, дату і термін дії серти фікату
(або надайте його копію)

Дата останнього аналізування СУБХП з боку вищого керівництва
Дата останнього внутрішнього аудиту
5 Відомості за останній рік про наявність та кількість скарг, претензій чи рекламацій замовників і споживачів щодо якості
продукції (може надаватися окрема довідка щодо наявності претензій (рекламацій) від споживачів за останній рік):

6 Відомості про документацію СУБХП:
ДСТУ ISO 22000:2007/
ISO 22000:2005

№
пункту

Назва пункту

1

2

Документ системи
Розроблено
так

Не
потрібен

ні

3

Методики
(позначення, назва)

Інші документи
(позначення, назва)

Протоколи
(позначення)

4

5

6

4. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
4.1

Загальні вимоги

4.2

Вимоги до
документації













1

2

3

4
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА

5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Зобов’язання
керівництва
Політика щодо
безпечності харчових
продуктів
Планування системи
управління
безпечністю харчових
продуктів
Відповідальність і
повноваження
Керівник групи
безпечності харчових
продуктів
Інформування
Готовність до
надзвичайних
ситуацій і реагування
на них
Аналізування з боку
керівництва













































6. КЕРУВАННЯ РЕСУРСАМИ

6.1
6.2
6.3
6.4

Забезпечення
ресурсами
Людські ресурси
Інфраструктура
Робоче середовище



















7. ПЛАНУВАННЯ ТА ВИПУСК БЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

5

6

1
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

7.7

7.8
7.9
7.10

2
Загальні
положення
Програми –
передумови
Попередні кроки, щоб
уможливити аналіз
небезпечних чинників
Аналізування
небезпечних чинників
Установлення
операційних програмпередумов (ПП)
Установлення плану
НАССР
Оновлення
попередньої
інформації та
документів, які
визначають ПП і план
НАССР
Планування
перевіряння
Система
простежуваності
Керування
невідповідністю

8.1

Загальні положення

8.2

Підтвердження
комбінацій заходів



3


4
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8. ПІДТВЕРДЖЕННЯ, ПЕРЕВІРЯННЯ ТА ПОЛІПШУВАННЯ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ









6

1

2

3

4

5

керування
8.3

8.4
8.5

Керування
моніторингом та
вимірюванням
Перевіряння системи
управління
безпечністю харчових
продуктів
Поліпшування



















Примітки: 1. Відомості про документи системи наводяться в графі 3 за допомогою позначки

Х

2. У разі нестачі місця в графах 4-6 відомості цих граф надаються в додатку до опитувальної анкети.

Керівник організації __________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Дата
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