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S
ystem zarządzania według BRC Packaging opracowany 
dla przedsiębiorstwa ma być oparty na wytycznych i oce-
nie ryzyka występującego dla danej grupy opakowań. 
Kluczowe jest określenie obszarów wysokiego i niskiego 

ryzyka. W analizie HARM (Hazard Analyse Risk Management) 
wyróżnia się siedem kategorii ryzyk związanych z zanieczysz-
czeniem: mikrobiologicznym, ciałami obcymi, chemicznymi, 
oraz z użyciem surowców z recyklingu, defektami krytycznymi 
i funkcjonalnymi, a także potencjalną niezamierzoną migracją.

Standard BRC został opracowany dla producentów i dostaw-
ców materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością, materiałów niemających bezpośredniego kontaktu 
z żywnością, jak również do produktów nieżywnościowych. 
Wdrożenie standardu BRC poprzez opracowanie i wdrożenie 
wymaganych procedur i zasad GMP/GHP porządkuje i opty-
malizuje procesy oraz zapewnia bezpieczeństwo jakości i le-
galności produktu we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. 

Na coraz bardziej wymagającym rynku producentów żywno-
ści certyfikat BRC Packaging daje gwarancję powtarzalności 
produkowanych wyrobów, optymalizacji kosztów związanych 
z wyrobem niezgodnym, kosztów związanych z ewentualnym 
wycofaniem produktu lub zwrotami. Ogranicza również liczbę 
audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez klientów. Podzie-
lenie standardu na sześć rozdziałów i zgrupowanie wymagań 
tematycznie i obszarowo umożliwia przedsiębiorstwom skutecz-
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Standard BRC, opracowany przez British Retail 
Consortium w 2001 roku, zapewnia, że proces 
produkcji jest kontrolowany na wszystkich 
etapach. Od pierwszego wydania jest regularnie 
aktualizowany na skutek zmieniających się 
wymagań klientów, pojawiających się rekla-
macji oraz wycofań czy też nowych technologii.  
W tym roku ukaże się wydanie szóste, które 
będzie obowiązywać od lutego 2020 roku.

ne i efektywne wdrożenie wymagań oraz pozwala na prostą 
i szybką integrację standardu z innymi systemami zarządzania.

Uzyskanie certyfikatu BRC to dostarczenie obiektywnego 
dowodu klientom, że materiały lub produkty opakowaniowe 
są zgodne jakościowo oraz spełniają wymagania prawne od-
noszące się do bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych 
stosowanych w branży spożywczej obowiązujących w Polsce 
oraz UE. Certyfikat potwierdza spełnienie wymagań stawia-
nych przez sieci handlowe oraz daje możliwość współpracy 
z kontrahentami. Rozszerza możliwości współpracy na rynku 
zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Jest praktycznym 
i efektywnym narzędziem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
Jednym z wymagań standardu BRC jest podnoszenie świado-
mości i wiedzy pracowników w zakresie jakości bezpieczeń-
stwa produktu poprzez cykliczne szkolenia. Jest to gwarancją 
powodzenia i doskonalenia wdrożonego systemu.

Wśród jednostek certyfikujących standard BRC wiodącą 
jest DNV GL Business Assurance. Jednostka ta współpra-
cuje z przedsiębiorstwami na całym świecie, pomagając im 
w osiągnięciu wyników ich organizacji oraz w podnoszeniu 
efektywności produkcji i łańcuchów dostaw poprzez certyfi-
kację, weryfikację, ocenę i szkolenia. Jednym z programów 
szkoleniowych jest Akademia Opakowań. Trenerzy prowa-
dzący wykłady i warsztaty, będąc wieloletnimi praktykami, 
potrafią przekazać wiedzę w sposób efektywny, wykorzystując 
nowoczesne metody i techniki nauczania.
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