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Komunikat nr 305 z dnia 22.11.2019 r. 
w sprawie okresu przejściowego związanego z opublikowaniem  

wydania 6 standardu The Global Standard for Packaging Materials 
 
Informujemy, że w sierpniu 2019 r. Brand Reputation Compliance BRCGS opublikowało  
wydanie 6 standardu The Global Standard for Packaging Materials.  
Zgodnie z ww. standardem termin osiągnięcia gotowości jednostek certyfikujących  
do udzielania certyfikacji w odniesieniu do wymagań The Global Standard for Packaging 
Materials wydanie 6, ustalono na dzień 1.02.2020 r.  
W związku z powyższym, akredytowane i będące w procesie akredytacji jednostki 
certyfikujące wyroby w obszarze The Global Standard for Packaging Materials, powinny 
wdrożyć w swojej działalności wydanie 6 standardu i uzyskać, odpowiednio, uaktualnienie 
zakresu akredytacji  lub akredytację w tym obszarze przed datą końca okresu przejściowego 
tj. 1.02.2020 r.  
Poniżej przedstawiono zasady postępowania PCA w okresie przejściowym.  

CAB  
w procesie 
akredytacji  

Procesy akredytacji jednostek certyfikujących w odniesieniu do wymagań The 
Global Standard for Packaging Materials wydanie 5 niezakończone 
do 1.02.2020 roku będą kontynuowane pod warunkiem, że wnioskujący podmiot 
zgłosi gotowość do oceny kompetencje do certyfikacji w odniesieniu do 
wymagań wydania 6 standardu The Global Standard for Packaging Materials. 

akredytowane 
CAB -  
w trakcie 
nadzoru  

Do dnia 17.01.2020 r. akredytowane jednostki certyfikujące w obszarze  
The Global Standard for Packaging Materials są zobowiązane do: 
a) przeszkolenia swoich auditorów w zakresie wymagań standardu  
The Global Standard for Packaging Materials wydanie 6, 
b) dostosowania ustanowionych w systemie zarządzania  wymagań 
kompetencyjnych dla auditorów do postanowień standardu The Global Standard 
for Packaging Materials wydanie 6, 
c) określenia planu przejścia w udzielonych klientom certyfikacjach, z wydania 5 
na wydanie 6 standardu The Global Standard for Packaging Materials, 
d) dostosowania opisu swoich metod działania (dokumentacja systemu 
zarządzania, formularze) do nowych wymagań, 
oraz złożenia do PCA wniosku o uaktualnienie zakresu akredytacji wraz  
z dowodami na zrealizowanie działań określonych ww. punktach celem 
weryfikacji w ramach przeglądu dokumentacji. 
Ocena kompetencji akredytowanych jednostek certyfikujących do realizacji 
certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania 6 standardu The Global 
Standard for Packaging Materials, będzie prowadzona w ramach planowych 
ocen w nadzorze. 
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