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1 Wprowadzenie
Niniejszy dokument został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji
jednostek certyfikujących gospodarkę leśną oraz jednostek certyfikujących łańcuch dostaw
w systemie PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes –
Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej).
Akredytacja jednostek prowadzących działalność w tym obszarze ma charakter dobrowolny.
Jednostki certyfikujące w tym obszarze wnioskujące o akredytację i akredytowane w tym
obszarze powinny spełniać wymagania akredytacyjne określone w niniejszym dokumencie.
Akredytacja jednostek certyfikujących w systemie PEFC potwierdza spełnianie przez te
jednostki wymagań dokumentu PEFC oraz:
a. normy PN-EN ISO/IEC 17021 – w przypadku certyfikacji gospodarki leśnej;
b. normy PN-EN ISO/IEC 17065 – w przypadku certyfikacji łańcucha dostaw.
Tekst niniejszego dokumentu został opracowany przez Polskie Centrum Akredytacji
w uzgodnieniu z PEFC Polska oraz we współpracy z Komitetem Technicznym
Specjalistycznym ds. Środowiska.
2 Definicje
Dla potrzeb niniejszego dokumentu stosuje się definicje zawarte w dokumentach
przywołanych w punkcie 3 niniejszego dokumentu, a ponadto:
dokumenty PEFC

dokumenty kryterialne, techniczne i instruktażowe PEFC

jednostka certyfikująca

każda jednostka prowadząca certyfikację w systemie PEFC

3 Wymagania akredytacyjne
3.1

Wymagania akredytacyjne dla jednostek certyfikujących gospodarkę leśną

Jednostka certyfikująca w zakresie gospodarki leśnej, aby mogła być uznana za
kompetentną i wiarygodną powinna spełniać:


ogólne wymagania akredytacyjne podane w normie PN-EN ISO/IEC 17021 Ocena
zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie oraz certyfikację
systemów zarządzania;



specyficzne wymagania akredytacyjne podane w:
 dokumencie nr 1 PEFC Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji (Zasady
Ogólne);
 dokumencie nr 2 PEFC Szczegółowe Zasady Prowadzenia Auditów Gospodarki
Leśnej i Weryfikacji Łańcucha Dostaw w Polskim Systemie Certyfikacji Leśnictwa
PEFC;
 dokumencie nr 4 PEFC Polskie Kryteria i Wskaźniki Trwałego i Zrównoważonego
Zagospodarowania Lasów dla Potrzeb Certyfikacji Lasów;
 niniejszym dokumencie DAC-18, przy czym słów „powinien; należy” użyto do
wskazania tych postanowień, które odzwierciedlając wymagania właściwej normy, są
obowiązkowe. Słów „zaleca się” użyto w niniejszym dokumencie do wskazania
uznanych sposobów spełniania wymagań normy. Jednostka może spełniać te
wymagania w inny, równoważny sposób, jeżeli potrafi to wykazać w ramach procesu
akredytacji/nadzoru przeprowadzanego przez Polskie Centrum Akredytacji.
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Ponadto, mają zastosowanie warunki akredytacji jednostek certyfikujących systemy
zarządzania, w tym polityki PCA i obowiązkowe dokumenty EA i/lub IAF, w szczególności
wymienione w dokumencie DACS-01.
3.2

Wymagania akredytacyjne dla jednostek certyfikujących łańcuch dostaw

Jednostka certyfikująca w zakresie łańcucha dostaw, aby mogła być uznana za
kompetentną i wiarygodną powinna spełniać:


ogólne wymagania akredytacyjne podane w normie PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena
zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi;



specyficzne wymagania akredytacyjne podane w:
 dokumencie nr 1 PEFC Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji (Zasady Ogólne);
 dokumencie nr 2 PEFC Szczegółowe Zasady Prowadzenia Auditów Gospodarki
Leśnej i Weryfikacji Łańcucha Dostaw w Polskim Systemie Certyfikacji Leśnictwa
PEFC;
 PEFC ST 2002 Łańcuch dostaw produktów zawierających surowce leśne;
 PEFC ST 2003 Wymagania dla Jednostek Certyfikujących według międzynarodowej
normy PEFC dotyczącej łańcucha dostaw;
 niniejszym dokumencie DAC-18, przy czym słów „powinien; należy” użyto do
wskazania tych postanowień, które odzwierciedlając wymagania właściwej normy, są
obowiązkowe. Słów „zaleca się” użyto w niniejszym dokumencie do wskazania
uznanych sposobów spełniania wymagań normy. Jednostka może spełniać te
wymagania w inny, równoważny sposób, jeżeli potrafi to wykazać w ramach procesu
akredytacji/nadzoru przeprowadzanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

