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Szanowni Pañstwo!

Spotykamy siê na ³amach tego Informatora w czwartym
roku dzia³alnoœci PCA. Zgodnie z zasadami nadzoru jest to
czas odpowiedni do poddania siê ocenie. PCA, w ramach
procedury MLA, podda³o siê takiej ocenie. Dowodem na
potwierdzenie naszych kompetencji bêdzie wkrótce
podpisanie porozumienia o wzajemnym uznawaniu w ra-
mach EA. Zapewne zastanawiacie siê Pañstwo jakie zna-
czenie dla akredytowanych organizacji, a tak¿e ich Klientów
ma takie porozumienie.

Dziêki temu porozumieniu wyniki badañ, raporty oraz
certyfikaty wydawane przez akredytowane laboratoria, jed-
nostki certyfikuj¹ce i kontroluj¹ce bêd¹ akceptowane
i uznawane we wszystkich krajach europejskich, bêd¹cych
sygnatariuszami MLA. Porozumienie to jest sposobem na
zminimalizowanie barier handlowych, sposobem na elimi-
nacjê wielokrotnej oceny wyrobów, us³ug czy systemów
tych jednostek.

W Unii Europejskiej jakoœæ, ocena zgodnoœci i akredytacja
posiadaj¹ wysokie znaczenie - s³u¿¹ budowaniu zaufania
do wyrobu. W ostatnich latach wyraŸnie zauwa¿a siê
dynamiczny rozwój i wzrost znaczenia akredytacji. Korzyœci
z niej wynikaj¹ce dostrzegane s¹ nie tylko przez akredyto-
wane organizacje, ale tak¿e przez przemys³, rz¹d i konsu-
mentów. To w³aœnie konsumenci s¹ ostatecznymi odbiorca-
mi us³ug akredytowanych organizacji, a w konsekwencji
us³ug jednostek akredytuj¹cych. Coraz czêœciej akredytacja
odbierana jest jako procedura, dziêki której zostaje
zwiêkszone zaufanie do bezpieczeñstwa i jakoœci nabywa-
nych wyrobów i us³ug, a tak¿e jako narzêdzie do identyfi-
kacji i wyboru wiarygodnych dostawców w procesach oce-
ny zgodnoœci.

Znaczenie akredytacji jest tak¿e doceniane
w strukturach Unii Europejskiej. W niedawno zaa-
probowanej Decyzji Rady Unii Europejskiej
zosta³a podkreœlona natura akredytacji, jako
us³ugi w ramach ogólnego interesu gospodar-
czego. Zwrócono w niej uwagê na potrzebê
niezale¿nego dzia³ania oraz potrzebê ochrony
jednostek akredytuj¹cych przed konkurencj¹,
wymagaj¹c od Komisji ustanowienia polityki
globalnej w celu zwiêkszenia stosowania akre-
dytacji zarówno w obszarze regulowanym praw-
nie jak i dobrowolnym. Wa¿ne jest zatem
postrzeganie akredytacji przez tak znacz¹ce
instytucje europejskie jako dzia³alnoœci tworz¹-
cej wartoœæ dodan¹ dla ca³ego spo³eczeñstwa.

Podpisanie porozumienia MLA zamknie pewien
rozdzia³ w historii PCA, ale oczywiœcie nie zwolni
nas od ci¹g³ego doskonalenia funkcjonowania
organizacji, co bêdzie sprawdzane przez
ekspertów z EA w procesie nadzoru. Realizuj¹c
cele wynikaj¹ce z polityki jakoœci PCA liczymy
w dalszym ci¹gu na ¿yczliw¹ wspó³pracê
z naszymi Klientami.

Karol Hauptmann
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Polskie Centrum Akredytacji zosta³o powo³ane z dniem
1 stycznia 2001 r. na mocy ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r.
o systemie oceny zgodnoœci, akredytacji oraz zmianie
niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 489). Ustawa
ta da³a podstawy prawne do utworzenia i dzia³ania krajowej
jednostki akredytuj¹cej - Polskiego Centrum Akredytacji,
upowa¿nionej do akredytowania jednostek kontroluj¹cych,
jednostek certyfikuj¹cych (wyroby, systemy zarz¹dzania,
personel) oraz laboratoriów badawczych i pomiarowych.

Z dniem 1 stycznia 2003 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci (Dziennik
Ustaw Nr 166, poz. 1360), która jest podstaw¹ prawn¹
dzia³ania Polskiego Centrum Akredytacji. Ustawa wpro-
wadzi³a zmiany do statusu prawnego PCA i zasad jego
finansowania, z zachowaniem ci¹g³oœci dzia³ania. Zmiany
dotyczy³y m.in. zasad powo³ywania i odwo³ywania
dyrektora PCA, Rady do Spraw Akredytacji i Komitetu
Odwo³awczego.
Od 1 stycznia 2003 r. Polskie Centrum Akredytacji jest
pañstwow¹ osob¹ prawn¹ i prowadzi samodzieln¹
gospodarkê finansow¹ (bez dotacji pañstwowych).

W dniu 15 paŸdziernika 2003 r. wesz³a w ¿ycie Ustawa
z 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny
zgodnoœci (Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1652). Ustawa
ta wprowadzi³a zmiany dotycz¹ce terminu rozpatrywania
wniosku o udzielenie akredytacji, warunków cofniêcia
akredytacji oraz powo³ania i odwo³ania cz³onków Komitetu
Odwo³awczego.

Polskie Centrum Akredytacji jest zobowi¹zane informowaæ
ministrów i kierowników urzêdów centralnych, w³aœciwych
ze wzglêdu na przedmiot oceny zgodnoœci, o ograniczeniu,
zawieszeniu lub cofniêciu akredytacji jednostce notyfiko-
wanej.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym sys-
temie ekozarz¹dzania i audytu (EMAS) wpro-
wadzi³a kolejne zmiany dotycz¹ce dzia³alnoœci
PCA. Wed³ug tej ustawy do zakresu dzia³ania
Polskiego Centrum Akredytacji nale¿y w szcze-
gólnoœci:

1. akredytowanie jednostek certyfikuj¹cych lub
kontroluj¹cych, laboratoriów lub innych pod-
miotów przeprowadzaj¹cych oceny zgodno-
œci lub weryfikacje;

2. sprawowanie nadzoru nad akredytowanymi
jednostkami certyfikuj¹cymi lub kontrolu-
j¹cymi oraz akredytowanymi laboratoriami
lub innymi akredytowanymi podmiotami
przeprowadzaj¹cymi oceny zgodnoœci lub
weryfikacje, w zakresie przestrzegania przez
nie warunków akredytacji;

3. prowadzenie wykazu akredytowanych jedno-
stek certyfikuj¹cych lub kontroluj¹cych oraz
akredytowanych laboratoriów lub innych
akredytowanych podmiotów przeprowa-
dzaj¹cych oceny zgodnoœci lub weryfikacje;

4. organizowanie szkoleñ i prowadzenie dzia³al-
noœci wydawniczej w zakresie akredytacji.

Podstawy prawne
działania PCA

3 4

Polskie Centrum Akredytacji jest cz³onkiem
- organizacji zrzeszaj¹cej

krajowe jednostki akredytuj¹ce, prowadz¹ce procesy
akredytacji w nastêpuj¹cych obszarach oceny zgodnoœci:

wzorcowanie
badania
kontrola
certyfikacja systemów zarz¹dzania
certyfikacja wyrobów
certyfikacja osób
EMAS

EA dzia³a na podstawie Memorandum of Understanding
z Komisj¹ Europejsk¹ i pañstwami z grupy EFTA. Rol¹
cz³onków EA jest uzgadnianie wspólnej polityki dotycz¹cej
akredytacji, jak równie¿ dzia³alnoœæ na rzecz wzajemnego
uznawania, które jest osi¹gane poprzez podpisywanie

, czyli Porozumienia
o Wzajemnym Uznawaniu.

Podpisanie EA MLA oznacza, ¿e wyniki badañ, raporty oraz
certyfikaty wydawane przez akredytowane laboratoria,
jednostki certyfikuj¹ce i kontroluj¹ce bêd¹ uznawane we
wszystkich krajach europejskich bêd¹cych sygnatariuszami
EA MLA.

EA MLA jest wiêc sposobem na zminimalizowanie barier
handlowych, sposobem na zapewnienie jednolitego
poziomu kompetencji odpowiednich akredytowanych
jednostek, a tak¿e sposobem na eliminacjê potrzeby
wielokrotnej oceny wyrobów, us³ug czy systemów zarz¹-
dzania tych jednostek.

Jednostka akredytuj¹ca, aby podpisaæ porozumienie
EA MLA musi zostaæ oceniona przez innych cz³onków
EA MLA. PCA zosta³o poddane takiej ocenie. Wizyta wstêp-
na mia³a miejsce w listopadzie 2002 r., natomiast wizyta
oceniaj¹ca odby³a siê w dwóch turach. W sk³ad zespo³u

EA (European
co-operation for Accreditation)

EA Multilateral Agrement (EA MLA)

•
•
•
•
•
•
•

oceniaj¹cego wchodzili przedstawiciele euro-
pejskich jednostek akredytuj¹cych, zrzeszonych
w EA, takich jak: DAR/TGA z Niemiec, SNAS ze
S³owacji, INAB z Irlandii, SAS ze Szwajcarii,
SINCERT z W³och.

PCA oceniane by³o wg nastêpuj¹cych kryteriów:

PN-EN 45003:2000 System akredytacji labo-
ratoriów wzorcuj¹cych i badawczych. Wyma-
gania ogólne dotycz¹ce dzia³ania i uzna-
wania;
ISO/IEC TR 17010:1998 Wymagania ogólne
dotycz¹ce jednostek prowadz¹cych akredy-
tacjê jednostek kontrolnych;
PN-EN 45010:2000 Wymagania ogólne do-
tycz¹ce oceny i akredytacji jednostek certyfi-
kuj¹cych/rejestrujacych

oraz wg dokumentów interpretacyjnych EA.

Pierwsza czêœæ oceny PCA przez zespó³ EA
odby³a w dniach 15-19 grudnia 2003 roku.
Podczas auditu dokonano oceny systemu
jakoœci PCA, a tak¿e przeprowadzono obser-
wacje dzia³ania auditorów PCA u Klientów.
Obserwacj¹ by³y objête zespo³y audituj¹ce
jednostki certyfikuj¹ce wyroby oraz laboratoria
pomiarowe. Natomiast druga czêœæ oceny
zosta³a przeprowadzona w dniach od 2 do 6
lutego 2004 roku i dotyczy³a akredytacji jed-
nostek certyfikuj¹cych systemy zarz¹dzania,
jednostek certyfikuj¹cych wyroby, personel,
jednostek kontroluj¹cych oraz laboratoriów
badawczych.

Nie jest jeszcze znana konkretna data pod-
pisania EA MLA, poniewa¿ zgodnie z procedur¹
EA 2/02, musi zostaæ zakoñczony ca³y proces
oceny.

•

•

•

EA MLA
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PN-EN 45003:2000 System akredytacji labo-
ratoriów wzorcuj¹cych i badawczych. Wyma-
gania ogólne dotycz¹ce dzia³ania i uzna-
wania;
ISO/IEC TR 17010:1998 Wymagania ogólne
dotycz¹ce jednostek prowadz¹cych akredy-
tacjê jednostek kontrolnych;
PN-EN 45010:2000 Wymagania ogólne do-
tycz¹ce oceny i akredytacji jednostek certyfi-
kuj¹cych/rejestrujacych

oraz wg dokumentów interpretacyjnych EA.

Pierwsza czêœæ oceny PCA przez zespó³ EA
odby³a w dniach 15-19 grudnia 2003 roku.
Podczas auditu dokonano oceny systemu
jakoœci PCA, a tak¿e przeprowadzono obser-
wacje dzia³ania auditorów PCA u Klientów.
Obserwacj¹ by³y objête zespo³y audituj¹ce
jednostki certyfikuj¹ce wyroby oraz laboratoria
pomiarowe. Natomiast druga czêœæ oceny
zosta³a przeprowadzona w dniach od 2 do 6
lutego 2004 roku i dotyczy³a akredytacji jed-
nostek certyfikuj¹cych systemy zarz¹dzania,
jednostek certyfikuj¹cych wyroby, personel,
jednostek kontroluj¹cych oraz laboratoriów
badawczych.

Nie jest jeszcze znana konkretna data pod-
pisania EA MLA, poniewa¿ zgodnie z procedur¹
EA 2/02, musi zostaæ zakoñczony ca³y proces
oceny.

