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30 września w Polskim Cen-
trum Akredytacji zakończy-
ła się druga część ewaluacji 
– oceny równorzędnej w ra-
mach wielostronnego poro-
zumienia o wzajemnym uzna-
waniu (EA MLA).
Pierwsza część ewaluacji zosta-
ła przeprowadzona w  dniach 
6-10 czerwca 2016 r., natomiast 
druga odbyła się w dniach  
26-30 września br. Oceniano 
całą działalność akredytacyjną 
PCA, obejmującą akredytację 
i nadzór nad akredytowanymi 
laboratoriami wzorcującymi, 
badawczymi, medycznymi, or-
ganizatorami badań biegłości, 
jednostkami certyfikującymi 
wyroby, systemy zarządzania, 
osoby, jednostkami inspek-
cyjnymi, weryfikatorami GHG 
oraz – w ramach organizacji 
FALB (Forum of Accredittaion 
and Licencing Bodies) – wery-
fikatorami EMAS.
Zespół oceniający, reprezen-
tujący EA składał się z ewalu-
atorów z zagranicznych jed-
nostek akredytujących, w tym: 
z belgijskiej (BELAC), norwe-
skiej (NA), tureckiej (TURKAK), 
słowackiej (SNAS), brytyjskiej 
(UKAS), greckiej (ESYD), hisz-
pańskiej (ENAC), niemieckiej 
(DAkkS) oraz z  Bośni i Her-
cegowiny (BATA). W  ramach 
FALB, ocenę przeprowadził 
ewaluator z portugalskiej jed-
nostki akredytującej (IPAC). 
Podczas oceny ewaluatorzy 
sprawdzali dokumenty syste-

mowe PCA, jak również bez-
pośrednio obserwowali audi-
torów w trakcie prowadzenia 
ocen u klientów.
Wizyta miała na celu potwier-
dzenie statusu PCA jako sy-
gnatariusza EA MLA, dzięki 
któremu certyfikaty i raporty 
wydawane przez polskie akre-
dytowane jednostki ocenia-
jące zgodność są uznawane 
w Europie, a poprzez wielo-
stronne porozumienia – IAF 
MLA i ILAC MRA – na całym 
świecie. 
Podstawą oceny – przeprowa-
dzanej raz na cztery lata – jest 
weryfikacja, czy sygnatariu-
sze EA MLA działają zgodnie 
z  międzynarodowymi wyma-
ganiami: Rozporządzeniem 
(WE) 765/2008, normą ISO/
IEC 17011 oraz odpowiedni-
mi wytycznymi EA, IAF i ILAC. 

W  ramach FALB – oceniana 
jest zgodność z Rozporządze-
niem Parlamentu Europejskie-
go i Rady (WE) nr 1221/2009 
z dnia 25 listopada 2009 r. 
w sprawie dobrowolnego 
udziału organizacji w syste-
mie ekozarządzania i audytu 
we Wspólnocie (EMAS). Oce-
na zapewnia spójny, zharmo-
nizowany system akredytacji 
w  Europie i na świecie, po-
twierdza kompetencje jed-
nostki akredytującej. Warto-
ścią dodaną ewaluacji jest też 
możliwość wymiany informa-
cji i doświadczeń pomiędzy 
członkami zespołu oceniają-
cego a ocenianą jednostką, 
czego efektem jest dalsze do-
skonalenie systemu akredyta-
cji funkcjonującego w kraju. 
Wyniki oceny PCA są pozy-
tywne. Zespół ewaluatorów 