Ponadto, mają zastosowanie warunki akredytacji jednostek certyfikujących systemy
zarządzania, w tym polityki PCA i obowiązkowe dokumenty EA i/lub IAF, w szczególności
wymienione w dokumencie DACW-01.
4 Specyficzne wymagania programu
4.1

Wymagania dla jednostek certyfikujących gospodarkę leśną

Jednostka ubiegająca się o akredytację powinna spełnić wszystkie wymagania dokumentów
przywołanych w punkcie 3.1 powyżej.
Warunkiem ubiegania się o akredytację obejmującą program certyfikacji gospodarki leśnej
jest posiadanie przez jednostkę certyfikującą akredytacji w zakresie certyfikacji EMS wg
PN-EN ISO 14001 lub QMS wg PN-EN ISO 9001.
Poniżej zamieszczono wytyczne do wymagań wybranych punktów normy PN-EN ISO/IEC
17021. Dla ułatwienia zastosowano następujący system identyfikacji wytycznych:
W.X.Y.Z, gdzie: X.Y.Z oznacza numer punktu normy PN-EN ISO/IEC 17021.
4.1.1 Struktura organizacyjna i najwyższe kierownictwo
W.6.1.2
Jednostka certyfikująca powinna posiadać udokumentowany program
certyfikacji na zgodność z wymaganiami PEFC, uwzględniający wymagania dotyczące
kompetencji auditorów zgodnie z punktem 3.2 dokumentu nr 1 PEFC Rewizja i Procedury
Certyfikacji i Akredytacji (zasady ogólne)”.
Uwaga:
Zaleca się stosowanie listy kontrolnej (checklisty) przeznaczonej dla auditorów
i ewentualnie ekspertów oceniających gospodarkę leśną, przywołanej w programie
certyfikacji.
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4.1.2 Komitet chroniący bezstronność
W.6.2.2
Komitet chroniący bezstronność powinien mieć wiedzę dotyczącą procesów
certyfikacji gospodarki leśnej. Wymaga się zapewnienia tej wiedzy poprzez szkolenia i/lub
odpowiednie uzupełnienie składu Komitetu, itp. Jednostka powinna wykazać PCA, w jaki
sposób zapewnia Komitetowi tę wiedzę.
4.1.3 Kompetencje kierownictwa i personelu
W.7.1.1
Jednostka powinna określić kompetencje wymagane dla programu certyfikacji
gospodarki leśnej oraz dla każdej funkcji w działalności certyfikacyjnej wg tego programu.
Jednostka powinna wykazać posiadane kompetencje w zakresie oceny systemów
zarządzania, a w szczególności, że:
-

zidentyfikowała przepisy prawne dotyczące gospodarki leśnej;

-

personel jednostki zaangażowany w procesy certyfikacji gospodarki leśnej (w tym, ale
nie wyłącznie, w przegląd wniosku, ocenę i podejmowanie decyzji) posiada stosowne
kompetencje;

-

personel jednostki zaangażowany w procesy certyfikacji gospodarki leśnej jest
regularnie szkolony w zakresie wymagań PEFC;

-

skuteczność szkoleń lub innych działań podejmowanych w celu zapewnienia
kompetencji personelu jest poddawana regularnej ocenie, w określonych odstępach
czasu, dla potwierdzenia, że kompetencje te są utrzymywane.

4.1.4 Personel zaangażowany w działania certyfikacyjne
W.7.2.1
Jednostka certyfikująca powinna mieć, jako część własnej organizacji, personel
o kompetencjach wystarczających do zarządzania programem auditów gospodarki leśnej
oraz prowadzonymi ocenami i pracami certyfikacyjnymi.
Auditorzy prowadzący ocenę gospodarki leśnej powinni spełniać następujące wymagania:
a.

Wykształcenie: co najmniej drugiego stopnia w zakresie leśnictwa i/lub przyrodniczym,
potwierdzone stosownym dyplomem;

b.

Doświadczenie: co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w gospodarce
leśnej;

c.

