
Akredytacja ułatwia eksport 
 
Opłaciła się polskim firmom strategia stawiania na jakość w latach kryzysu. Dobre produkty, które 
posiadają certyfikaty wydane przez niezależne – akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji – 
jednostki certyfikujące wyroby, doskonale sprzedają się na rynkach zagranicznych. Potwierdza się teza, 
że eksport jest kołem napędowym naszej gospodarki.  

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki ukazały się wstępne dane GUS, dotyczące handlu 
zagranicznego Polski po 8 miesiącach 2013 r. Eksport towarów zwiększył się o 6,1%, w stosunku do roku 
ubiegłego, osiągając wartość 99,2 mld euro. Wzrost dotyczy eksportu zarówno do krajów Unii Europejskiej (o 
2,8%), jak i na rynki rozwijające się i słabiej rozwinięte (o 14,9%). 

Szybko rósł wywóz towarów m.in. do Chin (o 15,4%), Republiki Korei (o ponad 40%.), Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich (o ponad 80%), a także do Rosji (o 11%), na Ukrainę (o 10,7%) oraz na Białoruś (o 17,3%). Wśród 
ważniejszych rynków unijnych najszybciej zwiększył się eksport do Węgier (o 10,7%), do Belgii (o 9,6%), na 
Słowację (o 8,3%), do Szwecji (o 8,1%) i Hiszpanii (o 7,5%). 

W przekroju towarowym, najlepszy wynik odnotował eksport artykułów rolno-spożywczych - wzrost o 12,7% (do 
blisko 12,6 mld euro), produktów chemicznych – wzrost o 7,8% (do 14,2 mld euro) i wyrobów 
elektromaszynowych – wzrost o 6,2% (do ponad 38,8 mld euro). 

Polskie Centrum Akredytacji - jako sygnatariusz wielostronnych porozumień międzynarodowych (EA MLA, IAF 
MLA, ILAC MRA – szczegóły na stronie: www. pca.gov.pl) – ma swój udział w tym, że eksporterzy nie natrafiają 
na bariery utrudniające im funkcjonowanie na światowych rynkach. Porozumienia potwierdzają wzajemne 
zaufanie i akceptację akredytowanych wyników certyfikacji, inspekcji, wzorcowań i badań. Likwidują tym samym 
konieczność wielokrotnego powtarzania procesów certyfikacji dostawców wyrobów lub usług we wszystkich 
krajach, które podpisały porozumienia i powodują, że towary i usługi mogą swobodnie przekraczać granice na 
całym świecie. 

Potwierdzają to sukcesy eksportowe trzech, wybranych z różnych branż, firm z polskim kapitałem: 

 Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A., eksportuje corocznie blisko 23% swojej krajowej produkcji – 
głównie na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, ale ma ponadto swoje fabryki na Ukrainie i Białorusi 
oraz spółkę zależną w Rosji. W ubiegłym roku do eksportowej mapy „Śnieżki” dołączyły m.in.: Gruzja, 
Armenia i Kirgistan. Laboratorium Badawcze FFiL „Śnieźka” posiada certyfikat akredytacji Polskiego 
Centrum Akredytacji. 

 RADWAG – radomska firma produkuje wagi elektroniczne, oparte na własnej myśli technicznej oraz 
własnych rozwiązaniach konstrukcyjnych i technicznych. W kraju nie ma konkurencji i jest firmą o 
zasięgu światowym. Posiada certyfikat ISO 9001: 2008 oraz certyfikaty wielu polskich i zagranicznych 
jednostek certyfikujących wyroby, natomiast Laboratorium Wzorcujące RADWAG uzyskało w 2004 roku 
certyfikat akredytacji PCA. RADWAG ma swoje przedstawicielstwa m.in. w USA, Niemczech, Rosji, 
Malezji, na Tajwanie oraz sieć składającą się z ponad 150 dystrybutorów praktycznie na wszystkich 
kontynentach. Od kilku lat RADWAG notuje coroczny wzrost eksportu od 10 do 15%. W tym roku może 
ten próg przekroczyć. 

 P.W. „SPOMET” - zlokalizowana w Bielsku-Białej firma produkująca wyroby cukiernicze (rożnego 
rodzaju ciastka – od bezcukrowych po koszerne), które doskonale sprzedają się na całym świecie. 
Eksport rośnie w tempie 30-35% rocznie! Gwarancją jakości produktów ”SPOMET-u” są posiadane 
certyfikaty: ISO 9001:2008, System Bezpieczeństwa Żywności HACCP oraz certyfikat BRC i IFS, 
udzielone przez „GLOBAL QUALITY” - spółkę akredytowaną przez PCA. 

Handlowcy z całego świata, sprowadzający towary posiadające certyfikaty akredytowanych przez Polskie 
Centrum Akredytacji jednostek certyfikujących wyroby wiedzą, że kupują produkty najwyższej jakości. 

Wielka Brytania jest pierwszym krajem na świecie, który podjął próbę przeliczenia na „żywą gotówkę” działalności 
swojej jednostki akredytującej UKAS (United Kingdom Accreditation Service). Opublikowany w marcu tego roku - 
unikalny  w skali Europy i świata - raport z badań naukowców Uniwersytetu Londyńskiego, zatytułowany: The 
Economics of Accreditation” („Ekonomiczne aspekty akredytacji”), omawia wnikliwie rolę i znaczenie UKAS-u dla 
brytyjskiej gospodarki. Zawarte w nim wyliczenia wskazują, że działalność jednostki akredytującej UKAS 
wzbogaca budżet Wielkiej Brytanii o ponad 600 milionów funtów rocznie. 

 - Sądzę, że jest to niezwykle ciekawe opracowanie i zastanawiam się, czy nie należałoby pokusić się o 
sporządzenie podobnego raportu, w którym moglibyśmy pokazać, w jaki sposób, i w jakiej skali, działania 
Polskiego Centrum Akredytacji przekładają się na wzrost naszej gospodarki, nie tylko w kontekście wsparcia dla 
naszego eksportu – mówi dyrektor PCA, dr inż. Eugeniusz W. Roguski.  
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