•

•

•

EA MLA



Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2001 (idt. z ISO/IEC
17025:1999) w punkcie 1.6 zawiera bezpoœrednie
odniesienie do ISO 9001 i ISO 9002 w nastêpuj¹cym
stwierdzeniu:

„Je¿eli laboratoria badawcze i wzorcuj¹ce spe³niaj¹ wy-
magania niniejszej normy miêdzynarodowej, to badania
i wzorcowania wykonuj¹ w systemie jakoœci, który spe³nia
tak¿e wymagania ISO 9001, wtedy gdy laboratoria s¹
zaanga¿owane w opracowywanie/rozwijanie nowych metod
i/lub opracowywanie programów badañ stanowi¹cych kom-
binacjê znormalizowanych i nieznormalizowanych metod
badañ i wzorcowañ oraz ISO 9002, wówczas gdy stosuj¹
tylko metody znormalizowane.”

W 2 punkcie ISO/IEC 17025:1999 zosta³y powo³ane normy
datowane (rok wydania 1994), które obecnie s¹ ju¿
nieaktualne i zosta³y zast¹pione przez ISO 9001:2000.
W zwi¹zku z tym pozostaje pytanie co dalej?

Od 2000 r. na forum miêdzynarodowym toczone s¹ dys-
kusje na temat kierunku nowelizacji normy ISO/IEC
17025:1999 oraz ewentualnych powi¹zañ z norm¹ ISO
9001:2000. Obie normy w swoim zakresie okreœlaj¹ wyma-
gania dla systemu zarz¹dzania jakoœci¹. Norma ISO/IEC
17025 stanowi podstawowe kryterium akredytacji labora-
toriów, zaœ ISO 9001:2000 stosowana jest w certyfikacji.
W tych dyskusjach wyraŸnie podkreœlane s¹ ró¿nice
pomiêdzy certyfikacj¹ i akredytacj¹. Akredytacja potwierdza
kompetencje techniczne laboratorium do wykonywania
okreœlonych badañ/wzorcowañ. Natomiast certyfikacja wg
ISO 9001:2000 ma na celu wykazanie zgodnoœci systemu
zarz¹dzania jakoœci¹ z wymaganiami tej normy.

Poni¿ej prezentujemy wypowiedŸ Rogera Brockway’a na
powy¿szy temat – t³umaczenie artyku³u opublikowanego
w UPDATE31, wydawnictwie brytyjskiej jednostki akredy-
tacyjnej - UKAS. Jest to równie¿ stanowisko EA przyjête na
Zgromadzeniu Ogólnym tej organizacji.

„Obecna wersja ISO/IEC 17025:1999 – normy dla
laboratoriów, na której opiera siê akredytacja –
odnosi siê do ISO 9001/2:1994 w zakresie
systemu jakoœci, czy te¿ wymagañ dotycz¹cych
zarz¹dzania (rozdzia³ 4). Sytuacja ta wynika
z dwóch powodów: po pierwsze wydawa³o siê
zasadne, aby w wypadku, w którym musia³ byæ
okreœlony system jakoœci, skorzystaæ z normy
ISO dla systemów jakoœci, czyli z ISO/IEC
9001/2. Po drugie, aby laboratoria dzia³aj¹ce
zgodnie z norm¹ ISO/IEC 17025 mog³y wykazaæ,
jeœli by³oby to wymagane, ¿e ich system jakoœci
jest równie¿ zgodny z ISO 9001/2, norm¹ lepiej
znan¹ dla tych, którzy ustalaj¹ specyfikacje
(punkt 1.6).

W praktyce to podejœcie nie sprawdzi³o siê.
ISO/IEC, wydaj¹c normê ISO/IEC 17025:1999
nalega³, aby dokonaæ jej przegl¹du w momencie
nowelizacji ISO 9001/2:1994. By³o wiadomo, ¿e
nast¹pi to poprzez publikacjê normy ISO
9001:2000. To spowodowa³o, ¿e rozpoczêto
prace nad nowelizacj¹ ISO/IEC 17025 zanim
œrodowisko laboratoryjne przyzwyczai³o siê do jej
stosowania.

Co najwa¿niejsze, formu³a z roku 1999 spowo-
dowa³a, ¿e oczekiwania zwi¹zane z pozycj¹
ISO/IEC 17025 nie by³y jasne. Przez odniesienia
do serii norm ISO 9000 - wersji z 1994 r., norma
sugeruje, ¿e laboratoria spe³niaj¹ce jej wyma-
gania, spe³niaj¹ równie¿ odpowiednie wymaga-
nia ISO 9001/2. To spowodowa³o, ¿e laboratoria
deklaruj¹ takie stanowisko w odpowiedzi na
zapotrzebowanie ze strony tych, którzy ustalaj¹
specyfikacje. Naturalnie, laboratoria chc¹ zacho-
waæ tê sytuacjê. W praktyce, obecny projekt
nowelizacji ISO/IEC 17025 nie zawiera du¿ych
zmian oraz wszystkich wymagañ ISO 9001:2000.

Tak wiêc klauzula w normie z 1999 r. pozwalaj¹ca na
deklarowanie zgodnoœci z ISO 9001/2 nie mo¿e byæ
utrzymana.

Wed³ug wielu osób, b³êdem by³o oparcie tak wielu za³o¿eñ
na powi¹zaniu obu norm. Pozwoli³o to laboratoriom,
zapytanym czy dzia³aj¹ zgodnie z norm¹ ISO 9001/2
twierdziæ, ¿e tak. Bardziej uczciwym podejœciem labora-
toriów - spe³niaj¹cych wymagania ISO/IEC 17025 i stoso-
wnie do tego akredytowanych - przy wykazaniu zgodnoœci
z ISO/IEC 9001/2 by³aby informacja, ¿e ISO/IEC 17025 jest
specyficzn¹ norm¹ dla nich, zawieraj¹c¹ odpowiednie
wymagania odnoœnie systemu jakoœci, specjalnie zapro-
jektowane dla laboratoriów. Laboratoria wype³niaj¹ce kwe-
stionariusze, w których jest pytanie o zgodnoœæ z ISO 9001
praktycznie nic nie trac¹, jeœli przekreœl¹ „ISO 9001” i wy-
jaœni¹, ¿e ISO 17025 jest dla nich norm¹ dotycz¹c¹ syste-
mu jakoœci. Specjaliœci bêd¹ to respektowaæ, a osoby nie
posiadaj¹ce doœwiadczenia bêd¹ raczej pod wra¿eniem.

Szkoda, ¿e system norm doprowadzi³ do stwo-
rzenia pozorów, ¿e zgodnoœæ z norm¹ w³aœciw¹
dla laboratoriów mog³aby byæ uznana za
zgodnoœæ z bardziej modn¹, lecz mniej istotn¹
w tym wypadku, norm¹ ISO 9001. Byæ mo¿e jest
to w³aœciwy czas dla wyraŸnego podkreœlenia
zalet ISO/IEC 17025 dla laboratoriów i akredytacji
w odniesieniu do bardziej ogólnej, pod wzglê-
dem systemu jakoœci, normy ISO 9001, jak rów-
nie¿ bardziej oczywistych i g³êbszych wymagañ
dotycz¹cych aspektów technicznych.

W dalszej perspektywie powinniœmy siê zastano-
wiæ, w jakim kierunku nale¿y rozwijaæ ISO/IEC
17025. Czy przy kolejnej zmianie w pe³ni w³¹czyæ
ISO 9001, byæ mo¿e poprzez proste odes³anie
do tej normy, z wykorzystaniem wymagañ w za-
kresie systemu zarz¹dzania jakoœci¹, zamiast
powtórnie wymyœlaæ ko³o i umo¿liwiæ akredyto-
wanym laboratoriom deklarowanie zgodnoœci
z obiema normami, czy te¿ jest powód ku temu,
aby zachowaæ swoje w³asne wymagania syste-
mu zarz¹dzania jakoœci¹ bez odniesienia do
ISO 9001? Pierwszy sposób jest sprawdzany
przy opracowywaniu ISO/IEC 17021 - projektu
nowej normy dla jednostek certyfikuj¹cych
systemy zarz¹dzania, podczas gdy projekt
ISO/IEC 17011 - nowej normy dla jednostek akre-
dytuj¹cych, zawiera „samodzielne” podejœcie do
systemu zarz¹dzania.

Decyzja ISO i IEC, a nie samego œrodowiska
akredytacyjnego lub laboratoryjnego, bêdzie
koñcowym rozwi¹zaniem dla ka¿dej z norm.”

ISO/IEC 17025 – problem
z odniesieniem do ISO 9001
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ISO/IEC DIS 17021
Ocena zgodnoœci – Ogólne wymagania dla jednostek oceniaj¹cych i certyfikuj¹cych
systemy zarz¹dzania (Conformity assessment - General requirements for bodies
providing assessment and certification for management systems )2)

87

Zmiany norm i dokumentów
interpretacyjnych EA, IAF i ILAC
w obszarze oceny zgodności

Na prze³omie lat 2003/2004 ukaza³y siê nastêpuj¹ce
polskie normy z obszaru oceny zgodnoœci:

• PN-EN ISO/IEC 17024:2003(U) Ocena zgodnoœci.
Ogólne wymagania dotycz¹ce jednostek certyfikuj¹cych
osoby - zast¹pi³a normê PN-EN 45013:1993;

• PN-EN ISO 10012:2004 Systemy zarz¹dzania pomia-
rami. Wymagania dotycz¹ce procesów pomiarowych -
zast¹pi³a obowi¹zuj¹ce wczeœniej:
- PN-ISO 10012-1:1998/Ap1:2001 – Wymagania doty-
cz¹ce zapewnienia jakoœci wyposa¿enia pomiaro-
wego. System potwierdzania metrologicznego wypo-
sa¿enia pomiarowego,

- PN-ISO 10012-2:2002 – Zapewnienie jakoœci wypo-
sa¿enia pomiarowego. Czêœæ 2: Wytyczne do stero-
wania procesami pomiarowymi;

• PN-EN 18001:2004 Systemy zarz¹dzania bezpieczeñ-
stwem i higien¹ pracy. Wymagania. Norma ta zast¹-
pi³a PN-EN 18001:1999 i uwzglêdnia postanowienia
dokumentu Miêdzynarodowej Organizacji Pracy
pt. "Guidelines on occupational safety and health
management systems" (ILO-OSH 2001).

Kolejne normy miêdzynarodowe z zakresu oceny zgod-
noœci s¹ w trakcie opracowywania. W tabeli nr 1 znajduj¹
siê informacje o projektach dokumentów opracowywanych
przez Komitet ds. Oceny Zgodnoœci – ISO/CASCO .

• PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotycz¹ce audito-
wania systemów zarz¹dzania jakoœci¹ i/lub zarz¹dzania
œrodowiskowego - zast¹pi³a polskie normy PN-ISO
10011-1:1994, 10011-2:1994 i 10011-3:1994 oraz normy
PN-EN ISO 14010:1998, PN-EN ISO 14011:1998 i PN-
EN ISO 14012:1998;

1)

1)www.iso.org

Wytyczne w obszarze jednostek akredytu-
j¹cych

Wytyczne w obszarze jednostek certyfiku-
j¹cych

Grupa robocza dzia³aj¹ca przy IAF opracowa³a
„Wytyczne dotycz¹ce wdro¿enia Przewodnika
ISO/IEC Nr 61” IAF GD1:2003, które zosta³y
przyjête przez cz³onków IAF w listopadzie 2003 r.
oraz cz³onków EA w grudniu 2003 r. (EA-3/08
rev.03). Jednostki akredytuj¹ce zosta³y zobligo-
wane do spe³nienia niniejszych wytycznych do
1 listopada 2004 r. Celem tego dokumentu jest
udzielenie wyjaœnieñ dla ujednolicenia podejœcia
do normy EN 45010:1998 w obszarze akredytacji
jednostek certyfikuj¹cych.

W listopadzie 2003 roku IAF opublikowa³o:
• „Wytyczne odnoœnie stosowania Przewo-

dnika ISO/IEC 62” (IAF GD2:2003) - przyjête
przez EA w dokumencie EA-7/01 (rev02);

• „Wytyczne dla akredytacji jednostek certyfi-
kuj¹cych systemy zarz¹dzania œrodowisko-
wego - Przewodnik ISO/IEC 66” (IAF
GD6:2003) - przyjête przez EA w dokumencie
EA-7/02 (rev04).

