POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Komunikat nr 177 z dnia 28.10.2015 r.
w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania
w zakresie nowych wydań norm
PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015

Informujemy, że opublikowano nowe wydania norm PN-EN ISO 9001:2015 System
Zarządzania Jakością i PN-EN ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego.
Zgodnie z Rezolucją IAF nr 2013-15 podjętą przez Zgromadzenie Ogólne IAF w dniu
23 października 2013 r. został ustalony trzyletni okres przejścia dla norm ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 liczony od dnia 15.09.2015 r.
W celu zaplanowania działań związanych z okresem przejścia dla jednostek certyfikujących,
organizacji z wdrożonym systemem zarządzania jakością i/lub środowiskowego
oraz jednostek akredytujących, IAF opublikowało dokument IAF ID 9:2015 Wytyczne
planowania okresu przejścia dla ISO 9001:2015 oraz IAF ID 10:2015 Wytyczne planowania
okresu przejścia dla ISO 14001:2015 dostępne w polskiej wersji językowej na stronie
www.pca.gov.pl.
Wnioski o akredytację jednostek certyfikujących systemy zarządzania w odniesieniu do
programu QMS zgodnego z PN-EN ISO 9001:2009 i EMS zgodnego z PN-EN ISO 14001:2005
będą przyjmowane do dnia 15.09.2016 r.
Jednostki mogą składać wnioski o akredytację w odniesieniu do PN-EN ISO 9001:2015 i PNEN ISO 14001:2015 od dnia publikacji niniejszego komunikatu.
Oceny dla przejścia na nowe wydanie norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 będą
realizowane w zakresie planowanych nadzorów. Na życzenie jednostki ocena taka może
odbyć się w innym, uzgodnionym z PCA terminie.
Akredytowane jednostki certyfikujące QMS i EMS zainteresowane prowadzeniem
akredytowanej certyfikacji na zgodność z PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015,
powinny złożyć stosowne wnioski o aktualizację zakresu akredytacji najpóźniej do dnia
15.09.2017 r. Zaleca się, aby wnioskująca jednostka zaplanowała i wdrożyła działania
przewidziane w dokumencie IAF ID 9 i/lub IAF ID 10.
Z dniem 15.09.2018 r. zakresy akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania
odnoszące się do PN-EN ISO 9001:2009 i/lub PN-EN ISO 14001:2005 tracą ważność.
Akredytacja w programie QMS w odniesieniu do normy PN-EN ISO 9001:2015 i/lub programie
EMS w odniesieniu do normy PN-EN ISO 14001:2015 będzie udzielona po zamknięciu
wszystkich
niezgodności,
stwierdzonych
podczas
oceny
w
siedzibie
i przeprowadzonych obserwacjach.
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Jednostki certyfikujące systemy zarządzania będą mogły wydawać akredytowane certyfikaty
wykazujące zgodność z PN-EN ISO 9001:2015 i /lub PN-EN ISO 14001:2015 dopiero po
otrzymaniu od PCA zakresu akredytacji uwzględniającego ww. normy.
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