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Akredytacja: Wsparcie dla zapewnienia bezpiecznej żywności i czystej wody 
pitnej 

 
9 czerwca 2012 r. po raz kolejny będzie obchodzony Światowy Dzień Akredytacji. 
Tegorocznym tematem przewodnim jest znaczenie akredytacji dla zapewnienia 
bezpiecznej żywności i czystej wody pitnej.   
 
System dostaw żywności i wody podlega obecnie szybkim zmianom z powodu takich 
czynników jak urbanizacja, postęp technologiczny w zakresie ich przetwarzania, 
zmiany w zapotrzebowaniu i guście konsumentów oraz postępująca globalizacja 
łańcucha dostaw. 
 
Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na kraj pochodzenia, źródło i skład 
mineralny wody butelkowej, a także wpływ na środowisko i etykę handlową, 
związaną ze spożywanymi produktami. 
 
Mając na uwadze powyższe czynniki ważne jest, aby konsumenci mieli zaufanie do 
bezpieczeństwa i jakości spożywanej przez nich żywności i wody. Zaufanie to jest 
uzyskiwane poprzez zastosowanie systemów bezpieczeństwa żywności, 
wspieranych przez badania wykonywane wiarygodnymi metodami, zarówno w 
ramach krajowej gospodarki, jak i w skali światowej – ‘od źródła do konsumpcji’. 
 
Zwiększa się liczba organizacji, które sprawdzają zgodność z normami dotyczącymi 
żywności i wody, poprzez: badania laboratoryjne, wzorcowania, usługi inspekcyjne i 
certyfikacyjne. Jednak to akredytacja zapewnia, że organizacje te są bezstronne 
i kompetentne w świadczeniu tych usług. 
 
Akredytacja obejmuje wiele obszarów w łańcuchu dostaw i ma na celu zapewnienie, 
że organizacje - które oceniają przedsiębiorstwa działające w przemyśle 
spożywczym i gospodarce wodnej - potrafią wykazać, iż prowadzą one działalność 
zgodnie z odpowiednimi normami. 
 
Akredytowane laboratoria badawcze są wykorzystywane do wykonywania analiz 
zanieczyszczeń lub potwierdzania, że produkty rolne są naturalne. Bieżący nadzór i 
pobieranie próbek są wymagane w celu sprawdzenia, że produkty opuszczające 
fabrykę są zawsze zgodne z informacjami deklarowanymi na ich etykiecie. 
 
Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności są wykorzystywane przez 
organizacje zaangażowane we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw żywności 
i wody, w celu wykazania swojej zdolności do nadzorowania bezpieczeństwa aż do 
momentu konsumpcji. 
 
Liczba akredytowanych programów odnoszących się do uczciwego handlu, produkcji 
żywności ekologicznej oraz wpływu na środowisko stale wzrasta. 
 
Jednostki akredytujące, które zostały ocenione jako kompetentne, podpisują 
porozumienia wspierające akceptację akredytowanych wyników i certyfikatów na 
arenie międzynarodowej. Porozumienia te, które nadzoruje International 



Accreditation Forum (IAF) oraz International Laboratory Accreditation Cooperation 
(ILAC), eliminują potrzebę dodatkowych badań i certyfikacji w każdym kraju będącym 
sygnatariuszem porozumień. Jednostki te również dostarczają władzom krajowym, 
uznawane na świecie potwierdzenia - jako dowód, że laboratoria, jednostki 
certyfikujace i inspekcyjne spełniają uzgodnione normy. 
 
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Akredytacji będą bogate w ważne 
wydarzenia. W każdym z ponad 90 państw (członków IAF i ILAC) odbędą się 
kampanie prasowe, warsztaty, konferencje i seminaria, które upowszechnią wiedzę o 
znaczeniu akredytacji dla zapewnienia bezpiecznej żywności i czystej wody pitnej.   
 


