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Komunikat nr 239 z dnia 9.11.2017 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek 

certyfikujących systemy zarządzania jakością,  
wynikających z opublikowania ISO/IEC 17021-3:2017  

 
Informujemy, że w marcu 2017 r. została opublikowana norma ISO/IEC 17021-3:2017 Ocena 
zgodności - Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów 
zarządzania - Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji 
systemów zarządzania jakością. 

Zgodnie z Rezolucją IAF nr 2017-17 dzień 31.03.2019 roku wskazano jako ostateczny 
termin wdrożenia normy ISO/IEC 17021-3:2017 przez akredytowane jednostki certyfikujące 
systemy zarządzania jakością. 

PCA przyjmuje wnioski o uaktualnienie zakresu akredytacji jednostek certyfikujących 
w związku z wdrożeniem normy ISO/IEC 17021-3:2017 od dnia opublikowania niniejszego 
komunikatu. 
Tabela 1 przedstawia zasady postępowania PCA w okresie przejścia.  

Tabela 1 
CAB planujące 
złożenie wniosku  
o akredytację/ 
rozszerzenie 
zakresu 
akredytacji 

Od dnia 1.04.2018 r. wnioski o akredytację lub rozszerzenie zakresu 
akredytacji o program QMS jednostek certyfikujących systemy 
zarządzania jakością według normy ISO/IEC 17021-1:2015 będą 
rozpatrywane pod warunkiem, że podmiot wdrożył wymagania normy 
ISO/IEC 17021-3:2017. 

CAB  
w procesie 
akredytacji 

Procesy akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarzadzania 
jakością według normy ISO/IEC 17021-1:2015 niezakończone do 
31.03.2018 r. będą kontynuowane pod warunkiem, że podmiot podda 
się dodatkowej ocenie w odniesieniu do wymagań ISO/IEC 17021-
3:2017 przed upływem ostatecznego terminu wdrożenia nowych 
wymagań. 

CAB 
akredytowane 
w trakcie nadzoru  

Jednostki akredytowane według normy ISO/IEC 17021-1:2015 są 
zobowiązane do wdrożenia wymagań normy ISO/IEC 17021-3:2017, 
tak aby najbliższa ocena w nadzorze przeprowadzona po 1.04.2018 r. 
uwzględniała wymagania zawarte w normie ISO/IEC 17021-3:2017. 
Ocena wdrożenia wymagań ISO/IEC 17021-3:2017 prowadzona po 
1.04.2018 r. będzie realizowana podczas planowych ocen na miejscu 
zgodnie z harmonogramem nadzoru lub jako ocena dodatkowa 
przeprowadzona nie później niż do 31.12.2018 r., w przypadku kiedy 
ocena w nadzorze jest zaplanowana po tym terminie. 
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