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1. Informacja o produkcie 1. Product information 

DQS Polska sp. z o.o. jest akredytowaną jednostką 
certyfikującą wyroby oraz systemy zarządzania. W zakresie 
IFS Logistics DQS Polska sp. z o.o. uzyskała akcentację IFS 
Logistics przez IFS Managamet GmbH. 

IFS HPC jest standardem do audytu bezpiecznych i wysokiej 
jakości produktów/procesów dostawców dotyczących 
produkcji artykułów gospodarstwa domowego i produktów do 
pielęgnacji ciała. Opracowanie tego standardu było możliwe 
dzięki wspólnej pracy z branżami HPC, detalistami i 
jednostkami certyfikującymi, które zajmowały się głównymi 
aspektami tego standardu i przez cały czas starały się 
odzwierciedlać zmieniające się potrzeby branży HPC. W 
wyniku tych prac IFS HPC jest najbardziej dostosowanym 
standardem do audytu produktów gospodarstwa domowego 
i produktów do pielęgnacji ciała oraz ich procesów oraz do 
zapewnienia, że produkty nie stanowią zagrożenia dla 
bezpieczeństwa konsumentów. 

Od 1 stycznia 2017 r. akceptowane będą tylko audyty IFS 
HPC oparte na wersji 2. 

 

DQS Polska sp. z o.o. is an accredited certification body 
for products and management systems. In the field of IFS 
Logistics DQS Polska sp. z o.o. has been accentuated by IFS 
Logistics by IFS Managament GmbH.  

The IFS HPC is a standard for auditing safe and quality 
products/processes of suppliers concerning the 
manufacturing of household and personal care products. The 
development of this Standard was made possible thanks to 
the common work with HPC industries, retailers and 
certification bodies which took care of the main aspects of 
this Standard and at all times tried to reflect the evolving 
needs of the HPC industry. As a result of this work, the IFS 
HPC is the most tailor made standard to audit household and 
personal care products and their processes, and to ensure 
that products do not represent any hazards for the safety of 
consumers. 

From 1st of January 2017 only IFS HPC audits based on 
version 2 will be accepted.  

 

2. Podstawy certyfikacji 2. Basics of certification 

W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej -  
wpis do Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem 
0000011798 z dnia 15.05.2001r. 
W zakresie wymagań akredytacyjnych: 

 ISO/IEC 17065  
 Program akredytacji PCA (https://www.pca.gov.pl ) 
 Standard IFS HPC   

(https://www.ifs-certification.com ) 
Oraz przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
dla produkcji artykułów objętych tym standardem. 

In the field of business activity - entry into the National 
Court Register under number 0000011798 of May 15, 2001 
In terms of accreditation requirements: 

 ISO/IEC 17065  
 Program akredytacji PCA (https://www.pca.gov.pl ) 
 Standard IFS HPC   

(https://www.ifs-certification.com ) 
And legal regulations concerning the safety and hygiene of 
the production of articles covered by this standard. 

3. Zakres audytu  3. Scope of audit 

Obejmuje następujące produkty: 

 Kosmetyki (np. makijaż, płyny, szampon, kremy itp.) 
 Domowe produkty chemiczne (np. detergenty, 

zmiękczacze, środki czyszczące, pałeczki zapachowe itp.) 
 Codzienne stosowanie artykułów gospodarstwa 

domowego (np. rękawic domowych, papieru piekarniczego, 
miotły, folii aluminiowej itp.) 
 Produkty higieny osobistej (np. tampony, pincety, gąbki 

do kąpieli, pieluchy itp.) 

W trakcie audytu kompetentny audytor zatwierdzony 
przez organizację IFS prowadzi ocenę korzystając z listy 
pytań ustanowionej przez IFS. 

Ustalany sposób oceny spełniania lub niespełniania 
wymagań jest ściśle ustalony przez IFS. 

Każda firma, która wnioskuje o certyfikację IFS jest przez 
DQS Polska rejestrowana w Bazie IFS, wynik audytu jest 
rejestrowany w bazie IFS. Dostęp do danych certyfikowanej 
firmy i wyniku audytu jest dostępny dla firmy i jej klientów. 

