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Komunikat nr 181 z dnia 24.11.2015 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych  

dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania,  
wynikających z opublikowania normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09  

 
 

Informujemy, że w dniu 15.06.2015 r. opublikowana została norma ISO/IEC 17021-1:2015 
Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów 
zarządzania - Część 1: Wymagania. 

Zgodnie z Rezolucją IAF nr 2014-12 podjętą przez Zgromadzenie Ogólne IAF w dniu 15  
października 2014 roku dzień 15.06.2017 roku został ustalony jako ostateczny termin 
wdrożenia normy ISO/IEC 17021-1:2015 przez akredytowane jednostki certyfikujące systemy 
zarządzania. 
W celu określenia planu działań w okresie przejścia dla jednostek certyfikujących systemy 
zarzadzania, IAF opublikowało dokument IAF ID 11:2015 Informacje dotyczące przejścia 
akredytacji systemu zarządzania z ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015 dostępny 
w polskiej wersji językowej na stronie www.pca.gov.pl. 

Tabela 1 przedstawia zasady postępowania PCA w okresie przejścia.  

 

 

Tabela 1 

 

CAB  
planujące 
złożenie 
wniosku  
o akredytację 

Wnioski o akredytację jednostek certyfikujących systemy zarządzania 
według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011 będą przyjmowane 
najpóźniej do dnia opublikowania przez PKN polskojęzycznej wersji normy 
PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09.  

Wnioski o akredytację jednostek certyfikujących systemy zarządzania 
według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 będą 
przyjmowane od dnia opublikowania przez PKN polskojęzycznej wersji ww.  
normy. 

CAB  
w procesie 
akredytacji 

Procesy akredytacji według normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011, nie 
zakończone do dnia opublikowania polskojęzycznej wersji normy PN-EN 
ISO/IEC 17021-1:2015-09 będą kontynuowane pod warunkiem, że podmiot 
podda się dodatkowej ocenie w odniesieniu do znowelizowanych wymagań 
przed upływem ostatecznego terminu wdrożenia nowych wymagań. 
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CAB 
akredytowane 
w trakcie 
nadzoru  

Do dnia opublikowania polskojęzycznej wersji normy PN-EN ISO/IEC 17021-
1:2015-09 procesy nadzoru będą prowadzone w odniesieniu do wymagań 
normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011. 
Niemniej PCA zachęca jednostki certyfikujące do poddania się ocenie  
w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09  
w angielskiej wersji językowej począwszy od 1.01.2016 r.  
Jednostki akredytowane według normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011 są 
zobowiązane do wdrożenia wymagań normy PN-EN ISO/IEC  
17021-1:2015-09 tak, aby najbliższa ocena w nadzorze po opublikowaniu 
przez PKN polskojęzycznej wersji ww. normy (zgodnie z ustalonym przez 
PCA harmonogramem nadzoru) lub po 1.01.2016 r.  
(za zgodą jednostki) mogła być przeprowadzona w odniesieniu do wymagań 
zawartych w PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09. 

Po trzech miesiącach od dnia opublikowania polskojęzycznej wersji normy 
PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 wszystkie oceny w nadzorze będą 
prowadzone w odniesieniu do wymagań tej normy. 

W ocenach w nadzorze prowadzonych w odniesieniu do normy  
PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 PCA przyjmuje niżej wymienione zasady 
oceny skuteczności działań korygujących z poprzedniej oceny na zgodność 
z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011: 

- do oceny skuteczności działań korygujących stosuje się normę PN-EN 
ISO/IEC 17021:2011 oraz PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09; 

- jeżeli mimo potwierdzenia skuteczności podjętych działań korygujących 
w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011, PCA 
stwierdzi w obszarze tych działań niespełnienie wymagań normy  
PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09, będzie to skutkować niezgodnością 
odnoszącą się do wymagań PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09; 

- w przypadku kiedy wymaganie normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011 jest 
również wymaganiem normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 
stwierdzenie nieskuteczności działań korygujących lub stwierdzenie 
niepodjęcia takich działań w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 
ISO/IEC 17021:2011 skutkuje niezgodnością z odpowiednim 
wymaganiem normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09. 

-  


