
 
 

 

Wymagania szczegółowe dotyczące certyfikacji SA 8000 

Zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi Social Accountability Accreditation Services  

(SAAS Global Procedure 200). 

  

 1. Wstępny audyt certyfikacyjny SA 8000 jest zawsze prowadzony dwuetapowo zgodnie 

z wymaganiami ISO/IEC 17021, pkt. 9.2.3.1 oraz 9.2.3.2 i obejmuje: 

 a. Etap 1 – Audyt gotowości; zazwyczaj przeprowadzany jest on w danej 

organizacji podczas wizyty na miejscu. 

 b. Etap 2 – Audyt na miejscu, którego zakres i cele są określone  

w 9.2.3.2 ISO/IEC 17021. 

 

 2. Certyfikacja odnosi się do wszystkich elementów prowadzonych przez organizację 

procesów i eksploatowanych obiektów. W szczególności w przypadku kilku linii 

produkcyjnych, każda z nich musi zostać poddana audytowi. Analogicznie,  

w powiązanych procesach wytwarzania, obróbki i pakowania, certyfikacja może 

zostać przyznana tylko przy zapewnieniu, że wszystkie procesy składowe są 

prowadzone zgodnie z wymaganiami.  

 

 3. Jednostka certyfikująca w ramach planowania i prowadzenia audytu bierze pod 

uwagę wszystkich pracowników. Obejmuje to zarówno osoby zatrudnione w siedzibie 

organizacji, jak i poza nią, włączając w to pracowników tymczasowych  

i kontraktowych. Plan audytu certyfikacyjnego powinien uwzględniać wszystkie 

elementy standardu SA 8000 w każdej z lokalizacji i dla każdej zmiany (zespołów 

zmianowych), które są objęte zakresem certyfikacji. 

 

 4. Wszystkie wymagania Systemu Zarządzania SA8000 muszą zostać ocenione co 

najmniej raz w trzyletnim okresie certyfikacji. Cykl audytowy wyznacza data 

ostatniego dnia audytu certyfikacyjnego. Cykl certyfikacji wyznacza data decyzji 

certyfikacyjnej. Cykl certyfikacji nie może być dłuższy niż 3 lata. W przypadku 

recertyfikacji kolejna decyzja certyfikacyjna musi zostać podjęta przed datą 

wygaśnięcia certyfikatu.  

 

 5. Każdy audyt będzie uwzględniał audytowanie wszystkich zmian (każdego z zespołów 

zmianowych).  

W przypadku małych organizacji, gdzie czas trwania audytu jest ograniczony do 

jednego lud dwóch dni, audytowanie każdej ze zmian może zostać przeprowadzone 

w trakcie wizyt kontrolnych w ciągu okresu trzyletniego. 

 



 
 

 6. System Zarządzania SA 8000 nie może być certyfikowany na zgodność  

z wymaganiami SA8000, jeżeli istnieją jakiekolwiek otwarte duże niezgodności  

z zakresu SA8000. Małe niezgodności mogą pozostać otwarte przez określony okres 

czasu, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy, niezbędny do ich skutecznego zamknięcia. 

 

 7. Jeśli audyt musi zostać przerwany z powodu niepełnego lub niewłaściwego 

wdrożenia systemu, organizacja musi poddać się ponownemu audytowi.  

 

 8. Wszystkie organizacje certyfikowane na SA800 muszą przejść wizytę kontrolną co 

sześć miesięcy.  

 9. W każdym trzyletnim okresie certyfikacji jednostka certyfikująca przeprowadzi co 

najmniej jeden audyt niezapowiedziany. Druga wizyta kontrolna zrealizowana 

zostanie obowiązkowo jako audyt niezapowiedziany. Zaistnienie dużych 

niezgodności (lub innych powtarzających się problemów) może wskazywać na 

potrzebę przeprowadzenia dodatkowego niezapowiedzianego audytu w trakcie 

danego cyklu certyfikacji. 

 

 10. Na każdym etapie procesu certyfikacji (etap 2, wizyta kontrolna, recertyfikacja),  

w przypadku stwierdzenia konieczności weryfikacji działań korygujących na miejscu, 

np. w odniesieniu do dużej niezgodności lub powtarzających się małych niezgodności, 

audytor wiodący może zarządzić przeprowadzenie, na koszt audytowanej organizacji, 

dodatkowej wizyty sprawdzającej. 

 

 11. Organizacja jest zobowiązana do informowania jednostki certyfikującej o wszelkich 

zmianach w zakresie oraz skali prowadzonej działalności objętej certyfikacją. W takim 

przypadku, jednostka certyfikująca zastrzega sobie prawo do zmiany wymiaru 

audytów / wizyt kontrolnych lub przeprowadzenia wizyty dodatkowej. 

 

 

 


