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FAQ by GFSI 

Ogólny wpływ na certyfikaty powiązane z programem certyfikacji uznanym przez GFSI: 

Decyzja o zawieszeniu ma wpływ na certyfikaty związane z audytami certyfikującymi, które odbywają 

się od pierwszego dnia decyzji o zawieszeniu GFSI, tj. 8 grudnia 2022 r., do dnia ogłoszenia przez GFSI 

przywrócenia uznania. 

1. Obecnie posiadam certyfikat na jeden z kilku programów certyfikacji IFS uznanymi przez 

GFSI. Co muszę zrobić?  

Nie musisz podejmować żadnych działań. Uznanie GFSI każdego aktualnego certyfikatu 

posiadanego przez Twoją firmę pozostaje ważne do daty wygaśnięcia certyfikatu. 

 

2. Jestem w trakcie uzyskiwania certyfikatu lub odnawiania mojego certyfikatu w ramach 

jednego z kilku programów certyfikacji IFS uznanych przez GFSI. Co muszę zrobić? Certyfikaty 

wydane i powiązane z audytem przeprowadzonym w okresie zawieszenia dla IFS nie będą 

uznawane przez GFSI. Zapoznaj się z własnymi umowami z dostawcami i skontaktuj z klientami, 

aby ocenić, co jest dla nich do zaakceptowania w odniesieniu do ich wymagań dotyczących 

programów certyfikacji uznanych przez GFSI. Pełna lista programów certyfikacji uznanych 

przez GFSI jest dostępna pod tym LINKIEM 

 

3. Nie rozpocząłem jeszcze procesu certyfikacji. Co powinienem zrobić?  

Odwołaj się do odpowiedzi w pytaniu 2. 

 

4. Jestem firmą, która zaopatruje się lub kupuje od organizacji certyfikowanej przez IFS i która 

chce polegać wyłącznie na programach certyfikacji uznanych przez GFSI. Co to dla mnie 

oznacza?  

Uznanie GFSI jest nadal ważne dla wszystkich certyfikatów związanych z audytami 

przeprowadzonymi przed datą decyzji o zawieszeniu, tj. przed 8 grudnia 2022 r. i do daty 

wygaśnięcia certyfikatów wydanych przez CPO (Certification Program Owner – Właściciel 

Programu Certyfikacji).  

W przypadku podjęcia przez GFSI decyzji o zawieszeniu statusu uznania danego CPO, decyzja 

ta ma zastosowanie do wszystkich certyfikatów związanych z audytem certyfikującym 

przeprowadzonym w okresie zawieszenia. Oznacza to, że certyfikaty wydane dla audytów, 

które mają miejsce między datą zawieszenia a jakąkolwiek datą przywrócenia, nie zostaną 

wydane w odniesieniu do programu uznanego przez GFSI. Na przykład w przypadku decyzji o 

zawieszeniu obowiązującej od 8 grudnia 2022 r. dla IFS i w przypadku przywrócenia IFS jako 

CPO uznanego przez GFSI w dniu 8 marca 2023 r., certyfikaty wydane dla audytów 

certyfikujących przeprowadzonych w okresie od 8 grudnia 2022 r. do 8 marca 2023 r. nie 

zostały wydane w ramach programu uznanego przez GFSI. 

 

5. Jestem Jednostką Certyfikującą; czy mogę nadal wydawać certyfikaty w ramach programów 

certyfikacji IFS? 

TAK, audyty certyfikujące mogą być nadal oferowane, jednak te certyfikaty nie będą uznawane 

za wydane w ramach programu uznanego przez GFSI. Jeśli audyt certyfikacyjny został 

zakończony przed datą decyzji o zawieszeniu, tj. 8 grudnia 2022 r., odpowiedni certyfikat 

zostanie uznany za wydany w ramach programu uznanego przez GFSI. 

https://mygfsi.com/how-to-implement/recognition/certification-programme-owners

