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International Accreditation Forum, Inc.(IAF) ułatwia handel i wspiera prawodawców poprzez 
międzynarodowe wzajemne uznawanie porozumień pomiędzy jednostkami akredytującymi  (ABs)  
w celu globalnego uznawania wyników wydawanych przez jednostki oceniające zgodność (CABs) 
akredytowane przez członków IAF. 
 
Akredytacja zmniejsza ryzyko przedsiębiorstw i ich klientów zapewniając, że akredytowane jednostki 
oceniające zgodność (CABs) są kompetentne do wykonywania pracy, jakiej podejmują się w zakresie 
posiadanej akredytacji. Wymaga się, aby jednostki akredytujące (ABs), które są członkami IAF, oraz 
akredytowane przez nie CABs prowadziły działalność zgodnie z właściwymi normami 
międzynarodowymi oraz mającymi zastosowanie dokumentami IAF w celu spójnego stosowania tych 
norm. 
 
Jednostki akredytujące, które są sygnatariuszami Porozumienia o Wielostronnym Uznawaniu  
IAF ( MLA), są regularnie poddawane ocenie równorzędnej, prowadzonej przez wyznaczone zespoły, 
w celu zapewnienia zaufania do funkcjonowania ich programów akredytacji. Struktura i zakres IAF 
MLA są szczegółowo przedstawione w dokumencie IAF PR 4 - Structure of the IAF MLA and 
Endorsed Normative Documents. 
 
Struktura IAF MLA ma pięć poziomów: Poziom 1 określa kryteria obowiązkowe, które mają 
zastosowanie do wszystkich ABs, ISO/IEC 17011. Połączenie działania (działań) Poziomu 2 oraz 
odpowiedniego(-ich) dokumentu(-ów) normatywnego(-ych) Poziomu 3 jest określane jako główny 
zakres MLA, a połączenie związanych dokumentów normatywnych Poziomu 4 (jeżeli ma to 
zastosowanie) i Poziomu 5 jest określane jako podzakres MLA. 
 

 Główny zakres MLA obejmuje działania, np. certyfikacja wyrobów, oraz związane dokumenty 
obowiązkowe, np. ISO/IEC 17065. Atestacje wykonane przez CABs na poziomie głównego 
zakresu są uznawane jako równie wiarygodne. 

 Podzakres MLA obejmuje wymagania dotyczące oceny zgodności, np. ISO 9001, oraz 
specyficzne wymagania programu, jeżeli ma to zastosowanie, np. ISO TS 22003. Atestacje 
wykonane przez CABs na poziomie podzakresu są uznawane jako równoważne. 

 
IAF MLA daje zaufanie niezbędne dla akceptacji wyników oceny zgodności przez rynek.  
Atestacja wydana w zakresie IAF MLA przez jednostkę, która jest akredytowana przez AB będącą 
sygnatariuszem IAF MLA, może być uznawana na świecie, co ułatwia handel międzynarodowy. 
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Wprowadzenie do tłumaczenia 

Tłumaczenie dokumentu: IAF Informative Document, Information on the Transition of Management System 
Accreditation to ISO/IEC 17021-2015 from ISO/IEC 17021:2011; Issue No 1 of 10 March 2015. 

Tłumaczenie: Polskie Centrum Akredytacji, 24.11.2015 r., www.pca.gov.pl 

Tekst tłumaczenia nie może być kopiowany w celu sprzedaży. Wersją oficjalną (rozstrzygającą) jest wersja 
w języku angielskim.  
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WPROWADZENIE DO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO IAF 

 

Niniejszy dokument informacyjny IAF odzwierciedla konsensus członków IAF na niniejszy 
temat i przeznaczony jest do wsparcia spójnego zastosowania wymagań. Ponieważ jest to 
dokument wyłącznie do celów informacyjnych, dlatego też jednostki akredytujące, które są 
członkami IAF, oraz akredytowane przez nie jednostki oceniające zgodność nie są 
zobowiązane do stosowania lub spełniania jakichkolwiek jego postanowień. 

 

 

 

. 
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Informacje dotyczące przejścia akredytacji systemu zarządzania 
z ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015 

 

1. Publikacja  

 

ISO/IEC 17021:2011 była przedmiotem systematycznego przeglądu oraz nowelizacji i jest 
prawdopodobne, że będzie opublikowana w 2015 r1 . Norma ta wprowadza stosunkowo 
niewiele nowych wymagań dla auditów trzeciej strony i certyfikacji systemów zarządzania. 

Ogólne Zgromadzenie IAF w Vancouver, 15 października 2014, wydało Rezolucję 2014-12 
potwierdzającą 2 letni okres przejścia dla wdrożenia ISO/IEC 17021-1:2015. 

 

2. Jednostki akredytujące 

 

Jednostki akredytujące będą potrzebowały czasu, aby przygotować się do przejścia na 
ISO/IEC 17021-1:2015. Szczególnie, zaleca się, aby jednostki akredytujące zapewniły, że 
określiły, a ich auditorzy uzyskali niezbędne kompetencje przed podjęciem się oceny każdej 
jednostki certyfikującej w odniesieniu do ISO/IEC 17021-1:2015. 

Zaleca się, aby jednostki akredytujące przedstawiły jasno jednostkom certyfikującym, że 
mogą wnioskować o akredytację w odniesieniu do ISO/IEC 17021-1:2015 bezpośrednio po 
opublikowaniu tej normy w przypadku, gdy są zgodne z ISO/IEC 17021-1:2015,  
lub w odniesieniu do ISO/IEC 17021:2011. 