Celem opracowania tych dokumentów by³o
dostarczenie wyjaœnieñ zapewniaj¹cych jednolite
na ca³ym forum miêdzynarodowym stosowanie
Przewodnika ISO/IEC Nr 66 oraz Przewodnika
ISO/IEC Nr 62 przez jednostki akredytuj¹ce,
auditorów oraz jednostki certyfikuj¹ce (odpowie-
dnio dla QMS lub EMS) przygotowuj¹ce siê do
akredytacji i akredytowane. W przypadkach
w¹tpliwoœci dotycz¹cych wdro¿enia tego
dokumentu ustalono, ¿e jednostki akredytuj¹ce
bêd¹ rozs¹dzaæ nierozwi¹zane kwestie.

tabela nr 1

Projekt

ISO/IEC DGuide 28
Ocena zgodnoœci – Wytyczne dot. systemu certyfikacji wyrobów przez trzeci¹ stronê
(Conformity assessment - Guidance on a third-party certification system for products)

ISO/IEC DGuide 53
Ocena zgodnoœci – Wytyczne do stosowania systemu jakoœci w organizacjach przy
ceryfikacji wyrobów (Conformity assessment - Guidance on the use of an organization's
quality system in product certification)

ISO/IEC DGuide 60 Kodeks dobrej praktyki w ocenie zgodnoœci
(Code of good practice for conformity assessment)

ISO/IEC DGuide 67 Ocena zgodnoœci – Podstawy certyfikacji wyrobów
(Conformity assessment - Fundamentals of product certification)

ISO/IEC FDIS 17000 Ocena zgodnoœci – S³ownictwo i ogólne zasady (Conformity assessment -
- Vocabulary and general principles)

ISO/IEC WD PAS 17001 Ocena zgodnoœci – Bezstronnoœæ i jednostki zwi¹zane – Zasady i wymagania
(Conformity assessment - Impartiality and related bodies - Principles and requirements)

ISO PRF PAS 17002
Ocena zgodnoœci – Poufnoœæ - Zasady i wymagania (Conformity assessment
- Confidentiality - Principles and requirements)

ISO PRF PAS 17003 Ocena zgodnoœci – Skargi i odwo³ania - Zasady i wymagania (Conformity assessment
- Complaints and appeals - Principles and requirements)

ISO/IEC DIS 17025 Ogólne wymagania dotycz¹ce kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujacych
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

ISO/IEC
17025:1999/DAmd 1

ISO/IEC DIS 17040
Ogólne wymagania dotycz¹ce wzajemnych ocen jednostek dzia³aj¹cych w obszarze
oceny zgodnoœci oraz jednostek akredytuj¹cych (General requirements for peer
assessment of conformity assessment bodies and accreditation bodies)

ISO/IEC FDIS 17050-1
Ocena zgodnoœci – Deklaracja zgodnoœci dostawcy – Czêœæ 1: Ogólne wymagania
(Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity -
- Part 1: General requirements)

ISO/IEC FDIS 17050-2 Ocena zgodnoœci – Deklaracja zgodnoœci dostawcy – Czêœæ 2: Dokumentacja zwi¹zana
(Conformity Assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 2:
Supporting documentation)

2)zast¹pi EN 45012 i Przewodniki ISO/IEC nr 62 i 66.



ISO/IEC DIS 17021
Ocena zgodnoœci – Ogólne wymagania dla jednostek oceniaj¹cych i certyfikuj¹cych
systemy zarz¹dzania (Conformity assessment - General requirements for bodies
providing assessment and certification for management systems )2)
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Zmiany norm i dokumentów
interpretacyjnych EA, IAF i ILAC
w obszarze oceny zgodności

Na prze³omie lat 2003/2004 ukaza³y siê nastêpuj¹ce
polskie normy z obszaru oceny zgodnoœci:

• PN-EN ISO/IEC 17024:2003(U) Ocena zgodnoœci.
Ogólne wymagania dotycz¹ce jednostek certyfikuj¹cych
osoby - zast¹pi³a normê PN-EN 45013:1993;

• PN-EN ISO 10012:2004 Systemy zarz¹dzania pomia-
rami. Wymagania dotycz¹ce procesów pomiarowych -
zast¹pi³a obowi¹zuj¹ce wczeœniej:
- PN-ISO 10012-1:1998/Ap1:2001 – Wymagania doty-
cz¹ce zapewnienia jakoœci wyposa¿enia pomiaro-
wego. System potwierdzania metrologicznego wypo-
sa¿enia pomiarowego,

- PN-ISO 10012-2:2002 – Zapewnienie jakoœci wypo-
sa¿enia pomiarowego. Czêœæ 2: Wytyczne do stero-
wania procesami pomiarowymi;

• PN-EN 18001:2004 Systemy zarz¹dzania bezpieczeñ-
stwem i higien¹ pracy. Wymagania. Norma ta zast¹-
pi³a PN-EN 18001:1999 i uwzglêdnia postanowienia
dokumentu Miêdzynarodowej Organizacji Pracy
pt. "Guidelines on occupational safety and health
management systems" (ILO-OSH 2001).

Kolejne normy miêdzynarodowe z zakresu oceny zgod-
noœci s¹ w trakcie opracowywania. W tabeli nr 1 znajduj¹
siê informacje o projektach dokumentów opracowywanych
przez Komitet ds. Oceny Zgodnoœci – ISO/CASCO .

• PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotycz¹ce audito-
wania systemów zarz¹dzania jakoœci¹ i/lub zarz¹dzania
œrodowiskowego - zast¹pi³a polskie normy PN-ISO
10011-1:1994, 10011-2:1994 i 10011-3:1994 oraz normy
PN-EN ISO 14010:1998, PN-EN ISO 14011:1998 i PN-
EN ISO 14012:1998;

1)

1)www.iso.org

Wytyczne w obszarze jednostek akredytu-
j¹cych

Wytyczne w obszarze jednostek certyfiku-
j¹cych

Grupa robocza dzia³aj¹ca przy IAF opracowa³a
„Wytyczne dotycz¹ce wdro¿enia Przewodnika
ISO/IEC Nr 61” IAF GD1:2003, które zosta³y
przyjête przez cz³onków IAF w listopadzie 2003 r.
oraz cz³onków EA w grudniu 2003 r. (EA-3/08
rev.03). Jednostki akredytuj¹ce zosta³y zobligo-
wane do spe³nienia niniejszych wytycznych do
1 listopada 2004 r. Celem tego dokumentu jest
udzielenie wyjaœnieñ dla ujednolicenia podejœcia
do normy EN 45010:1998 w obszarze akredytacji
jednostek certyfikuj¹cych.

W listopadzie 2003 roku IAF opublikowa³o:
• „Wytyczne odnoœnie stosowania Przewo-

dnika ISO/IEC 62” (IAF GD2:2003) - przyjête
przez EA w dokumencie EA-7/01 (rev02);

• „Wytyczne dla akredytacji jednostek certyfi-
kuj¹cych systemy zarz¹dzania œrodowisko-
wego - Przewodnik ISO/IEC 66” (IAF
GD6:2003) - przyjête przez EA w dokumencie
EA-7/02 (rev04).

Celem opracowania tych dokumentów by³o
dostarczenie wyjaœnieñ zapewniaj¹cych jednolite
na ca³ym forum miêdzynarodowym stosowanie
Przewodnika ISO/IEC Nr 66 oraz Przewodnika
ISO/IEC Nr 62 przez jednostki akredytuj¹ce,
auditorów oraz jednostki certyfikuj¹ce (odpowie-
dnio dla QMS lub EMS) przygotowuj¹ce siê do
akredytacji i akredytowane. W przypadkach
w¹tpliwoœci dotycz¹cych wdro¿enia tego
dokumentu ustalono, ¿e jednostki akredytuj¹ce
bêd¹ rozs¹dzaæ nierozwi¹zane kwestie.

tabela nr 1

Projekt

ISO/IEC DGuide 28
Ocena zgodnoœci – Wytyczne dot. systemu certyfikacji wyrobów przez trzeci¹ stronê
(Conformity assessment - Guidance on a third-party certification system for products)

ISO/IEC DGuide 53
Ocena zgodnoœci – Wytyczne do stosowania systemu jakoœci w organizacjach przy
ceryfikacji wyrobów (Conformity assessment - Guidance on the use of an organization's
quality system in product certification)

ISO/IEC DGuide 60 Kodeks dobrej praktyki w ocenie zgodnoœci
(Code of good practice for conformity assessment)

ISO/IEC DGuide 67 Ocena zgodnoœci – Podstawy certyfikacji wyrobów
(Conformity assessment - Fundamentals of product certification)

ISO/IEC FDIS 17000 Ocena zgodnoœci – S³ownictwo i ogólne zasady (Conformity assessment -
- Vocabulary and general principles)

ISO/IEC WD PAS 17001 Ocena zgodnoœci – Bezstronnoœæ i jednostki zwi¹zane – Zasady i wymagania
(Conformity assessment - Impartiality and related bodies - Principles and requirements)

ISO PRF PAS 17002
Ocena zgodnoœci – Poufnoœæ - Zasady i wymagania (Conformity assessment
- Confidentiality - Principles and requirements)

ISO PRF PAS 17003 Ocena zgodnoœci – Skargi i odwo³ania - Zasady i wymagania (Conformity assessment
- Complaints and appeals - Principles and requirements)

ISO/IEC DIS 17025 Ogólne wymagania dotycz¹ce kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujacych
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

ISO/IEC
17025:1999/DAmd 1

ISO/IEC DIS 17040
Ogólne wymagania dotycz¹ce wzajemnych ocen jednostek dzia³aj¹cych w obszarze
oceny zgodnoœci oraz jednostek akredytuj¹cych (General requirements for peer
assessment of conformity assessment bodies and accreditation bodies)

ISO/IEC FDIS 17050-1
Ocena zgodnoœci – Deklaracja zgodnoœci dostawcy – Czêœæ 1: Ogólne wymagania
(Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity -
- Part 1: General requirements)

ISO/IEC FDIS 17050-2 Ocena zgodnoœci – Deklaracja zgodnoœci dostawcy – Czêœæ 2: Dokumentacja zwi¹zana
(Conformity Assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 2:
Supporting documentation)

2)zast¹pi EN 45012 i Przewodniki ISO/IEC nr 62 i 66.



PCA planuje przet³umaczenie i opublikowanie tych
wytycznych, które zast¹pi¹ aktualne wydania dokumentów
DAC-02 oraz DAC-02/66.

W ramach EA opracowano nastêpuj¹ce wytyczne:

• EA-4/09 (rev.01) Akredytacja laboratoriów badawczych -
sensorycznych - Accreditation for Sensory Testing
Laboratories (wczeœniejszy EAL-G16).
Dokument ten zawiera szczegó³owe wytyczne
interpretuj¹ce normê EN ISO/IEC 17025:2000 dla
laboratoriów, które prowadz¹ badania sensoryczne.
Zawiera on specyficzne wytyczne odnoœnie akredytacji
laboratoriów badawczych sensorycznych i jest
skierowany zarówno do auditorów, jak i laboratoriów
badawczych akredytowanych i przygotowuj¹cych siê do
akredytacji. Dokument ten opracowany zosta³ przez
Grupê Robocz¹ ds. Badañ ¯ywnoœci dzia³aj¹c¹ przy
Komitecie EA ds. Laboratoriów (EA Laboratory
Committee Food Testing Task Force).

• EA-4/14 (rev.00) Wybór i stosowanie materia³ów
odniesienia - The Selection and Use of Reference
Materials
Celem tego dokumentu jest dostarczenie krótkich,
prostych i przyjaznych wytycznych dla laboratoriów,
jednostek akredytuj¹cych i certyfikuj¹cych. Dokument
ten odnosi siê g³ównie do definicji ISO oraz VIM, a tak¿e
przywo³uje szereg szczegó³owych i podstawowych
dokumentów zajmuj¹cych siê tematyk¹ materia³ów
odniesienia. Dokument ten jest oparty na wymaganiach
dotycz¹cych badañ chemicznych. Mo¿liwe jest
wykorzystanie go równie¿ w innych obszarach badañ.

Wytyczne w obszarze laboratoriów

• EA-4/15 (rev.00) Akredytacja jednostek
przeprowadzaj¹cych badania nieniszcz¹ce -
Accreditation for Bodies Performing Non-
Destructive Testing.
Publikacja ta zawiera szczegó³owe wytyczne
dla akredytowanych i wnioskuj¹cych o akre-
dytacjê organizacji prowadz¹cych badania
nieniszcz¹ce dla celów badawczych lub
kontrolnych, stosuj¹cych metody:
- pr¹dów wirowych;
- penetracyjn¹;
- magnetyczno-proszkow¹;
- radiograficzn¹;
- ultradŸwiêkow¹.

• EA-4/16 (rev.00) Wytyczne EA w zakresie
wyra¿ania niepewnoœci w badaniach iloœ-
ciowych - EA Guidelines on the Expression of
Uncertainty in Quantitative Testing.
Wytyczne, we wstêpie, wskazuj¹ „Wyra¿anie
niepewnoœci pomiarów – przewodnik” (GUM -
Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement) jako podstawowy dokument
dotycz¹cy niepewnoœci pomiarów. Ma on
zastosowanie równie¿ w badaniach mimo
istniej¹cych ró¿nic pomiêdzy procedurami
pomiarowymi i badawczymi. Specyfika
niektórych procedur badawczych mo¿e po-
wodowaæ trudnoœci w stosowaniu tego prze-
wodnika wprost, st¹d w wytycznych zawarto
wskazówki jak postêpowaæ w takich sytu-
acjach. Dokument EA-4/16 zawiera wytyczne
dla oceny niepewnoœci w badaniach iloœcio-
wych. Ka¿de badanie uwzglêdniaj¹ce okre-
œlenie liczbowej wartoœci wielkoœci mierzo-
nych lub cech badanych zwane jest bada-
niem iloœciowym.