Szkolenia: ukończenie kursu szkoleniowego aprobowanego przez krajową jednostkę
zarządzającą systemem PEFC, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

Auditorzy powinni dodatkowo wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu auditów
systemów zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001 lub PN-EN ISO 14001. Potwierdzeniem
spełnienia tego wymagania są udokumentowane dowody o przeprowadzeniu ocen w liczbie
co najmniej 20 dni auditowych.
Odpowiednie wykształcenie i praktyka zgodnie z punktem a) i b) może być zapewniona
przez eksperta technicznego zaproszonego do zespołu auditorów.
W.7.2.7
Jednostka certyfikująca powinna prowadzić procesy certyfikacji gospodarki
leśnej z udziałem auditorów i ekspertów technicznych, którzy spełniają warunki określone
w punkcie W.7.2.1.
W.7.2.8
Jednostka certyfikująca powinna identyfikować potrzeby szkoleniowe i powinna
oferować lub zapewniać swojemu personelowi dostęp do specyficznych szkoleń w celu
zapewnienia, że jej auditorzy, eksperci techniczni i inny personel zaangażowany w działania
certyfikacyjne w zakresie systemu PEFC są kompetentni do zadań, jakie wykonują.
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W.7.2.9
Jednostka certyfikująca powinna wykazać, że grupa lub osoba podejmująca
decyzje w sprawie udzielenia, utrzymania, przedłużenia, rozszerzenia, ograniczenia,
zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji gospodarki leśnej zna zasady systemu PEFC
i wymagania certyfikacyjne oraz ma kompetencje do oceny procesów auditowania
i związanych z nimi rekomendacji zespołu auditującego.
W.7.2.11 Jednostka certyfikująca powinna prowadzić i utrzymywać zapisy z obserwacji
działalności swoich auditorów i ekspertów technicznych, prowadzących ocenę gospodarki
leśnej w systemie PEFC.
W.7.2.12 Jednostka certyfikująca powinna okresowo obserwować sposób działania
każdego auditora na miejscu w procesach oceny gospodarki leśnej. Częstotliwość
obserwacji każdego auditora, w tym technicznego, powinna wynosić co najmniej raz na trzy
lata.
4.1.5 Zapisy dotyczące personelu
W.7.4
Zapisy dotyczące personelu, o których mowa w punkcie 7.4 normy PN-EN
ISO/IEC 17021, powinny obejmować informacje o właściwych kwalifikacjach, szkoleniach,
doświadczeniu, przynależności do organizacji, statusie zawodowym i kompetencjach do
prowadzenia ocen w systemie PEFC oraz o wszystkich usługach konsultacyjnych, jakie
świadczył personel w ciągu ostatnich trzech lat. Dotyczy to, oprócz personelu
prowadzącego działalność certyfikacyjną, również personelu kierowniczego i
administracyjnego.
4.1.6 Informacje dostępne publicznie
W.8.1.1
Jednostka certyfikująca powinna utrzymywać i udostępniać publicznie, lub
dostarczać na żądanie, informacje opisujące jej procesy auditowania i procesy certyfikacji
w systemie PEFC, wykorzystywane do udzielania, utrzymywania, rozszerzania,
przedłużania, ograniczania, zawieszania lub cofania certyfikacji gospodarki leśnej.
4.1.7 Dokumenty certyfikacyjne
W.8.2.3
Jednostka powinna mieć udokumentowaną procedurę postępowania
z wydanymi certyfikatami w przypadku zawieszenia lub cofnięcia posiadanej akredytacji
w ograniczonym lub pełnym zakresie oraz informowania o tym władz krajowych i/lub
międzynarodowych PEFC.
4.1.8 Poufność
W.8.5.2
Jednostka certyfikująca powinna informować organizację, będącą jej klientem,
że jest zobowiązana do ujawniania Radzie PEFC lub Radzie Krajowej PEFC informacji
dotyczących działalności certyfikowanej organizacji w obszarze objętym certyfikacją, w tym
ważności certyfikacji, jej zakresu i ograniczeń tego zakresu oraz przekazywania
bezzwłocznie PEFC Polska informacji o każdym certyfikacie gospodarki leśnej wydanym
przez nią organizacji w Polsce i/lub informacji o wszelkich zmianach już wydanych
certyfikatów. Jednostka certyfikująca powinna zawierać ze swoim klientem stosowną
pisemną umowę regulującą ujawnianie takich informacji.
4.1.9 Wymiana informacji pomiędzy jednostką certyfikującą a jej klientami
W.8.6.1
Jednostka certyfikująca powinna opracować, utrzymywać i udostępniać
publicznie program certyfikacji gospodarki leśnej obejmujący, jako niezbędne minimum,
opis jej wymagań w zakresie:
a.

