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Przewodniczący IAF, Randy Dougherty i przewodniczący ILAC, Peter Unger, 
wydali wspólne oświadczenie z okazji obchodów Światowego Dnia Akredytacji 
(9 czerwca 2014), którym  w tym roku przyświeca hasło - „Akredytacja: 
wsparcie dla bezpieczeństwa energetycznego” 

 

 
Tematem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Akredytacji jest rola 
akredytacji w zapewnieniu wsparcia dla bezpieczeństwa energetycznego. 
Dostarczając energię należy mieć na uwadze zaspokojenie potrzeb obecnego 
społeczeństwa, bez negatywnego wpływu na przyszłe pokolenia. Jest to związane z 
eksploatacją surowców energetycznych, ich magazynowaniem, przetwarzaniem oraz 
przesyłaniem do odbiorców uzyskanej z nich energii. 

Przede wszystkim należy podkreślić znaczenie energii. Energia jest nam niezbędna 
w codziennym życiu, w większości podejmowanych przez nas działań. 
Przyzwyczailiśmy się już do niezakłóconych dostaw energii. Jednak w coraz bardziej 
uprzemysłowionym świecie, gdy liczba gospodarstw domowych i przedsiębiorstw 
korzystających z energii cały czas rośnie, niezbędne staje się zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego.  

W związku z tym, że wzrasta zapotrzebowanie na energię, również metody jej 
wykorzystania, magazynowania i dystrybucji powinny być udoskonalone. Istnieje 
ogromna presja, aby strony odpowiedzialne za zapewnienie energii, jak najszybciej 
wdrożyły te metody. Jednak w ogólnym interesie społecznym jest, aby były one 
zweryfikowane przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa. Zadaniem władz 
państwowych jest zatem nie tylko zapewnienie warunków dla nieprzerwanych dostaw 
energii, ale też bezpieczeństwa jej użytkownikom. Zrealizowanie tych celów jest 
możliwe m. in. poprzez ustanowienie obowiązku posiadania certyfikatu akredytacji 
dla laboratoriów, jednostek inspekcyjnych i jednostek certyfikujących. 

W szczególności laboratoria wykorzystywane są do określania parametrów pracy 
urządzeń stosowanych w pozyskiwaniu oraz, okresowo, w przesyłaniu i 
monitorowaniu energii, pochodzącej zarówno z tradycyjnych źródeł, jak i energii 
odnawialnej. Badania laboratoryjne są niezbędne do sprawdzenia czystości i jakości 



paliw, a także przy ocenie nowych technologii wykorzystujących odnawialne źródła 
energii. Również kontrole bezpieczeństwa przeprowadzane są w różnego rodzaju 
instalacjach energetycznych, począwszy od elektrowni węglowych po instalacje 
jądrowe czy farmy wiatrowe. Dostawcy energii posiadają odpowiednie certyfikaty. Ma 
to na celu wykazanie, że stosowane przez nich procesy i procedury są właściwe, a 
także potwierdzenie ich referencji środowiskowych. Z kolei certyfikacja według ISO 
50001 (system zarządzania energią), może pomóc przedsiębiorcom w udoskonaleniu 
działań związanych z dostawą czy przetwarzaniem energii oraz umożliwić obniżenie 
kosztów energii.   

Akredytacja laboratoriów, jednostek inspekcyjnych i jednostek certyfikujących, daje 
gwarancję bezpieczeństwa konsumentom, przedsiębiorcom, instytucjom 
państwowym i ustawodawcom. Poprzez normalizację i proces ustawodawczy, w 
połączeniu z akredytacją, konsumenci i przedsiębiorcy mają pewność, że nabywają 
wyroby o pożądanej jakości, które są bezpieczne, mogą być wykorzystane zgodnie z 
ich przeznaczeniem oraz spełniają kryteria efektywności energetycznej. 

Jak to w rzeczywistości działa? Skąd wiemy – co jest dobre, a co jest złe? Badania, 
inspekcja i certyfikacja są wiarygodnym sposobem wskazania, które metody i 
procesy związane z dostawą energii są właściwe, a które nie. Akredytacja 
organizacji, które wykonują te działania, zapewnia spójne i wiarygodne podejście, 
które sprzyja zaspokajaniu potrzeb konsumentów i gwarantuje ochronę środowiska 
naturalnego. 

Laboratoria, jednostki inspekcyjne i jednostki certyfikujące, które są akredytowane  
przez sygnatariuszy wielostronnych porozumień ILAC i/lub IAF, uzyskują wymierne 
korzyści. Polegają one na tym, że sygnatariusze tych porozumień, którymi są krajowe 
jednostki akredytujące, uznają za równoważne wydawane przez siebie certyfikaty 
akredytacji. Dzięki porozumieniom likwidowane są więc bariery techniczne w handlu, 
gdyż powstaje zaufanie do produktu końcowego w łańcuchu dostaw. Wyniki badań, 
inspekcji i certyfikacji zwiększają zaufanie zarówno konsumentów, jak 
i ustawodawców do wyrobów wprowadzanych na rynki krajowe i zagraniczne. 
Zadeklarowana i zweryfikowana równoważność sprawia, że producenci, ubiegając 
się o możliwość  oferowania swoich wyrobów na rynkach zagranicznych, wykonują  
badanie tylko raz, zamiast wielokrotnie.   

W związku z obchodami Światowego Dnia Akredytacji, w ponad 90 krajach na całym 
świecie, zostaną zorganizowane okolicznościowe spotkania, kampanie prasowe, 
warsztaty i seminaria. Ma to na celu podniesienie świadomości na temat znaczącej 
roli akredytacji w zapewnieniu wsparcia dla bezpieczeństwa energetycznego. 
Szczegółowe informacje można uzyskać  od krajowej jednostki akredytującej. 

Z tej okazji została opracowana broszura promocyjna, która jest dostępna na 
stronach internetowych ILAC oraz IAF, a także krótki film promocyjny (do pobrania z 
Youtube / zakładka IAF i ILAC: http://www.youtube.com/user/IAFandILAC ). 

  

 