Do oceny niepewnoœci we wzorcowaniu ma zastoso-
wanie przede wszystkim dokument EA-4/02 Wyra¿anie
niepewnoœci pomiaru przy wzorcowaniu (Expression of
the Uncertainty of Measurement in Calibration).
Dokument EA-4/16 nie podaje sposobów wykorzystania
niepewnoœci w ocenie zgodnoœci natomiast porusza
nastêpuj¹ce zagadnienia:
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• politykê wspólnie wypracowan¹ przez
EUROLAB, EURACHEM i EA;

• krótkie streszczenie przewodnika GUM;
• podsumowanie istniej¹cych wymagañ normy

ISO/IEC 17025:1999;
• strategiê wdro¿enia oceny niepewnoœci;
• problemy zwi¹zane z ocen¹ niepewnoœci

w badaniach;
• zastosowanie walidacji i danych dotycz¹cych

przeprowadzonych badañ podczas oceny
niepewnoœci w badaniach;

• wymagania EA odnoœnie raportowania
wyników pomiarów;

• wytyczne odnoœnie wdro¿enia niepewnoœci
w badaniach;

• korzyœci z podawania niepewnoœci w wy-
nikach badañ iloœciowych.

Dokument ten ma zostaæ wdro¿ony w listopadzie
2004 r.

W 2003 r. Komitet ds. Inspekcji przy EA (EA
Inspection Committee) dokona³ rewizji drugiego
wydania Wytycznych EA odnoœnie wdro¿enia EN
45004. Zmiana dotyczy³a tylko wytycznych do
punktu normy 4.2.1 (jednostki typu A). Dokument
ten ma zostaæ wdro¿ony w listopadzie 2004 r.
PCA planuje aktualizacjê dokumentu DAK-01,
który zawiera t³umaczenie tych wytycznych.

Wytyczne w obszarze jednostek kontroluj¹-
cych

opracowa³a Ma³gorzata Tworek
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opracowa³a Ma³gorzata Tworek
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Akredytacja jednostek certyfikujących
osoby w odniesieniu do
PN-EN ISO/IEC 17024:2003(U)

W 2003 roku ukaza³a siê norma PN-EN ISO/IEC
17024:2003(U) Ocena zgodnoœci. Ogólne wymagania
dotycz¹ce jednostek certyfikuj¹cych osoby, która zast¹pi³a
normê PN-EN 45013:1993. Norma ta zosta³a wprowadzona
do zbioru Polskich Norm metod¹ uznania, w oryginalnej
wersji jêzykowej.

Poprzednia norma europejska EN 45013:1989 by³a ju¿
ostatni¹ czekaj¹c¹ na nowelizacjê norm¹ z pierwotnej serii
EN 45000. By³a tak¿e jedyn¹, która nie mia³a odpowiednika
w dokumentach miêdzynarodowych ISO (Przewodnikach,
Normach Miêdzynarodowych, Raportach Technicznych
wydawanych przez Komitet ds. Oceny Zgodnoœci –
ISO/CASCO). Tym samym dobieg³a koñca wieloletnia
„dwutorowoœæ” w dokumentach dotycz¹cych oceny zgod-
noœci. Œcis³a wspó³praca europejskich i miêdzynarodowych
organizacji normalizacyjnych, zapocz¹tkowana w 1999 r.
jednoczesnym wydaniem identycznych norm dotycz¹cych
laboratoriów: miêdzynarodowej ISO/IEC 17025 i europej-
skiej EN ISO/IEC 17025, powinna niebawem uczyniæ zbê-
dnymi k³opotliwe „tabele równowa¿ników” pokazuj¹ce, jaka
norma europejska serii EN 45000 odpowiada jakiemu
dokumentowi wydanemu przez ISO/CASCO.

Przestarza³oœæ poprzedniej normy spowodowa³a, ¿e wpro-
wadzone zmiany s¹ doœæ znacz¹ce. Przede wszystkim
wymagania ogólne oraz wymagania odnoœnie struktury
organizacyjnej jednostki certyfikuj¹cej osoby zosta³y dosto-
sowane do wymagañ zawartych w normach dotycz¹cych
innych jednostek certyfikuj¹cych (np. wyroby, systemy za-
rz¹dzania). Natomiast wymagania dotycz¹ce systemu
zarz¹dzania (poprzednio systemu jakoœci) zosta³y sformu-
³owane bardziej ogólnie, choæ zawieraj¹ wszystkie istotne
elementy. Wskazówk¹, jakie podejœcie zastosowaæ przy
dostosowywaniu systemu zarz¹dzania jednostki do wyma-
gañ nowej normy, jest zawarta w niej uwaga, ¿e jednym ze
sposobów jest system oparty na ISO 9001:2000 uwzglê-
dniaj¹cy wszystkie wymagania normy ISO/IEC 17024.

Najwa¿niejsze zmiany dotycz¹ wymagañ
nt. opracowywania i utrzymywania programów
certyfikacji i wi¹¿¹cej siê z tym roli komitetu
programowego. Oprócz wymagañ nowa norma
zawiera tak¿e wskazówki dotycz¹ce opracowy-
wania i utrzymywania programu certyfikacji osób,
zawarte w za³¹czniku A (informacyjnym).

W odpowiedzi na ukazanie siê tej normy IAF
opracowa³ i przyj¹³ do stosowania wœród swoich
cz³onków „Wytyczne IAF do stosowania normy
ISO/IEC 17024”. IAF okreœli³ równie¿ termin
wdro¿enia nowej normy przez akredytowane
jednostki. Termin ten up³ywa w kwietniu 2005 r.

Od 2 lipca 2004 r. audity w nadzorze s¹ pro-
wadzone wg normy PN-EN ISO/IEC 17024
(U):2003 do czasu ukazania siê jej polskiej
wersji, która bêdzie stanowiæ podstawowe kry-
terium oceny jednostek certyfikuj¹cych osoby.

Wszystkie procesy nadzoru zwi¹zane z przej-
œciem na now¹ normê musz¹ zakoñczyæ siê
przed 1 kwietnia 2005 r. Oznacza to, ¿e przed
tym terminem musz¹ byæ podjête decyzje
o udzieleniu akredytacji na now¹ normê.

opracowa³a Barbara Mêdrzycka

Nowa norma auditowa
PN-EN ISO 19011:2003

Norma „Wytyczne dotycz¹ce audito-
wania systemów zarz¹dzania jakoœci¹ i/lub zarz¹dzania
œrodowiskowego” zosta³a wprowadzona do zbioru Polskich
Norm w 2003 r. PN-EN ISO 19011:2003 zast¹pi³a polskie
normy PN-ISO 10011-1:1994, 10011-2:1994 i 10011-3:1994
oraz normy PN-EN ISO 14010:1998, PN-EN ISO
14011:1998 i PN-EN ISO 14012:1998.

Dostosowanie siê do wytycznych zawartych w nowej
normie jest obowi¹zkowe dla jednostek certyfikuj¹cych
systemy zarz¹dzania, dla których audit jest podstawowym
narzêdziem oceny tych systemów. W listopadzie 2004 r.
up³ywa okreœlony przez IAF/EA termin wdro¿enia nowej
normy przez te jednostki. Nowa norma nie wprowadza
zasadniczych zmian do podstaw i procedur auditowania,
zawiera natomiast wiele uœciœleñ, wytycznych i wskazówek
wynikaj¹cych z wieloletnich doœwiadczeñ. Akredytowane
i ubiegaj¹ce siê o akredytacjê jednostki certyfikuj¹ce
wyroby, osoby, jednostki kontroluj¹ce czy laboratoria
powinny tak¿e zainteresowaæ siê now¹ norm¹, szczególnie
tymi jej czêœciami, które zawieraj¹ wytyczne dotycz¹ce
tworzenia i sta³ego doskonalenia programu auditu (seria
auditów wewnêtrznych jest wymieniona w normie jako
przyk³ad takiego programu) oraz wytyczne dotycz¹ce
wymagañ stawianych auditorom wewnêtrznym i metod
oceny spe³nienia tych wymagañ.

PN-EN ISO 19011:2003 jest wspólnym dokumentem
dotycz¹cym auditowania systemów zarz¹dzania jakoœci¹
i systemów zarz¹dzania œrodowiskowego, które coraz
czêœciej s¹ w organizacjach zintegrowane. Dlatego te¿
w normie zwraca siê uwagê na audity po³¹czone –
jednoczesne auditowanie systemu zarz¹dzania jakoœci¹
i œrodowiskowego. Problemy zwi¹zane z auditami
œrodowiskowymi znajduj¹ tak¿e odbicie w rozdziale
dotycz¹cym kwalifikacji auditorów. Norma nie ogranicza siê
jednak do auditowania tylko dwóch powy¿szych systemów.
Zgodnie z informacjami zawartymi we „Wprowadzeniu”
mo¿na j¹ stosowaæ do auditowania innych systemów,
stosuj¹c jedynie inne kryteria auditu i dostosowuj¹c

EN ISO 19011:2002 odpowiednio wymagania stawiane auditorom lub
zespo³owi audituj¹cemu.

Nowa norma nie jest podzielona na arkusze.
Poszczególnym arkuszom normy PN-ISO 10011-
1,2,3 odpowiadaj¹ rozdzia³y 6, 7 i 5 nowej normy.
Zmiana kolejnoœci odpowiedników nie jest
przypadkowa - zarz¹dzanie programami auditów
jest w nowej normie zagadnieniem pierwszopla-
nowym. W nowej normie znajduj¹ wyraŸne
odzwierciedlenie podejœcie procesowe i sta³e
doskonalenie wchodz¹ce w sk³ad podstawowych
zasad nowoczesnych systemów zarz¹dzania.
Audit zosta³ zdefiniowany jako proces, od
zainicjowania do rozes³ania zatwierdzonego
raportu (to, co potocznie nazywamy auditem
zosta³o okreœlone jako dzia³ania auditowe na
miejscu). Ustalenia z auditu (wynik oceny
dowodów z auditu w stosunku do kryteriów
auditu) mog¹ wskazywaæ na zgodnoœæ albo
niezgodnoœæ z kryteriami auditu lub na mo¿li-
woœæ doskonalenia, które jest szczególnie istotne
w auditach wewnêtrznych. Raport z auditu zaleca
siê poddaæ przegl¹dowi i zatwierdziæ przed jego
rozpowszechnieniem, zgodnie z procedurami
obowi¹zuj¹cymi w danym programie auditów.
Raport podaje wszystkie ustalenia i wnioski
z auditu.

Norma zawiera kilka diagramów, u³atwiaj¹cych
zrozumienie treœci i - co istotne - ujête ramk¹
wskazówki praktyczne do poszczególnych
elementów normy.

opracowa³a Barbara Mêdrzycka
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Akredytacja jednostek certyfikujących
osoby w odniesieniu do
PN-EN ISO/IEC 17024:2003(U)
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„dwutorowoœæ” w dokumentach dotycz¹cych oceny zgod-
noœci. Œcis³a wspó³praca europejskich i miêdzynarodowych
organizacji normalizacyjnych, zapocz¹tkowana w 1999 r.
jednoczesnym wydaniem identycznych norm dotycz¹cych
laboratoriów: miêdzynarodowej ISO/IEC 17025 i europej-
skiej EN ISO/IEC 17025, powinna niebawem uczyniæ zbê-
dnymi k³opotliwe „tabele równowa¿ników” pokazuj¹ce, jaka
norma europejska serii EN 45000 odpowiada jakiemu
dokumentowi wydanemu przez ISO/CASCO.

Przestarza³oœæ poprzedniej normy spowodowa³a, ¿e wpro-
wadzone zmiany s¹ doœæ znacz¹ce. Przede wszystkim
wymagania ogólne oraz wymagania odnoœnie struktury
organizacyjnej jednostki certyfikuj¹cej osoby zosta³y dosto-
sowane do wymagañ zawartych w normach dotycz¹cych
innych jednostek certyfikuj¹cych (np. wyroby, systemy za-
rz¹dzania). Natomiast wymagania dotycz¹ce systemu
zarz¹dzania (poprzednio systemu jakoœci) zosta³y sformu-
³owane bardziej ogólnie, choæ zawieraj¹ wszystkie istotne
elementy. Wskazówk¹, jakie podejœcie zastosowaæ przy
dostosowywaniu systemu zarz¹dzania jednostki do wyma-
gañ nowej normy, jest zawarta w niej uwaga, ¿e jednym ze
sposobów jest system oparty na ISO 9001:2000 uwzglê-
dniaj¹cy wszystkie wymagania normy ISO/IEC 17024.

