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Certyfikat ISO 15378 o międzynarodowej renomie, poprzez całościowe ujęcie 
wymagań jakościowych oraz wymagań GMP, umożliwia producentowi 
opakowań spełnienie warunków niezbędnych dla uzyskania akceptacji ze 
strony zleceniodawcy oraz umacnia wizerunek przedsiębiorstwa w ocenie 
organów nadzorujących i klientów. 
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Norma ta powstała z myślą o organizacjach, które produkują opakowania 
bezpośrednie oraz opakowania wtórne dla produktów leczniczych (leków  
i wyrobów medycznych). Na producentów nałożono szereg wymagań 
związanych z bezpieczeństwem wytwarzanych opakowań i zapewnieniem 
wysokiej jakości stosowanych surowców, technologii, dostawców. Są oni 
również zobowiązani do przestrzegania licznych wymagań prawnych 
odnoszących się do tej grupy produktów. Norma ISO 15378 zawiera 
wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) i wymagania dla systemu 
zarządzania jakością obejmujących materiały, opakowania jak również 
produkty gotowe. Realizacja wymagań GMP w procesie wytwarzania ma 
zasadnicze znaczenie dla bezpiecznego stosowania tych wyrobów. 
Dlatego też firmy farmaceutyczne oraz wytwórcy wyrobów leczniczych 
coraz częściej oczekują od swoich dostawców opakowań, etykiet 
i instrukcji poświadczenia wdrożenia i utrzymania standardu ISO 15378.  

Zapewnienie spełnienia wszystkich 
wymagań w zakresie produkcji 
opakowań to strategiczna decyzja 
każdej organizacji. 
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Normę ISO 15378, która w swoich założeniach powraca do idei podejścia 

procesowego, opublikowano po raz pierwszy w roku 2006. Powstała ona 

na bazie normy jakościowej ISO 9001, cieszącej się międzynarodowym 

uznaniem, rozszerzonej o wszystkie wymagania GMP dla opakowań 

mających bezpośrednią styczność z produktem, takich jak: 

identyfikowalność partii, zarządzanie ryzykiem, walidacja, kontrola 

warunków środowiskowych. Norma uwzględnia wszystkie, powszechnie 

stosowane w produkcji opakowań surowce, takie jak: papier, szkło, guma, 

aluminium, tworzywo sztuczne. 
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 dowód na przestrzeganie wymagań 

prawnych oraz warunków umowy, 

 redukcja oraz zarządzanie ryzykiem, 

 przejrzystość działań, 

 łatwość we wdrażaniu nowych projektów, 

 odzwierciedlenie kompetencji organizacji, 

 przewaga nad konkurencją, 

 doskonalenie aspektów jakościowych, 

 oszczędność czasu oraz kosztów. 
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Dzięki niezależnemu i fachowemu auditowi 

systemu zarządzania przeprowadzonemu 

przez DQS, kierownictwo przedsiębiorstwa 

zdobywa pewność, że system spełnia 

wymagania normy. W trakcie auditu oceniana 

jest skuteczność wdrożenia systemu 

zarządzania, identyfikowane są mocne strony 

organizacji oraz definiowane są potencjały 

doskonalenia.  

Audity DQS ukierunkowane są na wniesienie 

wartość dodanej, co przyczynia się do 

osiągania sukcesu biznesowego audytowanej 

organizacji. 
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Spotkanie 
informacyjne 

(przedstawienie DQS, 
zaprezentowanie 

oferty DQS, 
omówienie procesu 

certyfikacji DQS) 
 

Pierwszy etap 
auditu                                                                                                                                  

certyfikacyjnego 
 
 

Drugi etap auditu                                                                                                                                           
certyfikacyjnego 

 
 

Ocena systemu                                                                                                                                                          
i wydanie certyfikatu 

 
 

Pierwszy audit 
nadzoru                                                                                                                                                      

(w 1 roku ważności 
certyfikatu) 

 
 

Drugi audit nadzoru                                                                                                                                                      
(w 2 roku ważności 

certyfikatu) 
 

Audit ponownej 
certyfikacji                                                                                                                                                 

(w 3 roku ważności 
certyfikatu) 
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