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Nowe ramy prawne, określo-
ne Rozporządzeniem Parla-
mentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 765/2008 oraz Decy-
zją nr 768/2008, mają m.in. 
na celu zwiększenie zaufania 
do oceny zgodności wyro-
bów i usług, poprzez bar-
dziej przejrzysty system zasad 
i  wymagań dla notyfikowa-
nych jednostek oceniających 
zgodność. Ramy te przewi-
dują również zwiększenie 
wykorzystania akredytacji 
– jako narzędzia wspierające-
go działania organu notyfiku-
jącego. Wzmocniony system 
powinien zapewnić, że jed-
nostki oceniające zgodność, 
wyznaczane do prowadzenia 
działalności w ramach wspól-
notowego prawodawstwa 
harmonizacyjnego, dostarczać 
będą usług najwyższej jakości 
potrzebnych producentom, 
odbiorcom i  władzom pu-
blicznym. Jednak każdy kraj 
członkowski Unii Europejskiej 
ma prawo wybrać dowolnie 
drogę – albo wykorzysta do 
celów oceny kompetencji 
jednostek notyfikowanych – 
akredytację, albo wybierze 
inne narzędzie, lecz wówczas 
musi udowodnić Komisji  
Europejskiej, że wybrana me-
toda jest nie gorsza niż akre-
dytacja.
Notyfikację poprzedza auto-
ryzacja jednostki, czyli zakwa-

Tematyka tegorocznego se-
minarium Polskiego Centrum 
Akredytacji dotyczy akredyta-
cji w obszarach regulowanych. 
PCA od początku swojego ist-
nienia stoi na stanowisku, że 
niezakłócony rozwój naszej 
gospodarki wymaga, by sys-
tem regulacji prawnych, sys-
tem akredytacji oraz system 
normalizacji działały współ-
bieżnie. Wymiana informacji 
o planowanych zmianach 
wymagań resortowych, do-
tyczących akredytowanych 
podmiotów oraz o zmianach 
wymagań akredytacyjnych, 
są warunkiem zapewnienia 
integralności i właściwego 
współdziałania systemu akre-
dytacji i systemu prawnego 
regulującego obszar gospo-
darki narodowej. Tylko tak ro-
zumiana integracja umożliwia 
planowanie działań i gwaran-
tuje terminową realizację pro-
cesu implementacji nowych 
przepisów prawa wszystkim 
zainteresowanym stronom, 
a zwłaszcza akredytowanym 
laboratoriom. Bardzo dobrym 
przykładem jest dynamicznie 
rozwijająca się współpraca 
Polskiego Centrum Akredyta-
cji z  organami administracji 
rządowej, w zakresie wyko-
rzystania akredytacji na po-
trzeby autoryzacji i  notyfika-
cji jednostek oceniających 
zgodność.

PCA zaprasza na seminarium podczas Targów EuroLab 2015

Seminarium Polskiego Centrum 
Akredytacji

Dr inż. Eugeniusz W. 
Roguski, dyrektor Pol-
skiego Centrum Akre-
dytacji

Zwiększające się wymagania konsumentów, przedsiębior-
ców i regulatorów powodują, że – we wszystkich krajach i we 
wszystkich sektorach rynku – wzrasta liczba obowiązkowych 
i dobrowolnych wymagań technicznych, norm oraz procedur 
w zakresie badań, inspekcji, certyfikacji i weryfikacji – mówi 
dr inż. Eugeniusz W. Roguski, dyrektor Polskiego Centrum 
Akredytacji. Dlatego organizacje działające na arenie europej-
skiej i światowej, zrzeszające jednostki akredytujące dążą do 
tego, by ujednolicić kryteria oceny w skali całego świata. Ozna-
cza to, że jeżeli wyrób posiada certyfikat wydany przez akredy-
towaną jednostkę, na przykład przez Polskie Centrum Akredy-
tacji, to nabywca w innym kraju może mieć zaufanie do tego 
wyrobu. Podobnie jest z akredytowanymi usługami.
Wychodząca z kryzysu gospodarka wymagać będzie od 
wszystkich jednostek systemu oceny zgodności, a zwłaszcza 
od PCA, zwiększenia skuteczności działania, w celu likwido-
wania barier w dostępie do rynków: europejskiego i świato-
wego. Dzięki wielostronnym porozumieniom międzynaro-
dowym, akredytacja stała się swoistym katalizatorem dla 
gospodarek krajowych – ułatwiając rodzimym firmom wej-
ście i funkcjonowanie na rynkach zagranicznych.

