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spis treści

na terenie polski działa obecnie 
ponad 1200 akredytowanych 
przez pca jednostek oceniających 
zgodność. każda akredytacja do-
tyczy innego  obszaru. stąd wyni-
kają trudności z utrzymywaniem 
stałych, wzajemnie satysfakcjo-
nujących kontaktów z naszymi 
obecnymi i potencjalnymi klienta-
mi. staramy się znaleźć najlepszą 
formułę komunikacji. oczywiście 
nic nie zastąpi  bezpośrednich 
spotkań. od dawna organizuje-
my spotkania z naszymi klien-

tami. niestety, dotychczas wyłącznie z przedstawicielami 
jednostek certyfikujących. w maju bieżącego roku - po raz 
pierwszy - z pracownikami laboratoriów wzorcujących. je-
sienią planujemy zorganizowanie warsztatów i seminariów 
dla pracowników laboratoriów badawczych, których program 
zostanie ustalony w drodze ankiety: my przygotujemy propo-
zycję tematów, pogrupujemy w bloki, przygotujemy krótkie 
wystąpienia, a zagadnienia bardziej szczegółowe - indywidu-
alne, omówimy równolegle w małych grupach, przy stolikach 
eksperckich. jednak liczba uczestników będzie, z konieczno-
ści, ograniczona. szkoleniami również nie jesteśmy w stanie 
objąć wszystkich chętnych. 

dlatego, aby dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowa-
nych problematyką akredytacji, przygotowaliśmy - na razie in-
ternetową - wersję pierwszego numeru informatora „pca info  
- wydarzenia, opinie, perspektywy” , którego docelowy kształt 
chcielibyśmy opracować wspólnie z państwem. zapraszamy 
więc do współredagowania „pca info - wydarzenia, opinie, 
perspektywy”. prosimy o ocenę takiej formy przekazu in-
formacji oraz propozycje tematów, których omówienia 
oczekiwaliby państwo od naszych ekspertów.
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PCA 

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laborato-
riów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późniejszymi zmianami). Polskie Centrum Akredytacji posiada status 
państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez Ministra Gospodarki.

wydarzenia, opinie, perspektywy

Dr inż. Eugeniusz W. Roguski
Dyrektor Polskiego Centum 
Akredytacji
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Nowe	obszary	akreDytaCji

Jednym z głównych zadań Pol-
skiego Centrum Akredytacji 
jest reagowanie na zapotrzebowa-
nie w zakresie rozszerzania syste-
mu akredytacji o nowe obszary, 
w związku z rozwojem światowe-
go - a w ślad za nim krajowego - 
systemu oceny zgodności. 

Zapotrzebowanie na akredytowa-
ne usługi oceny zgodności doty-
czy obszaru regulowanego praw-
nie lub obszaru dobrowolnego. 

W pierwszym przypadku - to władze państwowe wprowadza-
ją w przepisach prawnych wymóg akredytacji dla podmiotów 
prowadzących ocenę zgodności w danym zakresie. W drugim 
-  konieczność potwierdzenia kompetencji podmiotów ocenia-
jących zgodność wynika z relacji gospodarczych oraz zasad 
konkurencji. W obu przypadkach akredytacja niesie za sobą 
szereg korzyści, bo jest obiektywnym i bezstronnym potwier-
dzeniem kompetencji organizacji oferującej usługi w zakresie 
oceny zgodności. 

stan zaawansowania nowych programów akredytacji

wstępny średni zakończony

w obszarze regulowanym:

badanie mięsa w kierunku włośni

certyfikacja wsk

emisje fluoropochodnych węglowodorów

testy urządzeń radiologicznych

w obszarze dobrowolnym:

laboratoria medyczne wg iso 15189

certyfikacja wg pefc

certyfikacja wg ifs, brc

Po dokonaniu analizy sytuacji określiliśmy kierunki rozwoju 
działalności akredytacyjnej na lata 2009-2011. Zostały one 
pozytywnie zaopiniowane przez Radę ds. Akredytacji, a na-
stępnie przekazane do Ministerstwa Gospodarki.

W 2009 r. uruchomiliśmy działalność akredytacyjną w obsza-
rze regulowanym dla laboratoriów badających mięso w kierun-
ku włośni, w związku z  wymaganiami Rozporządzenia (WE) 
nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwiet-
nia 2004 r., w sprawie kontroli urzędowych, przeprowadzanych 
w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościo-
wym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i ich dobro-
stanu (Dz.U. L 191 z 30.04.2004, str. 1). Ponadto w obszarze 
dobrowolnym przygotowaliśmy się do akredytacji w zakresie cer-
tyfikacji wg PEFC oraz akredytacji laboratoriów medycznych wg 
ISO 15189. Program akredytacji wg PEFC opracowaliśmy w od-
powiedzi na zapotrzebowanie Dyrekcji Generalnej Lasów Pań-
stwowych i Rady PEFC Polska i dotyczy certyfikacji lasów i łań-
cucha dostaw produktów pochodzących z certyfikowanych lasów. 
W 2010 r. rozpoczęliśmy pierwsze oceny w tych obszarach. 
Stopień zaawansowania pozostałych, zatwierdzonych do reali-
zacji kierunków, przedstawiony jest w tabeli nr 1.

tabela nr 1. 
Stan zaawansowania programów 
akredytacji w odniesieniu do kierun-
ków rozwoju działalności akredyta-
cyjnej na lata 2009-2011

Lucyna Olborska
Zastępca Dyrektora PCA
Kierownik Biura ds. Akredytacji 
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Obok ISO/IEC Guide 43, w odniesieniu do organizatorów 
badań biegłości, wykorzystywano również dokument ILAC-
G13:08/2007 „Wytyczne ILAC – Wymagania dotyczące 
kompetencji organizatorów programów badań biegłości”. 
Członkowie ILAC zdecydowanie dążyli do tego, aby akre-
dytacja organizatorów badań biegłości została objęta po-
rozumieniem ILAC MRA. Podstawową przeszkodą był brak 
normy międzynarodowej. Dokument ILAC-G13:08/2007 
stanowił pewien krok przejściowy pomiędzy ISO/IEC Guide 
43 a normą, którą zdecydowano oznaczyć numerem 17043. 
I chociaż dokument ILAC był wykorzystywany do akredyta-
cji organizatorów badań biegłości (również przez PCA), to 
nie było jednolitego podejścia w praktyce jednostek akredy-
tujących, ponieważ jako dokumenty odniesienia stosowano 
albo ISO/IEC Guide 43-1:1997, albo ILAC-G13:08/2007, 
lub też oba dokumenty. Opublikowanie ISO/IEC 17043:2010 
zapewnia wszystkim zainteresowanym jednolity dokument 
odniesienia.

co nowego jest w iso/iec 17043 w odniesieniu 
do iso guide 43 oraz ilac-g13?

