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Komunikat nr 227 z dnia 8.06.2017 r. 
w sprawie zmian w dokumentach stosowanych  

w działalności akredytacyjnej w zakresie programu PEFC  
 

 
 

Informujemy, że PEFC Polska, w ślad za PEFC International, wprowadziło zmiany  
w dokumentach kryterialnych stosowanych w procesach certyfikacji gospodarki leśnej  
i łańcucha dostaw. W tabeli 1 przedstawiono informacje o zmianach dokumentów.    

           Tabela 1 

Dotychczasowe dokumenty  Aktualne dokumenty 

norma PN-EN ISO/IEC 17021 – w przypadku 
certyfikacji gospodarki leśnej; 

 
Wymagania akredytacyjne dla jednostek 
certyfikujących gospodarkę leśną: 
 dokument nr 1 PEFC Rewizja i Procedury 

Certyfikacji i Akredytacji (Zasady ogólne); 
 

 dokument nr 2 PEFC Szczegółowe Zasady 
Prowadzenia Auditów Gospodarki Leśnej 
i Weryfikacji Łańcucha Dostaw w Polskim 
Systemie Certyfikacji Leśnictwa PEFC; 

 dokument nr 4 PEFC Polskie Kryteria 
i Wskaźniki Trwałego i Zrównoważonego 
Zagospodarowania Lasów dla Potrzeb 
Certyfikacji Lasów 
 

Wymagania akredytacyjne dla jednostek 
certyfikujących łańcuch dostaw: 
 dokument nr 1 PEFC Rewizja i Procedury 

Certyfikacji i Akredytacji (Zasady ogólne). 

norma PN-EN ISO/IEC 17021-1 – w przypadku 
certyfikacji gospodarki leśnej; 

 
Wymagania akredytacyjne dla jednostek 
certyfikujących gospodarkę leśną: 
 PEFC PL 1002:2013v.2 Procedury certyfikacji  

i akredytacji; 
 

 PEFC PL 1003:2012v.2 Zrównoważona 
gospodarka leśna – Wymagania. 
 

  
 
 
 
 
 
Wymagania akredytacyjne dla jednostek 
certyfikujących łańcuch dostaw: 
 PEFC PL 1002:2013v.2 Procedury certyfikacji  

i akredytacji. 
 

Powyższe zmiany obowiązują od daty publikacji niniejszego Komunikatu.  

Polskie Centrum Akredytacji, w uzgodnieniu z PEFC Polska, określa zakończenie okresu 
przejściowego na dzień 31 lipca 2017 r.  

Politykę Polskiego Centrum Akredytacji w okresie przejściowym w odniesieniu do 
akredytowanych lub ubiegających się o akredytację jednostek certyfikujących przedstawiono 
w Tabeli 2. 
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Tabela 2 

 
Od dnia opublikowania niniejszego komunikatu PCA w akredytacji podmiotów w programie 
PEFC stosuje dokument PEFC PL 1002:2013v.2 Procedury certyfikacji i akredytacji. 

PCA dokona aktualizacji dokumentów DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących 
systemy zarządzania, DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby oraz DAC-18 
Akredytacja jednostek certyfikujących gospodarkę leśną i łańcuch dostaw w systemie PEFC. 
O wprowadzonych do nich zmianach PCA poinformuje odrębnymi komunikatami. 

 
 

 
 

D Y R E K T O R 
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI 

 
 
 

Lucyna Olborska 
 

CAB  
planujące 
złożenie 
wniosku  
o akredytację 

Z dniem opublikowania niniejszego komunikatu, jednostki składające 
wniosek o akredytację muszą mieć wdrożone nowe wymagania do swoich 
systemów zarządzania. 

CAB  
w procesie 
akredytacji 

CAB będące w trakcie procesów akredytacji wg złożonych już wniosków, ale 
niezakończonych do dnia opublikowania niniejszego Komunikatu, powinny 
wdrożyć do swoich systemów zarządzania wymagania znowelizowanych 
dokumentów.  

Sposób ich wdrożenia zostanie oceniony przez PCA w trakcie oceny na 
miejscu. Jeżeli taka ocena na miejscu już się odbyła, PCA dokona oceny 
w formie przeglądu dokumentacji tj. analizy zmienionej dokumentacji 
uwzględniającej zmienione wymagania dokumentów PEFC.   

CAB 
akredytowane 
w trakcie 
nadzoru  

Akredytowane jednostki certyfikujące powinny: 
1) uwzględnić w swoim systemie zmiany wynikające z wdrożenia nowych 

dokumentów PEFC; 
2) wprowadzić do swojej dokumentacji odpowiednie zapisy; 
3) przeszkolić personel w zakresie znajomości nowych dokumentów; 
4) określić swoją politykę w odniesieniu do Klientów i poinformować ich 

o tym; 
5) określić sposób wdrożenia przez Klientów wymagań nowych 

dokumentów; 
6) określić politykę w odniesieniu do prowadzenia ocen według nowych 

wymagań; 
7) poinformować PCA o sposobie wdrożenia nowych wymagań najpóźniej 

do dnia 26.06.2017 r. 
W przypadku gdy ocena na miejscu w ramach procesu nadzoru jest 
zaplanowana po 31 lipca 2017 r., PCA dokona oceny w formie przeglądu 
dokumentacji tj. analizy zmienionej dokumentacji przesłanej zgodnie z pkt.7.  
Po zakończonych pozytywnym wynikiem ocenach, PCA zmieni odpowiednio 
zakresy akredytacji jednostek certyfikujących.  


