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1 Wprowadzenie 
Niniejszy dokument został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji  
jednostek certyfikujących system zarządzania w obszarze zrównoważonej gospodarki leśnej 
w systemie PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – 
Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) wg dokumentu PEFC PL 1003 
Zrównoważona gospodarka leśna – Wymagania. 

Akredytacja jednostek prowadzących działalność w tym obszarze ma charakter dobrowolny. 
Jednostki certyfikujące system zarządzania w obszarze zrównoważonej gospodarki leśnej 
wnioskujące o akredytację i akredytowane w tym obszarze powinny spełniać wymagania 
akredytacyjne określone w niniejszym dokumencie. 
Niniejszy dokument został opracowany w uzgodnieniu z PEFC Polska.  
2 Definicje 
Dla potrzeb niniejszego dokumentu stosuje się definicje zawarte w dokumentach 
przywołanych w punkcie 3 niniejszego dokumentu. 
3 Wymagania akredytacyjne  
Jednostka  certyfikująca system zarządzania w obszarze zrównoważonej gospodarki leśnej, 
aby mogła być uznana za kompetentną i wiarygodną powinna spełniać:  
- ogólne wymagania akredytacyjne podane w normie PN-EN ISO/IEC 17021-1 Ocena 

zgodności - Wymagania dla jednostek prowadzących audity  i certyfikację systemów 
zarządzania; 

- specyficzne wymagania akredytacyjne podane w: 

 dokumencie PEFC PL 1002  Procedury certyfikacji i akredytacji; 

 dokumencie PEFC PL 1004 Grupowa certyfikacja leśna – Wymagania; 

 niniejszym dokumencie DAC-18, przy czym  słów „powinien; należy” użyto do 
wskazania tych postanowień, które odzwierciedlając wymagania właściwej normy, są 
obowiązkowe. Słów „zaleca się” użyto w niniejszym dokumencie do wskazania 
uznanych sposobów spełnienia wymagań normy. Jednostka może spełniać te 
wymagania w inny, równoważny sposób, jeżeli potrafi to wykazać w ramach procesu 
akredytacji/nadzoru przeprowadzanego przez Polskie Centrum Akredytacji.  

Ponadto w akredytacji jednostek certyfikujących system zarządzania w obszarze 
zrównoważonej gospodarki leśnej, mają zastosowanie warunki właściwe dla akredytacji 
jednostek certyfikujących systemy zarządzania, w tym polityki PCA i obowiązkowe dokumenty 
EA i IAF, w szczególności wymienione w dokumencie DACS-01. Wykaz wszystkich wymagań 
akredytacyjnych stosowanych w ramach niniejszego programu akredytacji jest podany 
w dokumencie Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy, 
dostępnym na stronie internetowej PCA – www.pca.gov.pl 
4 Specyficzne wymagania  
Warunkiem ubiegania się o akredytację obejmującą certyfikację systemu zarządzania 
w obszarze zrównoważonej gospodarki leśnej jest posiadanie przez jednostkę akredytacji  
w zakresie programu certyfikacji EMS lub QMS. 
Poniżej zamieszczono wytyczne do wymagań wybranych punktów normy PN-EN ISO/IEC 
17021-1. Dla ułatwienia zastosowano następujący system identyfikacji wytycznych: 
W.X.Y.Z, w którym: X.Y.Z oznacza numer punktu normy PN-EN ISO/IEC 17021-1. 
4.1 Zarządzanie bezstronnością 

W.5.2.3 Zaleca się, aby jednostka zapewniła udział stron zainteresowanych certyfikacją 
w obszarze zrównoważonej gospodarki leśnej w konsultacjach procesu oceny ryzyka 
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dotyczącego konfliktu intersu oraz pozyskaniu porad na temat zagadnień mających wpływ na 
bezstronność, łącznie z otwartością i postrzeganiem przez społeczeństwo.   
4.2 Określanie kryteriów kompetencyjnych  
W.7.1.2 Jednostka powinna określić kryteria kompetencyjne dla każdej funkcji w procesie 
certyfikacji w obszarze zrównoważonej gospodarki leśnej. Kryteria dla auditorów powinny 
obejmować: 
a. Wykształcenie: co najmniej drugiego stopnia w zakresie leśnictwa i/lub przyrodniczym, 

potwierdzone stosownym dyplomem; 
b. Doświadczenie: co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w gospodarce leśnej; 
c. Szkolenia: ukończenie kursu szkoleniowego aprobowanego przez krajową jednostkę 

