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International Accreditation Forum, Inc. (IAF) ułatwia handel i wspiera organy regulujące poprzez 
międzynarodowe porozumienie dotyczące wzajemnego uznawania między jednostkami 
akredytującymi (ABs) mające na celu globalne uznawanie wyników uzyskiwanych przez jednostki 
oceniające zgodność (CABs) akredytowane przez jednostki akredytujące będące członkami IAF.  
 
Akredytacja zmniejsza ryzyko przedsiębiorstw i ich klientów poprzez zapewnienie, że akredytowane 
CABs są kompetentne do wykonywania pracy, jakiej podejmują się w zakresie posiadanej akredytacji. 
Wymaga się, aby ABs będące członkami IAF i akredytowane przez nie CABs prowadziły działalność 
zgodnie z właściwymi normami międzynarodowymi oraz mającymi zastosowanie dokumentami IAF 
w celu spójnego stosowania tych norm. 
 
Jednostki akredytujące będące sygnatariuszami Porozumienia o Wielostronnym Uznawaniu IAF (IAF 
MLA) są regularnie poddawane ocenie równorzędnej, prowadzonej przez wyznaczone zespoły, w celu 
zapewnienia zaufania do funkcjonowania ich programów akredytacji. Struktura i zakres IAF MLA są 
szczegółowo przedstawione w dokumencie IAF PR 4 – Structure of IAF MLA and Endorsed Normative 
Documents.  
 
Struktura IAF MLA ma pięć poziomów: Poziom 1 określa kryteria obowiązkowe ISO/IEC 17011, które 
mają zastosowanie do wszystkich ABs. Połączenie działania (działań) Poziomu 2 oraz 
odpowiedniego(-ich) dokumentu(-ów) normatywnego(-ych) Poziomu 3 jest określane jako główny 
zakres MLA, a połączenie dokumentów normatywnych Poziomu 4 (jeżeli ma to zastosowanie) 
i Poziomu 5 jest określane jako podzakres MLA. 
 

 Główny zakres MLA obejmuje działania, np. certyfikację wyrobów, oraz związane dokumenty 
obowiązkowe, np. ISO/IEC 17065. Atestacje wykonane przez CABs na poziomie głównego 
zakresu są uznawane jako równie wiarygodne. 

 
 Podzakres MLA obejmuje wymagania dotyczące oceny zgodności, np. ISO 9001, oraz 

specyficzne wymagania programu, jeżeli ma to zastosowanie, np. ISO TS 22003. Atestacje 
wykonane przez CABs na poziomie podzakresu są uznawane jako równoważne. 

 
IAF MLA daje zaufanie niezbędne dla akceptacji wyników oceny zgodności przez rynek. Atestacja 
wydana w zakresie IAF MLA przez jednostkę, która jest akredytowana przez AB będącą 
sygnatariuszem IAF MLA, może być uznawana na świecie, co ułatwia handel międzynarodowy. 
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Wprowadzenie do dokumentów obowiązkowych IAF 
 
Słów „zaleca się”1 użyto w niniejszym dokumencie do wskazania uznanych sposobów spełnienia 
wymagań normy. Jednostka oceniająca zgodność (CAB) może spełnić te wymagania w równoważny 
sposób, pod warunkiem, że potrafi to wykazać jednostce akredytującej (AB). Słów „powinien; należy”2 
użyto w niniejszym dokumencie do wskazania tych postanowień, które, odzwierciedlając wymagania 
stosownej normy, są obowiązkowe.  
 

                                                             
1 Przypis PCA: w oryginalnej, angielskiej wersji dokumentu występuje słowo „should” 
2 Przypis PCA: w oryginalnej, angielskiej wersji dokumentu występuje słowo „shall” 
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DOKUMENT OBOWIĄZKOWY IAF DOTYCZĄCY AUDITU I CERTYFIKACJI 

SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ORGANIZACJI WIELOODDZIAŁOWYCH  
(w przypadkach, gdy zastosowanie próbkowania oddziałów nie jest właściwe) 

