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Komunikat nr 267 z dnia 27.11.2018 r. 
w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania  

w odniesieniu do wymagań wydania  normy ISO 22000:2018 
 

Informujemy, że opublikowane zostało wydanie normy ISO 22000:2018 System zarządzania 
bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha 
żywnościowego. 
IAF (Rezolucja IAF nr 2018-15) ustaliło trzyletni okres przejściowy dla wdrożenia wydania  
normy ISO 22000:2018 w działalności akredytowanych jednostek certyfikujących systemy 
zarządzania bezpieczeństwem żywności, tj. do dnia 29.06.2021 r. 
W związku z powyższym, wszystkie certyfikaty potwierdzające zgodność z normą ISO 
22000:2005 (PN-EN ISO 22000:2006), wydawane przez akredytowane jednostki certyfikujące 
nie powinny mieć daty ważności dłuższej niż 29.06.2021 r.  
Jednostki mogą składać wnioski o akredytację / rozszerzenie akredytacji lub uaktualnienie 
posiadanych akredytacji w odniesieniu do wymagań normy ISO 22000:2018 od dnia 
opublikowania niniejszego komunikatu. 
Wnioski należy składać na formularzu FA-01 wraz z dokumentacją potwierdzającą, że 
wymagania normy ISO 22000:2018 zostały w pełni wdrożone w procesach certyfikacji 
systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, prowadzonych zgodnie z wymaganiami 
ISO/IEC 17021-1.  
W przypadku wniosków o uaktualnienie akredytacji, dokumentacja przekazana do PCA 
powinna objąć co najmniej:  
 analizę zmian wymagań normy ISO 22000:2018 oraz potwierdzenie jej wdrożenia do 

programu certyfikacji, 
 zmiany w procedurach i instrukcjach, zapisach jednostki, jeśli nastąpiły, 
 uaktualnienie kryteriów kompetencyjnych i procesu oceny kompetencji dla wszystkich 

funkcji w procesie certyfikacji, 
 dowody wymaganego poziomu kompetencji auditorów i pozostałego personelu 

zaangażowanego w prowadzenie działań certyfikacyjnych, 
 zmienione formularze, 
 kopie materiałów szkoleniowych, 
 informacje przekazywane klientom o zmianie wymagań stosowanych w procesie 

certyfikacji, włącznie ze szczegółami podejścia do przejścia klientów na nowe wydanie 
normy ISO 22000:2018, 

 dowody wdrożenia nowych wymagań w całej organizacji, dla jednostek z kilkoma 
oddziałami. 

Oceny dla celów uaktualnienia akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania  
w programie FSMS będą realizowane przez PCA podczas ocen na miejscu  
w ramach planowanego nadzoru lub w formie przeglądu dokumentacji jako oceny dodatkowe, 
w wymiarze minimum 1 audytorodnia.  
W przypadku negatywnego wyniku przeglądu dokumentacji, w sytuacji gdy ocena w ramach 
wnioskowanego uaktualnienia akredytacji będzie prowadzona w formie przeglądu 
dokumentacji, PCA rozpatrzy konieczność przeprowadzenia oceny na miejscu i obserwacji 
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auditu realizowanego przez jednostkę certyfikującą, przed podjęciem decyzji o uaktualnieniu 
zakresu akredytacji.  
W przypadku uaktualnienia zakresu akredytacji w oparciu o wyniki oceny na miejscu lub 
przegląd dokumentacji, PCA przeprowadzi obserwację pierwszego auditu (po dacie decyzji), 
prowadzonego przez jednostkę certyfikującą na zgodność z normą ISO 22000:2018.  
Akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności, 
wnioskujące o uaktualnienie akredytacji, będą mogły wydawać akredytowane certyfikaty 
wykazujące zgodność z wymaganiami normy ISO 22000:2018 po uaktualnieniu przez PCA 
akredytacji, uwzględniającym wymagania ww. normy.  

W przypadku, gdy do dnia 29.06.2021 r. uaktualnienie akredytacji jednostki certyfikującej 
system zarządzania w programie FSMS nie nastąpi z przyczyn leżących po stronie jednostki 
certyfikującej, akredytacja w tym obszarze zostanie zawieszona przez PCA. 
Wnioski o akredytację (lub rozszerzenie zakresu akredytacji) jednostek certyfikujących 
systemy zarządzania w odniesieniu do programu FSMS zgodnego z PN-EN ISO 22000:2006  
będą przyjmowane do dnia 29.06.2019 r. Procesy niezakończone do tego dnia, będą 
kontynuowane pod warunkiem, że wnioskujący podmiot wykaże swoje kompetencje 
do certyfikacji, zgodnie z wymaganiami opisanymi powyżej. 
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