// definicja: 
 badanie biegłości – ocena osiągnięcia uczestnika wzglę-

dem wcześniej ustalonego kryterium, za pomocą po-
równań międzylaboratoryjnych

// zmiana sposobu formułowania wymagań odnoszących 
się do edukacyjnych wartości badań biegłości, przede 
wszystkim poprzez docenienie różnic pomiędzy metoda-
mi oraz zapewnienie eksperckiego komentarza

// wymagania dotyczące rozważenia spójności metrolo-
gicznej i niepewności pomiaru wartości przypisanej w od-
niesieniu do celu programu badań biegłości. Dla badań 
biegłości w obszarze wzorcowania wszystkie wartości 
przypisane muszą mieć spójność metrologiczną. W ob-
szarach innych niż wzorcowanie, spójność metrologiczna 
i niepewność muszą być przedmiotem rozważań

// wymagania zakazujące korzystania z podwykonawstwa 
w odniesieniu do działań wynikających z podstawowych 
kompetencji organizatorów badań biegłości. Dotyczy 
to projektowania programu badania biegłości, ocenę 
osiągnięć i wydanie końcowego sprawozdania

//  układ normy – jako pierwsze zamieszczone są wymaga-
nia techniczne (roz. 4), następnie wymagania dotyczące 
zarządzania (roz. 5) oraz następujące załączniki infor-
macyjne:
A Rodzaje programów badań biegłości
B Metody statystyczne w badaniach biegłości
C Wybór i wykorzystywanie badań biegłości

Bibliografia.•

Została zatwierdzona i opubli-
kowana norma PN-EN ISO/IEC 
17043:2010 „Ocena zgodności 
– Ogólne wymagania dotyczą-
ce badania biegłości” (oryg.). 
Wprowadza ona EN ISO/IEC 
17043:2005 „Conformity asses-
sment – General requirements 
for proficiency testing” (ISO/IEC 
17043:2010) do zbioru Polskich 
Norm. 

ILAC przyjął rezolucję, iż okres 
przejściowy, w którym powinno 

nastąpić wdrożenie normy ISO/IEC 17043 trwać będzie dwa 
lata od daty opublikowania, czyli do stycznia 2012 r. Taki stan 
pozwala już akredytowanym organizatorom badań biegłości, 
jak i zamierzającym uzyskać akredytację, na płynne przejście 
na nowy dokument odniesienia. W momencie opublikowania pol-
skiej wersji językowej normy PN-EN ISO/IEC 17043, PCA wyda 
stosowny komunikat dla wszystkich zainteresowanych stron.

Pierwsze wydanie normy ISO/IEC 17043:2010 unieważnia 
i zastępuje przewodniki ISO/IEC Guide 43-1:1997 i ISO/IEC 
Guide 43-2:1997.

Norma ta jest ważna dla społeczności laboratoryjnej, ponie-
waż porządkuje obszar badań biegłości. We wstępie autorzy 
tak mówią o jej przeznaczeniu:

norma pn-en iso/iec 17043:2010 „ocena zgodności – 
ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”

„Niniejsza norma międzynarodowa została przy-
gotowana, aby zapewnić wszystkim zainteresowanym 

stronom spójne podstawy do określenia kompetencji or-
ganizacji, które oferują badania biegłości. Norma zastę-
puje obie części ISO/IEC Guide 43:1997. ISO/IEC Guide 
43 zawiera nie tylko wytyczne dotyczące projektowania 
i realizacji badań biegłości oraz wyboru i wykorzysty-
wania badań biegłości przez jednostki akredytujące la-
boratoria, ale także użyteczne opisy typowych rodzajów 
badań biegłości. W niniejszej normie międzynarodowej 
zachowano i uaktualniono zasady dotyczące realizacji 
badań biegłości opisanych w ISO/IEC Guide 43. W Za-
łącznikach A do C zachowano też informacje dotyczące 
typowych rodzajów programów badań biegłości, wytycz-
ne dotyczące właściwych metod statystycznych oraz wy-
tyczne dotyczące wyboru i wykorzystywania programów 
badań biegłości przez laboratoria, jednostki akredytują-
ce, organy stanowiące i inne zainteresowane strony”.

Tomasz Wontorski
Kierownik Działu 
Programowego-Laboratoria
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Lasy są wspólnym dobrem ludz-
kości. Wprowadzanie na całym 
świecie zasad zrównoważonej 
gospodarki leśnej pozwala mieć 
nadzieję na racjonalne, w odnie-
sieniu do lasów, zaspakajanie po-
trzeb obecnego oraz przyszłych 
pokoleń. Certyfikacja gospodarki 
leśnej staje się istotnym elemen-
tem wspomagania i rozwijania 
procesów zrównoważonego roz-
woju lasów. Do największych 
światowych systemów certyfika-
cji lasów należy system zarzą-

dzany przez PEFC – Programme for Endorsement of Forest 
Certification Schemes. 

PEFC jest organizacją pozarządową, której celem jest wspie-
ranie na całym świecie zasad zrównoważonej gospodarki le-
śnej. Organizacja ta ocenia i uznaje krajowe systemy certyfi-
kacji leśnej, zbudowane na zasadach określonych przez PEFC. 
Ma ona również swoją reprezentację w Polsce, w formie Rady 
PEFC Polska.
Rada PEFC Polska opracowała system certyfikacji odpowied-
ni dla polskiego modelu leśnictwa, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w dokumentach PEFC Council. Krajowe jednost-
ki certyfikujące, które mogą działać w systemie PEFC, muszą 
wystąpić do Rady PEFC Polska o licencję na stosowanie logo 
PEFC.

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy PEFC a IAF, 
akredytację jednostek certyfikujących w programie PEFC 
mogą prowadzić wszyscy członkowie  IAF, a więc i PCA.
W związku z zapotrzebowaniem na akredytację w systemie 
PEFC, PCA opracowało „Program akredytacji jednostek cer-
tyfikujących gospodarkę leśną i łańcuch dostaw w systemie 
PEFC” - dokument DAC-18, wyd. 1 z 8.12.2009 r. Program 
ten zakłada udzielanie akredytacji jednostkom certyfikują-
cym w dwóch obszarach:

// certyfikacji gospodarki leśnej
//  certyfikacji łańcucha dostaw.

Akredytacja jednostek certyfikujących w systemie PEFC po-
twierdza spełnianie przez te jednostki wymagań PEFC oraz:

// normy PN-EN ISO/IEC 17021 w przypadku certyfikacji 
gospodarki leśnej

// normy PN-EN 45011 w przypadku certyfikacji łańcucha 
dostaw.