zawartości wniosku o certyfikację;

b.

początkowej certyfikacji;

c.

działań w nadzorze;
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d.

przebiegu auditów;

e.

procesu udzielania, utrzymywania, ograniczania, rozszerzania, zawieszania, cofania
certyfikacji i ponownej certyfikacji;

f.

kompetencji zespołów oceniających.

4.1.10 Wybór i powołanie zespołu auditującego
W.9.1.3.1 Zespół, wyznaczony do auditu, powinien składać się z osób spełniających
łącznie wymagania określone w punkcie W.7.2.1.
Zaleca się, aby jednostka zapewniała rotację zespołów auditujących tak, żeby w kolejnym
cyklu certyfikacji angażowany był inny zespół auditujący.
4.1.11 Ustalanie czasu auditu
W.9.1.4.1 Jednostka certyfikująca powinna mieć udokumentowane procedury do ustalania
czasu auditu w procesie certyfikacji gospodarki leśnej. Ustalając czas auditu, jednostka
certyfikująca powinna wziąć pod uwagę:


wielkość obszaru leśnego objętego certyfikacją;



stan zatrudnienia na obszarze leśnym;



liczbę oddziałów (okręgów).

Jednostka certyfikująca powinna określić jednakowe dla wszystkich organizacji zasady
kalkulowania czasu auditu w procesie certyfikacji gospodarki leśnej, w tym kalkulowania
czasu
auditu w przypadku posiadania przez organizację zintegrowanego systemu
zarządzania z uwzględnieniem wymagań dokumentu IAF MD 11.
4.1.12 Przegląd wniosku
W.9.2.2.4 Zespół auditujący powinien być powołany i złożony z auditorów (i, jeśli jest to
konieczne, ekspertów technicznych), którzy łącznie mają wszystkie kompetencje
zidentyfikowane przez jednostkę certyfikującą do przeprowadzenia certyfikacji gospodarki
leśnej. Wybór zespołu powinien być przeprowadzony w odniesieniu do przydzielonych
kompetencji auditorów i ekspertów technicznych oraz może być dokonany zarówno spośród
wewnętrznych, jak i zewnętrznych zasobów ludzkich.
W.9.2.2.5
Należy wyznaczyć osobę(-y) podejmującą(-e) decyzję(-e) w sprawie
certyfikacji gospodarki leśnej w celu zapewnienia, że są dostępne właściwe kompetencje do
podejmowania decyzji.
4.1.13 Audit początkowej certyfikacji
W.9.2.3 Audit początkowej certyfikacji gospodarki leśnej powinien być przeprowadzony
w dwóch etapach: etapie 1. i etapie 2.
4.1.14 Pierwszy etap auditu
W.9.2.3.1.1 Etap 1. auditu certyfikującego gospodarki leśnej powinien być przeprowadzony
w obiektach organizacji.
4.1.15 Zawieszanie, cofanie lub ograniczanie zakresu certyfikacji
W.9.6.1
Jednostka certyfikująca powinna określić sposób postępowania z wydanymi
przez siebie certyfikatami w przypadku naruszenia przez certyfikowaną organizację
wymagań oraz sposób powiadamiania o tym władz krajowych i/lub międzynarodowych
PEFC.
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4.1.16 Audity wewnętrzne
W.10.3.6.1
Jednostka certyfikująca powinna objąć auditami wewnętrznymi procedury
związane z procesami certyfikacji gospodarki leśnej. Dopuszcza się łączenie tych auditów
z auditami wewnętrznymi w innych obszarach, pod warunkiem wyraźnego wyróżnienia
w planach auditów i w sporządzanych z nich raportach zagadnień związanych z certyfikacją
gospodarki leśnej.
4.2

