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Komunikat nr 323 z dnia 7.08.2020 r. 
w sprawie okresu przejściowego na wdrożenie do stosowania wymagań  
normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w akredytowanych laboratoriach  

 
 
Polskie Centrum Akredytacji informuje, że z powodu ograniczeń i utrudnień wynikających  
z epidemii COVID-19 organizacja ILAC przedłużyła okres przejściowy na wdrożenie do stosowania 
wymagań normy ISO/IEC 17025:2017 w akredytowanych laboratoriach do 1 czerwca 2021 roku.  
Wspólny komunikat ILAC-ISO w sprawie okresu przejściowego dla normy ISO/IEC 17025, 
uwzględniający powyższą zmianę jest dostępny na stronie internetowej ILAC: https://ilac.org/about-
ilac/partnerships/international-partners/iso/.  
Jednocześnie, zgodnie z  postanowieniami rozporządzenia (WE) 765/2008, akredytacja w Europie 
jest udzielana w odniesieniu do wymagań tylko norm zharmonizowanych opublikowanych wraz z ich 
okresem przejściowym w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU). W przypadku normy ISO/IEC 
17025:2017 okres ten został ustalony na 31 grudnia 2020 roku. Zastosowanie wydłużonego okresu 
przejściowego ustalonego przez ILAC w akredytowanych laboratoriach w Europie  
i w Polsce będzie możliwe po ewentualnym wprowadzeniu przez Komisje Europejską zmian 
dostosowujących w Dzienniku Urzędowym UE. 
Do czasu wystąpienia prawnych uwarunkowań jak wyżej, umożliwiających zastosowanie  
w działalności akredytacyjnej PCA postanowienia ILAC dotyczącego nowego okresu przejściowego 
dla normy ISO/IEC 17025, PCA będzie prowadzić oceny w laboratoriach  
z uwzględnieniem zasad określonych w Komunikacie nr 243 z dnia 12.12.2017 r. oraz Komunikacie 
nr 281 z 4.04.2019 r. 
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Joint ILAC-ISO Communiqué on the  

recognition of ISO/IEC 17025 during a Three-Year Transition* 
 
 

Laboratories wishing to demonstrate their technical competence can do so via conformity with the 

international standard ISO/IEC 17025 ‘General requirements for the competence of testing and 

calibration laboratories’. Conformity with this standard also means that the laboratory operates a 

management system generally in accordance with the principles of ISO 9001. 

In 2017, ISO published a revision to ISO/IEC 17025 (previously published in 2005) to ensure that 

requirements continue to meet the demands of the modern market place. As a consequence, it has 

been agreed that laboratories that demonstrate conformity through third-party accreditation will 

need to transition their processes to the new version within a defined timeframe. ILAC, in consultation 

with ISO, agreed that a three year period* from the date of publication shall be allowed for this 

transition. 

During this transition period, it is important to note that both ISO/IEC 17025:2005 and ISO/IEC 

17025:2017 are equally valid and applicable.  Accreditation to either version of the standard granted 

by an accreditation body that is a signatory to the ILAC Arrangement should be recognised by the 

market place, and it is therefore strongly recommended that specifiers recognise both versions until 

after the 3-year transition period* has closed. 

*June 2020 revision: The end of the transition period has been extended from November 2020 

to 1 June 2021. ILAC and ISO have agreed to this extension to ensure all laboratories are able 

to be transitioned following the restrictions imposed as a result of the global coronavirus 

disease 2019 (COVID-19) outbreak. 
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