Noble Cert. Szlachetny wybór
Komunikat Noble Cert z dnia 2.08.2016 r. w zakresie nowych wydań norm PN-EN ISO 9001:2015
i PN-EN ISO 14001:2015

15 września 2015 roku opublikowano nowe wydania norm: ISO 9001:2015 ( System zarządzania Jakością) oraz
ISO 14001 2015 (System Zarządzania Środowiskowego). Od dnia publikacji rozpoczął się trzyletni okres
przejściowy dla organizacji posiadających wspomniane systemy bowiem zastępują one dotychczas obowiązujące
wydania.
Nowe wydania norm dostępne są odpłatnie w wersji angielskiej na stronach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Obecnie oczekuje się na wydanie norm w polskiej wersji językowej, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy
w osobnym komunikacie.
Z uwagi na nową strukturę norm oraz nowe wymagania konieczne jest przygotowanie organizacji do
zaktualizowania swoich systemów zarządzania mając na uwadze ograniczony czas na dostosowanie
W związku z okresem przejściowym prezentujemy Państwu najważniejsze kroki by rozpocząć proces przejścia
certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskowego z obecnych na nowe wymagania norm.

I.

Okres przejściowy
a. Ogłoszony został trzyletni okres przejściowy, liczony on jest od 15.09.2015 r. do 14.09.2018r.

II.

Ważność certyfikatów wydanych wg norm PN-EN ISO 9001:2009) oraz PN-EN ISO 14001:2005
a. Certyfikaty wydane Klientom według ww. norm będą ważne do dnia 14.09.2018 r.

III.

Wnioski o przejście na nowe normy
a. Przejście na nowe normy może nastąpić podczas auditu nadzoru, recertyfikacji bądź auditu
dodatkowego na pisemny wniosek Klienta
b. Wymiana certyfikatów na nowe wydanie norm nastąpić może po pozytywnym wyniku auditu

IV.

Emisja certyfikatów wg norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015
a. Certyfikaty będą wydawane z ważnością w granicach wymienianego certyfikatu, jeśli poprzednio
wydany certyfikat miał ważność 3 lata
b. Certyfikaty będą wydawane z ważnością wydłużoną do 3 lat, jeśli poprzednio wydany certyfikat
miał ważność krótszą, wynikającą z okresu przejściowego- do 14.09.2018.
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V.

Dodatkowe informacje
1. Zalecamy przejście w ramach auditu nadzoru lub ponownej certyfikacji co pozwoli uniknąć kosztów
jakie wystąpią w ramach auditu dodatkowego
2. Zgodnie z Komunikatem PCA nr 177 z dnia 28.10.2015 r wobec akredytowanych jednostek
certyfikujących również został ustalony okres przejścia akredytacji w odniesieniu do
znowelizowanych norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Oceny przejścia na nowe wydanie
norm będą realizowane w zakresie planowanych nadzorów jednostek certyfikujących.

Więcej informacji w sprawie Rezolucji IAF podjętej przez Zgromadzenie Ogólne IAF w sprawie trzyletniego okresu
przejścia oraz akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania w zakresie nowych wydań norm można
przeczytać na stronach Polskiego Centrum Akredytacji ( www.pca.gov.pl) gdzie opublikowano m.in.:





IAF ID 9:2015 Wytyczne planowania okresu przejścia dla ISO 9001:2015,
IAF ID 10:2015 Wytyczne planowania okresu przejścia dla ISO 14001:2015
Komunikat PCA nr 177 z dnia 28.10.2015 r.

Zachęcamy Państwa do kontaktu w sprawie przejścia na nowe wydanie norm oraz uzyskania dodatkowych
informacji. Prosimy śledzić informacje dotyczące szkoleń realizowanych przez Noble Cert z zakresu nowych
wymagań norm oraz dostosowania warsztatu pracy personelu nadzorującego i doskonalącego system zarządzania
w Państwa organizacji.

Piotr Gołdziński

Dyrektor Zarządzający
Jednostka Certyfikująca
Noble Cert
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