zarządzającą systemem PEFC, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. 
Auditorzy powinni dodatkowo wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu auditów 
systemów zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001 lub PN-EN ISO 14001. Potwierdzeniem 
spełnienia tego wymagania są udokumentowane dowody o przeprowadzeniu ocen w liczbie 
co najmniej 20 dni auditowych. 
4.3 Personel zaangażowany w działalność certyfikacyjną  
W.7.2.11 Jednostka powinna okresowo obserwować sposób działania każdego auditora na 
miejscu w procesach oceny zrównoważonej gospodarki leśnej. Częstotliwość obserwacji 
każdego auditora, w tym technicznego, powinna wynosić co najmniej raz na trzy lata. 
4.4 Powoływanie się na certyfikację i stosowanie znaków  
W.8.2.11 Jednostka powinna mieć udokumentowaną procedurę postępowania z wydanymi 
certyfikatami w przypadku zawieszenia lub cofnięcia posiadanej akredytacji w ograniczonym 
lub pełnym zakresie oraz informowania o tym władz krajowych i/lub międzynarodowych PEFC. 
4.5 Poufność  
W.8.4 Jednostka powinna informować organizację, będącą jej klientem, że jest 
zobowiązana do ujawniania  Radzie PEFC lub Radzie Krajowej PEFC informacji dotyczących 
działalności certyfikowanej organizacji w obszarze objętym certyfikacją, w tym ważności 
certyfikacji, jej zakresu i ograniczeń tego zakresu oraz przekazywania bezzwłocznie PEFC 
Polska  informacji o każdym certyfikacie w obszarze zrównoważonej gospodarki leśnej 
wydanym przez nią organizacji w Polsce i/lub informacji o wszelkich zmianach już wydanych 
certyfikatów. Jednostka powinna zawierać ze swoim klientem stosowną pisemną umowę 
regulującą ujawnianie takich informacji. 
4.6 Ustalanie czasu auditu  
W.9.1.4.2 Ustalając czas auditu, jednostka certyfikująca powinna wziąć pod uwagę: 

 wielkość obszaru leśnego objętego certyfikacją; 
 stan zatrudnienia na obszarze leśnym; 
 liczbę oddziałów (okręgów). 

Jednostka powinna określić jednakowe dla wszystkich organizacji zasady kalkulowania czasu  
auditu w procesie certyfikacji zrównoważonej gospodarki leśnej, w tym kalkulowania czasu  
auditu w przypadku posiadania przez organizację zintegrowanego systemu zarządzania 
z uwzględnieniem wymagań dokumentu IAF MD 11. 
4.7 Wybór i powołanie zespołu auditującego  
W.9.2.2 Zespół auditujący powinien być powołany i złożony z auditorów (i, jeśli jest to 
konieczne, ekspertów technicznych), którzy łącznie mają wszystkie kompetencje 
zidentyfikowane przez jednostkę do przeprowadzenia certyfikacji zrównoważonej gospodarki 
leśnej.  
Spełnienie wymagania w zakresie odpowiedniego wykształcenia i praktyki zgodnie z punktem 
W.7.1.2  a) i b) może być zapewnione przez udział w audicie eksperta technicznego. 
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4.8 Certyfikacja początkowa 

W.9.3.1.2 Pierwszy etap auditu certyfikacji początkowej zrównoważonej gospodarki leśnej 
powinien być przeprowadzony w obiektach klienta.  
4.9 Wymagania dotyczące systemu zarządzania jednostek certyfikujących 

W.10 Jednostka powinna objąć auditami wewnętrznymi procedury związane 
z procesami certyfikacji zrównoważonej gospodarki leśnej. Dopuszcza się łączenie tych 
auditów z auditami wewnętrznymi w innych obszarach, pod warunkiem wyraźnego 
wyróżnienia w planach auditów i w sporządzanych z nich raportach zagadnień związanych 
z certyfikacją gospodarki leśnej. 
5 Zakres akredytacji 
Zakres akredytacji określa się zgodnie z zasadami wskazanymi w dokumencie DACS-01.  

6 Szczegółowe zasady oceny 
PCA podczas prowadzenia ocen jednostek certyfikujących system zarządzania w obszarze 
zrównoważonej gospodarki leśnej postępuje zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi 
w dokumentach DA-01 i DACS-01. 
7 Postanowienia końcowe 
Niniejsze wydanie dokumentu DAC-18 zastępuje wydanie 3 z 15.10.2015 r. Dokument został 
wprowadzony Komunikatem nr 363 z dnia 14.12.2021 r. i obowiązuje od dnia opublikowania. 
Istotne zmiany w odniesieniu do wydania poprzedniego zostały oznaczone kolorem 
czerwonym. 
8 Dokumenty związane 
Dokumentami związanymi z niniejszym dokumentem są te wymienione w punkcie 3 oraz:  
IAF MD 11 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 
w auditach zintegrowanych systemów zarządzania; 
DA-01 Opis systemu akredytacji; 
DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania;  
Polskie Normy dostępne są w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (www.pkn.pl).  
Dokumenty EA i IAF w wersji oryginalnej dostępne są na stronach internetowych: EA: 
www.european-accreditation.org, IAF: www.iaf.nu.  
Dokumenty PEFC w wersji oryginalnej dostępne są na stronie internetowej www.pefc.org 
(w języku angielskim) i www.pefc.pl (w języku polskim) 
Dokumenty PCA oraz tłumaczenia wybranych dokumentów EA i IAF dostępne są na stronie 
internetowej PCA www.pca.gov.pl. Dostęp do tych dokumentów jest bezpłatny. 