Najwa¿niejsze zmiany dotycz¹ wymagañ
nt. opracowywania i utrzymywania programów
certyfikacji i wi¹¿¹cej siê z tym roli komitetu
programowego. Oprócz wymagañ nowa norma
zawiera tak¿e wskazówki dotycz¹ce opracowy-
wania i utrzymywania programu certyfikacji osób,
zawarte w za³¹czniku A (informacyjnym).

W odpowiedzi na ukazanie siê tej normy IAF
opracowa³ i przyj¹³ do stosowania wœród swoich
cz³onków „Wytyczne IAF do stosowania normy
ISO/IEC 17024”. IAF okreœli³ równie¿ termin
wdro¿enia nowej normy przez akredytowane
jednostki. Termin ten up³ywa w kwietniu 2005 r.

Od 2 lipca 2004 r. audity w nadzorze s¹ pro-
wadzone wg normy PN-EN ISO/IEC 17024
(U):2003 do czasu ukazania siê jej polskiej
wersji, która bêdzie stanowiæ podstawowe kry-
terium oceny jednostek certyfikuj¹cych osoby.

Wszystkie procesy nadzoru zwi¹zane z przej-
œciem na now¹ normê musz¹ zakoñczyæ siê
przed 1 kwietnia 2005 r. Oznacza to, ¿e przed
tym terminem musz¹ byæ podjête decyzje
o udzieleniu akredytacji na now¹ normê.

opracowa³a Barbara Mêdrzycka

Nowa norma auditowa
PN-EN ISO 19011:2003
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oraz normy PN-EN ISO 14010:1998, PN-EN ISO
14011:1998 i PN-EN ISO 14012:1998.

Dostosowanie siê do wytycznych zawartych w nowej
normie jest obowi¹zkowe dla jednostek certyfikuj¹cych
systemy zarz¹dzania, dla których audit jest podstawowym
narzêdziem oceny tych systemów. W listopadzie 2004 r.
up³ywa okreœlony przez IAF/EA termin wdro¿enia nowej
normy przez te jednostki. Nowa norma nie wprowadza
zasadniczych zmian do podstaw i procedur auditowania,
zawiera natomiast wiele uœciœleñ, wytycznych i wskazówek
wynikaj¹cych z wieloletnich doœwiadczeñ. Akredytowane
i ubiegaj¹ce siê o akredytacjê jednostki certyfikuj¹ce
wyroby, osoby, jednostki kontroluj¹ce czy laboratoria
powinny tak¿e zainteresowaæ siê now¹ norm¹, szczególnie
tymi jej czêœciami, które zawieraj¹ wytyczne dotycz¹ce
tworzenia i sta³ego doskonalenia programu auditu (seria
auditów wewnêtrznych jest wymieniona w normie jako
przyk³ad takiego programu) oraz wytyczne dotycz¹ce
wymagañ stawianych auditorom wewnêtrznym i metod
oceny spe³nienia tych wymagañ.

PN-EN ISO 19011:2003 jest wspólnym dokumentem
dotycz¹cym auditowania systemów zarz¹dzania jakoœci¹
i systemów zarz¹dzania œrodowiskowego, które coraz
czêœciej s¹ w organizacjach zintegrowane. Dlatego te¿
w normie zwraca siê uwagê na audity po³¹czone –
jednoczesne auditowanie systemu zarz¹dzania jakoœci¹
i œrodowiskowego. Problemy zwi¹zane z auditami
œrodowiskowymi znajduj¹ tak¿e odbicie w rozdziale
dotycz¹cym kwalifikacji auditorów. Norma nie ogranicza siê
jednak do auditowania tylko dwóch powy¿szych systemów.
Zgodnie z informacjami zawartymi we „Wprowadzeniu”
mo¿na j¹ stosowaæ do auditowania innych systemów,
stosuj¹c jedynie inne kryteria auditu i dostosowuj¹c

EN ISO 19011:2002 odpowiednio wymagania stawiane auditorom lub
zespo³owi audituj¹cemu.

Nowa norma nie jest podzielona na arkusze.
Poszczególnym arkuszom normy PN-ISO 10011-
1,2,3 odpowiadaj¹ rozdzia³y 6, 7 i 5 nowej normy.
Zmiana kolejnoœci odpowiedników nie jest
przypadkowa - zarz¹dzanie programami auditów
jest w nowej normie zagadnieniem pierwszopla-
nowym. W nowej normie znajduj¹ wyraŸne
odzwierciedlenie podejœcie procesowe i sta³e
doskonalenie wchodz¹ce w sk³ad podstawowych
zasad nowoczesnych systemów zarz¹dzania.
Audit zosta³ zdefiniowany jako proces, od
zainicjowania do rozes³ania zatwierdzonego
raportu (to, co potocznie nazywamy auditem
zosta³o okreœlone jako dzia³ania auditowe na
miejscu). Ustalenia z auditu (wynik oceny
dowodów z auditu w stosunku do kryteriów
auditu) mog¹ wskazywaæ na zgodnoœæ albo
niezgodnoœæ z kryteriami auditu lub na mo¿li-
woœæ doskonalenia, które jest szczególnie istotne
w auditach wewnêtrznych. Raport z auditu zaleca
siê poddaæ przegl¹dowi i zatwierdziæ przed jego
rozpowszechnieniem, zgodnie z procedurami
obowi¹zuj¹cymi w danym programie auditów.
Raport podaje wszystkie ustalenia i wnioski
z auditu.

Norma zawiera kilka diagramów, u³atwiaj¹cych
zrozumienie treœci i - co istotne - ujête ramk¹
wskazówki praktyczne do poszczególnych
elementów normy.

opracowa³a Barbara Mêdrzycka



13 14

W odpowiedzi na liczne pytania ze strony laboratoriów,
PCA przedstawia stanowisko w sprawie normy PN-ISO
10012-1:1998 i PN-ISO 10012-2:2002, które zosta³y zast¹-
pione przez PN-EN ISO 10012:2004 Systemy zarz¹dzania
pomiarami. Wymagania dotycz¹ce procesów pomiaro-
wych.

Do czasu opracowania dokumentu PCA na bazie normy
PN-ISO 10012-1:1998, przy ocenie laboratoriów w dalszym
ci¹gu bêdzie wykorzystywana wersja normy z 1998 roku.

Dokument ten wraz z informacj¹ o okresie przejœciowym
zamieszczony zostanie na stronie internetowej PCA.

Stanowisko PCA w sprawie stosowania
normy PN-ISO 10012 przy akredytacji
laboratoriów badawczych i pomiarowych

Aktualny status norm
dotyczących akredytacji

W poni¿szej tabeli przedstawiono, w poszczególnych wierszach zestawienie identycznych norm z aktualnym ich
statusem.

Europejska Norma

EN ISO/IEC 17025:2000
General requirements for the

competence of testing and calibration
laboratories

ISO/IEC 17025:1999
General requirements for the

competence of testing and calibration
laboratories

PN-EN ISO/IEC 17025:2001
Ogólne wymagania dotycz¹ce

kompetencji laboratoriów badawczych
i wzorcuj¹cych

Norma / Przewodnik ISO/IEC Polska Norma

EN 45004:1995
General requirements for operation of
various types of bodies performing

inspection

ISO/IEC 17020:1998:
General criteria for the operation of
various types of bodies performing

inspection

PN-EN 45004:1998
Ogólne kryteria dzia³ania ró¿nych
rodzajów jednostek kontroluj¹cych

ISO/IEC Guide 58:1993
Calibration and testing laboratory
accreditation systems - General
requirements for operation and

recognition

EN 45003:1995
Calibration and testing laboratory
accreditation systems - General
requirements for operation and

recognition

PN-EN 45003: 2000
System akredytacji laboratoriów
wzorcuj¹cych i badawczych -

Wymagania ogólne dotycz¹ce dzia³ania
i uznawania

EN 45010:1998
General requirements for assessment

and accreditation of
certification/registration bodies

ISO/IEC Guide 61:1996
General requirements for assessment

and accreditation of
certification/registration bodies

PN-EN 45010:2000
Wymagania ogólne dotycz¹ce oceny
i akredytacji jednostek certyfikuj¹cych /

rejestruj¹cych

EN 45011:1998
General requirements for bodies

operating product certification systems

ISO/IEC Guide 65:1996
General requirements for bodies

operating product certification systems

PN-EN 45011:2000
Wymagania ogólne dotycz¹ce

jednostek prowadz¹cych systemy
certyfikacji wyrobów

EN 45012:1998
General requirements for bodies

operating assessment and
certification/registration of quality

systems

ISO/IEC Guide 62:1996
General requirements for bodies

operating assessment and
certification/registration of quality

systems

PN-EN 45012:2000
Wymagania ogólne dotycz¹ce
jednostek prowadz¹cych ocenê
oraz certyfikacjê/rejestracjê

systemów jakoœci

ISO/IEC TR 17010:1998
General requirements for bodies

providing accreditation
of inspection bodies

EN ISO/IEC 17024:2003
Conformity assessment General
requirements for bodies operating

certification of persons

ISO/IEC 17024:2003
Conformity assessment General
requirements for bodies operating

certification of persons

PN-EN ISO/IEC 17024:2003 (U) Ocena
zgodnoœci. Ogólne wymagania

dotycz¹ce jednostek certyfikuj¹cych
osoby

ISO/IEC Guide 66:1999
General requirements for bodies

operating assessment and
certification/registration

of environmental management
systems (EMS)

Oficjalne t³umaczenie PKN z 1999 roku:
Przewodnik ISO/IEC Nr 66 Wymagania

ogólne dotycz¹ce jednostek
prowadz¹cych ocenê oraz

certyfikacjê/rejestracjê systemów
zarz¹dzania œrodowiskowego (EMS)
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Jednym z celów strategicznych PCA okreœlonych w Polityce
Jakoœci z 2002 r. jest ci¹g³e doskonalenie kompetencji PCA
i aktywne reagowanie na zg³aszane zapotrzebowanie
dotycz¹ce rozszerzania systemu akredytacji o nowe
obszary.

Ustawa o krajowym systemie ekozarz¹dzania i audytu
(EMAS) z 12 marca 2004 r. wprowadzi³a zmiany do Ustawy
o systemie oceny zgodnoœci z 30 sierpnia 2002 r., gdzie
obok ju¿ prowadzonej akredytacji jednostek certyfiku-
j¹cych, kontroluj¹cych i laboratoriów do zakresu zadañ
PCA wprowadzono akredytacjê innych podmiotów
przeprowadzaj¹cych oceny zgodnoœci lub weryfikacje.

PCA, w celu zapewnienia kompetentnej oceny, wdra¿a
opracowan¹ zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17011
procedurê rozszerzania dzia³alnoœci akredytacyjnej.
Procedura ta okreœla zasady i tryb postêpowania maj¹cy na
celu rozpoznawanie potrzeb i przygotowywanie siê do
rozszerzenia dzia³alnoœci akredytacyjnej PCA.

Pojêcie rozszerzania dzia³alnoœci akredytacyjnej oznacza:
• rozpoczêcie akredytacji nowego typu podmiotów;
• rozpoczêcie akredytacji laboratoriów, jednostek i innych

podmiotów dzia³aj¹cych w specyficznej dziedzinie,
dot¹d nie wystêpuj¹cej w zakresach akredytacji.

Mo¿liwoœci rozszerzenia dzia³alnoœci akredytacyjnej PCA
wynikaj¹ z:
• informacji od Klientów i potencjalnych Klientów PCA;
• analizy inicjatyw legislacyjnych;
• analizy inicjatyw normalizacyjnych;
• informacji z organizacji miêdzynarodowych, do których

nale¿y PCA.

PCA prowadzi sta³y monitoring ww. Ÿróde³ w celu roz-
poznania ewentualnych obszarów rozszerzenia dzia³alnoœci
akredytacyjnej. Podejmowane s¹ tak¿e dzia³ania maj¹ce na

Rozszerzanie działalności
akredytacyjnej PCA

celu zbadanie celowoœci rozszerzania dzia³al-
noœci poprzez zbieranie informacji od zaintereso-
wanych stron i innych doœwiadczonych w tym
zakresie jednostek akredytuj¹cych w Europie i na
œwiecie. Zebrane informacje maj¹ umo¿liwiæ
sprecyzowanie:
• zapotrzebowania na dan¹ dzia³alnoœæ;
• oczekiwañ zainteresowanych stron zwi¹za-

nych z akredytacj¹ tej dzia³alnoœci;
• dokumentów odniesienia, zgodnie z którymi

prowadzona jest dzia³alnoœæ.

