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Komunikat nr 198 z dnia 25.04.2016 r. 
w sprawie nowelizacji dokumentu DACS-01 Akredytacja jednostek 

certyfikujących systemy zarządzania.  
 

 

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zostało opublikowane wydanie 3. dokumentu 
DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania.   

Nowelizacja dokumentu spowodowana była zmianami wymagań akredytacyjnych 
dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania i jednostek akredytujących związanych 
z opublikowaniem dokumentów:  

 PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek 
prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania. Część 1: Wymagania; 

 PKN-ISO/TS 22003:2015-06 System zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania 
dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarzadzania bezpieczeństwem 
żywności; 

 IAF MD 5:2015 Ustalanie czasu auditu systemów zarządzania jakością i systemów 
zarządzania środowiskowego - wydanie 3; 

 IAF MD 8:2015 Application of ISO/IEC 17011:2004 in the Field of Medical Device Quality 
Management Systems (ISO 13485)/Zastosowanie normy ISO/IEC 17011:2004 w obszarze 
systemów zarządzania jakością wyrobów medycznych (ISO 13485) - wydanie 2; 

 IAF MD 9:2015 Stosowanie normy ISO/IEC 17021 w obszarze systemów zarządzania jakością 
wyrobów medycznych (ISO 13485) – wydanie 2; 

 IAF MD 15:2014 IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators 
of MS CB’ Performance/Dokument obowiązkowy do zbierania danych dotyczących 
wskaźników prowadzonej przez jednostkę certyfikującą certyfikacji systemów zarządzania 
– wydanie 1; 

 DAC-18 Akredytacja jednostek certyfikujących gospodarkę leśną i łańcuch dostaw 
w systemie PEFC, wyd. 3. 

Dla poniższych dokumentów zostały ustalone okresy przejściowe wdrożenia wymagań w nich 
zawartych przez jednostki certyfikujące systemy zarzadzania: 

 PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 – do dnia 15.06.2017 r. (komunikat PCA nr 181 z dnia 
24.11.2015 r.); 

 PKN-ISO/TS 22003:2015-06 – do dnia 15.12.2016 r. (komunikat PCA nr 183 z dnia 
02.12.2015 r.); 

 IAF MD 5:2015 – do dnia 09.06.2016 r. (komunikat PCA nr 187 z dnia 15.01.2016 r.). 

Najważniejsze zmiany w dokumencie DACS-01 dotyczą kwestii raportowania wskaźników 
prowadzonych procesów certyfikacji przez jednostki certyfikujące wynikających z wdrożenia 
dokumentu IAF MD 15:2014. 
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Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 2. dokumentu DACS-01 z dnia 17.01.2014 
r. i wchodzi w życie z dniem 25.04.2016 r. Zmiany zostały oznaczone w dokumencie kolorem 
czerwonym. 
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