 
0 WPROWADZENIE 
Niniejszy dokument jest przeznaczony do auditowania i, jeżeli jest to właściwe, do certyfikacji 
systemów zarządzania organizacji mających sieć oddziałów w programach certyfikacji, w których 
próbkowanie oddziałów nie jest dozwolone. Jego celem jest zapewnienie, że audit daje wystarczające 
zaufanie co do tego, iż system zarządzania został wdrożony zgodnie z odpowiednią normą we 
wszystkich wymienionych oddziałach oraz że audit ma sens praktyczny i jest możliwy do 
przeprowadzenia zarówno pod względem ekonomicznym, jak i operacyjnym.  
1. ZAKRES 
Niniejszy dokument jest dokumentem obowiązkowym dla jednostek certyfikujących (CBs) systemy 
zarządzania, zapewniającym spójne stosowanie postanowień rozdziału(-ów) 8.2 i 9 normy ISO/IEC 
17021-1: 2015 we wszystkich sytuacjach obejmujących audit i certyfikację organizacji mających sieć 
oddziałów, w przypadku których nie jest właściwe próbkowanie oddziałów. Postanowienia wszystkich 
rozdziałów ISO/EC 17021-1 mają nadal zastosowanie, niniejszy dokument nie unieważnia żadnego 
z wymagań tej normy. Odpowiednie normy mogą jednak zawierać specyficzne wymagania dotyczące 
auditowania i certyfikacji organizacji wielooddziałowych (np. ISO/IEC 27006, ISO/TS 22003). 

2. DEFINICJE 
2.1 Organizacja 
Osoba lub grupa ludzi, pełniąca funkcje z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań, dla 
osiągnięcia swoich celów.  

(Źródło: Definicja 3.1 Załącznika SL Dyrektyw ISO) 

2.2 Oddział stały 
Lokalizacja (fizyczna lub wirtualna), w której organizacja klienta wykonuje prace lub świadczy usługi 
w sposób ciągły.  
(Źródło: ISO/IEC TS17023: 2013) 

2.3 Oddział tymczasowy 
Lokalizacja (fizyczna lub wirtualna), w której organizacja klienta wykonuje określone prace lub 
świadczy usługi w ograniczonym okresie czasu, a która nie jest przeznaczona do przekształcenia 
w oddział stały.  
(Źródło: ISO/IEC TS17023: 2013) 

2.4 Organizacja wielooddziałowa 
Organizacja objęta pojedynczym systemem zarządzania, obejmująca zidentyfikowaną funkcję 
centralną (niekoniecznie rozumianą jako siedziba główna organizacji), w której planowane 
i nadzorowane są określone działania, oraz sieć oddziałów (stałych, tymczasowych lub wirtualnych), 
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w których działania te są wykonywane w całości lub częściowo. 

2.5 Funkcja centralna 
Funkcja odpowiedzialna za system zarządzania i sprawująca centralny nadzór nad tym systemem. 

Uwaga: Funkcja centralna jest tam, gdzie  nadzór i władza najwyższego kierownictwa organizacji 
sprawowane są w odniesieniu do każdego oddziału.  

2.6 Oddział wirtualny 
Środowisko sieciowe umożliwiające realizację procesów przez osoby z różnych fizycznych lokalizacji.  
Uwaga 1: Przykładem takiego oddziału wirtualnego jest organizacja zajmująca się projektowaniem 
i rozwojem, której wszyscy pracownicy wykonują pracę zdalną, działając w środowisku chmury.  

Uwaga 2: Oddział nie może być uznany za oddział wirtualny w przypadkach, gdy procesy muszą być 
realizowane w środowisku fizycznym, np. składowanie, produkcja, działalność laboratoriów 
prowadzących badania fizyczne, instalacja lub naprawy fizycznych wyrobów. 

Uwaga 3: Dla potrzeb obliczania czasu auditu, oddział wirtualny jest uznawany za pojedynczy oddział.  
2.7 Proces główny 
Proces bezpośrednio związany z wyrobami lub działaniami, w przypadku którego każdy błąd wpływa 
bezpośrednio na zgodność w odniesieniu do celu obowiązujących dokumentów normatywnych.  

Uwaga: Procesy takie są czasami nazywane „procesami kluczowymi lub tworzącymi wartość” i są 
zazwyczaj ujmowane w Załączniku SL w rozdziale 8.  
2.8 Proces pomocniczy 
Proces wspierający, nie mający bezpośredniego wpływu na zgodność w odniesieniu do celu 
obowiązujących dokumentów normatywnych. 

3. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PODEJŚCIA 
Niniejszy dokument dotyczy auditowania (dla celów certyfikacji przez stronę trzecią) organizacji 
wykonującej działania planowane, nadzorowane i realizowane przez sieć oddziałów, niezależnie od 
tego, czy są to oddziały stałe, tymczasowe czy wirtualne.  

Każdy z oddziałów może wykonywać w całości lub częściowo działania objęte zakresem systemu 
zarządzania.  
Niniejszy dokument odnosi się jednak do sytuacji, w których zastosowanie próbkowania oddziałów 
podczas planowania i prowadzenia auditu nie jest właściwe. Może to wynikać z szeregu przyczyn, 
takich jak: 

 wykonywanie istotnie różnych działań przez wszystkie oddziały; 

 życzenie klienta, by każdy oddział został poddany auditowi; 

 istnienie programu sektorowego lub wymagania prawnego, zgodnie z którym każdy oddział 
powinien być systematycznie auditowany.  

Wszelkie kwestie prawne związane z faktem, że system zarządzania organizacji obejmuje jedną osobę 
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prawną lub wiele osób prawnych są na ogół nieistotne z punktu widzenia prowadzenia auditu i, o ile 
nie stwierdzono inaczej, nie są uwzględniane w niniejszym dokumencie.  

Auditowi i certyfikacji podlega system zarządzania organizacji; ponadto, audit systemu zarządzania 
jest z definicji przeprowadzany w oparciu o ograniczoną próbkę dostępnych informacji.  

Weźmy pod uwagę przykład auditu systemu zarządzania jakością organizacji produkcyjnej 
posiadającej 4 różne linie produkcyjne. Wszystkie 4 będą musiały zostać poddane auditowi niezależnie 
od tego, czy znajdują się w jednej lokalizacji, czy też w lokalizacjach oddalonych od siebie o setki 
kilometrów; chociaż logistykę auditu trzeba będzie dostosować do odległości geograficznych, zaleca 
się, aby czas auditu na miejscu nie był w obydwu przypadkach znacząco różny.  

Przed rozpoczęciem auditu, w celu zaplanowania i realizacji efektywnych i skutecznych auditów, CB 
jest odpowiedzialna za prawidłowe zrozumienie gdzie i w jaki sposób organizacja wykonuje różne 
działania objęte zakresem systemu zarządzania. 

Kluczowe kryteria zapewniające skuteczne zaplanowanie i wykonanie programu auditów obejmują: 

 uzyskanie na etapie planowania wiedzy na temat tego, które elementy/procesy/działania objęte 
systemem zarządzania są realizowane w poszczególnych oddziałach; 

 określenie krytycznych czynników, które powinny zostać ocenione w celu przeprowadzenia 
efektywnego i skutecznego auditu, w zależności od typu auditowanego systemu zarządzania;  

 wybór członków zespołu auditującego przy uwzględnieniu kryteriów określonych powyżej;  

 przeznaczenie wystarczającego czasu na przeprowadzenie auditu na miejscu. 

4 METODOLOGIA AUDITU I CERTYFIKACJI 
4.1 Postanowienia ogólne 
4.1.1 Oprócz metodologii przedstawionych poniżej, zastosowanie mają wszystkie odpowiednie 
wymagania normy ISO/IEC 17021-1. 

4.2 Kryteria kwalifikujące do certyfikacji 
4.2.1 Organizacja powinna zidentyfikować funkcję centralną odpowiedzialną za system zarządzania.  
4.2.2 Funkcja centralna powinna obejmować uprawnienia organizacyjne do definiowania, 
ustanowienia i utrzymywania systemu zarządzania.  

4.2.3  System zarządzania organizacji powinien podlegać scentralizowanemu przeglądowi 
zarządzania. 

4.2.4 Wszystkie oddziały powinny podlegać programowi auditów wewnętrznych organizacji.  

4.2.5  Funkcja centralna powinna obejmować odpowiedzialność za zapewnienie gromadzenia 
i analizowania danych ze wszystkich oddziałów i powinna być w stanie wykazać swoje uprawnienia 
i zdolność do inicjowania zmian organizacyjnych koniecznych między innymi, ale nie wyłącznie, 
w kontekście: 

(i) dokumentacji systemu i zmian w systemie;  

(ii) przeglądu zarządzania; 
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(iii) skarg; 

(iv) oceny działań korygujących; 

(v) planowania auditów wewnętrznych i oceny ich wyników; 

(vi) wymagań przepisów prawnych i regulacyjnych dotyczących obowiązującej(-ych) normy(norm). 

