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Komunikat nr 277 z dnia 25.01.2019 r. 
w sprawie nowelizacji dokumentu DACS-01 Akredytacja jednostek 

certyfikujących systemy zarządzania.  
 
Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zostało opublikowane wydanie 6 dokumentu DACS-
01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania.   

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie DACS-01 dotyczą: 

 rozszerzenia zakresu działalności akredytacyjnej PCA o obszar certyfikacji systemu 
zarządzania ciągłością działania wg wymagań PN-EN ISO 22301:2014-11; 

 rozszerzenia zakresu działalności akredytacyjnej PCA o obszar certyfikacji systemu 
zarządzania działaniami antykorupcyjnymi wg wymagań PN-ISO 37001:2017-05; 

 uaktualnienia wymagań dotyczących akredytacji jednostek certyfikujących systemy 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (komunikat PCA nr 261); 

 zobowiązania akredytowanych jednostek certyfikujących, które prowadzą działalność 
certyfikacyjną poza granicami kraju, do przekazywania informacji wynikających z IAF MD 
12; 

 zobowiązania akredytowanych jednostek certyfikujących do nadzoru nad podmiotami 
działającymi w ich imieniu, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z IAF MD 23. 

Informujemy, że z dniem opublikowania niniejszego komunikatu Polskie Centrum Akredytacji 
rozpoczyna przyjmowanie wniosków o akredytację jednostek certyfikujących systemy 
zarzadzania wg wymagań norm PN-EN ISO 22301:2014-11 System zarządzania ciągłością 
działania i PN-ISO 37001:2017-05 System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. 
Warunkiem ubiegania się o akredytację lub rozszerzenie zakresu akredytacji w wyżej 
wymienionych obszarach jest spełnienie wymagań  

 normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17021-1 Ocena zgodności. Wymagania dla 
jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania Część 1: Wymagania 

i odpowiednio:  

 specyfikacji technicznej ISO/IEC TS 17021-6:2014 Conformity assessment - Requirements 
for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 6: Competence 
requirements for auditing and certification of business continuity management systems 

 specyfikacji technicznej ISO/IEC TS 17021-9:2016 Conformity assessment -- 
Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 9: 
Competence requirements for auditing and certification of anti-bribery management 
systems 
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Wnioski o akredytację lub rozszerzenie zakresu akredytacji należy składać na formularzu  
FA-01. Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz FAC-02 wraz z wymaganymi 
dokumentami. 
Wydanie 6. dokumentu DACS-01 zastępuje wydanie 5. z 12.01.2018r. i wchodzi w życie 
z dniem opublikowania niniejszego komunikatu. Zmiany w nim wprowadzone zostały 
oznaczone kolorem czerwonym. 
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