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1. Wprowadzenie 
Niniejszy dokument określa politykę PCA dotyczącą akredytacji jednostek oceniających 
zgodność poza granicami Polski, jak również dotyczącą świadczenia usług poza granicami 
Polski przez akredytowane przez PCA jednostki oceniające zgodność (posiadające siedzibę 
główną w Polsce). 

Polityka ta powstała w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17011, rozporządzenia 
(WE) nr 765/2008, dokumentu SOGS N595 rev 6 oraz odpowiednich dokumentów EA, IAF 
i ILAC.  

W myśl artykułu 11 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 oraz zawartych przez PCA 
Wielostronnych Porozumień EA MLA, IAF MLA i ILAC MRA, PCA uznaje akredytacje 
udzielone przez inne jednostki akredytujące, członków tych porozumień, za równoważne 
swojej akredytacji. 

2. Zasady akredytacji transgranicznej 
2.1 Ogólną zasadą PCA jest prowadzenie działalności akredytacyjnej na terenie Polski 

oraz nieoferowanie akredytacji poza granicami Polski. 

2.2 PCA działa również na rzecz objęcia akredytacją PCA wszystkich zainteresowanych 
jednostek oceniających zgodność na terenie Polski. W związku z artykułem 6 i 7 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 oraz w przypadku organizacji wielooddziałowych, 
PCA współpracuje z zagranicznymi jednostkami akredytującymi w zakresie 
przeprowadzenia ocen oddziałów zlokalizowanych na terenie Polski. 

2.3 Na wniosek podmiotu zainteresowanego akredytacją PCA może podjąć się 
akredytacji podmiotu zlokalizowanego poza granicami Polski biorąc pod uwagę 
zasady akredytacji transgranicznej określone w rozporządzeniu (WE) nr 765/2008, 
dokumencie SOGS N595 rev6 i odpowiednich dokumentach EA, IAF i ILAC, jak 
również własne możliwości do zapewnienia wymaganej wiedzy technicznej 
i kompetencji w celu przeprowadzenia procesu akredytacji poza granicami Polski.  

2.4 Zasady akredytacji transgranicznej stosowane przez PCA w regionie EA, to jest 
krajów będących członkami EA oraz porozumień bilateralnych z EA, różnią się od 
zasad stosowanych w poza regionem EA. 

2.5 PCA może podjąć się akredytacji podmiotu zagranicznego w regionie EA 
w przypadkach określonych w artykule 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 765/2008. 
Wówczas PCA stosuje zasady podane w dokumencie EA-2/13, w szczególności te 
dotyczące współpracy z jednostką akredytującą tego kraju. 

2.6 W zakresie prowadzenia działalności akredytacyjnej poza regionem EA, PCA stosuje 
odpowiednie dokumenty IAF i ILAC: IAF GD 3:2003 i ILAC G21:2002. 

2.7 Procesy akredytacji i nadzoru podmiotu zagranicznego PCA prowadzi na zasadach 
opisanych w dokumencie DA-01 i innych z nim związanych.  

3. Świadczenie akredytowanych usług związanych z oceną zgodności poza 
granicami Polski  

3.1 Jednostki oceniające zgodność mogą świadczyć usługi poza granicami Polski pod 
akredytacją PCA pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań określonych 
w niniejszym dokumencie.  

3.2 Wymagania tego dokumentu stosuje się zarówno w przypadku, gdy akredytowany 
podmiot świadczy usługi związane z oceną zgodności poza granicami Polski poprzez 
powiązania z oddziałem ustanowionym w tym kraju (biurem, siedzibą itp. bez względu 
na formę prawną), jak również bezpośrednio z siedziby w Polsce. 
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3.3 Jednostki oceniające zgodność prowadzące działalność poza granicami kraju 
powinny mieć politykę odnośnie obszaru geograficznego (krajów), w jakim prowadzą 
działalność związaną z oceną zgodności. Polityka ta i niezbędne procedury 
dotyczące świadczenia akredytowanych usług poza granicami Polski powinny być 
udokumentowane. 

3.4 Jednostki oceniające zgodność świadczące usługi poza granicami Polski powinny 
przed każdą oceną poinformować PCA, w jakich krajach oraz w jakim zakresie 
prowadziły działalność związaną z oceną zgodności. 

3.5 W przypadku prowadzenia działalności z zakresu oceny zgodności poza granicami 
Polski, PCA ocenia kompetencje podmiotu do prowadzenia takiej działalności biorąc 
pod uwagę dodatkowo wymagania związane między innymi ze znajomością 
obowiązujących w danym kraju przepisów prawnych, języka oraz zwyczajów 
kulturowych.  

