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Komunikat Polskiego Centrum Akredytacji 
z dnia 17.07.2007 r. 

w sprawie warunków przeniesienia akredytacji na nowy podmiot powstający 
w wyniku łączenia podmiotów akredytowanych 

 
Biorąc pod uwagę politykę Rządu R.P. dotyczącą konsolidacji jednostek badawczo-
rozwojowych oraz potrzebę utrzymania ciągłości akredytacji dla skonsolidowanych 
jednostek, PCA określiło poniżej warunki, których spełnienie umożliwi płynne 
przeniesienie akredytacji na nowy podmiot.  
1. Dokumenty wymagane przez PCA do utrzymania ciągłości akredytacji: 
1.1. Pismo do PCA z wnioskiem o przeniesienie akredytacji na nowy podmiot wraz 

z wypełnionym formularzem FA-84 i proponowanym zakresem akredytacji -
datowane na dzień powstania nowego podmiotu; 

1.2. Dokument (kopia) będący podstawą połączenia podmiotów, z których co 
najmniej jeden jest akredytowany; 

1.3. Deklaracja polityki najwyższego kierownictwa nowego podmiotu dotycząca 
akredytowanej działalności z odniesieniem się do: 
- intencji utrzymania akredytowanej działalności; 
- zapewnienia zasobów materialnych i kompetentnego personelu; 
i dodatkowo w odniesieniu do działalności certyfikacyjnej: 
- utrzymania stabilności finansowej; 
- zapewnienia możliwości badawczych w zgłaszanym zakresie akredytacji; 
- gotowości poinformowania klientów o zasadach utrzymania nadzoru nad 

wydanymi certyfikatami i/lub przeniesienia certyfikatów; 
- określenia zasad prowadzenia nowych procesów w zgłoszonym zakresie 

akredytacji. 
1.4. Wypis z KRS dla nowego podmiotu uwzględniający działalność w zakresie 

akredytacji, natychmiast po jego uzyskaniu, lecz nie później niż określono 
w punkcie 1.8; 

1.5. Wykaz laboratoriów badawczych własnych lub związanych umową z nowym 
podmiotem (dotyczy działalności certyfikacyjnej i inspekcyjnej); 

1.6. Deklaracja zachowania bezstronności z uzasadnieniem opartym na analizie 
potencjalnego konfliktu interesów, zwłaszcza w odniesieniu do powiązań 
stanowiących zagrożenie dla bezstronności; 

1.7. Schemat organizacyjny pokazujący usytuowanie działów (komórki, wydziału, 
zespołu) realizujących bezpośrednio akredytowaną działalność i ich 
powiązania z innymi komórkami organizacyjnymi; 
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1.8. Harmonogram działań (nie przekraczający 6 miesięcy od daty powstania 
nowego podmiotu) mający na celu doprowadzenie do pełnej zgodności 
działania nowego podmiotu z wymaganiami właściwych norm odniesienia  
(PN-EN 45011, PN-EN ISO/IEC 17021, PN-EN ISO/IEC 17020, PN-EN 
ISO/IEC 17024 lub PN-EN ISO/IEC 17025), w tym dostosowanie systemu 
zarządzania i dokumentacji do zmian organizacyjnych. 

1.9. Pisemną deklarację o przybliżonym terminie zgłoszenia gotowości do 
poddania się ocenie PCA. 

2. Postępowanie w okresie przejściowym: 
2.1. Dokumenty wg 1.1-1.3 powinny być dostarczone w ciągu 14 dni od daty 

zmiany sytuacji prawnej akredytowanych podmiotów – PCA podejmuje w 
ciągu 14 dni decyzję o przeniesieniu akredytacji na nowy podmiot 
z zachowaniem jej ciągłości.  

2.2. Pozostałe dokumenty powinny być dostarczone w ciągu 3 miesięcy od daty 
zmiany sytuacji prawnej akredytowanych podmiotów. PCA dokona przeglądu 
dostarczonej dokumentacji i podejmie decyzję o formie oceny nowego 
podmiotu, w celu utrzymania przeniesionej akredytacji. Ocena ta zostanie 
przeprowadzona w ciągu 3 miesięcy od daty dostarczenia ww. dokumentów 
do PCA. 

2.3. Nowy podmiot, niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o przeniesieniu akredytacji, 
przekaże posiadaczom akredytowanych certyfikatów, wydanych przez 
jednostkę tracącą osobowość prawną i/lub nazwę, swoje zasady na jakich 
nastąpi przeniesienie tych certyfikatów i/lub utrzymanie ich ważności. 

2.4. Po przeniesieniu akredytacji nowy podmiot, stosując w swoich dokumentach 
symbol akredytacji, może dodatkowo na przeniesionych certyfikatach lub 
sprawozdaniach z badań podawać informację o zastępowanym certyfikacie 
i nazwie jednostki, która wydała ten certyfikat lub sprawozdanie.  
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