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Komunikat nr 100 z dnia 28.02.2012 r. 
w sprawie nowelizacji zasad postępowania z dokumentami akredytacyjnymi  

dla jednostek oceniających zgodność 
 

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że w związku z opublikowaniem wydania 3. 
dokumentu DA-08 Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu wprowadzone zostały 
znowelizowane wzory zakresów akredytacji dla wszystkich rodzajów jednostek oceniających 
zgodność. 

Nowelizacja zakresów akredytacji obejmuje wprowadzenie na pierwszej stronie informacji, 
nt. statusu akredytacji potwierdzonej w dokumentach akredytacyjnych – certyfikacie 
akredytacji i powiązanym z nim zakresie akredytacji.  

Jednocześnie informujemy, że wraz z wprowadzeniem do stosowania znowelizowanych 
formularzy zakresów akredytacji, PCA odstępuje od zasady dotyczącej konieczności 
odsyłania do PCA w celu anulowania nieaktualnych dokumentów akredytacyjnych, 
w przypadku upływu terminu ich ważności lub zastąpieniu ich przez nowe wydania. 

Nieaktualne dokumenty akredytacyjne powinny być niezwłocznie anulowane przez 
akredytowany podmiot, po otrzymaniu od PCA aktualnych dokumentów akredytacyjnych, 
w trybie i na zasadach obowiązujących w akredytowanym podmiocie.  

W przypadku cofnięcia lub zawieszenia akredytacji w całości zakresu akredytacji, dokumenty 
akredytacyjne powinny zostać niezwłocznie zwrócone przez podmiot do Polskiego Centrum 
Akredytacji, w celu ich anulowania. 

PCA informuje, że zakresy akredytacji laboratoriów badawczych, akredytowanych 
w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025, nie będą zawierały wykazu osób 
upoważnionych do autoryzacji sprawozdań z badań. W przypadku laboratoriów 
wzorcujących zakresy akredytacji nie będą zawierały wykazu osób zatwierdzających 
świadectwa wzorcowania oraz personelu akredytowanego.  

Laboratoria badacze i wzorcujące są zobowiązane do informowania PCA o zmianach osób 
autoryzujących sprawozdania z badań lub świadectwa wzorcowania podobnie jak 
o zmianach w składzie kluczowego personelu kierowniczego i technicznego akredytowanego 
podmiotu (zgodnie z DA-08). 

PCA informuje, że wymiana zakresów akredytacji będzie realizowana sukcesywnie zgodnie 
z harmonogramem nadzoru.  

PCA jednocześnie informuje, że w związku z powyższymi zamianami w odniesieniu do 
przedstawiania zakresów akredytacji znowelizowany został dokument DA-02 Zasady 
stosowania symboli akredytacji PCA. Wydanie 12. dokumentu DA-02 z dnia 28.02.2012 r. 
obowiązuje od dnia ogłoszenia. 
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