Zgodnie z wymaganiami IFS Logistics każdy 
certyfikowany klient ma obowiązek zgłaszania do DQS 
Polska sp. z o.o. informacji o wycofaniu lub zwrocie 
produktów. W tym zakresie obowiązuje: 

The IFS HPC Standard covers four specific group of 
products: 
 Cosmetics (e.g. make up, lotions, shampoo, creams, 

etc.) 
 Household chemical products (e.g. detergents, 

softeners, cleaning agents, aroma sticks, etc.) 
 Daily use household products (e.g. household gloves, 

bakery paper, brooms, aluminum foil, etc.) 
 Personal hygiene products (e.g. tampons, tweezers, 

bath sponges, diapers, etc.) 

In the course of an audit, a competent auditor approved 
by IFS carries out the assessment using a list of questions 
established by IFS. 

The agreed method of assessing whether or not meeting the 
requirements is strictly established by IFS. 

Each company that applies for IFS certification is 
registered by DQS Polska in the IFS Database, the audit 
result is registered in the IFS database. Access to the data of 
the certified company and the audit result is available to the 
company and its clients. 

In accordance with the requirements of IFS Logistics, 
each certified customer is required to report to DQS Polska 
sp. z o.o. information about the recall or return of products. In 
this regard, the following applies: 

https://www.ifs-certification.com
https://www.ifs-certification.com
https://www.ifs-certification.com
https://www.ifs-certification.com


2018PE_2_4_Program Certyfikacji IFS HPC Wydanie 12/2022 3/4
 

ProceduraWycofaniaZwrotu_ProcedureWitdrawalRecall  
(https://dqs.pl/formularz-zgloszenia-wycofania-certyfikowanego-produktu) 

4. Postępowanie z odwołaniami i skargami  4. Handling appeals and complaints 

Każda organizacja, z którą DQS Polska sp. z o.o. 
podpisało umowę ma możliwości odwołania się od decyzji 
wydanej w ramach procesu certyfikacji oraz do zgłaszania 
skargi na prowadzoną działalność. Szczegółowy tryb 
postępowania został określony w przedmiotowych 
procedurach postępowania. 
DQS Polska sp. z o.o. zapewnienie, że wszystkie odwołania 
od decyzji, podjętych przez DQS Polska oraz zgłoszone 
skargi zostaną rozpatrzone oraz zostaną podjęte stosowane 
dziania. 
Więcej:  

Every organization with which DQS Polska sp. z o.o. 
signed the contract has the possibility to appeal against the 
decision issued as part of the certification process and to 
submit a complaint about the activity conducted. The detailed 
procedure has been defined in the relevant procedures. 
DQS Polska sp. z o.o. ensuring that all appeals against 
decisions made by DQS Polska and reported complaints will 
be considered and appropriate measures will be taken. 
 
More:  

Postępowanie z odwołaniami i skargami / Handling appeals and complaints  
(https://dqs.pl/kontakt/complaints/ ) 

5. Regulamin stosowania znaków certyfikacyjnych 5. Regulations for the use of certification marks 

Zachęcamy Państwa do stosowania symboli 
certyfikacyjnych! Certyfikaty DQS jak również chronione 
prawem autorskim symbole certyfikacyjne są zewnętrzną 
oznaką pomyślnej certyfikacji – ich renoma znana jest na 
całym świecie.  

Symbole mogą być wykorzystane w różny sposób: 
możecie Państwo stosować je na papierze firmowym, w 
broszurach, na pojazdach, jak również wykorzystać w 
Waszych materiałach reklamowych, ofertach handlowych lub 
w Internecie. 
Więcej: 

We encourage you to use the certification symbols! DQS 
certificates as well as copyrighted certification symbols are 
an external sign of successful certification - their reputation 
is known all over the world.  

Symbols can be used in various ways: you can use them 
on letterhead, brochures, vehicles, as well as in your 
advertising materials, commercial offers or on the Internet. 
 