3.6 Prowadzenie przez polskie podmioty prawne akredytowanej działalności z zakresu 
oceny zgodności poza granicami Polski za pośrednictwem oddziałów, w ramach tzw. 
akredytacji wieloodziałowej, możliwe jest pod warunkiem spełnienia poniższych 
dodatkowych wymagań: 

3.6.1 Jednostka oceniająca zgodność, będąca osobą prawną, która wskazana jest 
w certyfikacie akredytacji (zwana dalej siedzibą główną), powinna ponosić pełną 
odpowiedzialność za działalność oddziałów, wymienionych w zakresie akredytacji, 
w tym zlokalizowanych poza granicami Polski. Oznacza to, że siedziba główna 
powinna ponosić odpowiedzialność operacyjną, finansową i prawną za działalność 
oddziałów. Odpowiedzialność ta powinna zostać wykazana poprzez zawartą 
umocowaną prawnie umowę między siedzibą główną a oddziałem oraz poprzez 
ustanowione wewnętrzne regulacje, które uszczegóławiają te powiązania w zakresie 
zarządzania i odpowiedzialności.  

3.6.2 W przypadku świadczenia akredytowanych usług przez oddział w umowach 
z klientami należy zawrzeć jednoznaczne ustalenia mówiące, że siedziba główna 
ponosi odpowiedzialność operacyjną, finansową i prawną za działania oddziału. 

3.6.3 Siedziba główna oraz wszystkie oddziały powinny funkcjonować w ramach jednej 
organizacji, pod jednym kierownictwem oraz w ramach tego samego globalnego 
systemu zarządzania jakością. Ponadto siedziba główna powinna zapewnić środki do 
kontrolowania i nadzorowania działalności oddziałów oraz wykazać, że nadzór ten 
jest skutecznie sprawowany.  

3.6.4 Jeśli oddziały prowadzą kluczową działalność (patrz PN-EN ISO/IEC 17011, 
IAF/ILAC A5) wówczas w zakresie akredytacji podawane są ich adresy. 

3.6.5 Oddziały nie powinny oferować akredytowanych usług na lokalnym rynku pod swoją 
własną nazwą i logiem. Oddziały mogą świadczyć usługi dotyczące oceny zgodności 
w ramach akredytacji wieloodziałowej na lokalnym rynku tylko w imieniu 
akredytowanego podmiotu tj. siedziby głównej. Dokumenty zwierające wyniki 
akredytowanej działalności powinny być opatrzone nazwą i adresem siedziby głównej 
wskazanej w certyfikacie akredytacji. Dodatkowo mogą one zawierać dane 
kontaktowe oddziału. Wydane dokumenty nie powinny wprowadzać w błąd odnośnie 
tego, jaki podmiot jest akredytowany.  

3.7 PCA prowadzi oceny oddziałów prowadzących kluczową działalność oraz obserwacje 
działań jednostki oceniającej zgodność (np. auditów, badań, inspekcji) poza 
granicami Polski na zasadach opisanych w dokumencie DA-01 i dokumentach 
związanych właściwych dla danego rodzaju podmiotów (np. DACS-011 dla jednostek 
certyfikujących systemy zarządzania). Oceny te zawsze są prowadzone we 

                                                
1 Przypis PCA: zmiana „DAC-08” na „DACS-01” – wprowadzona 19.07.2013 
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współpracy z jednostką akredytującą danego kraju. Jednostki oceniające zgodność 
nie mogą odmówić udziału w ocenie przedstawicieli jednostki akredytującej kraju, w 
którym świadczą akredytowane usługi. 

4. Postanowienia końcowe 
Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. Niniejsze wydanie dokumentu 
zastępuje wydanie 1 z 5.05.2005 r. Dokument został wprowadzony Komunikatem nr 90 
z dnia 21.11.2011 r. 

5. Dokumenty związane 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 
ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do 
warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93  

PN-EN ISO/IEC 17011:2006 Ocena zgodności – Wymagania ogólne dla jednostek 
akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność 

IAF/ILAC A5:03/2011 Porozumienia wielostronne o Wzajemnym Uznawaniu IAF/ILAC. 
Zastosowanie ISO/IEC 17011:2004 

SOGS N595 EN rev6 CERTIF 2009-06 REV6 – Cross border accreditation activities 

EA-2/13 EA Cross-Border Accreditation Policy and Procedure for Cooperation between EA 
Members 

IAF GD 3:2003 Guidance on Cross Frontier Accreditation 

ILAC G21:2002 Cross Frontier Accreditation - Principles for Avoiding Duplication 

DA-01 Opis systemu akredytacji (wraz z dokumentami związanymi) 

 