EA MLA zebrał wystarczają-
ce dowody potwierdzające 
kompetencje PCA w obsza-
rze działalności akredyta-
cyjnej dotychczas objętej 
porozumieniem EA MLA oraz 
w obszarze akredytacji organi-
zatorów badań biegłości (PTP). 
Stwierdzono, że PCA opraco-
wało i wdrożyło system za-
rządzania, dający zaufanie do 
prowadzonych procesów akre-
dytacji, natomiast wdrażane 
w PCA w ostatnim czasie zmia-
ny organizacyjne, wpływające 
istotnie na procesy akredyta-
cji mają pozytywny wpływ na 
dalszy rozwój Polskiego Cen-
trum Akredytacji. Ewaluatorzy 
podkreślili również, że w ciągu 
ostatnich dwóch lat PCA zna-
cząco rozwinęło współpracę 
z organami administracji rzą-
dowej w zakresie akredytacji 
w obszarach wynikających 
z  przepisów prawa. W efekcie 
nie sformułowano niezgod-
ności w odniesieniu do dzia-
łalności akredytacyjnej PCA, 
co jest dużym sukcesem i nie-
codzienną sytuacją w funkcjo-
nowaniu EA MLA. Fakt ten, jak 
również profesjonalizm i wy-
sokie kompetencje auditorów 
Polskiego Centrum Akredy-
tacji zostały szczególnie pod-
kreślone w podsumowaniu 
ewaluacji, przedstawionym 
na jej zakończenie przez au-
ditora wiodącego zespołu EA 
MLA, reprezentującego bel-
gijską jednostkę akredytującą. 

Ewaluacja PCA w ramach EA MLA  
(European co-operation for 
Accreditation Multilateral Agreement)

Goście i gospodarze przy pracy (od lewej): Nicole Van-
laethem auditor wiodący zespołu EA MLA (z belgijskiej 
jednostki akredytującej BELAC), Małgorzata Tworek peł-
nomocnik ds. systemu zarządzania, Ewa Mazur główna 
księgowa, Lucyna Olborska dyrektor PCA
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inspekcyjnych i  laboratoriów 
w  każdym państwie europej-
skim, w którym sprzedają oni 
swoje wyroby lub usługi.
Warunkiem przyznania krajo-
wym jednostkom akredytu-
jącym statusu sygnatariusza 
MLA jest poddanie się rygo-
rystycznej ocenie wzajemnej 
ich działalności, mającej na 
celu sprawdzenie, czy speł-
niają one wymagania mię-
dzynarodowej normy dla jed-
nostek akredytujących, ISO/
IEC 17011, oraz wymagania 
szczegółowe określone w roz-
porządzeniu (WE) 765/2008. 
Oceny wzajemne są regular-
nie przeprowadzane przez 
doświadczony personel in-
nych krajowych jednostek 
akredytujących.
Na poziomie międzynarodo-
wym EA MLA jest uznawane 
przez International Accredita-
tion Forum (IAF) i Internatio-
nal Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC). Oznacza 
to, że sygnatariusze EA MLA 
korzystają z globalnego uzna-
wania dzięki wielostronnym 
porozumieniom o wzajem-
nym uznawaniu IAF i ILAC oraz 
stosowanym na ich podstawie 
znakom ILAC/IAF MRA/MLA.

W zakresie akredytacji wery-
fikatorów środowiskowych 
(zgodnie z Rozporządzeniem 
EMAS) PCA otrzymało również 
pozytywną ocenę. Zespół bę-
dzie wnioskował o utrzymanie 
dla PCA dotychczasowego za-
kresu porozumienia EA MLA, 
a  także rozszerzenie zakresu 
o obszar akredytacji PTP – jako 
jednej z pierwszych w Europie 
jednostek akredytujących po-
siadających uznanie w tym ob-
szarze w ramach EA MLA. 

Porozumienie EA MLA obej-
muje badania, wzorcowania, 
certyfikację systemów zarzą-
dzania, wyrobów i  osób, in-
spekcję i weryfikację.
EA MLA jest porozumieniem 
podpisanym przez jednostki 
akredytujące będące człon-
kami EA na potwierdzenie 
uznawania i akceptacji równo-
ważności ich systemów akre-
dytacji. Tym samym zapewnia 
ono, że certyfikaty, sprawoz-
dania i świadectwa wydawane 
przez akredytowane jednostki 
są tak samo wiarygodne.
Eliminuje to potrzebę poszu-
kiwania przez dostawców wy-
robów lub usług akredytowa-
nych jednostek certyfikujących, 

Zespół ewaluatorów z kierownictwem Polskiego Centrum 
Akredytacji