4.3 Przegląd wniosku i program auditów 
4.3.1 CB powinna pozyskać właściwe informacje dotyczące organizacji w celu: 

 ustalenia zakresu funkcjonującego systemu zarządzania oraz wnioskowanego zakresu 
certyfikacji; 

 zrozumienia zobowiązań prawnych i wynikających z umów wiążących ze sobą różne oddziały 
wdrażające system zarządzania;  

 zrozumienia „co i gdzie”, tzn. ustalenia powiązań między poszczególnymi oddziałami 
i działaniami oraz zidentyfikowania przypadków prowadzenia tych samych działań w różnych 
oddziałach;  

 uwzględnienia innych istotnych czynników (patrz również IAF MD5, ISO/IEC TS 17023); 

 określenia czasu auditu oraz wymaganych kompetencji zespołu(-ów) auditującego(-ych); 

 ustalenia programu auditów. 

4.3.2 Przy ustalaniu programu auditów, CB powinna przewidzieć wystarczający dodatkowy czas na 
działania nie objęte obliczonym czasem auditu, takie jak przejazdy, komunikacja między członkami 
zespołu auditującego, lokalne spotkania otwierające i zamykające podczas auditów na miejscu, 
spotkania poauditowe, itp., wynikające ze specyficznej konfiguracji auditowanej organizacji.   

Uwaga: Dopuszczalne jest stosowanie technik auditowania zdalnego pod warunkiem, że charakter 
procesów, które mają być auditowane sprawia, iż auditowanie zdalne jest właściwe (patrz ISO/IEC 
17021-1). 

4.3.3 CB powinna wziąć pod uwagę potrzebę przeprowadzenia 1. etapu auditu w więcej niż jednym 
oddziale w celu pozyskania informacji wymaganych zgodnie z rozdziałem 9.3.1.2.2 normy 17021-1. 
4.3.4 CB, przy współpracy z organizacją, powinna zidentyfikować (w oparciu o zakres certyfikacji) 
wszystkie procesy objęte systemem zarządzania realizowane w każdym z oddziałów, w tym procesy 
główne, procesy oceny i doskonalenia funkcjonowania oraz procesy pomocnicze.  

W każdym cyklu certyfikacji, program auditów powinien: 

i. uwzględniać, podczas każdego auditu, wszystkie procesy główne realizowane w każdym 
z oddziałów;  

ii. uwzględniać wszystkie procesy oceny i doskonalenia funkcjonowania podczas każdego auditu 
początkowej i ponownej certyfikacji oraz co najmniej jeszcze raz w każdym cyklu certyfikacji 
podczas auditu w nadzorze;  

iii. uwzględniać procesy pomocnicze w następujący sposób: 
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a. Wszystkie procesy pomocnicze powinny podlegać ocenie podczas każdego auditu 
początkowej i ponownej certyfikacji, ale podobne procesy pomocnicze realizowane 
w różnych oddziałach mogą być sprawdzane w oparciu o próbkowanie;  

b. Podczas auditów w nadzorze, procesy pomocnicze powinny być sprawdzane w oparciu 
o próbkowanie oraz w zależności od wyników poprzednich auditów. Próbkowanie powinno 
zostać zaprojektowane w sposób zapewniający znaczącą wielkość próbki, pozwalającą na 
dokonanie oceny zgodności z wymaganiami systemu zarządzania, i powinno zapewniać, 
że wybrane procesy poddane auditowi w ciągu 3-letniego cyklu są wystarczająco 
reprezentatywne dla systemu zarządzania.  

4.3.5 W przypadku, gdy w jakimkolwiek momencie wykorzystywane są zespoły auditujące, w skład 
których wchodzi więcej niż jeden członek, CB wraz z auditorem wiodącym, ponoszą odpowiedzialność 
za  zidentyfikowanie kompetencji technicznych wymaganych dla poszczególnych części auditu 
i poszczególnych oddziałów oraz za przydzielenie właściwych członków zespołu do każdej części 
auditu.  
4.4 Audit początkowej certyfikacji: 1. etap 
4.4.1 Podczas 1. etapu, zespół auditujący powinien zgromadzić informacje pozwalające na: 

 potwierdzenie programu auditów; 

 zaplanowanie 2. etapu z uwzględnieniem procesów/elementów/działań, które mają być 
auditowane w każdym z oddziałów. Oprócz wszytskich procesów głównych realizowanych 
w poszczególnych oddziałach, zespół auditujący powinien dokonać wyboru tych oddziałów, 
w których dla zapewnienia skutecznego i kompletnego auditu systemu zarządzania konieczne 
będzie również przeprowadzenie auditu procesów nie będących procesami głównymi; oraz 

 potwierdzenie, że zespół auditujący przewidziany dla 2. etapu posiada niezbędne kompetencje.  