More: 

Regulamin stosowania symboli certyfikacyjnych  
oraz IFS HPC część 1 pkt. 11 

Regulations for the use of certification symbols 
and IFS HPC Part 1 Point 11 

6. Publikacja certyfikatów 6. Publication of certificates 
Wszystkie wydane przez DQS certyfikaty są dostępne 

publicznie na stronie internetowej DQS. Każda certyfikowana 
organizacja i każdy klient certyfikowanej organizacji ma 
dostęp do aktualnego certyfikatu. Certyfikaty są publikowane 
w wersji elektronicznej w formacie pdf. Korzystając z naszej 
strony internetowej i z zamieszczonej tu wyszukiwarki 
znajdziecie Państwo informacje o wydanych certyfikatach 
swoich i innych certyfikowanych klientów DQS. 

All certificates issued by DQS are publicly available on 
the DQS website. Each certified organization and each client 
of the certified organization has access to the current 
certificate. Certificates are published in an electronic version 
in pdf format. By using our website and the search engine 
provided here, you will find information about the certificates 
issued to you and other certified DQS customers. 

7. Zachowanie bezstronności i poufności 7. Maintaining impartiality and confidentiality 
Wszystkie informacje uzyskiwane przez auditorów i 

pracowników DQS Polska na temat organizacji będących 
potencjalnymi i certyfikowanymi klientami są poufne. 
Szczegóły w tym zakresie regulują odpowiednie 
postanowienia umowy podpisywanej z auditorami 
i pracownikami DQS Polska.  
Każdy audyt DQS Polska jest prowadzony z zachowaniem 
niezależności oraz bezstronności DQS i jej personelu 
realizującego audytu. 

All information obtained by auditors and employees of 
DQS Polska on organizations that are potential and certified 
clients is confidential. Details in this regard are regulated in 
the relevant provisions of the contract signed with the 
auditors and employees of DQS Polska. 
Each audit of DQS Polska is conducted with the 
independence and impartiality of DQS and its audit 
personnel. 

  

https://dqs.pl/formularz-zgloszenia-wycofania-certyfikowanego-produktu
https://dqs.pl/formularz-zgloszenia-wycofania-certyfikowanego-produktu
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8. Proces certyfikacji w DQS 8. DQS certification proces 
 
 
 

 
Wstępna informacja /  
Initial Information 

 
 

 
 
 

 Oferta i umowa /  
Offer and Contract 

 
 

 
 
 

Audit wstępny  
(opcjonalny) /  
Pre-Audit (optional) 

 
 
 

Audit  
początkowej  
certyfikacji /  
Initial Certification  
Audit 

 
 
 
 
 
 

Ocena systemu 
i certyfikacji /  
System  
Evaluation  
and Certification 

    

 
 
 

Proces certyfikacji produktów standardowo 
obejmuje następujące etapy: 

   Proces rozpoczyna się od identyfikacji 
potrzeb i oczekiwań klienta. DQS chce 
poznać organizację klienta, jego system 
zarządzania, wielkość i rodzaje operacji. 
Obie strony wspólnie określą cele oceny i 
/ lub certyfikacji, w tym obowiązujące 
standardy i specyfikacje. 

    DQS dostarczy szczegółową ofertę 
oceny i certyfikacji usług, dostosowanych 
do indywidualnych potrzeb klienta, na 
podstawie dostarczonych informacji. W 
pisemnej umowie zostaną określone 
wszystkie istotne świadczenia, a także 
obowiązujące kryteria oceny i certyfikacji. 

    Wstępny audit może służyć jako 
wstępne wyniki lub analiza luk, określając 
mocne strony i obszary do poprawy 
(realizacja przez auditora innego który nie 
będzie brał udziału w certyfikacji). 
Lub   
W przypadku większych projektów oceny i 
certyfikacji spotkanie związane z 
planowaniem projektu stanowi cenną 
okazję dla klienta, aby spotkać się z 
auditorem wiodącym i opracować 
spersonalizowany plan oceny dla 
wszystkich zaangażowanych funkcji i 
lokalizacji. Obie usługi są opcjonalne. 

