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PCA – jako sygnatariusz wie-
lostronnych porozumień mię-
dzynarodowych (EA MLA, 
IAF MLA, ILAC MRA) ma swój 
udział w tym, że eksporte-
rzy nie natrafiają na bariery 
utrudniające im funkcjono-
wanie na światowych ryn-
kach. Porozumienia budują 
wzajemne zaufanie i stano-
wią podstawę do akceptacji 
akredytowanych wyników 
certyfikacji, inspekcji, wzor-
cowań i badań. Eliminują tym 
samym konieczność wielo-
krotnego powtarzania tych 
samych procesów we wszyst-
kich krajach, które podpisały 
porozumienia i powodują, że 
towary i usługi mogą swo-
bodnie przekraczać granice 
na całym świecie. 
Gospodarka wychodząca 
z kryzysu wymagać będzie od 
wszystkich jednostek systemu 
oceny zgodności, a zwłasz-
cza od PCA, zwiększenia sku-
teczności działania, w celu 
likwidowania wszelkich barier 
w  dostępie do rynków: euro-
pejskiego i światowego. 
Niepokojący jest jednak fakt 
cofnięcia w 2013 roku blisko 

oraz akredytowane przez PCA 
jednostki oceniające zgod-
ność również przyczyniają się 
do utrzymania tego pozytyw-
nego trendu. 

EuroLab, notujące z roku na 
rok rekordy – i w liczbie wy-
stawców, i w liczbie gości od-
wiedzających stoiska targowe. 
Polskie Centrum Akredytacji 

Mam nadzieję, że – wzorem lat 
ubiegłych – tegoroczne spotka-
nie przedstawicieli świata na-
uki i biznesu da kolejny impuls 
do rozwoju branży laborato-
ryjnej, której na szczęście rece-
sja nie dotknęła zbyt mocno 
– mówi dyrektor PCA, dr inż. 
Eugeniusz W. Roguski
Dla polskiej gospodarki – jak 
wynika z danych Główne-
go Urzędu Statystycznego 
dotyczących wzrostu PKB 
– nadeszły wreszcie lepsze 
czasy. Analitycy rynkowi pod-
kreślają, że ożywienie gospo-
darcze stało się rzeczywisto-
ścią i z  kwartału na kwartał 
PKB powinien rosnąć. Byli 
również zgodni w  opiniach, 
że głównym motorem napę-
dowym gospodarki polskiej 
jest eksport – zarówno towa-
rów, jak i usług. Oczywiście 
słowa najwyższego uznania 
należą się przede wszyst-
kim naszym producentom 
oraz firmom świadczącym 
usługi. Jednak ożywieniu wy-
miany handlowej z pewnością 
sprzyjają takie wydarzenia, jak 
Międzynarodowe Targi Ana-
lityki i Technik Pomiarowych 
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pobierania próbek we wszyst-
kich obszarach systemu oce-
ny zgodności, ale przede 
wszystkim w badaniach i in-
spekcjach. Pobieranie próbek 
ma gwarantować ich repre-
zentatywność dla całej par-
tii wyrobów lub materiałów, 
która podlega badaniom. 
Tylko wówczas wynik bada-
nia może być użyty do oceny 
zgodności wyrobów. Bez re-
prezentatywności próbki, nie 
ma możliwości wykorzystania 
wyniku jej badania do oceny 
całej partii.
Prezentacje przygotowane 
przez przedstawicieli Dzia-
łu Akredytacji Laboratoriów 
Badawczych i Działu Akre-
dytacji Jednostek Certyfiku-
jących i  Inspekcyjnych PCA 
obejmą następujący zakres 
tematyczny:
•  przedmiot  oceny  zgod-
ności, a próbka przedmiotu 
oceny, 
•  proces  pobierania  próbek 
– plany, procedury, zapew-
nienie jakości i dokumento-
wanie,
•  pobieranie  próbek,  a  po-
stępowanie z obiektami ba-
dań, 
•  dokumentowanie wyników 
badań z uwzględnieniem eta-
pu pobierania próbek, 
•  pobieranie  próbek  w  dzia-
łalności inspekcyjnej i certyfi-
kacyjnej, 
•  akredytacja pobierania pró-
bek. 

Życzę wszystkim zwiedza-
jącym i wystawcom zaspo-
kojenia o czek iwań mer y-
torycznych i biznesowych, 
a  uczestnikom naszego semi-
narium satysfakcji z nie zmar-
nowanego czasu – dodaje 
dyr. E.W. Roguski.

50 akredytacji – na wniosek 
samych akredytowanych pod-
miotów, które motywowały 
swoją decyzję względami 
ekonomicznymi. Ale w tym 
samym okresie PCA udzieliło 
około 100 nowych akredytacji 
i ponad 700 rozszerzeń aktyw-
nych akredytacji.
Najwyższej klasy specja-
liści pracujący w polskich 
laboratoriach badawczych 
i  wzorcujących zdają sobie 
doskonale  sprawę, że tylko 
wiarygodne, czyli akredy-
towane wyniki badań, mają 
wartość dla klientów i dają 
szansę utrzymania się na ryn-
ku usług. Stąd też tak duże 
zainteresowanie szkoleniami 
i seminariami organizowa-
nymi przez Polskie Centrum 
Akredytacji, w tym oczywi-
ście seminariami podczas 
poprzednich edycji Targów 
EuroLab.
Tematem tegorocznego se-
minarium PCA będzie: „Po-
bieranie próbek w działalno-
ści akredytowanych jednostek 
oceniających zgodność”. Pro-
blem pobierania próbek jest 
od dłuższego czasu dysku-
towany zarówno na forum 
Unii Europejskiej, jak i w skali 
światowej. W 2013 roku poja-
wiły się stanowiska i rezolucje 
w  kwestii akredytacji pobie-
rania próbek, rozpatrywanej 
w  kontekście części działal-
ności inspekcyjnej, ale przede 
wszystkim działalności ba-
dawczej. Proponuje się także 
akredytację w obszarze po-
bierania próbek organizacji, 
które nie są ani inspekcjami, 
ani laboratoriami, a pobie-
ranie próbek jest ich główną 
i jedyną działalnością. 
Podczas seminarium eksperci 
PCA podkreślą miejsce i rolę 

Prowadzi działalność 
akredytacyjną 

w zakresie:

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