POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Komunikat nr 261 z dnia 4.06.2018 r.
w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących system zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy według normy ISO 45001:2018
oraz stosowania specyfikacji ISO/IEC TS 17021-10:2018
i dokumentu IAF MD 21:2018

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że z dniem opublikowania niniejszego komunikatu
rozpoczyna przyjmowanie wniosków o akredytację jednostek certyfikujących system
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy ISO 45001:2018 Occupational
health and safety management systems — Requirements with guidance for use.
Warunkiem ubiegania się o akredytację lub rozszerzenie zakresu akredytacji w wyżej
wymienionym obszarze jest spełnienie wymagań:
 normy PN-EN ISO/IEC 17021-1 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek
prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania Część 1: Wymagania;
 specyfikacji technicznej ISO/IEC TS 17021-10:2018 Conformity assessment –
Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part
10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and
safety management systems;


dokumentu obowiązkowego IAF MD 22:2018 Stosowanie normy ISO/IEC 17021-1
w certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZBHP).

Wnioski o akredytację lub rozszerzenie zakresu akredytacji jednostki certyfikującej systemy
zarządzania należy składać na formularzu FA-01. Do wniosku należy dołączyć wypełniony
formularz FAC-02 wraz z wymaganymi dokumentami.
Proces akredytacji lub rozszerzenia zakresu akredytacji o program BHP (ISO 45001) będzie
prowadzony zgodnie z zasadami wskazanymi w dokumencie DACS-01 Akredytacja jednostek
certyfikujących systemy zarządzania dla programu BHP/OHSAS, z uwzględnieniem wymagań
wyżej wymienionych dokumentów.
Informujemy ponadto, że norma ISO 45001:2018 zastąpi normy OHSAS 18001:2007 oraz
PN-N-18001:2004.
Zgodnie z rezolucją IAF (nr 2016-15) ustalono trzyletni okres przejściowy dla akredytowanych
jednostek certyfikujących w programach BHP lub OHSAS na wdrożenie normy
ISO 45001:2018, liczony od daty jej opublikowania, tj. od 12 marca 2018.
W celu zaplanowania działań związanych z okresem przejściowym dla jednostek
certyfikujących oraz jednostek akredytujących, IAF opublikowało dokument IAF MD 21:2018
Wymagania dotyczące przejścia z normy OHSAS 18001:2007 na normę ISO 45001:2018.
Dokument ten dostępny jest w polskiej wersji językowej na stronie www.pca.gov.pl.
Akredytowane jednostki certyfikujące w programie BHP lub OHSAS zainteresowane
prowadzeniem akredytowanej certyfikacji na zgodność z ISO 45001:2018, powinny złożyć
wniosek o uaktualnienie zakresu akredytacji najpóźniej do dnia 11.09.2020 r.
Oceny dla celów uaktualnienia zakresu akredytacji jednostek certyfikujących systemy
zarządzania w programie BHP lub OHSAS, będą realizowane przez PCA podczas ocen na
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miejscu w ramach planowanego nadzoru lub w formie przeglądu dokumentacji, w wymiarze
minimum 1 auditoro-dnia.
Wnioski o uaktualnienie zakresu akredytacji należy składać na formularzu FA-01 wraz
z dokumentacją potwierdzającą, że wymagania ISO 45001:2018 zostały w pełni wdrożone
w procesach certyfikacji systemu zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy, prowadzony
na podstawie ISO/IEC 17021-1. Dokumentacja przekazana do PCA powinna objąć co
najmniej:
 analizę luk i plan wdrożenia,
 zmiany w procedurach i instrukcjach, jeśli mają zastosowanie,
 uaktualnienie kryteriów kompetencyjnych i procesu oceny kompetencji dla wszystkich
