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Komunikat nr 216 z dnia 27.01.2017 r. 
w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność w ramach  

krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych 

 
Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że dnia 27.01.2017 r. został opublikowany 
dokument DAC-24 Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych 
systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.  

W dokumencie podano szczegółowe wymagania akredytacyjne, które powinna spełniać 
jednostka oceniająca zgodność tj. jednostka certyfikująca wyroby, wnioskująca  
o  akredytację lub rozszerzenie / uaktualnienie posiadanego zakresu akredytacji w obszarze 
oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na potrzeby 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  
w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym. 

Dokument DAC-24 został uzgodniony z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz 
Komitetem Technicznym Specjalistycznym do spraw akredytacji jednostek oceniających 
zgodność wyrobów budowlanych w zakresie regulacji krajowej. 

Zainteresowane podmioty mogą wnioskować do PCA o udzielenie akredytacji lub rozszerzenie 
/ uaktualnienie posiadanego zakresu akredytacji o działalność w ramach przedmiotowego 
obszaru. Wnioski należy składać na formularzu FA-01 wraz z wymaganymi dokumentami. 

Wniosek o uaktualnienie zakresu akredytacji mogą składać jednostki certyfikujące posiadające 
akredytację na działalność właściwą dla obszaru rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Uaktualnienie zakresu akredytacji będzie 
prowadzone na podstawie przeglądu dokumentacji. Jednostka powinna przekazać do PCA 
wniosek o uaktualnienie zakresu akredytacji na formularzach FA-01 i FAC-01 wraz  
z dokumentami:   
 analiza zmian wynikającą z nowej regulacji prawnej; 
 dokumentacja systemowa z wykazem wprowadzonych zmian; 
 programy certyfikacji oferowane w zakresie przedmiotowej regulacji prawnej; 
 wykaz akredytowanego podwykonawstwa w badaniach, z którego korzysta jednostka we 

wnioskowanym do uaktualnienia obszarze działalności (formularz FA-157).  
Akredytacja dla laboratoriów badawczych działających w systemie 3, zgodnie z warunkami 
przedmiotowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa § 6 p. 2 będzie 
prowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie DAB-07.  
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