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ANALIZA PROGRAMU OCENY ZGODNOŚCI
 1
Informacje ogólne
Komentarz Właściciela 
programu oceny zgodności:
Ocena PCA Zgodnie z EA-1/22:
1.1
Tytuł programu oceny zgodności 


1.2
Nazwa Właściciela 
programu oceny zgodności 


1.3
Adres Właściciela 
programu oceny zgodności 


1.4
Adres strony internetowej Właściciela / programu oceny zgodności 


1.5
Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu z PCA 


1.6
Numer telefonu oraz 
adres e-mail 
ww. osoby do kontaktu



1.7
Dokumenty normatywne tworzące program oceny zgodności 



 2
Warunki wstępne
Komentarz Właściciela 
programu oceny zgodności:
Ocena PCA1:
2.1
Osobowość prawna Właściciela programu oceny zgodności


2.2
Czy Właściciel programu oceny zgodności  jest uprawniony do ustanowienia i zmiany wymagań programu oceny zgodności?


2.3
Czy Właściciel programu oceny zgodności jest uprawniony do współpracy z PCA?


2.4
Proszę wykazać wsparcie dla nowego programu oceny zgodności pochodzące od zainteresowanych stron


2.5
Proponowana norma akredytacyjna
(np. PN-EN ISO/IEC 17065, 
PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17020, PN-EN ISO/IEC 17021 lub inne, przyjęte na poziomie III DA-09)  Proszę zidentyfikować dokument przywołujący powyższe ustalenia (nazwa, rozdz., punkt)


2.6
Czy specyficzne wymagania zawarte w programie oceny zgodności, są sprzeczne lub wykluczają, którekolwiek wymaganie wybranej normy akredytacyjnej?


2.7
Czy jakiekolwiek specyficzne wymagania względem PCA są sprzeczne lub wykluczają postanowienia normy PN-EN ISO/IEC 17011 lub rozporządzenia (WE) nr 765/2008 oraz dokumentów obowiązkowych EA i/lub IAF/ILAC (jeśli dotyczy)


2.8
Czy program oceny zgodności w obszarze dobrowolnym jest sprzeczny z wymaganiami prawnymi lub jest wyłącznie spełnieniem wymagań prawnych?


2.9
Czy Właściciel programu oceny zgodności zobowiązuje się do akceptacji wyników oceny zgodności pochodzących od jednostek  akredytowanych przez PCA?


2.10
Właściciel programu oceny zgodności powinien wykazać, że program oceny zgodności jest walidowany. 
Walidacja powinna być udokumentowana 
i zawierać co najmniej:  
	opis celu programu oceny zgodności

opis wymagań programu oceny zgodności
analizę adekwatności ustanowionych wymagań do osiągnięcia celu programu oceny zgodności
opis metod użytych do zrealizowania  wymagań 
analizę adekwatności ww. metod  do zrealizowania ustanowionych wymagań
decyzję dotyczącą wyboru działań związanych z oceną zgodności (w tym normy akredytacyjnej)
analizę adekwatności wyżej wybranego działania związanego z oceną zgodności 


2.11
Właściciel programu oceny zgodności powinien zastrzec stosowanie programu tylko dla akredytowanych jednostek oceniających zgodność z którymi podpisał odpowiednią umowę. 
Umowa  zagwarantuje co najmniej, że jednostka oceniająca zgodność zastosuje program oceny zgodności bez żadnych ograniczeń lub dodatkowych elementów


2.12
Właściciel programu oceny zgodności jest odpowiedzialny za przekazywanie PCA oraz uczestniczącym w programie jednostkom oceniającym zgodność, właściwych informacji oraz informacji o doskonaleniu w odniesieniu do programu, z uwzględnieniem jakichkolwiek zmian w wymaganiach 


2.13
Czy Właściciel programu  zobowiązuje się do podjęcia współpracy wyłącznie z PCA do czasu zakończenia procesu analizy programu oceny zgodności?


2.14
Proszę zidentyfikować geograficzny obszar prowadzonej działalności dotyczącej programu oceny zgodności. 
Uwaga: 
Jeśli działalność ta jest ograniczona do terytorium Polski, program oceny zgodności zostanie podany analizie przez PCA. 
W przypadku zmiany obszaru działalności w trakcie funkcjonowania programu oceny zgodności, PCA zastrzega sobie prawo do zmiany wyniku analizy


2.15
Proszę zidentyfikować dodatkowe wymagania stawiane jednostce akredytującej względem postanowień normy PN-EN ISO/IEC 17011 lub rozporządzenia (WE) nr 765/2008 oraz dokumentów obowiązkowych EA i/lub IAF (jeśli dotyczy). 
Uwaga:
W przypadku gdy takie wymagania są zidentyfikowane oraz działalność dotycząca programu  oceny zgodności nie jest ograniczona do terytorium Polski, PCA postępuje zgodnie z polityką EA dotyczącą analizy międzynarodowych programów oceny zgodności - określoną w dokumencie EA-1/22.