W dokumencie DAC-18 zawarte zostały zasady akredytacji 
specyficzne dla jednostek certyfikujących w systemie PEFC. 

akredytacja jednostek certyfikujących gospodarkę
 leśną i łańcuch dostaw w systemie pefc

Zgodnie z tym dokumentem, jednostki certyfikujące ubiegają-
ce się o akredytację w zakresie certyfikacji gospodarki leśnej 
w systemie PEFC powinny, m.in.:

// posiadać akredytację w programie QMS (wg. PN-EN 
ISO 9001) lub EMS (wg. PN-EN ISO 14001)

// opracować, utrzymywać i udostępniać publicznie pro-
gram certyfikacji gospodarki leśnej na zgodność z wy-
maganiami PEFC

// posiadać auditorów i ekspertów spełniających określone 
wymagania, wynikające z ww. programu

// identyfikować potrzeby szkoleniowe w zakresie PEFC
// prowadzić odpowiednie zapisy dotyczące personelu dzia-

łającego w zakresie PEFC
// określić i udokumentować zasady kalkulowania czasu 

oceny w procesie certyfikacji gospodarki leśnej
// wyznaczyć osobę(y) podejmującą(e) decyzję(e) w spra-

wie certyfikacji gospodarki leśnej
// przeprowadzać dwuetapowy audit certyfikacyjny
//  określić sposób postępowania z wydanymi certyfikata-

mi, w przypadku naruszenia wymagań przez certyfiko-
waną organizację.

Krzysztof Woźniak 
Kierownik Działu Akredytacji 
Jednostek Certyfikujących 
i Inspekcyjnych
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informacje z 24. posiedzenia zgromadzenia 
ogólnego ea (european co-operation for 
accreditation) – brugia, 
25-26 listopada 2009 r. 

najważniejsze tematy poruszone podczas ostatniego zgroma-
dzenia ogólnego ea* : 

// zgodnie z punktem 4 Dokumentów Stowarzyszeniowych 
EA, do maja 2010 r. państwa członkowskie UE są zobo-
wiązane do powiadomienia Komisji Europejskiej o for-
malnym powołaniu krajowej jednostki akredytującej

// poinformowano o procesie przeniesienia akredytacji 
z dotychczas istniejących niemieckich jednostek akredy-
tujących DGA/DKD do nowo utworzonej, pełnoprawnej 
niemieckiej jednostki akredytującej DAkkS, a także po-
łączeniu włoskich jednostek akredytujących i utworze-
niu nowej włoskiej jednostki – ACCREDIA

// podpisane zostały umowy o współpracy z następującymi 
jednostkami akredytującymi :

 GAC z Gruzji - National Body on Accreditation 
– Centre for Accreditation (kontynuacja umowy)
 DAK z Kosowa - Accreditation Directorate of Ko-
sovo 

// w ramach współpracy EA z działającą przy Komisji Se-
nior Official Group for Standardization and Conformity 
Assessment (SOGS), Jacques Mc Millan, przedstawi-
ciel Komisji Europejskiej (EC DG Entreprise) poinfor-
mował, że: 

polityka w zakresie akredytacji transgranicznej 
jest jednym z ważniejszych tematów, które wyma-
gają ustalenia 
trwa dyskusja na temat zakresów elastycznych, nie-
zależności jednostek oraz wykorzystania akredyta-
cji do celów notyfikacji

// opracowanie wspólnego symbolu European co-operation 
for Accreditation, który wskazywałby, że akredytowane 
usługi znajdują się pod auspicjami prawodawstwa euro-
pejskiego (nie podjęto decyzji w tej sprawie) 

// współpraca EA z Komisją Europejską i EFTA – przygo-
towywane jest oficjalne porozumienie w sprawie współ-
pracy (Framework Partnership Agreement). Porozu-
mienie jest niezbędne do formalnego uznania EA przez 
Komisję. Obecnie trwają dyskusje na temat dofinanso-
wania działalności EA.

•

•

•

•

współpraca pca z organizacjami 
międzynarodowymi

Jednostki certyfikujące ubiegające się o akredytację w zakresie 
łańcucha dostaw (CoC – Chain of Custody) w systemie PEFC 
powinny, zgodnie z wymaganiami dokumentu DAC-18, m.in.:

// opracować, utrzymywać i udostępniać publicznie pro-
gram certyfikacji łańcucha dostaw, określający wy-
magania jednostki w zakresie zawartości wniosku, po-
czątkowej certyfikacji, działań w nadzorze, przebiegu 
auditów, procesu udzielania certyfikacji, kompetencji 
zespołów oceniających, certyfikacji organizacji wielo-
oddziałowych, kalkulowania czasu oceny

// zawierać pisemne umowy ze swoimi klientami, regu-
lujące ujawnianie informacji Radzie PEFC lub Radzie 
Krajowej PEFC

// posiadać personel o określonych kompetencjach do za-
rządzania programem oceny łańcucha dostaw, prowa-
dzenia ocen i prowadzenia prac certyfikacyjnych

// posiadać odpowiednich auditorów i ekspertów do pro-
wadzenia auditów w organizacjach w obszarze łańcucha 
dostaw

// wymagać od klienta złożenia formalnego wniosku o cer-
tyfikację

// przygotować i realizować ocenę na miejscu, stosując się 
do wytycznych zawartych w normie PN-EN 19011

// stosować zasadę próbkowania, w przypadku oceny or-
ganizacji wielooddziałowych.

W procesach akredytacji jednostek certyfikujących gospodar-
kę leśną i łańcuch dostaw, PCA postępuje zgodnie z zasadami 
podanymi w dokumentach DA-01, DAC-08 oraz DAC-18.

Wniosek o akredytację należy składać na formularzu FA-
01 oraz FAC-01, w przypadku certyfikacji łańcucha dostaw 
lub FAC-02, w przypadku certyfikacji gospodarki leśnej. 
Do wniosku należy dołączyć, oprócz dokumentów wymaga-
nych w FAC-01 i/lub FAC-02:

// procedury certyfikacji gospodarki leśnej i/lub łańcucha 
dostaw

// wykaz personelu kompetentnego do prowadzenia pro-
cesów certyfikacji i auditowania gospodarki leśnej i/lub 
łańcucha dostaw

// kopie zaświadczeń potwierdzających odbycie szkoleń 
przez wszystkie osoby zaklasyfikowane do prowadze-
nia auditów w procesach certyfikacji gospodarki leśnej 
i łańcucha dostaw.

W procesach akredytacji i nadzoru, PCA prowadzi ocenę 
na miejscu i obserwację personelu jednostki prowadzącego 
audit u jej klientów.
W zakresie certyfikacji gospodarki leśnej, obserwacji pod-
lega dwuetapowy audit certyfikacyjny, a także oceniany 
jest raport sporządzony przez zespół jednostki z takiego au-
ditu. W przypadku certyfikacji łańcucha dostaw, obserwacji 
PCA podlega audit certyfikacyjny.

