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Komunikat nr 183 z dnia 2.12.2015 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek 
certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności, 

wynikających z opublikowania Specyfikacji Technicznej  
PKN-ISO/TS 22003:2015-06  

 

Informujemy, o zmianie wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy 
zarządzania bezpieczeństwem żywności wynikających z opublikowania  PKN-ISO/TS 
22003:2015-06. 

1. W dniu 24.06.2015 r. wprowadzona została do zbioru Polskich Norm Specyfikacja 
Techniczna PKN-ISO/TS 22003:2015-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem 
żywności. Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów 
zarządzania bezpieczeństwem żywności zastępująca Specyfikację Techniczną  
PKN-ISO/TS 22003:2007.   

2. Zgodnie z Rezolucją IAF nr 2013-14 podjętą przez Zgromadzenie Ogólne IAF w dniu 
23.10.2013 r., dzień 15.12.2016 r. został ustalony jako ostateczny termin wdrożenia 
dokumentu PKN-ISO/TS 22003:2015-06 przez akredytowane jednostki certyfikujące 
systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS). 

3. Po 15.12.2016 r. certyfikaty akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania 
bezpieczeństwem żywności wydane przez PCA w odniesieniu do wymagań Specyfikacji 
technicznej PKN-ISO/TS 22003:2007 stracą ważność. 

4. Procesy akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem 
żywności w odniesieniu do PKN-ISO/TS 22003:2015-06, niezakończone do 31.12.2015 r. 
będą kontynuowane pod warunkiem, że podmiot podda się dodatkowej ocenie  
w odniesieniu do wymagań PKN-ISO/TS 22003:2015-06 przed 15.10.2016 r.  

5. Akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności 
według normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011 są zobowiązane do wdrożenia wymagań 
dokumentu PKN-ISO/TS 22003:2015-06 tak, aby najbliższa ocena w nadzorze 
przeprowadzona po 1.02.2016 r. (zgodnie z ustalonym przez PCA harmonogramem 
nadzoru) uwzględniała wymagania zawarte w PKN-ISO/TS 22003:2015-06. 

6. W przypadku ocen w nadzorze przeprowadzonych do 1.02.2016 r. w odniesieniu do 
wymagań PKN-ISO/TS 22003:2007,  akredytowana jednostka certyfikująca systemy 
zarządzania bezpieczeństwem żywności zobowiązana jest do poddania się dodatkowej 
ocenie w odniesieniu do wymagań PKN-ISO/TS 22003:2015-06 przed 15.10.2016 r. 

7. Niedostosowanie się akredytowanego podmiotu do zmienionych wymagań w terminie do 
dnia 15.12.2016 r. potwierdzone przez PCA w wyniku oceny lub poprzez negatywną 
ocenę działań korygujących do stwierdzonych niezgodności, skutkować będzie 
zawieszeniem akredytacji w tym zakresie. 
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