    Audit początkowej certyfikacji: auditor 
/ przydzielony zespół auditorów 
przeprowadzi audit wyrobu, procesów lub 
usług klienta w miejscu produkcji. Stosując 
określone standardy produktu, oceniający / 
zespół oceniający oceni skuteczność 
wszystkich obszarów funkcjonalnych, a 
także wszystkich elementów systemu 
zarządzania jakością, na podstawie 
obserwacji, inspekcji, wywiadów, przeglądu 
stosownych zapisów i innych technik 
oceny. Wynik auditu, zawierający wszystkie 
ustalenia, zostanie przedstawiony klientowi 
podczas spotkania zamykającego. 
Wymagane plany działań zostaną 
uzgodnione w razie potrzeby. 

    Ocena systemu: DQS podczas 
procesu auditu oceni niezależnie wyniki 
działań organizacji i zdecyduje o 
przyznaniu certyfikatu.  Klient otrzyma 
raport z auditu, dokumentujący wyniki 
auditu. Po spełnieniu wszystkich 
stosownych wymagań klient otrzymuje 
również certyfikat, ważny 12 miesięcy. 

Firma posiadająca certyfikat IFS w 
przypadku wycofania i/lub zwrotu produktu 
jest zobowiązana do powiadomienia DQS 
o takiej sytuacji. 

    Audit ponownej certyfikacji: ogólnie 
certyfikat wyrobu jest ważny przez jeden 
rok, chyba że inaczej określono w 
wymaganiach specyficznych dla 
standardu. Pod koniec tego cyklu zostanie 
przeprowadzony ponowny audit w celu 
zapewnienia ciągłej realizacji wszystkich 
stosownych wymagań. Z zastrzeżeniem 
tego spełnienia zostanie wydany nowy 
certyfikat. 

The certification process for products will 
generally include the following steps: 

    The process starts with the client’s 
needs and expectations. DQS wants to 
learn about the client’s organization, its 
management system, size and types of 
operation. Together both parties will define 
objectives for the assessment and/or 
certification, including applicable standards 
and specifications 

    DQS will provide a detailed offer for 
assessment and certification services, 
tailored to individual client needs, based on 
the information provided initially. A written 
contract will specify all relevant deliverables 
as well as applicable assessment and 
certification criteria. 

    A pre-audit can serve as initial 
performance or gap analysis, identifying 
strengths and areas for improvement 
(performed by another auditor who will not 
participate in the certification). 
Or 
For larger assessment and certification 
projects a project planning meeting 
provides a valuable opportunity for the 
client to meet the lead assessor and 
develop a customized assessment plan for 
all functions and locations involved. Both 
services are optional. 

 

    Initial certification audit: the auditor / 
the assigned auditor team will audit the 
client's product, processes or services at 
the place of production. Applying defined 
product standards, the assessor / the 
assessment team will evaluate the 
effectiveness of all functional areas as well 
as all components of the quality 
management system, based upon 
observations, inspections, interviews, 
review of pertinent records, and other 
assessment techniques. The audit result, 
including all findings will be presented to 
the client during the closing meeting. 
Required action plans will be agreed upon 
as necessary. 

   System Evaluation: The independent 
certification function of DQS will evaluate 
the audit process and its results, and 
decide independently about issuance of the 
certificate. The client receives an audit 
report, documenting the audit results. 
When all applicable requirements are 
fulfilled the client also receives the 
certificate, valid for 12 months. 

The IFS-certified company is required to 
notify DQS of the recall and / or return of 
the product. 

   Re-Audit: generally, a product certificate 
is valid for one years, unless otherwise 
defined by standard-specific regulations. At 
the end of this cycle, a re-audit will be 
carried out to ensure the ongoing fulfillment 
of all applicable requirements. Subject to 
this fulfillment, a new certificate will be 
issued. 

 

Audyt  
ponownej 
certyfikacji  
Re-certification 