Wymagania dla jednostek certyfikujących łańcuch dostaw w systemie PEFC

Certyfikacja łańcucha dostaw jest certyfikacją procesu. Jednostka ubiegająca się
o akredytację powinna spełnić wszystkie wymagania dokumentów przywołanych w punkcie
3.2 powyżej.
Poniżej zamieszczono wytyczne do wymagań wybranych punktów normy PN-EN ISO/IEC
17065. Dla ułatwienia zastosowano następujący system identyfikacji wytycznych:
W.X.Y.Z, gdzie: X.Y.Z oznacza numer punktu normy PN-EN ISO/IEC 17065.
4.2.1 Wymagania ogólne
W.4.5 Jednostka certyfikująca powinna informować organizację, będącą jej klientem, że
jest zobowiązana do ujawniania Radzie PEFC lub Radzie Krajowej PEFC informacji
dotyczących działalności certyfikowanej organizacji w obszarze objętym certyfikacją, w tym
ważności certyfikacji, jej zakresu i ograniczeń tego zakresu oraz przekazywać bezzwłocznie
PEFC Polska informacji o każdym certyfikacie łańcucha dostaw wydanym przez nią
organizacji w Polsce i/lub informacji o wszelkich zmianach już wydanych certyfikatów.
Jednostka certyfikująca powinna zawierać ze swoim klientem stosowną pisemną umowę
regulującą ujawnianie takich informacji.
W 4.6 Jednostka certyfikująca powinna opracować, utrzymywać i udostępniać na życzenie
program certyfikacji łańcucha dostaw obejmujący, jako niezbędne minimum, opis jej
wymagań w zakresie:
a.

zawartości wniosku o certyfikację;

b.

początkowej certyfikacji;

c.

działań w nadzorze;

d.

przebiegu auditów;

e.

procesu udzielania, utrzymywania, ograniczania, rozszerzania, zawieszania, cofania
certyfikacji i ponownej certyfikacji;

f.

kompetencji zespołów oceniających;

g.

certyfikacji organizacji wielooddziałowych, w tym zasad próbkowania;

h.

kalkulowania czasu oceny.

4.2.2 Wymagania dotyczące struktury
W.5.2 Mechanizm chroniący bezstronność powinien mieć wiedzę dotyczącą procesów
certyfikacji łańcucha dostaw. Wymaga się zapewnienia tej wiedzy poprzez szkolenia i/lub
odpowiednie uzupełnienie składu Mechanizmu itp. Jednostka powinna wykazać PCA, w jaki
sposób zapewnia Mechanizmowi tę wiedzę.
4.2.3 Wymagania dotyczące zasobów
W.6.1.1.2 a) Jednostka certyfikująca powinna mieć, jako część własnej organizacji,
personel o kompetencjach wystarczających do zarządzania programem certyfikacji
łańcucha dostaw oraz prowadzonymi procesami certyfikacyjnymi.
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Auditorzy prowadzący ocenę łańcucha dostaw powinni spełniać następujące wymagania:
a.

Wykształcenie: co najmniej drugiego stopnia w zakresie leśnictwa lub technologii
drewna, potwierdzone stosownym dyplomem;

b.

Doświadczenie: co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w gospodarce
leśnej lub przemyśle drzewnym;

c.

Szkolenia: ukończenie kursu szkoleniowego aprobowanego przez krajową jednostkę
zarządzającą systemem PEFC, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

Auditorzy powinni dodatkowo wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu auditów
systemów zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001 lub PN-EN ISO 14001. Potwierdzeniem
spełnienia tego wymagania są udokumentowane dowody o przeprowadzeniu ocen w liczbie
co najmniej 20 dni auditowych.
Odpowiednie wykształcenie i praktyka zgodnie z punktem a) i b) może być zapewniona
przez eksperta technicznego zaproszonego do zespołu auditorów.
4.2.4 Wymagania dotyczące procesu
W.7.2 Jednostka certyfikująca powinna wymagać złożenia
o certyfikację, zawierającego co najmniej następujące informacje:

formalnego

wniosku

a. nazwę, adres i status prawny;
b. udokumentowane procedury łańcucha dostaw zgodne z wymaganiami punktu 8.3
dokumentu PEFC ST 2002 Łańcuch dostaw zawierający surowce leśne – Wymagania
identyfikację wyrobów objętych łańcuchem dostaw;
c. lokalizacje objęte
wielooddziałowych.