 

3. Jednostki certyfikujące 
3.1. Jednostki certyfikujące wnioskujące o akredytację 

Zaleca się, aby jednostki akredytujące określiły granicę czasu po której wnioski o akredytację 
w odniesieniu do ISO/IEC 17021:2011 nie będą przyjmowane i muszą być przeniesione na 
ISO/IEC 17021-1:2015. Zaleca się, aby ta granica czasu była racjonalna i uwzględniała 
przygotowanie niezbędne dla jednostki certyfikującej do pełnego wdrożenia ISO/IEC 17021-
1:2015. Zaleca się, aby powiadomiły one o dacie po której nie mogą udzielać akredytacji  
w odniesieniu do ISO/IEC 17021:2011.  

3.2. Jednostki certyfikujące z wcześniejszą akredytacją 

Jednostki certyfikujące posiadające akredytację w czasie publikacji ISO/IEC 17021-1:2015 
będą zgodne z ISO/IEC 17021:2011. Przejście na ISO/IEC 17021-1:2015 może wymagać 
przesunięć, zmian w procesach, umowach, komitetach i innych przygotowań, wymagających 
czasu. 

 

                                                             
1 Przypis PCA: norma ISO/IEC 17021-1:2015 została opublikowana 15.06.2015 r. 
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3.3. Czas przygotowania 

Zaleca się, aby jednostki certyfikujące przeanalizowały i zrozumiały wymagania ISO/IEC 
17021-1:2015 oraz zaczęły bezzwłocznie identyfikować różnice pomiędzy normą ISO/IEC 
17021-1:2015 a ich aktualnym systemem zarządzania. Zaleca się jednostkom 
certyfikującym, przygotowanie planu przejścia, aby określić zarówno zmiany ich systemu 
zarządzania jak i ramy czasowe wymagane do ich wprowadzenia w celu spełnienia 
wymagań normy. Następnie zaleca się jednostkom certyfikującym, aby uzgodniły swoje 
plany przejścia z jednostką akredytującą. 

3.4. Przejście i wdrożenie 

Zaleca się wszędzie gdzie to możliwe i jeśli nie ma istotnych przeszkód, aby jednostka 
certyfikująca wdrożyła bezzwłocznie te części ISO/IEC 17021-1:2015 które może wdrożyć. 

Zaleca się, aby ocena jednostki akredytującej objęła plany jednostki certyfikującej dla 
skutecznego zarządzania jej przejściem. Zaleca się, aby badanie tych planów umożliwiło 
jednostce akredytującej identyfikację tych punktów normy, które są różnie interpretowane 
przez jednostki certyfikujące, i które ewentualnie mogą wskazywać na potrzebę dodatkowych 
porad IAF. Zaleca się, aby badanie tych planów przejścia umożliwiło również jednostce 
akredytującej i jednostce certyfikującej uzgodnienie daty zakończenia procesu przejścia, aby 
nie przekroczył on 2 lat od daty publikacji. 

 

4. Wizyty jednostek akredytujących 

 

Dodatkowe wizyty jednostek akredytujących wyłącznie w celu oceny przejścia w odniesieniu 
do ISO/IEC 17021-1:2015 zwykle nie są wymagane. Zaleca się, aby wdrożenie było 
weryfikowane podczas normalnych zaplanowanych działań w nadzorze. Jednakże, 
dodatkowe oceny mogą być niezbędne dla jednostki certyfikującej: 

 wnioskującej o akredytację w przyspieszonych ramach czasowych; 
 jeśli zostały zidentyfikowane istotne ustalenia dotyczące jej przejścia; lub 
 jeśli jednostka certyfikująca opóźnia swoje przejście tak, że zgodność nie może być 

zweryfikowana podczas normalnej zaplanowanej wizyty nadzoru. 
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5. Niezgodności 
 

Zaleca się, aby jednostki akredytujące jasno przedstawiły jednostkom certyfikującym, że jeśli 
ocena prowadzona jest w odniesieniu do ISO/IEC 17021-1:2015, to postępowanie  
z wszelkimi zidentyfikowanymi niezgodnościami ma być zgodne z normalnymi procesami 
jednostki akredytującej i niezgodności muszą być usunięte przed udzieleniem akredytacji, lub 
przed końcem przejścia. 

 

6. Koniec przejścia i wydanie certyfikatu akredytacji 

Oczekuje się, że po dwudziestu czterech miesiącach po opublikowaniu nowej normy, 
wszystkie akredytowane jednostki certyfikujące będą w pełni zgodne z ISO/IEC  
17021-1:2015 i będą miały wydane nowe certyfikaty akredytacji. Jednostki certyfikujące, 
niezgodne z ISO/IEC 17021-1:2015 po okresie przejścia utracą akredytację. 

 

Koniec dokumentu informacyjnego IAF - Informacje dotyczące przejścia systemu 
zarządzania akredytacji z ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015. 

 

Dodatkowe Informacje: 

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących niniejszego dokumentu lub innych 
dokumentów IAF należy skontaktować się z członkiem IAF lub Sekretariatem IAF. 

Dane kontaktowe członków IAF znajdują się na stronach IAF: http://www.iaf.nu 

Sekretariat: 

IAF Corporate Secretary IAF 

Telefon + 1 613 454-8159 

Email: secretary@iaf.nu 

  

 