Zapraszam na seminarium oraz do naszego stoiska – na 
bezpośrednie spotkania z ekspertami PCA, którzy będą do 
Państwa dyspozycji we wszystkie dni XVII Targów EuroLab. 
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gania się o autoryzację przez 
jednostki oceniające zgod-
ność, jest uzyskanie akredy-
tacji PCA.
Seminarium „Akredytacja w ob-
szarach regulowanych. Zasady, 
uwarunkowania i stan aktual-
ny”,  składać się będzie z pięciu 
prezentacji:
1. Akredytacja – rola, funkcje 
i ramy prawne w postanowie-
niach Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lip-
ca 2008 r. 
2. Sektorowe wymagania 
przepisów prawa dotyczące 
oceny zgodności – obszary     
regulowane prawnie (euro-
pejskie i krajowe przepisy sta-
nowiące źródła wymagań).
3. Ogólna charakterystyka 
wymagań prawnych, przewi-
dujących wykorzystanie akre-
dytacji w obszarze: badań, 
certyfikacji, inspekcji.
4. Akredytacja w podstawo-
wych obszarach regulowanych 
prawnie – stan aktualny: 
•  akredytacja  do  celów  noty-
fikacji: DA-11, DAN-01, DAN-
02 / DAN-03 (zasady i krótkie 
omówienie wdrożonych pro-
gramów oraz perspektywy no-
wych akredytacji),
•  akredytacja  badań  emisji/
imisji w środowisku ogólnym 
i środowisku pracy: DAB-08,
•  perspektywy  nowych  pro-
gramów akredytacji w bada-
niach w obszarach regulo-
wanych prawnie (laboratoria 
kryminalistyczne, fitosanitar-
ne, pola elektromagnetycz-
nego).
5. Wymagania  sektorowe 
w  obszarach dobrowolnych 
– programy akredytacji (certy-
fikacja żywności i inne. Ogól-
ne zasady i charakterystyka 
wdrożonych programów).

lifikowanie przez ministra lub 
kierownika urzędu centralne-
go, właściwego ze względu 
na przedmiot oceny zgodno-
ści, zgłaszającej się jednostki 
lub laboratorium do procesu 
notyfikacji. Przez notyfikację 
rozumiemy zgłoszenie Komi-
sji Europejskiej i państwom 
członkowskim Unii Europej-
skiej autoryzowanych jedno-
stek certyfikujących wyroby, 
systemy zarządzania jakością 
oraz autoryzowanych labora-
toriów, właściwych do wyko-
nywania czynności określo-
nych w procedurach oceny 
zgodności.
Polska postanowiła wykorzy-
stać akredytację do potrzeb 
notyfikacji, czego wyrazem 
była nowelizacja ustawy 
o  systemie oceny zgodności 
i – w konsekwencji – niezwy-
kle ożywiona współpraca 
Polskiego Centrum Akredy-
tacji z właściwymi organami 
autoryzującymi do poszcze-
gólnych dyrektyw. Współpra-
ca jest realizowana w postaci 
cyklu spotkań dwustronnych, 
ale również poprzez powo-
łanie mieszanych zespołów 
roboczych, których zadaniem 
jest wypracowanie stanowi-
ska w dwóch podstawowych 
sprawach: zakresu udzie-
lonej akredytacji i sposobu 
oceny kompetencji jedno-
stek oceniających zgodność. 
Inną, niezwykle cenną, formą 
współpracy są porozumie-
nia zawarte przez PCA z po-
szczególnymi regulatorami. 
Sprawdzone narzędzie akre-
dytacyjne jest więc z powo-
dzeniem wykorzystywane 
przez większość organów 
autoryzujących administracji 
publicznej. Jednym z pod-
stawowych warunków ubie-

Prowadzi działalność 
akredytacyjną 

w zakresie:

•  badań,
•  wzorcowań,
•  certyfikacji,
•  inspekcji,
•  weryfikacji.

Polskie Centrum 
Akredytacji

ul. Szczotkarska 42
01-382 Warszawa
tel. 22 355 70 00
faks 22 355 70 18
sekretariat@pca.gov.pl
www.pca.gov.pl


