POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Komunikat nr 237 z dnia 9.11.2017 r.
w sprawie warunków akredytacji jednostek certyfikujących
systemy zarządzania jakością i środowiskowego

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że General Assembly IAF przyjęło Rezolucję 2017-13
w sprawie okresu przejściowego dla norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
Zgodnie z postanowieniami rezolucji jednostki certyfikujące systemy zarządzania
od 15.03.2018 r. powinny przeprowadzać audity początkowej certyfikacji, nadzoru i ponownej
certyfikacji w odniesieniu do wymagań nowych wydań norm (ISO 9001:2015, ISO
14001:2015). Wyniki tych auditów powinny być uwzględnione przez jednostki certyfikujące
przy podejmowaniu dalszych decyzji o akredytowanych certyfikacjach w odniesieniu do norm
ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, jeżeli uznają to za zasadne.
W załączniku nr 1 do niniejszego Komunikatu przedstawiamy tłumaczenie informacji
opublikowanej przez IAF.
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Załącznik nr 1
Informacja dla jednostek certyfikujących odnośnie okresu przejściowego dla
norm ISO 9001 oraz ISO 14001
W związku ze zbliżającym się zakończeniem trzyletniego okresu przejściowego dla norm ISO
9001 i ISO 14001, IAF (światowa organizacja, której celem jest tworzenie zasad i praktyk
w zakresie prowadzenia ocen zgodności) wydało rezolucję, zgodnie z którą jednostki
oceniające zgodność od 15.03.2018 r. muszą prowadzić wszystkie audity w procesach
certyfikacji, nadzoru i ponownej certyfikacji na zgodność z ISO 9001 oraz ISO 14001,
w odniesieniu do nowych wydań tych norm, tj. ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.
Powyższa rezolucja jest kontynuacją działań IAF oraz stowarzyszonych w nim jednostek
akredytujących, stron zainteresowanych i akredytowanych jednostek oceniających zgodność,
podjętych dla wsparcia wszystkich, którzy potrzebują uaktualnienia do nowych wersji
wiodących norm systemu zarzadzania.
Każda organizacja, która potrzebuje przejść na nowe wydanie normy ISO 9001 i ISO 14001
powinna skontaktować się ze swoją jednostką oceniającą zgodność tak szybko jak to możliwe,
w celu zorganizowania auditu. Więcej informacji na temat okresu przejściowego dla ISO 9001
można znaleźć tutaj oraz dla ISO 14001 tutaj.
Jak podano we wspólnym komunikacie ISO/IAF z dnia 15.09.2017 r., wydanego w celu
przypomnienia o kończącym się okresie przejściowym, nowe wydania norm ISO 9001
i ISO 14001 są logicznym następstwem poprzednich wersji i odnoszą się do kluczowych
aspektów mających zastosowanie obecnie i w przyszłości. Nowe wydanie normy ISO 9001
propaguje wzmocnienie zaangażowania w system zarządzania przez kadrę kierowniczą,
wprowadza myślenie oparte na ryzyku oraz łączy politykę i cele systemu zarządzania jakością
ze strategią organizacji. Zmiany z normie ISO 14001 odnoszą się do kluczowych spraw, takich
jak ochrona środowiska poprzez doskonalenie działalności środowiskowej, myślenie oparte
o cykle życiowe oraz środowiskowe przywództwo w organizacji.
Ważne
–
nieuzyskanie
certyfikacji
na
zgodność
z
normami
z 2015 roku w wyznaczonym terminie oznacza utratę ważności dotychczasowych
certyfikatów, co może mieć wpływ na możliwość prowadzenia działalności.
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