
Światowy Dzień Akredytacji 2013 
Wspólne oświadczenie Pete’a Ungera, Przewodniczącego ILAC, 

oraz Randy’ego Dougherty, Przewodniczącego IAF, 
z okazji Światowego Dnia Akredytacji 2013 
Akredytacja: wsparcie światowego handlu 

9 czerwca 2013 r. obchodzimy Światowy Dzień Akredytacji, który w tym roku skupia 
się na ważnej roli jaką pełni akredytacja w ułatwianiu krajowego i międzynarodowego 
handlu. 
Obecnie, dzięki globalizacji możemy korzystać z szerokiej gamy wyrobów i usług 
dostarczanych z różnych państw. Handel międzynarodowy ma znaczący udział w 
produkcie krajowym brutto większości państw – ostatnie dane Światowej Organizacji 
Handlu (WTO, rok 2011) pokazują, że światowa wymiana towarowa osiągnęła 
wartość 18,2 biliona dolarów, a światowy eksport usług komercyjnych 4,1 biliona 
dolarów. 
Rosnące wymagania konsumentów, przedsiębiorstw, ustawodawców i innych 
organizacji powodują, że  - we wszystkich krajach i wszystkich sektorach rynku - 
następuje wzrost liczby dobrowolnych i obowiązkowych wymagań technicznych, 
norm oraz procedur w zakresie badań, inspekcji i certyfikacji.  
Istotne jest, nie tylko dla społeczeństwa i przedsiębiorstw, lecz także dla krajowej  
i międzynarodowej kondycji gospodarczej, aby wyroby i usługi mogły, niezależnie od 
miejsca wytwarzania, zaspokajać światowy popyt, nie stanowiąc jednocześnie 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi czy środowiska. 
W zmieniających się uwarunkowaniach gospodarczych ważne jest aby różna 
interpretacja tych samych przepisów i norm nie stanowiła technicznych barier 
utrudniających, czy też uniemożliwiających międzynarodowy obrót towarów i usług. 
Występuje w związku z tym harmonizacja wymagań poprzez akredytację.  
Akredytacja jest tym narzędziem, które pomaga przedsiębiorstwom nie tylko 
w skutecznym i efektywnym spełnianiu wymagań przepisów i norm, ale także w 
uzyskaniu przewagi nad konkurencją. Umożliwia również rozszerzanie działalności 
na nowe rynki, w tym zagraniczne. 
Działając w interesie publicznym i obejmując swoim zakresem niemal wszystkie 
obszary gospodarki, akredytacja potwierdza kompetencje techniczne oraz 
wiarygodność organizacji sprawdzających zgodność z normami i przepisami - 
poprzez prowadzone badania, weryfikacje, inspekcje i wzorcowania. System ten 
funkcjonuje w oparciu o procesy transparentnej i bezstronnej oceny w odniesieniu do 
norm oraz innych wymagań uznawanych na arenie międzynarodowej. 
Wzrastająca liczba organizacji, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, 
powoduje, że akredytowana działalność badawcza, inspekcyjna lub certyfikacyjna 
przedstawiana jest jako warunek niezbędny do ubiegania się o kontrakty w ramach 
organizowanych przetargów. Przedsiębiorstwa, dostarczające lub korzystające z 
wyników uzyskiwanych przez akredytowane jednostki oceniające zgodność, są w 
stanie przedstawić wiarygodne dowody na zgodność z normami międzynarodowymi, 
które to z kolei mogą być przez nie wykorzystane dla wyróżnienia się na tle 
konkurencji.  



Oprócz potencjalnych możliwości związanych z powiększaniem rynków zbytu, 
korzystanie z wyników uzyskiwanych przez akredytowane jednostki oceniające 
zgodność może zaoszczędzić przedsiębiorstwom czas i pieniądze. Na przykład, 
stanowiąc podstawę do podjęcia decyzji o wyborze dostawcy.  
Dodatkowo, w związku z tym, że akredytacja jest uznawana na arenie 
międzynarodowej, może ona otworzyć rynki zagraniczne w taki sam sposób, jak 
krajowe. 
Głównym celem, zarówno IAF jak i ILAC, jest ustanowienie wielostronnych 
porozumień pomiędzy jednostkami akredytującymi – członkami tych organizacji, w 
oparciu o wzajemną ocenę oraz wzajemną akceptację systemów akredytacji tych 
jednostek. Porozumienia te stanowią podstawę do akceptacji wyrobów i usług poza 
granicami kraju oraz eliminują potrzebę wykonywania dodatkowych badań, inspekcji 
lub certyfikacji w każdym kraju, do którego są wprowadzane.  
Akredytacja działa jako pewnego rodzaju katalizator wspierający gospodarki 
narodowe. Dzieje się to w dwojaki sposób – pomagając krajowym przedsiębiorstwom 
w ekspansji na rynki zagraniczne oraz promując zaufanie do już sprawdzonych 
towarów importowanych z innych krajów. 
Wielostronne porozumienia stanowią dla rządów i ustawodawców, uznane na arenie 
międzynarodowej potwierdzenie, będące dowodem zgodności z normami i innymi 
wymaganiami. Mając na uwadze zaufanie do procesu oceny zgodności, którego 
fundamentem jest akredytacja, normy mogą być wykorzystywane do złagodzenia 
podejścia do przepisów, co z kolei oznacza, że przedsiębiorstwa przeznaczają mniej 
czasu na czynności administracyjne. 
W ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Akredytacji, w ponad 90 
krajach odbędą się liczne wydarzenia, kampanie prasowe, warsztaty i seminaria, 
których celem jest zwiększenie świadomości na temat roli  akredytacji we wspieraniu 
światowego handlu.  
 
 