łańcuchem

dostaw,

w

przypadku

certyfikacji

organizacji

Jednostka certyfikująca powinna wymagać od organizacji ubiegającej się o certyfikację
łańcucha dostaw dostarczenia co najmniej następujących informacji dotyczących wyrobów
objętych łańcuchem dostaw:
a. metoda stosowana w łańcuchu dostaw (wymagania rozdziału 6
PEFC ST 2002 Łańcuch dostaw zawierający surowce leśne – Wymagania

dokumentu

b. metoda obliczania udziału procentowego (wymagania punktu 6.3.3. dokumentu
PEFC ST 2002 Łańcuch dostaw zawierający surowce leśne – Wymagania);
c. przenoszenie udziału procentowego na wyroby finalne (wymagania punktów 6.3.4
dokumentu PEFC ST 2002 Łańcuch dostaw zawierający surowce leśne – Wymagania);
d. planowane zasady stosowania Logo PEFC.
4.2.5 Wymagania dotyczące systemu zarządzania
W.8.6.3 Jednostka certyfikująca powinna objąć auditami wewnętrznymi procedury związane
z procesami certyfikacji łańcucha dostaw. Dopuszcza się łączenie tych auditów z auditami
wewnętrznymi w innych obszarach, pod warunkiem wyraźnego wyróżnienia w planach
auditów i w sporządzanych z nich raportach zagadnień związanych z certyfikacją
gospodarki leśnej.
4.2.6 Przygotowanie oceny
W.7.4.1 W przypadku oceny organizacji wielooddziałowych plan oceny powinien
obejmować wszystkie lokalizacje wybrane na zasadzie próbkowania zgodnie z zasadami
określonymi w programie certyfikacji, o którym mowa w punkcie W.4.2.1.
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5 Zakres akredytacji
Zakres akredytacji określa się podając odpowiednio: „certyfikacja gospodarki leśnej
w systemie PEFC”, lub „certyfikacja łańcucha dostaw produktów zawierających surowce
leśne w systemie PEFC”.
PCA udziela oddzielnej akredytacji na certyfikację gospodarki leśnej (w odniesieniu do PNEN ISO/IEC 17021 i dokumentów PEFC) i na certyfikację łańcucha dostaw (w odniesieniu
do PN-EN ISO/IEC 17065 i dokumentów PEFC).
6 Szczegółowe zasady oceny
PCA podczas prowadzenia ocen jednostek certyfikujących gospodarkę leśną i certyfikację
łańcucha dostaw postępuje zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w dokumentach DA01, DACS-01 i DACW-01.
Obserwacje działalności Jednostki u jej klienta prowadzone są nie rzadziej niż raz na 2 lata.
Przy ponownej ocenie obowiązują zasady jak dla procesu akredytacji.
7 Postanowienia końcowe
Jednostka certyfikująca jest zobowiązana do powiadomienia PCA w ciągu 7 dni od
otrzymania informacji o cofnięciu notyfikacji przez PEFC Polska.
W przypadku prawomocnej decyzji PEFC Polska o cofnięciu jednostce certyfikującej
notyfikacji (w całości lub w części) Polskie Centrum Akredytacji zawiesza udzieloną
akredytację na okres 6 miesięcy.
Niniejsze wydanie dokumentu DAC-18 zastępuje wydanie 2 z dnia 10.02.2012 r. Dokument
został wprowadzony Komunikatem nr 174 z dnia 15.10.2015 r. i obowiązuje od dnia
15.12.2015 r. Istotne zmiany w odniesieniu do wydania poprzedniego zostały oznaczone
kolorem czerwonym.
8 Dokumenty związane
Dokumentami związanymi z niniejszym dokumentem są te wymienione w punkcie 3 oraz:
PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania;
PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne
stosowania;
IAF MD 11 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021
w auditach zintegrowanych systemów zarządzania;
DA-01 Opis systemu akredytacji;
DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby;
DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania. Wymagania
szczegółowe;
Polskie Normy dostępne są w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (www.pkn.pl).
Dokumenty EA, IAF w wersji oryginalnej dostępne są na stronach internetowych:
EA: www.european-accreditation.org, IAF: www.iaf.nu.
Dokumenty PEFC w wersji oryginalnej dostępne są na stronie internetowej www.pefc.org (w
języku angielskim) i www.pefc.pl (w języku polskim)
Dokumenty PCA oraz tłumaczenia wybranych dokumentów EA i IAF dostępne są na stronie
internetowej PCA www.pca.gov.pl. Dostęp do tych dokumentów jest bezpłatny.
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