Zgodnie z Komunikatem PCA Nr 66 z 8.12.2009 r., 
przyjmowanie przez PCA wniosków o akredytację  -
w odniesieniu do certyfikacji w systemie PEFC - 
rozpoczęto z dniem 4.01.2010 r. 
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informacje z 25 posiedzenia zgromadzenia 
ogólnego ea – zurych, 20-21 maja 2010 r. 

// zatwierdzono propozycję zmiany zasad organizacji spo-
tkań EA (Zgromadzeń Ogólnych EA, komitetów, grup  
roboczych i innych):

opracowana zostanie procedura dot. opłat reje-
stracyjnych w przypadku, gdy jednostka organizu-
jąca spotkanie nie pokrywa wszystkich kosztów 
spotkania EA będą się odbywały tylko w krajach, 
których jednostki akredytujące są pełnoprawnymi 
członkami

// w wyniku przeprowadzonej ankiety podjęto decyzję o roz-
poczęciu prac dotyczących rozszerzenia EA MLA o akre-
dytację producentów materiałów odniesienia. We właści-
wym czasie zostanie ustalony termin rozszerzenia

// ustalono, że Komitet Laboratoryjny EA będzie odpowie-
dzialny za nowelizację obowiązkowego dokumentu EA-4/02 
„Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu”

// zaakceptowano propozycję formalnego przyjmowania 
rezolucji podjętych przez IAF i ILAC. Komitet Wyko-
nawczy EA będzie odpowiedziały za  ocenę rezolucji 
mających wpływ na działanie jednostek akredytujących, 
przed ich formalnym przyjęciem przez EA

// w wyniku głosowania podjęto rezolucję o organizacji 
28. posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego EA w War-
szawie, w listopadzie 2011 roku. Gospodarzem bę-
dzie Polskie Centrum Akredytacji. 

•

•

Komitet EA ds. Laboratoriów 
jest organem odpowiedzialnym 
w EA za sprawy merytoryczne 
związane z działalnością  jednostek 
akredytujących państw UE w ob-
szarze akredytacji laboratoriów ba-
dawczych i wzorcujących. W skład 
Komitetu wchodzą przedstawiciele 
wszystkich jednostek akredytują-
cych z państw UE  - sygnatariusze 
wielostronnego porozumienia EA 
MLA1, przedstawiciele jednostek 
akredytujących spośród państw 

kandydujących do UE, a także przedstawiciele takich organizacji 
jak: EUROLAB2, EURACHEM3, ENFSI4, EEE-PT5, WADA6. 

W dniach 10-11 marca w Amsterdamie, odbyło się kolejne posie-
dzenie komitetu. Najważniejsze punkty spotkania:

// dyskusja na temat projektu dokumentu EEE-PT „Przewod-
nik dla jednostek akredytujących dotyczący polityki w spra-
wie zakresu i częstotliwości uczestnictwa w badaniach bie-
głości”. Po zatwierdzeniu, dokument ten zostanie wskazany 
przez EA, do obowiązkowego stosowania przez wszystkie 
jednostki akredytujące

// analiza nowych wymagań zawartych w normie ISO/IEC 
17043:2010 „Ocena zgodności. Wymagania ogólne doty-
czące badań biegłości”

// powołanie Internetowych Grup Technicznych (członko-
wie grup za pośrednictwem łącz internetowych i poczty 
elektronicznej będą analizować i przedstawiać propozycje 
rozwiązań problemów zgłaszanych przez poszczególne 
jednostki akredytujące (powołano 5 grup: do spraw badań 
środowiskowych, badań żywności i badań w ochronie zdro-
wia, badań na rzecz sądownictwa, badań mechanicznych 
i elektrycznych - w tym zabawek - oraz wzorcowań) 

// omówienie programów realizowanych przez grupy robocze 
ds. porównań międzylaboratoryjnych w obszarze badań 
i wzorcowań

// akredytacja referencyjnych laboratoriów medycznych i ba-
dań POCT w ochronie zdrowia (tzw. badań przyłóżkowych)

// akredytacja producentów materiałów odniesienia
// warsztaty tematyczne: badania dla potrzeb sądownictwa, 

badania antydopingowe oraz podwykonawstwo – jako ele-
ment kompetencji laboratoriów.

W wyniku dyskusji stwierdzono konieczność ujednolicenia po-
dejścia do ocen w omawianych obszarach. 

PosieDzeNie	komitetu	
ea ds. laboratoriów 

*EA jest organizacją skupiającą jednostki akredytujące 
w Europie, prowadzące akredytację we wszystkich dziedzinach 

działań związanych z oceną zgodności, w tym: wzorcowania, ba-
dania, inspekcję, certyfikację wyrobów, certyfikację osób, certyfika-
cję systemów zarządzania. Przynależność do EA jest otwarta tylko 
dla uznanych krajowych jednostek akredytujących, reprezentujących 
państwa członkowskie lub państwa kandydujące do Unii Europejskiej 
i EFTA. Zgodnie z przyjętym Rozporządzeniem Parlamentu Europej-
skiego i Rady Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., ustanawiającym 
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, odnoszącym się 
do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym roz-
porządzenie (EWG) nr 339/93, EA zostało formalnie uznane w struk-
turze Unii Europejskiej. Rozporządzenie to po raz pierwszy ustanowi-
ło ramy prawne dla usług akredytacyjnych świadczonych w Europie. 
Zostało opracowane w związku ze wzrastającym uznawaniem akre-
dytacji w infrastrukturze gospodarczej UE i dotyczy funkcjonowania 
akredytacji jako wsparcia dla dobrowolnej oceny zgodności oraz oce-
ny zgodności wymaganej przez przepisy prawne. Więcej informacji 
na ten temat na stronie http://www.pca.gov.pl/ i   http://www.euro-
pean-accreditation.org/ .

Tadeusz Matras
Kierownik Działu Akredytacji 
Laboratoriów Badawczych

1 EA MLA – EA Multilateral Agreement  (wielostronne porozumienie doty-
czące wzajemnego uznawania równoważności systemów akredytacji)

2 EUROLAB - European Federation of National Associations of Measu-
rement, Testing and Analytical Laboratories

3 EURACHEM – sieć europejskich organizacji mająca na celu ustalenie 
systemu międzynarodowej spójności pomiarów chemicznych i promo-
cję dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP)

4 ENFSI - European Network of Forensic Science Institutes
5 EEE-PT - EA – Eurolab – Eurachem Proficiency Testing Working Group
6 WADA - World Anti-Doping Agency
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Komitet EA HHC odpowiada 
za harmonizację wdrożenia wy-
magań normy ISO/IEC 17011 
i związanych z nią dokumen-
tów interpretacyjnych EA, IAF 
i ILAC; harmonizację wymagań 
horyzontalnych dot. oceny i akre-
dytacji jednostek notyfikowa-
nych; ocenę sektorowych progra-
mów oceny zgodności, których 
właściciele ubiegają się o podpi-
sanie porozumienia z EA. 