Na podstawie tak przeprowadzonej analizy Dyre-
ktor PCA podejmuje decyzjê o przygotowaniu
PCA do akredytacji w nowym zakresie.

Przygotowanie PCA prowadzone jest w nastê-
puj¹cych etapach:

1. analiza obecnego stanu (w tym: aktualnych
kompetencji personelu, istniej¹cych doku-
mentów odniesienia oraz dokumentów inter-
pretacyjnych);

2. powo³anie Specjalistycznego Komitetu Tech-
nicznego (jeœli zachodzi taka potrzeba).
Cz³onkowie ww. komitetu powinni byæ eks-
pertami w dziedzinie, w której dzia³aj¹
organizacje lub osoby mog¹ce ubiegaæ siê
o akredytacjê oraz, jeœli to mo¿liwe, reprezen-
towaæ wszystkie zainteresowane strony:
- organizacje lub osoby prowadz¹ce dzia³al-

noœæ, która mog³aby byæ akredytowana;
- odbiorcy i u¿ytkownicy wyników tej dzia-

³alnoœci;
- gremia reprezentuj¹ce interes spo³eczny,

w tym organizacje rz¹dowe;
3. przygotowanie dokumentów interpretacyj-

nych (jeœli zachodzi taka potrzeba);

4. przeszkolenie w³asnych pracowników w nowej dzie-
dzinie;

5. okreœlenie wymagañ dla auditorów wykorzystywanych
w procesach akredytacji i nadzoru w nowej dziedzinie
dzia³alnoœci akredytacyjnej (w miarê mo¿liwoœci przy
pomocy Komitetu Specjalistycznego);

6. opracowanie lub uzupe³nienie dokumentacji PCA;
7. wstêpna selekcja i szkolenie auditorów;

8. opublikowanie dokumentów informacyjnych
i interpretacyjnych (je¿eli zostan¹ opracowa-
ne dokumenty interpretacyjne, zamieszcza
siê na stronie internetowej wraz z infor-
macj¹ o rozpoczêciu nowej dzia³alnoœci).

Tak okreœlone zasady i tryb postêpowania
w zakresie rozszerzania dzia³alnoœci akredyta-
cyjnej PCA zosta³y pozytywnie ocenione pod-
czas auditu EA. Maj¹c poczucie odpowiedzial-
noœci za poziom akredytacji i dbaj¹c o zapewnie-
nie jej wiarygodnoœci, PCA stara siê odpowiadaæ
na zapotrzebowanie Klientów, oferuj¹c im akre-
dytacjê prowadzon¹ w sposób kompetentny
i w zgodnoœci z miêdzynarodowo uznanymi stan-
dardami.

je

opracowa³a Ma³gorzata Tworek



15 16
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Rozszerzanie działalności
akredytacyjnej PCA
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W ostatnich latach w Europie nast¹pi³ znaczny rozwój rynku
¿ywnoœci ekologicznej. Produkty rolnictwa ekologicznego
coraz czêœciej s¹ kupowane przez konsumentów. Obroty
¿ywnoœci¹ ekologiczn¹ corocznie wzrastaj¹ o prawie 20 %,
dlatego te¿ potrzeba udzia³u polskiego rolnictwa
ekologicznego w tym segmencie rynku powinna byæ jak
najszybciej doceniona.

Co roku w Norymberdze organizowane s¹ najwiêksze spe-
cjalistyczne œwiatowe targi BioFach ¿ywnoœci naturalnej
i innych produktów naturalnych. Na Targach BioFach
mo¿na znaleŸæ produkty z ca³ego œwiata. Jest to przede
wszystkim ¿ywnoœæ naturalna, m.in. surowce, dodatki, pó³-
produkty, zbo¿a, owoce, warzywa, miód, oleje, produkty
mleczne, a tak¿e naturalne kosmetyki, naturalne tkaniny
ubraniowe oraz wiele innych produktów naturalnego
pochodzenia. To w³aœnie bogata oferta targowa, która
dodatkowo spe³nia okreœlone kryteria dopuszczania pro-
duktów na targi BioFach jest podstaw¹ sukcesu tej wysta-
wy. Targom BioFach, towarzyszy wiele imprez dodatkowych
oraz pokazów. Równolegle z targami odbywaj¹ siê
kongresy nt. stanu rozwoju rolnictwa ekologicznego w kra-
jach unijnych i kandyduj¹cych. W 2004 roku targi BioFach
po raz kolejny udowodni³y, jak bardzo dynamiczny jest roz-
wój rynku bio-produktów i jak ogromne s¹ mo¿liwoœci

Rolnictwo ekologiczne

dalszego rozwoju tej bran¿y. Po raz pierwszy na
targach BioFach zosta³o zorganizowane stoisko
polskie, na którym polscy producenci bio-
¿ywnoœci zaprezentowali swoj¹ ofertê. Organiza-
torem tego stoiska by³ Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Mazowieckiego, który do wspó³u-
dzia³u zaprosi³ firmy z ca³ej Polski.

Dotychczas obowi¹zuj¹ca ustawa z 16 marca
2001 r. o rolnictwie ekologicznym by³a przygoto-
wana na podstawie prawa unijnego - Rozporz¹-
dzenie Rady EWG 2092/91. Rozporz¹dzenie to
od 1 maja 2004 r. obowi¹zuje w Polsce bezpo-
œrednio. Dotychczasowa ustawa zosta³a zast¹-
piona now¹, wyznaczaj¹c¹ jedynie instytucje
odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu rol-
nictwa ekologicznego, a zw³aszcza za system
kontroli i certyfikacji - Ustawa z dnia 20 kwietnia
2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. Nr 93,
poz. 898).

Akredytacjê Polskiego Centrum Akredytacji, zgo-
dnie z norm¹ PN-EN 45011:2000, uzyska³y na-
stêpuj¹ce jednostki certyfikuj¹ce podmioty dzia-
³aj¹ce w zakresie rolnictwa ekologicznego:

W Wielkiej Brytanii opracowano i wprowadzono

Polskie Centrum Akredytacji prowadzi akredytacjê jed-
nostek certyfikuj¹cych wyroby wg BRC zgodnie z norm¹
PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotycz¹ce jed-
nostek prowadz¹cych systemy certyfikacji wyrobów oraz
standardem BRC Global Standard Food, wydanie 3 z marca
2003 r.

Audit akredytacyjny trwa 2 dni i jest przeprowadzany
w dwóch czêœciach:
1. ocena dzia³añ auditowych jednostki u jej klienta

(obserwacja);
2. ocena systemu zarz¹dzania jednostki w jej siedzibie.

Pierwsz¹ jednostk¹ certyfikuj¹c¹ wyroby wg BRC, akredyto-
wan¹ przez Polskie Centrum Akredytacji, jest RW TÛV
Polska Sp. z o.o. z Katowic. Do oceny zgodnoœci systemu
zarz¹dzania jednostki z norm¹ PN-EN 45011:2000 i stan-
dardem BRC zaanga¿owano eksperta technicznego w zak-
resie BRC z Anglii.

Polskie Centrum Akredytacji znajduje siê na liœcie jednostek
akredytuj¹cych na stronie internetowej British Retail
Consortium:

opracowano w Niem-
czech i we Francji. Istniej¹ dwa poziomy wymagañ w zakre-
sie IFS: poziom bazowy, który mog¹ spe³niæ tak¿e
przedsiêbiorstwa z mniejszymi zasobami finansowymi oraz
poziom wy¿szy z poleceniami dla dobrej praktyki
produkcyjnej.

BRC
(British Retail Consortium, Standard and Protocoll for
Suppliers of Retailer Branded food products).

IFS (International Food Standard)

www.brc.org.uk

Wed³ug IFS tylko ta instytucja, która posia-
da akredytacjê wg normy EN 45011:2000
i jest dopuszczona przez Hauptverband des
Deutschen Einzelhandels (Stowarzyszenie Nie-
mieckich Handlowców) mo¿e auditowaæ i spo-
rz¹dzaæ odpowiednie sprawozdania z oceny.
Polskie Centrum Akredytacji nie prowadzi
obecnie akredytacji wg standardów IFS.

Zakresy akredytacji tych jednostek zamieszczone s¹ na stronie internetowej PCA.

Nazwa Jednostki Nr akredytacji

PCBC - Oddzia³ Pi³a
Jednostka Certyfikacji Produkcji Ekologicznej PNG Sp. z o.o.
COBICO Sp. z o.o.
Bioekspert Sp. z o.o.
Agro Bio Test Sp. z o.o.
Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o.

AC 013
AC 093
AC 080
AC 095
AC 096
AC 102

1
2
3
4
5
6

Brana spoywcza - BRC i IFS
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Na rynku polskim zaistnia³a potrzeba dobrowolnej certyfi-
kacji us³ug z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej. Celem jej
jest ochrona Klienta przed nieodpowiedni¹ jakoœci¹ us³ug
firm zajmuj¹cych siê zabezpieczeniami przeciwpo¿arowymi
oraz ograniczenie ewentualnych strat spowodowanych po-
¿arem.

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji z 15 lutego 2002 r. w sprawie obowi¹zku stosowania
Polskich Norm dotycz¹cych ochrony przeciwpo¿arowej
(Dz.U. Nr 18, poz. 182) przywo³uje normy PN-82/B-02857,
PN-B-02863:1997, PN-B-02864:1997, PN-B-02865:1997,
PN-93/M-51250.01. Normy te dotycz¹ ochrony przeciwpo-
¿arowej budynków, nie zawieraj¹ jednak jednoznacznych
wymagañ umo¿liwiaj¹cych prowadzenie certyfikacji pod-
miotów œwiadcz¹cych us³ugi w tym zakresie. Po dys-
kusjach, ze wzglêdu na specyfikê naszego kraju, postano-
wiono opracowaæ dokumenty dostosowane do polskich
realiów w oparciu o doœwiadczenie innych krajów, gdzie
obszar ten jest ju¿ uregulowany (np. niemieckie VdS oraz
inne normy europejskie).

Z inicjatywy Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Po¿ar-
nictwa, pod patronatem Polskiego Centrum Akredytacji,
rozpoczêto prace nad wdro¿eniem w Polsce systemu do-
browolnej oceny zgodnoœci us³ug w zakresie ochrony prze-
ciwpo¿arowej. Przy PCA powsta³ Komitet Specjalistyczny
ds. Certyfikacji Us³ug w Zakresie Ochrony Przeciwpo¿aro-
wej.

PCA zaprosi³o do udzia³u w pracach ww. Komitetu ró¿ne
organizacje zainteresowane certyfikacj¹ tego typu us³ug.
Pierwsze spotkanie Specjalistycznego Komitetu Technicz-
nego ds. Certyfikacji Us³ug w Zakresie Ochrony Przeciw-
po¿arowej odby³o siê w dniu 15 maja 2002 r. w Polskim
Centrum Akredytacji. Kolejne spotkanie z cz³onkami za-
proponowanymi do pracy w grupach roboczych mia³o
miejsce 27 czerwca 2002 r. Zadaniem Komitetu Specjalisty-
cznego by³o opracowanie:

Nowe obszary akredytacji
- akredytacja jednostek certyfikujących
podmioty świadczące usługi
w zakresie ochrony przeciwpoarowej

• programu certyfikacji us³ug w zakresie ochro-
ny przeciwpo¿arowej;

• programu akredytacji jednostek certyfikuj¹-
cych podmioty w zakresie œwiadczenia us³ug
przeciwpo¿arowych (we wspó³pracy z PCA).

Od tego spotkania rozpoczê³a siê praca w gru-
pach roboczych. Ostatecznie powsta³o 6 zespo-
³ów roboczych, sk³adaj¹cych siê maksymalnie
z 10 osób, które zajê³y siê opracowaniem doku-
mentów przedstawiaj¹cych programy certyfikacji
podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie:
1. systemów sygnalizacji po¿arowej i dŸwiêko-

wych systemów ostrzegawczych;
2. sta³ych systemów gaœniczych;
3. systemów oddymiania po¿arowego;
4. podrêcznego sprzêtu gaœniczego;
5. zabezpieczenia ognioochronnego konstrukcji

budowlanych i materia³ów;
6. wydzieleñ przeciwpo¿arowych (bramy, drzwi).

Grupy robocze sk³ada³y siê z przedstawicieli:

Specjalistyczny Komitet Techniczny do Spraw
Us³ug w Zakresie Ochrony Przeciwpo¿arowej
powo³any zosta³ oficjalnie zarz¹dzeniem Nr 57

• Komendy G³ównej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej;

• Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników
Po¿arnictwa;

• Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpo¿arowej;

• Instytutu Techniki Budowlanej;
• Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producen-

tów Zabezpieczeñ i Sprzêtu Ratowniczego;
• Polskiej Izby Ubezpieczeñ;
• POLALARM - Ogólnopolskiego Stowarzysze-

nia Producentów, Projektantów i Instalatorów
Systemów Alarmowych.

Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji z dnia 2 wrzeœnia
2003 r. Komitet ten dzia³a³ zgodnie z Regulaminem, stano-
wi¹cym za³¹cznik do ww. zarz¹dzenia.
W dniu 13 listopada 2003 r. nominacje do Specjalisty-
cznego Komitetu do Spraw Us³ug w Zakresie Ochrony
Przeciwpo¿arowej otrzymali:

• Lucjan Myrda - Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników
Po¿arnictwa;

• Bronis³aw SkaŸnik - Stowarzyszenie In¿ynierów i Techni-
ków Po¿arnictwa;

Przewodnicz¹cym Specjalistycznego Komitetu Technicz-
nego do Spraw Us³ug w Zakresie Ochrony Przeciwpo¿a-
rowej zosta³ Lucjan Myrda.
Praca ww. Komitetu oraz grup roboczych zakoñczy³a siê
powstaniem nastêpuj¹cych dokumentów, zatwierdzonych
w dniu 26 lutego 2004 r.:
- przez Przewodnicz¹cego Specjalistycznego Komitetu
Technicznego i Dyrektora Polskiego Centrum i Akredytacji.

• DAK-06 „Program akredytacji jednostek certyfikuj¹cych
podmioty œwiadcz¹ce us³ugi w zakresie ochrony
przeciwpo¿arowej w odniesieniu do wymagañ normy
PN-EN 45011:2000”;

• Tomasz Barañczyk - Polska Izba Ubezpieczeñ;
• Dariusz Ratajczak - Komenda G³ówna Pañstwowej Stra-

¿y Po¿arnej;
• Zbigniew Sikorski - Centrum Naukowo-Badawcze Och-

rony Przeciwpo¿arowej;
• Miros³aw Kosiorek - Instytut Techniki Budowlanej;
• Piotr Grabowski - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Produ-

centów Zabezpieczeñ Przeciwpo¿arowych i Sprzêtu
Ratowniczego;

• Andrzej Radecki - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Produ-
centów Zabezpieczeñ Przeciwpo¿arowych i Sprzêtu Ra-
towniczego;

• Witold Frankowski - Stowarzyszenie Po¿arników Pol-
skich.

- przez Przewodnicz¹cego Specjalistycznego
Komitetu Technicznego:

• SITP PCU-01 „Program certyfikacji podmio-
tów œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie sygnali-
zacji po¿arowej i automatyki po¿arniczej”;

• SITP PCU-02 „Program certyfikacji podmio-
tów œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie sta³ych
urz¹dzeñ gaœniczych i hydrantów”;

• SITP PCU-03 „Program certyfikacji podmio-
tów œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie wenty-
lacji po¿arowej”;

• SITP PCU-04 „Program certyfikacji podmio-
tów œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie odpor-
noœci ogniowej i reakcji na ogieñ”;

• SITP PCU-05 „Program certyfikacji podmio-
tów œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie przegród
przeciwpo¿arowych”;

• SITP PCU-06 „Program certyfikacji podmio-
tów œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie gaœnic”.

Opracowanie tych dokumentów stanowi próbê
uregulowania obszaru certyfikacji us³ug po¿ar-
niczych w Polsce.

Polska Izba Ubezpieczeñ zadeklarowa³a, ¿e do³o-
¿y starañ do rozpropagowania opracowanych
przez Specjalistyczny Komitet Techniczny
dokumentów wœród zak³adów ubezpiecze-
niowych oraz do zapewnienia, aby certyfikacja
podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi w tym zakresie
by³a honorowana przez firmy ubezpieczeniowe.
Powy¿sze dokumenty dostêpne s¹ na stronie
internetowej Stowarzyszenia In¿ynierów i Tech-
ników Po¿arnictwa i na stro-
nie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

(www.sitp.home.pl)

opracowa³a Anna Piorunkiewicz
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wej.

PCA zaprosi³o do udzia³u w pracach ww. Komitetu ró¿ne
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cznego by³o opracowanie:

Nowe obszary akredytacji
- akredytacja jednostek certyfikujących
podmioty świadczące usługi
w zakresie ochrony przeciwpoarowej

• programu certyfikacji us³ug w zakresie ochro-
ny przeciwpo¿arowej;
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³ów roboczych, sk³adaj¹cych siê maksymalnie
z 10 osób, które zajê³y siê opracowaniem doku-
mentów przedstawiaj¹cych programy certyfikacji
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wych systemów ostrzegawczych;
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4. podrêcznego sprzêtu gaœniczego;
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budowlanych i materia³ów;
6. wydzieleñ przeciwpo¿arowych (bramy, drzwi).

Grupy robocze sk³ada³y siê z przedstawicieli:

Specjalistyczny Komitet Techniczny do Spraw
Us³ug w Zakresie Ochrony Przeciwpo¿arowej
powo³any zosta³ oficjalnie zarz¹dzeniem Nr 57
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• POLALARM - Ogólnopolskiego Stowarzysze-

nia Producentów, Projektantów i Instalatorów
Systemów Alarmowych.
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Nowe obszary
akredytacji - EMAS

Obecnie trwaj¹ prace maj¹ce na celu opracowa-
nie programu akredytacji weryfikatorów. Prosimy
o œledzenie stron internetowych Ministerstwa
Œrodowiska i PCA, na których bêd¹ podawane
aktualne informacje na powy¿szy temat.

EMAS jest usankcjonowanym prawnie Programem Wspól-
not Europejskich, propaguj¹cym ideê dobrowolnego
podejmowania zobowi¹zañ w dziedzinie ochrony œrodo-
wiska przez organizacje, instytucje i przedsiêbiorstwa, które
wdro¿y³y i utrzymuj¹ systemy zarz¹dzania œrodowis-
kowego zgodne z wytycznymi normy EN ISO 14001. S³u¿y
temu przede wszystkim Rozporz¹dzenie nr 761/2001
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r.
w sprawie umo¿liwiania dobrowolnego uczestnictwa organi-
zacji w Systemie Ekozarz¹dzania i Auditów w krajach
Wspólnoty (Eco-Management and Audit Scheme - EMAS),
bêd¹ce nowelizacj¹ wczeœniejszego Rozporz¹dzenia Rady
EEC nr 1836/93 z dnia 23 czerwca 1993 r. w sprawie dobro-
wolnego uczestnictwa przedsiêbiorstw w Systemie Eko-
zarz¹dzania i Auditowania.

30 marca 2004 r. Prezydent podpisa³ ustawê z dnia
12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarz¹dzania
i audytu (EMAS). Ustawa ta tworzy wynikaj¹cy z przepisów
Unii Europejskiej krajowy system zarz¹dzania œrodowisko-
wego i audytu (EMAS) oraz wskazuje organy wykonawcze
tego systemu, którymi s¹: minister w³aœciwy do spraw
œrodowiska, wojewodowie, Polskie Centrum Akredytacji,
Krajowa Rada Ekozarz¹dzania.

Polskiemu Centrum Akredytacji powierzono rolê jednostki
akredytuj¹cej w rozumieniu Rozporz¹dzenia EMAS,
a zatem odpowiedzialnoœci za potwierdzenie kompetencji
kandydatów na weryfikatorów, którymi mog¹ byæ zarówno
jednostki organizacyjne, jak i osoby fizyczne. Powinni to
byæ specjaliœci, posiadaj¹cy odpowiednie kwalifikacje za-
wodowe i spe³niaj¹cy kryteria okreœlone przez ww. Roz-
porz¹dzenie. W szczególnoœci weryfikatorzy powinni spe³-
niaæ wymagania normy PN-EN 45012:2000 i Rozporz¹dze-
nia EMAS, art. 4 i 5 odnosz¹ce siê do niezale¿noœci
i obiektywizmu.

Polska przygotowuje siê do zbudowania systemu reje-
stracji wed³ug EMAS.

Certyfikacja lasów rozpoczê³a siê na pocz¹tku lat
90. jako odpowiedŸ organizacji pozarz¹dowych
na niekontrolowan¹ degradacjê i niszczenie
lasów na œwiecie. Utrata wa¿nych terenów lasów
tropikalnych w latach 80. by³a impulsem do
podjêcia miêdzynarodowej dyskusji, która zao-
wocowa³a przyjêciem wi¹¿¹cych postanowieñ na
Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku.
Proces i postêp inicjatyw rz¹dowych by³ jednak
niewystarczaj¹cy, co potwierdza³y najwiêksze
organizacje pozarz¹dowe, takie jak Friends of
the Earth, Greenpeace, and World Wide Fund for
Nature (Œwiatowy Fundusz na rzecz Przyrody).
Zaproponowa³y one powstanie systemu certy-
fikacji jako alternatywy. Certyfikacja lasów ma na
celu g³ównie utworzenie popytu rynkowego na
produkty ekologiczne i odpowiedzialnej spo³e-
cznie gospodarki leœnej. Organizacje pozarz¹-
dowe uwa¿aj¹, ¿e zwiêkszona œwiadomoœæ œro-
dowiskowa konsumentów i popyt na leœne pro-
dukty certyfikowane wp³ynie na koñcow¹ fazê
produkcji i zatrzyma trendy niszczenia lasów.

Narodowym organem steruj¹cym polskim syste-
mem certyfikacji gospodarki leœnej jest PEFC
Polska (Pan European Forest Certification
Polska). Rada PEFC Polska jest organem
Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia In¿ynierów
i Techników Leœnictwa i Drzewnictwa, powo³a-
nym do budowy i uruchomienia polskiego syste-
mu certyfikacji w ramach Europejskiego Systemu
Certyfikacji Leœnej.

opracowali Magdalena Kincel
Alfred Lichota

Rozpoczęcie ruchu
certyfikacji lasów
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Rozpoczęcie ruchu
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Porozumienie o współpracy
pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji
i KLUBEM POLSKIE FORUM ISO 9000

Dnia 28 kwietnia 2003 roku Dyrektor Polskiego Centrum
Akredytacji Karol Hauptmann oraz Prezes Klubu Polskie
Forum ISO 9000 El¿bieta Krodkiewska-Skoczylas podpisali
Porozumienie o Wspó³pracy pomiêdzy PCA a KLUBEM
POLSKIE FORUM ISO 9000.

Porozumienie to ma na celu pog³êbienie zaufania do
kompetencji akredytowanych jednostek certyfikuj¹cych
systemy zarz¹dzania, rozwój krajowego systemu akredy-
tacji poprzez gwarancjê zgodnoœci z miêdzynarodowymi
standardami i pe³nej przejrzystoœci dla wszystkich zainte-
resowanych stron oraz zapewnienie œcis³ej wspó³pracy
pomiêdzy Klientami akredytowanych jednostek certyfiku-
j¹cych.

W porozumieniu zosta³y zawarte nastêpuj¹ce postano-
wienia:
• PCA uznaje, ¿e KLUB POLSKIE FORUM ISO 9000 jest

reprezentantem podmiotów gospodarczych bêd¹cych
Klientami jednostek certyfikuj¹cych systemy zarz¹-
dzania w Polsce;

• PCA, jako krajowa jednostka akredytuj¹ca w Polsce,
przedstawia, w zale¿noœci od potrzeb, na sympozjach
lub konferencjach KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000
informacje o aktualnym stanie krajowego systemu
akredytacji;

• PCA i KLUB POLSKIE FORUM ISO 9000 zapewniaj¹
wzajemnie bezpoœrednie ³¹cza ze swoich stron
internetowych na stronê partnera;

• PCA i KLUB POLSKIE FORUM ISO 9000 wymieniaj¹ na
bie¿¹co wszystkie istotne informacje, które mog¹ byæ
wykorzystywane przez drug¹ stronê w celu sta³ego
doskonalenia ich dzia³alnoœci zwi¹zanej z krajowym
systemem akredytacji;

• PCA zasiêga opinii KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000
w sprawach istotnych dla systemu akredytacji jednostek
certyfikuj¹cych systemy zarz¹dzania i nadzoru nad
akredytowanymi jednostkami.
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Spotkania z Klientami

Sympozja Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych
„POLLAB”

Spotkania przedstawicieli Polskiego Centrum Akredytacji
z Klientami odbywaj¹ siê m.in. podczas corocznie organi-
zowanych sympozjów Klubu „POLLAB”. Spotkania te s¹
doskona³¹ okazj¹ do przedstawienia informacji o aktualnym
stanie krajowego systemu akredytacji, a tak¿e do
wyg³oszenia tematycznie zwi¹zanych referatów.