Uwaga: Wspomniane tutaj procesy nie będące procesami głównymi oznaczają procesy oceny 
i doskonalenia funkcjonowania oraz procesy pomocnicze.  
4.5 Audit początkowej certyfikacji: 2. etap 
W wyniku auditu początkowej certyfikacji, zespół auditujący powinien udokumentować, które procesy 
były auditowane w poszczególnych oddziałach. Informacje te zostaną wykorzystane do wprowadzenia 
zmian w planach auditu dla kolejnych auditów w nadzorze.  
4.6 Audity w nadzorze 
4.6.1 CB powinna przeznaczyć wystarczający czas na przeprowadzenie auditu na miejscu, 
pozwalający na ocenę wszystkich procesów głównych, jak również innych procesów w każdym 
z oddziałów (patrz 4.5). Procesy pomocnicze mogą być próbkowane pod warunkiem, że uzyskana 
zostanie znacząca wielkość próbki, gwarantująca dokonanie oceny zgodności z wymaganiami systemu 
zarządzania (patrz również wymagania rozdziału 9.6.2.2 normy ISO/IEC 17021-1: 2015). CB powinna 
zapewnić, że wybrane procesy poddane auditowi w ciągu 3-letniego cyklu będą wystarczająco 
reprezentatywne dla systemu zarządzania.  

4.6.2 Czas auditu przewidziany dla poszczególnych oddziałów powinna zależeć od tego, czy dany 
oddział realizuje procesy główne.  
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4.7 Audity ponownej certyfikacji 
CB powinna przeprowadzić audit całego systemu zarządzania, podobnie jak w przypadku auditu 
certyfikacji początkowej. CB powinna wziąć pod uwagę, które procesy zostały poddane auditowi 
w poszczególnych oddziałach w bieżącym cyklu certyfikacji.  

5. OBLICZANIE CZASU AUDITU 
5.1 Do obliczania całkowitego czasu auditu systemu zarządzania, niezależnie od liczby oddziałów, 
powinny być stosowane właściwe normy ISO, dokumenty IAF (przede wszystkim IAF MD5) oraz, gdy 
jest to konieczne, wszelkie mające zastosowanie wymagania programów sektorowych w powiązaniu 
z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie.  

Powyższy czas auditu w żadnym razie nie powinien być krótszy od czasu obliczonego dla działalności 
o tej samej wielkości i złożoności, gdyby cała ta działalność była wykonywana w jednym oddziale (tzn. 
ze wszystkimi pracownikami przedsiębiorstwa w tym samym oddziale).  

Uwaga: Jest mało prawdopodobne, by zastosowanie zasady „jednej trzeciej” dla czasu auditu 
w nadzorze i zasady „dwóch trzecich” dla auditu ponownej certyfikacji w przypadku pojedynczych 
oddziałów było wystarczające; należy również wziąć pod uwagę dodanie czasu potrzebnego ze 
względu na lokalne spotkania otwierające i zamykające, powtarzające się procesy, różnorodność 
procesów głównych przewidzianych do auditowania, itp., tak jak wskazano w dokumencie IAF MD5 
w odniesieniu do skomplikowanej logistyki.  

6. DOKUMENTY CERTYFIKACYJNE 
6.1 Dokument certyfikacyjny powinien określać zakres certyfikacji oraz oddziały/osoby prawne 
poddane auditowi i certyfikowane przez CB. 
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Dalsze informacje: 
Dalsze informacje dotyczące niniejszego lub innych dokumentów IAF można uzyskać kontaktując się 
z członkiem IAF lub Sekretariatem IAF.  

Dane kontaktowe członków IAF dostępne są na stronach IAF: http://www.iaf.nu 
 
Sekretariat: 
IAF Corporate Secretary 
Tel.: +1 613 454-8159 
Email: secretary@iaf.nu 


