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Informacja dla Klientów związana z nowym wydaniem normy ISO 22000  
(skorygowana) 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

Polski Komitet Normalizacji opublikował nową normę ISO 22000:2018 w dniu 22 sierpnia 2018 

roku (wersja angielska).  

Poniżej przekazujemy Państwu zasady dotyczące procesu przejścia certyfikacji systemu 

zarządzania bezpieczeństwem żywności z poprzedniej normy ISO 22000:2005 (PN-EN ISO 

22000:2006) na wydanie z roku 2018.  

 

Okres przejściowy 

Ustalono trzyletni okres przejściowy, liczony do dnia 29.06.2021 roku, w którym można przejść na 

nową normę.  

W związku z powyższym, wszystkie certyfikaty potwierdzające zgodność z normą ISO 22000:2005 

(PN-EN ISO 22000:2006), wydawane przez akredytowane jednostki certyfikujące nie mogą mieć 

daty ważności dłuższej niż 29.06.2021 r. 

 

Główne zmiany 

Nowelizacja normy ISO 22000 wprowadza zmiany w strukturze normy wprowadzając strukturę 

wysokiego poziomu HLS (ang. high level structure), co w praktyce oznacza ujednolicenie formatu               

i zapewnienie spójności między normami dotyczącymi systemów zarządzania (np. ISO 9001, ISO 

14000). Powoduje również uproszczenie ich zintegrowanego wykorzystania, dzięki identycznej 

strukturze tekstów wspólnych, terminów i definicji. 

Zastosowanie koncepcji HLS- Struktury Wysokiego Poziomu w nowej normie ISO 22000 oznacza 

zwiększony nacisk na otoczenie biznesowe i zainteresowane strony. Podkreśla ważność 

przywództwa i zaangażowania w zarządzanie - szczególnie zarządzanie ryzykiem biznesowym w 

zakresie bezpieczeństwa żywności. Zastosowano podejście procesowe oparte na cyklu PDCA 

(ang. plan-do-check-act) zwanym również kołem Deminga. Położono nacisk na ważność celów 

jako czynników napędzających doskonalenie ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia 

wymagań dotyczących komunikacji celów wewnątrz organizacji.  

Nowa norma ISO 22000, na poziomie operacyjnym zawiera wytyczne pokrywające się z zasadami 

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) opisanymi w Codex Alimentarius.  

Przy ustanawianiu Programu Warunków Wstępnych wskazano na możliwość zastosowania 

specyfikacji technicznej ISO/TS 22002, a także zaktualizowano terminy, które uznane były za 
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potencjalnie mylące, stosując wyjaśnienia dotyczące różnic pomiędzy Krytycznymi Punktami 

Kontroli, Programami Wstępnymi oraz Operacyjnymi Programami Wstępnymi. 

 

Przejście na nową normę 

Przejście może nastąpić podczas auditu ponownej certyfikacji (recertyfikacji), auditu nadzoru lub 

auditu dodatkowego. Ponieważ nowa norma zawiera nowe wymagania, które muszą być podczas 

auditu ocenione, potrzebny jest zwiększony nakład czasu auditowego. Zwiększenie czasu dotyczy 

tylko auditu, podczas którego następuje przejście na nową normę.  

Przejście w ramach auditu ponownej certyfikacji: 

Dodatkowy czas auditowy w ramach auditu ponownej certyfikacji wynosi 10% czasu trwania tego 

auditu jednak nie mniej niż 0,25 dnia auditowego (2 godziny).  

Przejście w ramach auditu nadzoru: 

Dodatkowy czas auditowy w ramach auditu nadzoru wynosi 20% czasu trwania tego auditu jednak 

nie mniej niż 0,5 dnia auditowego (4 godziny).  

Przejście w ramach auditu dodatkowego.  

Czas trwania auditu jest każdorazowo ustalany indywidualnie.  

 

Nasze zalecenia 

Zanim zdecydują się Państwo na jedną z ww. opcji należy upewnić się, że wymagania nowego 

wydania normy są przez Państwa system zarządzania spełnione.  

Nowe wymagania dotyczą całej organizacji, dlatego też zalecamy przejście podczas auditu 

ponownej certyfikacji (recertyfikacji). Taki wybór pozwoli także na oszczędzenie dodatkowych 

kosztów związanych z wystawieniem certyfikatu po audicie nadzoru.  

 

Inne informacje 

Jednostki certyfikujące systemy zarządzania będą mogły wydawać akredytowane certyfikaty 

zgodności z nowymi normami dopiero po uzyskaniu akredytacji uwzględniającej ww. normę.  

TÜV NORD Polska aktualnie dostosowuje się do nowych wymagań PCA, a nasza niemiecka 

centrala TÜV NORD CERT jest w trakcie dokonywania zmian w akredytacji DAkkS. 

W związku z powyższym informujemy, że nie możemy jeszcze wydawać akredytowanych 

certyfikatów zgodności z normą ISO 22000:2018. 

O fakcie uzyskania akredytacji (do końca 2019 roku) poinformujemy Państwa osobnym 

komunikatem.  

 
 

Dokumenty źródłowe:  

Komunikat PCA nr 267 z dnia 27.11.2018 roku  

Rezolucja IAF nr 2018-15 (www.pca.gov.pl) 

 

Grzegorz Tuleja 

Kierownik Jednostki Certyfikującej  
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