3
Informacja Właściciela 
programu oceny zgodności  
Komentarz Właściciela 
programu oceny zgodności:
Ocena PCA Zgodnie z EA-1/22:
3.1
Czy Właściciel programu wyraża zgodę na kontakt wyłącznie z  PCA w sprawie analizy programu oceny zgodności (bez kontaktu z innymi jednostkami akredytującymi)?


3.2
Czy program będzie miał zastosowanie wyłącznie w Polsce czy także w innych krajach (jakich?)


3.3
Czy aktualnie, program oceny zgodności jest stosowany przez jednostki oceniające zgodność akredytowane przez inną niż PCA jednostkę akredytującą? Jeśli tak, proszę je wymienić


3.4
Opis Właściciela programu oceny zgodności:



Aspekty dotyczące zasad członkostwa w organizacji będącej właścicielem programu oceny zgodności (jeśli dotyczy) 



Krótki opis historyczny działalności Właściciela programu oceny zgodności 



Opis innej działalności prowadzonej przez Właściciela programu oceny zgodności



Techniczny zakres działalności Właściciela programu oceny
zgodności



Opis relacji lub powiązań z innymi organizacjami lub regulatorami zarówno na poziomie międzynarodowym jak i krajowym



Czy Właściciel programu  ustanawia wymagania w odniesieniu do obszaru geograficznego? Jeśli tak, proszę je opisać i zidentyfikować dokument przywołujący powyższe ustalenia (nazwa, rozdz., punkt)



Czy Właściciel programu oceny zgodności prowadzi działalność umożliwiającą uznanie jednostki oceniającej zgodność  w danym programie poza zakresem akredytacji. Proszę zidentyfikować dokument przywołujący powyższe ustalenia (nazwa, rozdz., punkt)


3.5
Dowody wsparcia rynku dla programu oceny zgodności 


3.6
W obszarze jakiego rodzaju oceny zgodności działa program (np. certyfikacja wyrobów, badanie lub inne)      
Jakie były przesłanki dla takiego wyboru?
Proszę zidentyfikować dokument przywołujący powyższe ustalenia
(nazwa, rozdz., punkt)


3.7
Czy Właściciel programu oceny zgodności ustanowił specyficzne wymagania dla jednostek oceniających zgodność chcących współpracować z właścicielem programu? 
Proszę zidentyfikować dokument przywołujący powyższe ustalenia (nazwa, rozdz., punkt) oraz
opisać w jaki sposób wymagania te są dostępne publicznie


3.8
Czy Właściciel programu oceny zgodności (samodzielnie lub poprzez inną organizację) prowadzi jakąkolwiek ocenę jednostek oceniających zgodność? 
Jeśli tak,  proszę zidentyfikować dokument przywołujący powyższe ustalenia (nazwa, rozdz., punkt)


3.9
Jeśli Właściciel programu oceny zgodności prowadzi własną ocenę jednostek oceniających zgodność, czy wymaga także aby krajowa jednostka akredytująca  akceptowała lub brała pod uwagę wyniki takiej oceny podczas akredytacji? 
Proszę zidentyfikować dokument przywołujący powyższe ustalenia (nazwa, rozdz., punkt)


3.10
Czy Właściciel programu oceny zgodności wymaga aby PCA współpracowało z właścicielem programu w sprawach nie związanych z akredytacją? 
Proszę zidentyfikować dokument przywołujący powyższe ustalenia (nazwa, rozdz., punkt)


3.11
Czy właściciel programu oceny zgodności określa specyficzne wymagania dla PCA? Jeśli tak proszę je opisać oraz zidentyfikować dokument przywołujący powyższe ustalenia (nazwa, rozdz., punkt)


3.12
Szczegółowy opis przedmiotu oceny zgodności (przedmiotem oceny zgodności mogą być: wyroby, usługi, materiały, instalacje, procesy, systemy, osoby, itp.)


