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ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O AKREDYTACJĘ
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ OSOBY
WNIOSKOWANY ZAKRES AKREDYTACJI 
Lp.
Rodzaj certyfikowanych osób
Nazwa lub akronim programu certyfikacji 3)
Dokument normatywny stanowiący podstawę certyfikacji 
Lokalizacje
(Lp. wg p. 2)
**
	

Auditorzy systemów zarządzania:
QMS






EMS






BHP






FSMS






ISMS




	

Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania:
QMS






EMS






BHP






FSMS






ISMS




	

Menedżerowie systemów zarządzania:
QMS






EMS






BHP






FSMS






ISMS




	

Specjaliści w zakresie ochrony środowiska




	

Specjaliści w zakresie bezpieczeństwa żywności




	

Specjaliści w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy




	

Specjaliści w zakresie spawalnictwa




	

Specjaliści w zakresie łączenia i spajania materiałów (lutowanie, klejenie, itp.)




	

Specjaliści w zakresie obróbki cieplnej




	

Specjaliści w zakresie urządzeń zabezpieczających




	

Specjaliści w zakresie laminowania




	

Specjaliści w zakresie badań nieniszczących) w przypadku wskazania tego rodzaju certyfikacji osób wypełnić dodatkowo Tabelę nr 1 „Specjaliści w zakresie badań nieniszczących” 
2) w przypadku wskazania tego rodzaju certyfikacji osób wypełnić dodatkowo Tabelę nr 2 „Rzeczoznawcy samochodowi”
3) w przypadku istnienia kilku programów certyfikacji w danym rodzaju certyfikowanych osób lub konieczności uszczegółowienia zakresu należy wpisać identyfikację każdego programu w wierszu odpowiadającym danemu rodzajowi certyfikowanych osób
**) zaznaczyć znakiem X we właściwym wierszu)




	

Specjaliści w zakresie napełniania zbiorników ciśnieniowych




	

Specjaliści w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego




	

Specjaliści w zakresie chłodnictwa




	

Specjaliści w zakresie klimatyzacji




	

Rzeczoznawcy samochodowi)




	

Specjaliści w zakresie transportu samochodowego




	

Specjaliści w zakresie diagnostyki samochodowej




	

Specjaliści w zakresie nauki jazdy samochodowej




	

Specjaliści w zakresie obrotu wyrobami motoryzacyjnymi




	

Specjaliści w zakresie psychologicznych badań kierowców




	

Specjaliści w zakresie powłok antykorozyjnych




	

Inne ……………………………




Tabela nr 1 SPECJALIŚCI W ZAKRESIE BADAŃ NIENISZCZĄCYCH 
WYKAZ METOD, STOPNI i SEKTORÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM CERTYFIKACJI PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH
Metoda NDT
STOPIEŃ KWALIFIKACJI
SEKTOR WYROBU
SEKTOR PRZEMYSŁOWY
Nazwa lub akronim programu certyfikacji osób
Dokument normatywny

1
2
3
c
f
w
t
wp
p
l
PW
PE
OK
LK


AT
















ET
















TT
















LT
















MT
















PT
















RT
















ST
















UT
















VT
















MTR
















Inne ...
















METODY NDT:
AT – badanie emisją akustyczną; ET – badanie prądami wirowymi; TT – badanie termograficzne w podczerwieni; 
LT – badanie szczelności; MT – badanie magnetyczno-proszkowe; PT – badanie penetracyjne; RT – badanie radiograficzne; ST – badanie tensometryczne; UT – badanie ultradźwiękowe; VT – badanie wizualne; MTR – badanie magnetyczne lin; inne (np. UTT – ultradźwiękowy pomiar grubości)
SEKTORY WYROBU:
c – odlewy; f – odkuwki; w – złącza spajane (spawane, zgrzewane, lutowane) z materiałów żelaznych i nieżelaznych; 
t – rury i rurki, bez szwów i spajane z materiałów żelaznych i nieżelaznych, w tym wyroby płaskie przeznaczone 
do wytwarzania rur spajanych; wp – wyroby przerabiane plastycznie, z wyjątkiem odkuwek; p – materiały kompozytowe; 
l – liny stalowe
SEKTORY PRZEMYSŁOWE:
PW – wytwarzanie; PE – badanie przed – i eksploatacyjne, w tym wytwarzanie; OK – utrzymanie ruchu kolei 
LK – lotnictwo


Tabela nr 2 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH – DAC-12
Rodzaj certyfikowanych osób
Nazwa lub akronim programu certyfikacji
Przepis prawny/Dokument normatywny stanowiący podstawę certyfikacji
Lokalizacje
(Lp. wg p. 2)
Rzeczoznawcy samochodowi 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, art. 79a 
(Tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 1137, z późn. zm.)


LOKALIZACJE (siedziba główna, filie, oddziały, itp.)
Lp.
Nazwa
Adres





















WYMAGANE DOKUMENTY
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty opisujące wdrożony w jednostce system zarządzania, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024 oraz, jeśli dotyczy, z wymaganiami wymienionymi w programie akredytacji:
	dokumentację systemu zarządzania (w tym Księgę Systemu Zarządzania, procedury dot. systemu zarządzania,);
	programy certyfikacji łącznie z przywołanymi w nich procedurami;

dokumenty kryterialne, jeżeli są inne niż powszechnie dostępne dokumenty normatywne;
informator dla klienta (jeśli dotyczy);
	wykaz przeprowadzonych procesów / wydanych certyfikatów w obszarze objętym wnioskiem o akredytację / rozszerzenie zakresu akredytacji z podziałem na poszczególne programy certyfikacji;
	wypełniony formularz FAC-08 (formularz przeglądu dokumentacji jednostki).
UWAGA 1: Do wniosku należy załączyć również wykaz przekazywanej do PCA dokumentacji wraz z jej identyfikacją (numer i data wydania, np. KSZ – wyd. 1 z dnia 1 stycznia 200X r.);
UWAGA 2: Jeżeli wnioskowany zakres akredytacji obejmuje nieakredytowane dotąd przez PCA kompetencje osób działających w obszarach regulowanych (kompetencje przywołane w aktach prawnych) wymagane jest przedstawienie stanowiska regulatora odnośnie zasadności prowadzenia akredytowanej certyfikacji kompetencji osób w danym obszarze.



.......................................................
Imię i nazwisko, podpis Kierownika Jednostki
Instrukcja (usunąć po wypełnieniu wniosku):

3) w przypadku więcej niż jednego programu w danym rodzaju certyfikacji osób lub konieczności uszczegółowienia zakresu wpisać identyfikację każdego programu w wierszu odpowiadającym danemu rodzajowi certyfikowanych osób np.

Lp.
Rodzaj certyfikowanych osób
Nazwa programu certyfikacji
Dokument normatywny stanowiący podstawę certyfikacji 
Lokalizacje
(Lp. wg p. 2)
**

Specjaliści w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
XXXX ”Program certyfikacji wykładowców problematyki bezpieczeństwa ”, 
wydanie X z dnia …..
XXX-…..




YYYY ”Program certyfikacji specjalistów ds. pomiarów parametrów warunków pracy ”
wydanie X z dnia …..
XXX-…..




ZZZZ ”Program certyfikacji specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy”
wydanie X z dnia …..
XXX-…..



**) zaznaczyć znakiem X we właściwym wierszu