Podczas ostatniego posiedzenia komitetu, które odbyło się 
w dniach 22-23.03.2010 r., poruszono następujące kwestie:

// akredytacja transgraniczna podmiotów wielolooddzia-
łowych 

// zakresy elastyczne
// programy sektorowe.

akredytacja transgraniczna podmiotów 
wielooddziałowych 

Jednym z zagadnień, jakie obejmuje Rozporządzenie (WE) 
nr 765/2008, jest funkcjonowanie akredytacji transgra-
nicznej (artykuł 7). Rozporządzenie mówi, że w przypadku, 
gdy jednostka oceniająca zgodność składa wniosek o akre-
dytację, kieruje go do krajowej jednostki akredytującej 
w państwie członkowskim, w którym prowadzi działalność. 
W Polsce taką właśnie jednostką jest Polskie Centrum Akre-
dytacji. Rozporządzenie podaje sytuacje, w których możliwe 
jest ubieganie się o akredytację w innym kraju, tj. gdy nie ma 
w danym kraju jednostki akredytującej lub gdy nie prowadzi 
ona działalności we wnioskowanym zakresie. 

Jednak zarówno na forum EA, jak i działającej przy Komisji 
Europejskiej grupy SOGS (Senior Officials Group on Stan-
dardization and Conformity Assessment Policy), pojawił się 
problem interpretacyjny, dotyczący akredytacji podmiotów 
o rozbudowanych strukturach powiązanych kontraktowo lub 
własnościowo, posiadających wiele lokalizacji prowadzących 
działalność związaną z oceną zgodności w wielu krajach. 
Podczas dyskusji na ten temat najważniejszą kwestią stał się 
fakt, że podmiot akredytowany (czyli widniejący na certyfi-
kacie akredytacji) powinien ponosić pełną odpowiedzialność 
prawną za działania objęte zakresem akredytacji we wszyst-
kich lokalizacjach. 
Zgodnie z wytycznymi EA, do czasu ustalenia ostatecznej 
interpretacji w tym zakresie, zastosowanie ma nadal doku-
ment EA-2/13 „EA Cross Frontier Policy for Cooperation 

between EA Members”, który mówi, iż oceny akredytacyjne 
prowadzone w jednostkach oceniających zgodność zagranicą, 
muszą odbywać się we współpracy z jednostką akredytującą 
danego kraju, na zasadzie podwykonawstwa. 
Biorąc pod uwagę powyższe, PCA współpracuje z zagranicz-
nymi jednostkami akredytującymi w zakresie wdrożenia po-
stanowień Rozporządzenia (WE) Nr 765/2008 oraz polityki 
EA w tym zakresie. Na zasadzie podwykonawstwa, przepro-
wadzane są oceny na potrzeby zagranicznych jednostek akre-
dytujących. Ponadto, wpływają do PCA wnioski o akredytację 
laboratoriów badawczych, akredytowanych dotychczas przez 
zagraniczne jednostki.

zakresy	eLastyCzNe

Na posiedzeniu komitetu omawiano także kwestię, czy podmiot 
ma prawo ubiegać się o akredytację zagranicą w przypadku, 
gdy krajowa jednostka akredytująca nie udziela akredytacji 
w zakresach elastycznych. Przedstawiciele stron zaintereso-
wanych podkreślili, że zakresy elastyczne są najbardziej po-
żądanymi zakresami wśród jednostek oceniających zgodność. 
W wyniku dyskusji ustalono, że brak takiej oferty ze strony 
jednostki akredytującej nie może być powodem do wniosko-
wania o zagraniczną akredytację. 

Podkreślono, że udzielenie akredytacji w zakresie elastycz-
nym wiąże się przede wszystkim ze sposobem oceniania pod-
miotu odnośnie tego, czy jest on w stanie zarządzać działal-
nością w tak określonym zakresie. Dokument EA-2/15 „EA 
requirements for the accreditation of flexible scope”, wyda-
ny w czerwcu 2008 r., nie obliguje jednostek akredytujących 
do prowadzenia akredytacji w zakresach elastycznych, nato-
miast daje możliwość prowadzenia takich ocen przedstawia-
jąc jedynie ogólne zasady. 

W maju 2009 r. PCA wydało politykę oraz przedstawiło za-
sady prowadzenia ocen w zakresach elastycznych, w obsza-
rze laboratoriów badawczych i wzorcujących - w  obszarach, 
w których istnieje największe zainteresowanie - zaznaczając 
jednocześnie, iż każdy wniosek będzie rozpatrywany indywi-
dualnie, z uwzględnieniem specyfiki działań. Aktualnie PCA 
prowadzi prace nad doprecyzowaniem tych zasad dla jedno-
stek certyfikujących wyroby, w szczególności zasad formuło-
wania zakresów akredytacji dla potrzeb jednostek notyfiko-
wanych. 

Na forum EA w dalszym ciągu trwa dyskusja nad zasadami 
formułowania zakresów elastycznych w poszczególnych ob-
szarach. Wynika to z odpowiedzialności za nadzór, sprawo-
wany przez jednostki akredytujące nad podmiotami prowa-
dzącymi oceny zgodności, w ramach udzielonej akredytacji.

wiadomości z posiedzenia komitetu ea ds. harmonizacji horyzontalnej 

Małgorzata Tworek
Pełnomocnik ds. Systemu 
Zarządzania
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programy sektorowe

Zgodnie z polityką EA dot. uznawania wyników oceny zgod-
ności w ramach Wielostronnego Porozumienia EA MLA (EA-
1/06), każdy sygnatariusz EA MLA jest zobowiązany do de-
klarowania, że akredytowane certyfikaty i sprawozdania, 
wydane przez jednostkę inspekcyjną lub certyfikującą, akre-
dytowaną przez innego sygnatariusza EA MLA, są równie 
wiarygodne jak praca wykonana przez akredytowaną przez 
siebie jednostkę inspekcyjną lub certyfikującą, jeżeli praca 
ta jest wykonywana zgodnie z :

// europejskimi lub międzynarodowymi normami, lub
// przepisami lub dyrektywami UE, lub
// programami sektorowymi, których właściciele zawarli 

porozumienia z EA, ILAC lub IAF, lub
// programami sektorowymi, które, niezależnie od innych 

aspektów, zostały wyraźnie zaaprobowane przez EA.

Wdrożenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 765/2008 wymusiło na EA obowiązek harmoniza-
cji podejścia jednostek akredytujących przy ocenie jednostek 
oceniających zgodność, w celu zapewnienia wielostronnego 
uznawania wyników ich działalności w tym samym obszarze.
Mając powyższe na uwadze, w ramach EA w ostatnim okre-
sie prowadzone są prace nad zmianą dokumentu EA-2/11 
“EA Policy, Criteria and Procedure for the Evaluation and 
Recognition of Sectorial Conformity Assessment Schemes 

prace ea mają na celu:

// ustanowienie kryteriów w ramach EA, w zakresie 
wymagań, jakie musi spełnić program oceny zgod-
ności oraz w zakresie warunków umożliwiających 
jego formalne uznanie przez EA

// opisanie procesu, według którego powinno postę-
pować EA oraz jednostki akredytujące w celu za-
pewnienia, że program oceny zgodności, wdrażany 
przez akredytowane podmioty, jest właściwy pod 
względem technicznym, wykazuje spójność z po-
lityką EA oraz może stanowić podstawę akredy-
tacji, udzielanych przez członków EA w sposób 
zharmonizowany. 

W ostatnim okresie o uznanie EA ubiega się wielu właści-
cieli programów z obszaru zarządzania bezpieczeństwem 
żywności. Lista zaakceptowanych programów będzie 
publikowana na stronach EA.

for Inclusion in the EA MLA”. Zmiana spowoduje wytyczenie 
nowych mechanizmów, jakie powinny funkcjonować zarówno 
w EA, jak i w każdej jednostce akredytującej, w zakresie oce-
ny programów oceny zgodności zgłoszonych do akredytacji. 

W Polsce funkcjonują w tym obszarze laboratoria stacji 
sanitarno-epidemiologicznych różnego szczebla oraz oko-
ło 2500, często powiązanych w sieci, laboratoriów dia-
gnostycznych. Tak duża liczba laboratoriów przekłada się  
w sposób bezpośredni na liczbę wykonywanych badań i zwią-
zanych z nimi wyników. Każdy błąd może nieść za sobą 
konsekwencje dla zdrowia, a czasami nawet życia pacjenta. 
Jakimi narzędziami dysponujemy zatem, aby ryzyko wystą-
pienia błędu zminimalizować. Poza oczywistymi, związany-
mi z wewnętrzną i zewnętrzną kontrolą, jest jeszcze jedno 
narzędzie, które wydaje się, że obecnie w Polsce jest niedo-
ceniane. Takim narzędziem społecznego zaufania do wyniku 
jest akredytacja. 

Zgodnie z definicją zawartą w PN-
EN ISO 15189, laboratorium 
medycznym jest laboratorium 
wykonujące biologiczne, mikro-
biologiczne, immunologiczne, che-
miczne, immunohematologiczne, 
hematologiczne, biofizyczne, cy-
tologiczne, patomorfologiczne lub 
inne badania materiału pochodze-
nia ludzkiego, w celu dostarczenia 
informacji do diagnozowania, pro-
filaktyki oraz leczenia choroby lub 
oceny stanu zdrowia człowieka. 

akredytacja laboratoriów medycznych

Iwonna Rucińska
Główny Specjalista / Koordynator 
Działu Akredytacji 
Laboratoriów Badawczych 
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kompetencji według normy PN-EN ISO 15189:2008 oraz 
fakt, że akredytacja laboratoriów medycznych została objęta  
EA MLA oraz ILC MRA,  PCA rozszerzyło swoją ofertę w tym 
obszarze. Program akredytacji laboratoriów medycznych, 
opracowany przez PCA,  przy współpracy  z Komitetem 
Technicznym do spraw Medycznych Laboratoriów 
Diagnostycznych, został opisany w dokumencie DAM-01, 
dostępnym na stronie www.pca.gov.pl. PCA jest przygotowane 
do udzielania  akredytacji laboratoriom medycznym, zgodnie 
z międzynarodowymi wymaganiami. 

Zainteresowanie akredytacją wśród laboratoriów medycz-
nych wzrasta z roku na rok, jednak nie przekłada się ono 
na wzrost liczby akredytowanych laboratoriów w tym obsza-
rze. Dotychczas, w Polsce, tylko 6 laboratoriów medycznych, 
nie funkcjonujących w strukturach stacji sanitarno - epide-
miologicznych, uzyskało akredytację na działalność badaw-
czą, w odniesieniu do normy stanowiącej podstawę akredy-
tacji wszystkich laboratoriów badawczych – PN-EN ISO/IEC 
17025:2005. Obecnie PCA rozpatruje pierwsze wnioski la-
boratoriów o udzielenie akredytacji zgodnie z normą PN-EN 
ISO 15189:2008. 

W większości krajów europejskich liczba akredytowanych la-
boratoriów medycznych pozwala pacjentom na swobodny wy-
bór laboratorium akredytowanego lub nie. We Francji np. la-
boratoria medyczne zostały włączone w obszar regulowany 
(akredytacja obligatoryjna). W Polsce, jak na razie, propor-
cje między liczbą  akredytowanych i nieakredytowanych 
laboratoriów nie pozwalają pacjentom na ich swobodny 
wybór.

Zasady akredytacji określone są w międzynarodowych nor-
mach i wytycznych, w których ujęte są wymagania zarówno 
dla narodowych jednostek akredytujących (w naszym kraju 
jest to Polskie Centrum Akredytacji), jak i podmiotów podlega-
jących akredytacji. Wniosek podmiotu o akredytację  podlega 
w PCA weryfikacji formalnej i merytorycznej. W trakcie oce-
ny na miejscu, zespoły auditorów PCA oceniają kompetencje 
laboratoriów do wykonywania badań zgłoszonych we wniosku 
o akredytację. Weryfikacji podlega: system zarządzania labo-
ratorium, personel techniczny, wyposażenie, sposób realizacji 
metod badawczych i ogół procesów związanych z zapewnie-
niem i monitorowaniem jakości wyników badań. 

Akredytacja podmiotu w zakresie prowadzonej działalności 
badawczej jest formalnym potwierdzeniem kompetencji la-
boratorium (rozumianych jako wykazana zdolność do stoso-
wania wiedzy i umiejętności) do uzyskiwania miarodajnych 
wyników badań – wyników stanowiących podstawę funkcjo-
nowania systemu oceny zgodności. Kompetencje laborato-
rium badawczego prezentowane są w zakresie akredytacji 
laboratorium badawczego. W związku z podpisaniem przez 
PCA wielostronnych porozumień EA MLA oraz ILAC MRA, 
wyniki akredytowanych przez PCA badań są uznawane w tych 
wszystkich krajach Europy i świata, które są sygnatariuszami 
ww. porozumień. 
Pacjenci placówek publicznych i prywatnych, chcąc otrzymy-
wać wiarygodne wyniki, powinni korzystać z akredytowanych 
laboratoriów. Zapewnienie jakości wyników badań w akredy-
towanym laboratorium jest realizowane w całym procesie ba-
dawczym - od momentu pobrania próbki do wydania wyniku 
badania. Badania wykonują analitycy posiadający sprawdzone 
i potwierdzone kompetencje, nadzorowane jest wyposażenie, 
a badania wykonywane są  według potwierdzonych metod ba-
dawczych, które zostały sprawdzone pod względem ich przy-
datności do zamierzonego zastosowania. 