3.13
Jakie są charakterystyczne wymagania odnośnie cech przedmiotu oceny zgodności? 
Proszę zidentyfikować dokument przywołujący powyższe ustalenia (nazwa, rozdz., punkt)
Uwaga:  
- wymagania powinny być zapisane w jednoznaczny, bezpośredni i precyzyjny sposób, tak aby skutkowały jednolitą i właściwą interpretacją a strony korzystające z dokumentu normatywnego właściwie rozumiały jego treść 
i intencje
- wymagania powinny być zapisane jako wynik, wraz z wartościami granicznymi i tolerancją, gdzie ma to zastosowanie
- wymagania są sformułowane jednoznacznie przy użyciu słów obiektywnych, logicznych, aktualnych oraz  specyficznych dla danego obszaru


3.14
Czy wszystkie wartości pomiarowe wyrażone są w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar - SI?


3.15
Jeśli program oceny zgodności wymaga pobierania próbek, jaka procedura jest wymagana do ich pobierania (aby osiągnąć spójność oraz powtarzalność wyników, metody pobierania próbek mają bazować, o ile to możliwe, na metodach statystycznych udostępnionych w międzynarodowych standardach)


3.16
Czy metody badań lub procedury inspekcji są włączone w program oceny zgodności?  Proszę zidentyfikować dokument przywołujący powyższe ustalenia (nazwa, rozdz., punkt)


3.17
Czy program obejmuje poniższe, typowe, elementy programu oceny zgodności: 
- wybór przedmiotu/ów oceny zgodności, włączając wybrane specyficzne wymagania podlegające ocenie, planowanie dotyczące zbierania informacji oraz działalność w zakresie próbkobrania,
- określenie, włączając użycie jednej lub więcej metod określenia właściwości (np. badanie, inspekcja, audit) do osiągnięcia pełnej informacji odnośnie spełnienia specyficznych wymagań przez przedmiot oceny zgodności lub jego próbki
- przegląd i atestacja, włączając 
	przegląd dowodów z etapu określenia, 
	atestację przedmiotu którego ocena zgodności została niezawodnie wykazana jako  spełniająca wyspecyfikowane wymagania, 
	licencjonowanie i związane z tym inspekcje – jeśli dotyczy,

- nadzór (jeśli wymagany), włączając częstotliwość i zakres działalności w nadzorze oraz ponowna ocena w celu zapewnienia, że przedmiot oceny zgodności stale spełnia wyspecyfikowane wymagania


3.18
Czy właściciel programu oceny zgodności jest właścicielem znaku zgodności i czy przewiduje użycie znaku zgodności zgodnie 
z PN-EN ISO/IEC 17030 oraz 
ISO Guide 27:1983?


3.19
Proszę wskazać, że program oceny zgodności, został stworzony przez kompetentne do tego celu osoby. Kompetencje te powinny obejmować zarówno obszar techniczny jak i dotyczący oceny zgodności mającej zastosowanie. 
Uwaga: jednostka oceniająca zgodność może być zaangażowana w proces rozwoju programu oceny zgodności w ramach jakie daje jej właściwa norma akredytacyjna


3.20
Dowód przeprowadzenia analizy 
i identyfikacji zainteresowanych stron mających udział w rozwoju programu oceny zgodności. 


3.21
Czy program oceny zgodności został walidowany przy uwzględnieniu aspektów o których mowa w pkt 2.10? 
Jako minimum walidacja musi wykazać iż program 
miał zastosowanie w okresie testowym podczas którego została udowadniana adekwatność programu  do założonych celów. Niektóre z pytań wymagających odpowiedzi:
- czy opisana ocena zgodności jest możliwa do zastawania w praktyce? 
- czy działania związane z oceną zgodności są ujęte ilościowo lub w inny sposób identyfikują
i potwierdzają dane, które są podstawą dla oceny zgodności i które właściciel programu oceny zgodności oczekuje aby były zidentyfikowane?
- czy wymagania są określone w sposób, który zapewnia powtarzalność i wiarygodność wyników?



4
Program oceny zgodności 
Komentarz Właściciela 
programu oceny zgodności:
Ocena PCA Zgodnie z EA-1/22:
4.1
Czy dokumenty normatywne zostały napisane zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO/IEC 17007? 


4.2
Czy program oceny zgodności został napisany zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO/IEC 17067?


4.3
Czy program oceny zgodności został napisany zgodnie z wytycznymi Dokumentu EA-1/22, załącznik 2?


4.4
Proszę wskazać elementy poszczególnych działań związanych z oceną zgodności (walidacja i badania w tym badania medyczne, inspekcja, certyfikacja) patrz EA-1/22, załącznik 2


4.5
Przedmiot oceny:
	jaki jest przedmiot oceny 

jakie produkty/usługi/
procesy/systemy/kompetencje są objęte programem oceny zgodności 
	do jakich aspektów  produktów/usług/procesów//systemów/
kompetencji odnosi się oświadczenie o zgodności?  


4.6
Certyfikat:
	Jaka jest treść oświadczenia o zgodności umieszczana na dokumentach certyfikacyjnych?

Jakie są warunki ważności certyfikatu zgodności/
oświadczenia o zgodności?
W jaki sposób przywołany jest odpowiedni system oceny zgodności?