funkcji w procesie certyfikacji,
 dowody, że auditorzy i pozostały personel zaangażowany w prowadzenie innych
działań certyfikacyjnych wykazał wymagany poziom kompetencji,
 informacje jak zostały zmienione kryteria kompetencyjne,
 zmienione formularze,
 kopie materiałów szkoleniowych,
 dowody, że wymagania ISO/IEC TS 17021-10:2018 zostały ujęte w procesie określania
kryteriów kompetencyjnych,
 dowody, że wymagania IAF MD 22:2018 został wdrożone,
 informację przekazaną klientom, włącznie ze szczegółami podejścia do przejścia
klientów z OHSAS / PN-N- 18001 na ISO 45001:2018,
 dowody wdrożenia nowych wymagań w całej organizacji, dla jednostek z kilkoma
oddziałami.
Jeżeli wyniki oceny dokumentacji będą pozytywne i wykażą, że jednostka ma kompetencje do
prowadzenia certyfikacji systemu zarzadzania wg ISO 45001:2018, wówczas zostanie podjęta
decyzja o uaktualnieniu zakresu akredytacji.
W następstwie negatywnego wyniku oceny dokumentacji, PCA zdecyduje o konieczności
przeprowadzenia oceny na miejscu i/lub obserwacji auditu realizowanego przez jednostkę
certyfikującą, przed podjęcia decyzji o uaktualnieniu zakresu akredytacji.
W przypadku uaktualnienia zakresu akredytacji w oparciu o wyniki oceny na miejscu lub
przegląd dokumentacji, PCA przeprowadzi obserwację pierwszego auditu (po uaktualnieniu
zakresu) prowadzonego przez jednostkę certyfikującą na zgodność z normą ISO 45001:2018.
Jednostki certyfikujące systemy zarządzania będą mogły wydawać akredytowane certyfikaty
wykazujące zgodność z ISO 45001:2018 po uaktualnieniu przez PCA zakresów akredytacji,
uwzględniającym ww. normę.
Zasady wskazane powyżej oraz w IAF MD 21:2018 i rezolucji IAF (nr 2016-15), będą
respektowane przez PCA również w odniesieniu do certyfikacji prowadzonej według normy
PN-N-18001:2004
W przypadku, gdy do dnia 12.09.2021 r. uaktualnienie zakresu akredytacji jednostek
certyfikujących systemy zarządzania w programie BHP lub OHSAS nie będzie mogło być
potwierdzone z przyczyn leżących po stronie jednostki certyfikującej, akredytacja zostanie
zawieszona w tym zakresie przez PCA.
Wnioski o akredytację jednostek certyfikujących systemy zarządzania w odniesieniu do
programu BHP zgodnego z PN-N-18001:2004 lub OHSAS zgodnego z BS OHSAS
18001:2007 będą przyjmowane do dnia 11.09.2018 r. Procesy akredytacji niezakończone do
11.09.2019 będą kontynuowane pod warunkiem, że wnioskujący podmiot wykaże swoje
kompetencje do certyfikacji zgodnie z wymaganiami dla przejścia, opisanymi powyżej.
Ponadto informujemy, że w marcu została opublikowana specyfikacja techniczna ISO/IEC TS
17021-10:2018 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and
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certification of management systems – Part 10: Competence requirements for auditing and
certification of occupational health and safety management systems.
Akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
są zobowiązane do wdrożenia wymagań ISO/IEC TS 17021-10:2018 w obszarze
akredytowanej działalności, tak aby najbliższa ocena w nadzorze realizowana przez PCA po
1.07.2018 r. mogła uwzględniać wymagania zawarte w tej specyfikacji. Ocena wdrożenia
wymagań ISO/IEC TS 17021-10:2018 będzie realizowana podczas planowych ocen na
miejscu zgodnie z harmonogramem nadzoru lub jako ocena dodatkowa przeprowadzona nie
później niż do 11.09.2020 r., w przypadku kiedy ocena w nadzorze jest zaplanowana po tym
terminie.

DYREKTOR
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Lucyna Olborska
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