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Komunikat nr 107 z dnia 25.07.2012 r. 
w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych  

dla jednostek inspekcyjnych, wynikających z opublikowania  
normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 (oryg.)  

 

 

Informujemy o zmianie wymagań akredytacyjnych dla jednostek inspekcyjnych. Norma PN-
EN ISO/IEC 17020:2006 została zastąpiona przez normę PN-EN ISO/IEC 17020:2012 
Ocena zgodności – Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek prowadzących 
inspekcję (oryg.)  

 

1. Zgodnie z komunikatem ILAC, dzień 1.03.2015 roku został ustalony jako ostateczny 
termin wdrożenia normy ISO/IEC 17020:2012 przez akredytowane jednostki inspekcyjne. 

2. Po 1.03.2015 roku certyfikaty akredytacji jednostek inspekcyjnych wydane przez PCA na 
zgodność z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17020:2006 stracą ważność.  

3. Wnioski o akredytację jednostek inspekcyjnych według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 
17020:2006 będą przyjmowane najpóźniej do dnia opublikowania przez PKN normy PN-
EN ISO/IEC 17020:2012 (oryg.) w polskiej wersji językowej.  

4. Udzielenie akredytacji w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 (oryg.) 
uwarunkowane jest pozytywnym wynikiem oceny na miejscu, po dostarczeniu do PCA 
znowelizowanych dokumentów, a także zakończeniem w okresie przejściowym działań 
korygujących niezbędnych do zamknięcia ewentualnych niezgodności stwierdzonych 
w trakcie oceny na miejscu. 

5. Procesy akredytacji według PN-EN ISO/IEC 17020:2006, nie zakończone do dnia 
opublikowania polskojęzycznej wersji normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 (oryg.) będą 
kontynuowane według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006, pod warunkiem, że 
jednostka podda się dodatkowej ocenie w odniesieniu do znowelizowanych wymagań, 
przed końcem ostatecznego terminu wdrożenia nowych wymagań.  

6. Do dnia opublikowania polskojęzycznej wersji normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 (oryg.)  
procesy nadzoru będą prowadzone w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 
17020:2006.  

7. Akredytowane jednostki zobowiązane są do wdrożenia wymagań znowelizowanej normy 
tak, aby najbliższa ocena po opublikowaniu przez PKN polskojęzycznej wersji normy PN-
EN ISO/IEC 17020:2012 (oryg.) (zgodnie z ustalonym przez PCA harmonogramem 
nadzoru) mogła być przeprowadzona w odniesieniu do wymagań zawartych 
w znowelizowanej normie.  

8. Jednostka powinna przeprowadzić przegląd dokumentacji systemu zarządzania na 
zgodność z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17020:2012 (oryg.) i przed oceną przekazać 
do PCA wypełniony FAK-02 wraz z dokumentacją systemu zarządzania.  
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9. Po trzech miesiącach  od dnia opublikowania polskojęzycznej wersji normy PN-EN 
ISO/IEC 17020:2012 (oryg.) wszystkie oceny w nadzorze będą prowadzone 
w odniesieniu do znowelizowanej normy.  
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