Obecnie w Polsce akredytację w obszarze diagnostyki me-
dycznej i mikrobiologii diagnostycznej posiada około 80 labo-
ratoriów – są to w przeważającej mierze działy laboratoriów 
stacji sanitarno – epidemiologicznych. Laboratoria te akre-
dytowane są zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 
17025:2005 - „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji la-
boratoriów badawczych i wzorcujących”. 

Ze względu na specyfikę laboratoriów diagnostycznych 
i szczególne wymagania w zakresie obszaru technicznego, 
w 2008 roku ukazała się norma im dedykowana - PN-EN 
ISO 15189:2008 – „Laboratoria Medyczne. Szczególne 
wymagania dotyczące jakości i kompetencji”. Ze względu 
na  zainteresowanie laboratoriów możliwością potwierdzenia 
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W wyniku kolejnych spotkań i dyskusji, ostatecznie podję-
to decyzję o wprowadzeniu w życie terminu CMC, w miejsce 
dotychczas stosowanego BMC. European co-operation for 
Accreditation - uchwałą z dnia 24 września 2009 r. - zadecy-
dowało o wdrożeniu zmiany do 31 grudnia 2010 r. we wszyst-
kich akredytowanych laboratoriach wzorcujących. W okresie 
przejściowym terminy BMC i CMC powinny być traktowane 
jednakowo przez laboratoria, ich klientów, rynek i ustawo-
dawców.

Polskie Centrum Akredytacji wydało w tej sprawie Komunikat 
nr 68 z 22.12.2009 r. oraz opublikowało znowelizowane, 
6. wydanie dokumentu DAP-04 „Akredytacja labora-
toriów wzorcujących. Wymagania szczegółowe”.

zmiana terminologii z bmc na cmc

W pierwszym półroczu 2010 roku Dział Akredytacji Labo-
ratoriów Wzorcujących zorganizował spotkania tematyczne 
z auditorami technicznymi. Celem spotkań było ujednolicenie 
podejścia do oceny obszarów technicznych, zwłaszcza przy 
określaniu i analizie wartości CMC.

Kolejnym celem spotkań było ujednolicenie nazewnictwa 
wzorcowanych przyrządów. W rezultacie powstanie lista, 
która będzie zawierała wykaz tych obiektów, które wystę-
pują w dotychczasowych zakresach akredytacji (często pod 
różnymi nazwami). Wykaz ten, z jednej strony pozwoli na ła-
twiejsze formułowanie zakresów akredytacji, co będzie po-
mocą zarówno dla auditorów PCA, jak i dla laboratoriów, 
z drugiej zaś strony będzie pomocą dla klientów laboratoriów 
wzorcujących (poprzez dalsze udoskonalenie wyszukiwar-
ki na stronie internetowej PCA, łatwiejsze będzie dotarcie 
do odpowiedniego laboratorium, które w swoim zakresie 
akredytacji ma określony przyrząd). 

W trakcie spotkań omawiane były także specyficzne proble-
my związane z oceną określonych obszarów technicznych. 
Jest to okazja do wymiany poglądów, przedstawienia do-
świadczeń i własnych obserwacji oraz zadania pytań, które 
pojawiają się podczas ocen laboratoriów wzorcujących.

Spotkania te należy także traktować jako działania doskona-
lące auditorów technicznych oraz ich szkolenie. Oprócz wy-
miany poglądów, omawiane były także problemy zgłaszane 
przez auditorów wiodących, prowadzących oraz członków 
Komitetu Technicznego ds. Akredytacji Laboratoriów Wzor-
cujących,  wynikające z ich działalności w procesach akre-
dytacji i nadzoru laboratoriów wzorcujących.

spotkania z auditorami działu ap

Do niedawna akredytowane la-
boratoria wzorcujące stosowały 
termin: najlepsza możliwość po-
miarowa - BMC (Best Measu-
rement Capability), natomiast 
krajowe instytucje metrologicz-
ne używały terminu: zdolność 
pomiarowa - CMC (Calibration 
and Measurement Capability). 
W obu przypadkach terminy po-
winny być rozumiane w ten sam 
sposób i oznaczać to samo. Jed-
nak w związku z tym, że zarówno 

w kraju, jak i zagranicą, czasami oba terminy były stosowane 
i interpretowane w różny sposób, podjęto decyzję o ich ujed-
noliceniu.

Dyskusje nad zmianą terminologii trwały od 2006 roku. 
W rezultacie, w marcu 2007 roku, w trakcie dwustronnego 
spotkania pomiędzy BIPM oraz ILAC, przedstawiciele ILAC 
wyrazili gotowość dobrowolnej rezygnacji ze stosowania ter-
minu BMC na korzyść harmonizacji stosowania terminu CMC. 
W kontekście dokumentu CIPM MRA (umowa o wzajemnym 
uznawaniu krajowych wzorców oraz świadectw wzorcowania 
i pomiaru, wydawanych przez krajowe instytucje metrologicz-
ne w poszczególnych krajach) i porozumienia ILAC MRA oraz 
w odniesieniu do wspólnej deklaracji CIPM-ILAC, uzgodniona 
została następująca definicja:

Ryszard Malesa 
Kierownik Działu Akredytacji 
Laboratoriów Wzorcujących 

cmc oznacza zdolność pomiarową, 
dostępną dla klientów w normalnych 
warunkach, która jest:

// opublikowana w bazie danych porównań kluczo-
wych bipm (kcdb) w ramach cipm mra lub

// opisana w zakresie akredytacji laboratorium, 
udzielonej przez sygnatariusza porozumienia 
iLaC	mra.

cmc stanowi, że pomiar lub wzorcowanie 
powinno być:

// wykonywane zgodnie z udokumentowaną pro-
cedurą oraz mieć wyznaczony budżet niepew-
ności

// wykonywane regularnie (w tym na wniosek lub 
w dogodnie zaplanowanym czasie w ciągu roku) 
oraz

// dostępne dla wszystkich klientów.
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W związku z rozwojem działalności akredytacyjnej oraz potrzebą reorganizacji PCA, podjęto decyzję o zatrudnieniu 
nowych osób. W ostatnim czasie przyjęto do pracy szesnastu nowych pracowników:

Nowi	PraCowNiCy	PCa

DZIAł IMIę I NAZWISKO

akredytacji laboratoriów badawczych

Marek Wilgos
Hanna Tugi
Anna Zajaczkowska
Katarzyna Kalinowska
Aneta Suchocka
Katarzyna Szymańska
Andrzej Kober
Kamila Skrzypczak-Zbiciak

rozwoju auditorów Agnieszka Dżoń

akredytacji jednostek certyfikujących i inspekcyjnych Katarzyna Hatowska 

akredytacji laboratoriów wzorcujących Grzegorz Bożyk

współpracy z auditorami Joanna Skurczyk
Paweł Kocyk

współpracy międzynarodowej i wydawnictw Kazimierz Zglejszewski 

organizacyjno-techniczny
Krzysztof Raczkowski
Aleksandra Wierzbicka
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oferta szkoleń otwartych TERMIN

1. System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika ds. jakości i kierownictwa 
technicznego. (PD-1) 

05-07.07.2010 r.
20-22.09.2010 r.
08-10.12.2010 r.

