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Materiały opakowaniowe do żywności i inne materiały opakowaniowe 

Coraz większa część żywności jest kupowana jako marki własne sieci handlowych. W celu spełnienia wymagań 
prawnych sieci handlowe, jako podmioty wprowadzające produkty na rynek, są zobowiązane do 
zademonstrowania „należytej troski” o bezpieczeństwo żywności poprzez monitorowanie swoich dostawców. Jest 
to również nie bez znaczenia dla producentów opakowań do żywności, którzy jako ważny element łańcucha 
dostaw, powinni udowodnić swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo żywności. 
 

 BRC Packaging and Packaging Materials - dla 
kogo? 

Standard  BRC Packaging and Packaging Materials jest 
przeznaczony dla producentów opakowań (a także ich 
dostawców), którzy dostarczają gotowe opakowania lub 
komponenty opakowań producentom żywności. 
Certyfikacja BRC Packaging and Packaging Materials  zalecana jest 
w szczególności tym przedsiębiorstwom, które dostarczają 
materiały opakowaniowe producentom żywności 
certyfikowanym wg Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności 
BRC. 

Korzyści 

• Zwiększenie zaufania odbiorców opakowań 
w bezpieczeństwo i jakość oraz spełnianie wymagań 
prawnych dotyczących oferowanych produktów 

• Zwiększenie bezpieczeństwa produktu oraz zmniejszenie 
ryzyka związanego z odpowiedzialnością za produkt 

• Regularna analiza skuteczności procesów w odniesieniu 
do bezpieczeństwa produktu 

• Nadzorowanie procesów w celu wczesnego rozpoznania 
i wyeliminowania ryzyka związanego z higieną oraz 
bezpieczeństwem materiałów opakowaniowych 

Przebieg procesu certyfikacji 

Charakterystyczne przy ocenach zgodności 
z wymaganiami BRC Packaging and Packaging Materials  jest to, 
że przedsiębiorstwo po audicie otrzymuje plan działań 
zawierający stwierdzone niezgodności. Certyfikowana firma jest 
zobligowana w ciągu 28 dni dostarczyć auditorowi dowód na to, 
że niezgodności zostały usunięte. Tylko wtedy może zostać 
podjęta decyzja o wydaniu certyfikatu. Organizacja po audicie 
otrzymuje sprawozdanie i certyfikat BRC Packaging and Packaging 
Materials. Jest możliwa certyfikacja zintegrowanego systemu 
zarządzania wg BRC Packaging and Packaging Materials  i innych 
norm w tym samym czasie. 
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• Informacja o DQS i zakresie świadczonych usług. 

• Prezentacja celów i korzyści z procesu certyfikacji, jakie przedsiębiorstwo 
może osiągnąć. 

• Przesłanie przez przedsiębiorstwo danych podstawowych organizacji, które są 
niezbędne do sporządzenia oferty dotyczących: zakresu systemu, liczby 

• lokalizacji, wielkości firmy - zatrudnienia, posiadanych certyfikatów 

 

• Oferta sporządzona jest w oparciu o przesłane przez klienta dane 
podstawowe i zawiera informacje związane z kosztami postępowania 
certyfikacyjnego w okresie stosowania certyfikatu. Oferta, po akceptacji 
przez klienta jest podstawą do sporządzenia umowy. 

• Umowa określa zakres certyfikacji oraz koszty postępowania 
certyfikacyjnego. 

• Umowa zawiera wymagania akredytacyjne oraz zasady stosowania 

certyfikatów, znaków i symboli certyfikacyjnych 

 

• Auditor przeprowadza audit na miejscu w przedsiębiorstwie w oparciu o 
wcześniej uzgodniony z organizacją plan auditu. 

• Ocenie i badaniu poddane są elementy systemu przywołane w planie auditu. 

• Celem auditu jest określenie zgodności systemu z wymaganiami standardu BRC 
Packaging and Packaging Materials  , jak  również wskazanie potencjałów doskonalenia 
i niezgodności. 

 

• Wynik auditu zostaje poddany niezależnej ocenie i badaniu 
wewnątrz DQS, co zpewnia bezstronność decyzji o przyznaniu 
certyfikatu. 

• Klient otrzymuje sprawozdanie zawierające ocenę każdego 
punktu wymagań standardu BRCIoP, zestawienie 
stwierdzonych niezgodności oraz potencjałów doskonalenia. 

• Certyfikat BRC Packaging and Packaging Materials   jest 
wydawany na 12 miesięcy lub 6 miesięcy 

• Dane certyfikowanego przedsiębiorstwa zostają zamieszczone 

na stronie internetowej DQS oraz w bazie BRC Directory. 

 

• Ponowne badanie i ocena zgodności systemu z wymaganiami 

standardu BRC Packaging and Packaging Materials   mające na celu 

potwierdzenie skuteczności i funkcjonowania systemu. 

• W szczególności: 

• badanie realizacji działań naprawczych, które przedsiębiorstwo 
podjęło po poprzednim audicie 

• przegląd i ocena istotnych elementów systemu organizacji celem 

zdefiniowania potencjałów 

 

Informacja wstępna 
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Audit BRC 

Ocena systemu  
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