4.7
Znak certyfikacji:
	Jakie informacje mające na celu lepsze zrozumienie znaku  certyfikacji są przekazywane uczestnikom rynku?

Czy zidentyfikowano znaczące ryzyko dla znaku certyfikacji w przypadku jego niewłaściwego użycia lub niewłaściwej interpretacji?


4.8
Wymagania certyfikacyjne: 
	gdzie zidentyfikowano wymagania certyfikacyjne?

jak jest wykazane, że powyższe wymagania są możliwe do oceny?
czy są włączone wymagania prawne?
czy program oceny zgodności zawiera tylko wymagania prawne?
jak jest określona zgodność z wymaganiami prawnymi?  
czy jest zidentyfikowany dokument, który interpretuje wymagania programu oceny zgodności?
czy dokumenty interpretujące wymagania są dostępne publicznie?
kto jest autorem dokumentu interpretującego wymagania? 


4.9
Program oceny zgodności:
	jaką metodę oceny zastosowano w celu określenia zgodności?

jak udowodniono, że powyższa metoda oceny jest właściwa do oświadczenia zgodności? 
jaka metoda służy do monitorowania właściciela certyfikatu, w celu potwierdzenia, iż stale spełnia wymagania?
jak udowodniono że powyższa metoda monitorowania właściciela certyfikatu jest odpowiednia?


4.10
Warunki: 
	jakie kryteria są wymagane aby udzielić, utrzymać, rozszerzyć, ograniczyć, zawiesić lub cofnąć certyfikację? 

czy definicje niezgodności są zgodne z odpowiednimi standardami przeznaczonymi dla jednostek oceniających zgodność / lub dokumentami IAF? 
jakie  prawa i obowiązki są określone dla właściciela programu oceny zgodności, jakie dla jednostki certyfikującej i jakie dla podmiotu wnioskującego o certyfikację?
jakie zapisy mają być zachowane celem wykazania ciągłej zgodności 
z wymaganiami? 
jakie są ustalenia w sprawie rejestrowania skarg składanych właścicielom certyfikatów? 


4.11
Procedury: 
	czy są opisane procedury certyfikacji i gdzie są zapisane?

czy udowodniono adekwatność tych procedur?


4.12
Techniczny obszar: 
	czy ustanowiono wymagania kompetencyjne dla inspektorów/ auditorów/osób dokonujących oceny?

czy ustanowiono wymagania kompetencyjne dla osób podejmujących decyzję?
czy ustanowiono wymagania kompetencyjne dla innych pracowników biurowych? 
	W jaki sposób potwierdzono że powyższe kompetencje są właściwe?



4.13
Informacje publiczne:
	gdzie jest opublikowany program oceny zgodności?

gdzie jest dostępny publicznie program oceny zgodności?
czy właściciel programu prowadzi nadzór nad rynkiem, np. lista certyfikowanych wyrobów, usług itp.?



Dokumenty związane:
	PN-ISO/IEC 17007 Ocena zgodności. Wytyczne dotyczące redagowania dokumentów normatywnych właściwych do stosowania w ocenie zgodności;
	PN-EN ISO/IEC 17030 Ocena zgodności. Wymagania ogólne dotyczące znaków zgodności strony trzeciej;
	PN-EN ISO/IEC 17067 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów;
	EA-1/22 A-AB EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA;
	DA-09 Polityka dotycząca zakresu działalności akredytacyjnej. 


Właściciel programu oceny zgodności  



Data/podpis osoby upoważnionej  




                WYNIK ANALIZY(uzupełnia PCA)
Wynik analizy: 
Stanowisko/KTS/GE/inne..
data, podpis
 Pozytywny 
Program oceny zgodności (wpisz nazwę, wydanie nr, z dnia) przedstawiony do analizy PCA spełnia wymagania dokumentu EA-1/22 


Negatywny 
Program oceny zgodności (wpisz nazwę, wydanie nr, z dnia) przedstawiony do analizy PCA nie spełnia wymagań dokumentu EA-1/22 w punktach dotyczących: (wpisz) 

lub 

Nie można potwierdzić pełnej zgodności programu oceny zgodności (wpisz nazwę, wydanie nr, z dnia) z wymaganiami dokumentu EA-1/22, ponieważ dostarczane informacje nie są wystarczające do zakończenia analizy. Zaleca się skierowanie prośby o uzupełninie informacji dotyczących: (wpisz) i ponowną analizę w ww. obszarach.  

Akceptuję
Kierownik Działu ..  
Akceptuję
Zastępca Dyrektora 
Zatwierdzam
Dyrektor PCA 
data, podpis
data, podpis
data, podpis