2. Audit wewnętrzny w laboratorium. (PD-2) 30-31.08.2010 r.
20-21.10.2010 r.

3. Droga do akredytacji PCA. Podstawowe elementy oceny PCA. Procedura akredytacji. (PD-3) 05.11.2010 r.

4. Struktura i system zarządzania w jednostce inspekcyjnej. (PD-5) 04-06.10.2010 r.

5. Doskonalenie system zarządzania w jednostce certyfikującej wyroby wg normy PN-EN 
45011:2000. (PD-6) 16-17.09.2010 r.

6. Szkolenie dla auditorów PCA prowadzących ocenę wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. 
(PD-7) 28-30.09.2010 r.

7. Audit wewnętrzny w jednostce inspekcyjnej. (PD-8) 29-30.11.2010 r.

8. Szkolenie dla auditorów wiodących PCA. (PD-9) 11-13.10.2010 r.

9. System zarządzania w jednostce certyfikującej osoby wg normy PN-EN ISO/IEC 17024:2004. 
(PD-10) 02-03.12.2010 r.

10. Doskonalenie systemu zarządzania w jednostce certyfikującej systemy zarządzania wg normy 
PN-EN ISO/IEC 17021:2007. (PD-11) 25-26.10.2010 r.

11. System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika ds. jakości i kierownictwa 
technicznego. Audit wewnętrzny w laboratorium. (PD-12)

22-25.06.2010 r.
19-22.07.2010 r.
23-26.08.2010 r.
22-25.11.2010 r.

zapowiedzi szkoleń doskonalących dla auditorów pca 

1. Ocena laboratoriów wykonujących badania mikrobiologiczne w zakresie niepewności pomiarów 
i zapewniania jakości wyników badań – spotkanie planowane jest na koniec roku

2. Ocena laboratoriów diagnostyki medycznej wg normy PN-EN ISO 15189 - II połowa roku

3.
Zapewnienie spójności pomiarowej i jakości w procesie pobierania próbek, postępowanie 
z obiektami badań w laboratorium – wymagania PN-EN ISO/IEC 17025, punkty 5.7 i 5.8) - II 
połowa roku

4. Doskonalenie procesów ocen w laboratoriach wzorcujących, m.in.: formułowanie zakresów 
akredytacji (przejście z BMC na CMC) -IV kwartał 2010 r.

5. Doskonalenie procesów ocen w obszarze jednostek inspekcyjnych, jednostek certyfikujących 
wyroby, jednostek certyfikujących systemy zarządzania i jednostek certyfikujących osoby

Informacje na temat aktualnie dostępnych szkoleń znajdują się na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

szkoLeNia	PCa	w	2010	r.
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// laboratoria badawcze: środowisko pracy, pobieranie pró-
bek do badań, akustyka, chemia, drgania, właściwości fi-
zyko-chemiczne, chemia, właściwości fizyczne, środowisko 
ogólne, mikrobiologia, techniki nieniszczące, mikrobiologia 
diagnostyczna, biologia, bezpieczeństwo użytkowania, 
elektryka, elektronika, kompatybilność elektromagnetycz-
na, odporność na narażenia mechaniczne i klimatyczne,

// weryfikatorzy GHG w sektorach: działalność energetyczna, 
hutnictwo i przemysł metalurgiczny, przemysł mineralny.

Jednocześnie, w tym samym okresie cofnięto 14 akredytacji dla 
laboratoriów badawczych, wygasły 2 akredytacje (dla laborato-
riów badawczych), zawieszono 2 akredytacje (1 dla weryfi-
katora EMAS, 1 dla weryfikatora GHG).  

kalendarz najbliższych spotkań organizacji międzynarodowych 
(ea, iaf i ilac), w których wezmą udział pracownicy pca

PCA jest piątą co do wielkości w Europie jednostką akredytu-
jącą pod względem liczby akredytowanych podmiotów. 
W grudniu 2009 roku zarejestrowanych było 1202 akredyto-
wanych jednostek oceniajacych zgodność.

W okresie od stycznia do maja 2010 r. w PCA udzielono 57 
nowych akredytacji (w tym 53 dla laboratoriów badawczych, 
2 dla laboratoriów wzorcujących, 2 dla weryfikatorów GHG) 
w następujących zakresach: 
// laboratoria wzorcujące: wielkości geometryczne, siła 

i moment siły,

DATA NAZWA KRAJ

15-16.09. komitet ea ds. laboratoriów sofia/ bułgaria 

21-22.09. grupa robocza ea ds. porównań międzylaboratoryjnych w zakresie badań Londyn/	wielka	brytania

28-29.09. komitet ea ds. ds. harmonizacji horyzontalnej miejsce nie potwierdzone

30.09. komitet ea ds. certyfikacji kopenhaga/ dania 

01.10. komitet ea ds. inspekcji kopenhaga/ dania 

6-7.10. komitet ea ds. wielostronnych porozumień słowenia/ lubljana

6-7.10. komitet ea ds. komunikacji i wydawnictw bruksela/ belgia 

24-25.11. zgromadzenie ogólne ea budva/ czarnogóra

20-29.10.
zgromadzenie ogólne iaf/ ilac 
komitet techniczny iaf
komitet ilac ds. akredytacji

szanghaj/ chiny

5-6.11. grupa robocza ds. porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowań zagrzeb/ chorwacja

wyDawCa:	
PoLskie	CeNtrum	akreDytaCji

01-382 Warszawa
ul. Szczotkarska 42
tel. + 48 22 355 70 00
fax + 48 22 355 70 18
e-mail: sekretariat@pca.gov.pl
www.pca.gov.pl

akredytacja w liczbach

REDAKCJA: 
Lucyna Olborska 
Małgorzata Olczak-Wąsik 
Małgorzata Tworek

Projekt:	
GRAFFITI -
Agencja Reklamowa