Podczas IX sympozjum Klubu „POLLAB” - „Szacowanie nie-
pewnoœci pomiarów w laboratorium”, które mia³o miejsce
w dwóch turach: w maju i we wrzeœniu 2003 roku w Zako-
panem, Dyrektor PCA, w swoim wyst¹pieniu omówi³ m.in.:
• ustawê z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny

zgodnoœci,
• ocenê PCA w ramach procedury EA MLA,
• rolê informacji zwrotnej od Klientów dotycz¹cej pracy

auditorów PCA i ekspertów w zwi¹zku z doskonaleniem
jakoœci auditowania.

Tomasz Wontorski, Kierownik Dzia³u Akredytacji Labora-
toriów Badawczych, przekaza³ uczestnikom informacje
nt. nowych dokumentów: DA-05 i DA-06 oraz przedstawi³
referat pt. „Niepewnoœæ w badaniach – podejœcie ILAC, EA,
APLAC”. Referaty zaprezentowali tak¿e Alfred Lichota,
Kierownik Dzia³u Akredytacji Jednostek Certyfikuj¹cych
i Kontroluj¹cych nt. „Zakresu akredytacji jednostek certy-
fikuj¹cych systemy zarz¹dzania i personel oraz jednostek
kontroluj¹cych” oraz Teresa Turek-Daruk z Dzia³u Akredy-
tacji Laboratoriów Badawczych nt. wytycznych EA zawar-
tych w dokumencie EA-2/05 „Przedstawienie zakresu
akredytacji oraz metody i kryteria oceny w zale¿noœci od
mo¿liwoœci laboratorium badawczego”.

X sympozjum Klubu „POLLAB” – „Spójnoœæ pomiarowa
jako element kompetencji technicznych laboratoriów”
odby³o siê w dniach od 30 maja do 1 czerwca 2004 roku
w Miêdzyzdrojach. Celem sympozjum by³o przedstawienie:

• wymagañ PCA w zakresie spójnoœci pomia-
rowej,

• roli i zadañ krajowej instytucji metrologicznej,
• roli i zadañ akredytowanych laboratoriów po-

miarowych.

Przedstawiciele PCA przygotowali wyst¹pienia
nt.:
• drugiego etapu oceny PCA w ramach proce-

dury EA MLA z uwzglêdnieniem elementów,
na które szczególn¹ uwagê zwracali audi-
torzy EA, m.in. spójnoœæ pomiarowa i uczes-
tnictwo laboratoriów w badaniach bieg³oœci
(Karol Hauptmann);

• polityki PCA w zakresie spójnoœci pomiarowej
okreœlonej w dokumencie DA-06 (Magdalena
Nowak, Z-ca Dyrektora, Kierownik Biura ds.
Akredytacji);

• zmian w polityce PCA dotycz¹cej wykorzysty-
wania badañ bieg³oœci/porównañ miêdzyla-
boratoryjnych w procesach akredytacji
i nadzoru (Teresa Turek-Daruk);

• spójnoœci pomiarowej w dzia³aniu jednostek
certyfikuj¹cych (Alfred Lichota).

W odpowiedzi na liczne pytania uczestników
sympozjum, przedstawione zosta³o stanowisko
PCA w sprawie normy PN-ISO 10012-1:1998 –
ju¿ nieaktualnej, a tak¿e przekazano informacje
o planowanym rozszerzeniu dzia³alnoœci akredy-
tacyjnej o akredytacjê organizatorów badañ
bieg³oœci/porównañ miêdzylaboratoryjnych.



Porozumienie o współpracy
pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji
i KLUBEM POLSKIE FORUM ISO 9000

Dnia 28 kwietnia 2003 roku Dyrektor Polskiego Centrum
Akredytacji Karol Hauptmann oraz Prezes Klubu Polskie
Forum ISO 9000 El¿bieta Krodkiewska-Skoczylas podpisali
Porozumienie o Wspó³pracy pomiêdzy PCA a KLUBEM
POLSKIE FORUM ISO 9000.

Porozumienie to ma na celu pog³êbienie zaufania do
kompetencji akredytowanych jednostek certyfikuj¹cych
systemy zarz¹dzania, rozwój krajowego systemu akredy-
tacji poprzez gwarancjê zgodnoœci z miêdzynarodowymi
standardami i pe³nej przejrzystoœci dla wszystkich zainte-
resowanych stron oraz zapewnienie œcis³ej wspó³pracy
pomiêdzy Klientami akredytowanych jednostek certyfiku-
j¹cych.

W porozumieniu zosta³y zawarte nastêpuj¹ce postano-
wienia:
• PCA uznaje, ¿e KLUB POLSKIE FORUM ISO 9000 jest

reprezentantem podmiotów gospodarczych bêd¹cych
Klientami jednostek certyfikuj¹cych systemy zarz¹-
dzania w Polsce;

• PCA, jako krajowa jednostka akredytuj¹ca w Polsce,
przedstawia, w zale¿noœci od potrzeb, na sympozjach
lub konferencjach KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000
informacje o aktualnym stanie krajowego systemu
akredytacji;

• PCA i KLUB POLSKIE FORUM ISO 9000 zapewniaj¹
wzajemnie bezpoœrednie ³¹cza ze swoich stron
internetowych na stronê partnera;

• PCA i KLUB POLSKIE FORUM ISO 9000 wymieniaj¹ na
bie¿¹co wszystkie istotne informacje, które mog¹ byæ
wykorzystywane przez drug¹ stronê w celu sta³ego
doskonalenia ich dzia³alnoœci zwi¹zanej z krajowym
systemem akredytacji;

• PCA zasiêga opinii KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000
w sprawach istotnych dla systemu akredytacji jednostek
certyfikuj¹cych systemy zarz¹dzania i nadzoru nad
akredytowanymi jednostkami.
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VI Miêdzynarodowe Targi Analityki i Technik
Pomiarowych „EuroLab 2004”

II Targi Us³ug Certyfikacyjnych, Badañ Wyrobów,
Wdro¿enia Systemów Jakoœci i Oceny Personelu
„Certyfikacja”

W dniu 4 marca 2004 roku odby³o siê spotkanie przedsta-
wicieli PCA z Klientami w ramach VI Miêdzynarodowych
Targów Analityki i Technik Pomiarowych ”EuroLab 2004”.
Targi te mia³y miejsce w Pa³acu Kultury i Nauki w Warsza-
wie. Honorowy patronat nad targami obj¹³ Minister Nauki,
Przewodnicz¹cy Komitetu Badañ Naukowych, natomiast
patronat merytoryczny - Prezes Polskiej Akademii Nauk.
W Targach uczestniczyli wystawcy reprezentuj¹cy oko³o
220 firm z Polski, a tak¿e z krajów Unii Europejskiej.

Polskie Centrum Akredytacji w ramach prezentacji przed-
stawi³o referat pod tytu³em „Procesy nadzoru nad akredyto-
wanymi laboratoriami”. Referat ten cieszy³ siê du¿ym
zainteresowaniem wœród odwiedzaj¹cych Targi. Pracownicy
PCA wziêli tak¿e udzia³ w „Salonie Ekspertów” - spotkaniu
przedstawicieli œwiata nauki i instytucji rz¹dowych z Klienta-
mi i wystawcami. Dziêki uczestnictwu PCA w Targach
Klienci mieli mo¿liwoœæ uzyskania aktualnej informacji
nt. krajowego systemu akredytacji.

W dniach 30-31 marca 2004 roku Polskie Centrum Akredy-
tacji wziê³o udzia³ w II Targach Us³ug Certyfikacyjnych,
Badañ, Wyrobów, Wdro¿enia Systemów Jakoœci i Oceny
Personelu „Certyfikacja”. Targi odby³y siê na terenie
Miêdzynarodowych Targów Poznañskich w Poznaniu.
Targom towarzyszy³a konferencja „Certyfikacja – znako-
wanie CE warunkiem sprzeda¿y twoich wyrobów”, na której
Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji - Karol Hauptmann
wyg³osi³ referat pt. „Akredytacja w aspekcie globalizacji”.
Patronat nad Targami i konferencj¹ objê³o Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Patronem medialnym by³ dziennik „Rzeczpos-
polita”. II Targi „Certyfikacja” uzyska³y pe³ne
poparcie takich instytucji pañstwowych jak:
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, a tak¿e
Polskie Centrum Akredytacji.

Targi „Certyfikacja” to po³¹czenie prezentacji
oferty us³ug w zakresie badañ i certyfikacji
z konferencj¹ i seminariami. Jak wynika³o
z rozmów i pytañ zadawanych przez Klientów
PCA, istnieje du¿e zapotrzebowanie na infor-
macjê i wiedzê nt. warunków umieszczania wyro-
bów na jednolitym rynku, wymagañ dyrektyw
unijnych, procedur zwi¹zanych z badaniami i cer-
tyfikacj¹ wyrobów, a tak¿e zapewnienia wysokiej
jakoœci oferowanych wyrobów i us³ug.

W Targach wziê³y udzia³ jednostki certyfikuj¹ce,
instytuty i laboratoria badawcze, firmy doradcze
oraz oœrodki szkoleniowe i wspieraj¹ce procesy
wdra¿ania systemów jakoœci. Targi te by³y okazj¹
dla Polskiego Centrum Akredytacji do prezentacji
i promocji akredytacji, a tak¿e udzielania
informacji. Stoisko PCA spotka³o siê z du¿ym
zainteresowaniem ze strony jednostek i labo-
ratoriów, tak¿e z zagranicy. Pracownicy Polskie-
go Centrum Akredytacji udzielali informacji
i odpowiedzi na pytania dot. m.in. procedury
akredytacji. Z uwagi na du¿e zainteresowanie
zagadnieniami zwi¹zanymi z akredytacj¹ i ocen¹
zgodnoœci, PCA zamierza aktywnie uczestniczyæ
w kolejnych edycjach Targów „Certyfikacja”.
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W czerwcu 2003 roku zosta³o utworzone Cen-
trum Metrologii Chemicznej (CMC) przy Wydziale
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Nadrzê-
dnym celem Centrum jest koordynacja podej-
mowanych w Polsce inicjatyw dotycz¹cych
rozpowszechniania wiedzy w zakresie metrologii
chemicznej. Centrum ma za zadanie upowszech-
nianie wiedzy zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹-
cymi dokumentami miêdzynarodowymi. Polskie
Centrum Akredytacji zadeklarowa³o aktywny
udzia³ w dzia³alnoœci Centrum. Jednym z cz³on-
ków Rady Centrum Metrologii Chemicznej jest
Dyrektor PCA - Karol Hauptmann.

Jedn¹ z pierwszych inicjatyw CMC jest urucho-
mienie przy Wydziale Chemii Uniwersytetu War-
szawskiego studiów podyplomowych w zakresie
metrologii chemicznej. Program przygotowany
zosta³ przy merytorycznej wspó³pracy z G³ównym
Urzêdem Miar, Polskim Centrum Akredytacji,
Bureau International des Poids et Mesures
z Francji (BIPM) oraz z Institute for Reference
Materials and Measurements ze Wspólnotowego
Centrum Badawczego Komisji Europejskiej
(EC-JRC-IRMM).

Program studiów uwzglêdnia m.in. wymagania
normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001 oraz
przewodnika EURACHEM/CITAC (Traceability In
Chemical Measurement). Program obejmuje
10 przedmiotów realizowanych w czasie 160 go-
dzin, w tym 85 godzin wyk³adów oraz 80 godzin
seminariów i æwiczeñ komputerowych. 27 marca
2004 roku odby³a siê inauguracja studium pody-
plomowego. Dyrektor PCA wzi¹³ udzia³ w tej
uroczystoœci, wyg³aszaj¹c referat na temat „Roli
akredytacji w systemie oceny zgodnoœci”.

Centrum Metrologii Chemicznej
i studia podyplomowe
z zakresu metrologii chemicznej
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• linki do nastêpuj¹cych stron www:

EA - European co-operation for Accreditation

IAF - International Accreditation Forum, inc.

ILAC - International Laboratory Accreditation
Cooperation

GUM - G³ówny Urz¹d Miar

PKN - Polski Komitet Normalizacyjny

POLLAB - Klub Polskich Laboratoriów
Badawczych

Klub Polskie Forum ISO 9000

Studia Podyplomowe "Metrologia Chemiczna"

www.european-accreditation.org

www.iaf.nu

www.ilac.org

www.gum.gov.pl

www.pkn.pl

www.pollab.pl

www.pfiso9000.pl

www.chem.uw.edu.pl/metrologia

Na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji
znajd¹ Pañstwo dodatkowo:

• Cennik op³at za czynnoœci zwi¹zane z akredytacj¹;
• Opis systemu akredytacji;
• Zasady pos³ugiwania siê znakiem akredytacji PCA;
• Zasady przedstawiania znaku akredytacji PCA;
• Politykê Jakoœci Polskiego Centrum Akredytacji;
• Politykê Polskiego Centrum Akredytacji dotycz¹c¹

wykorzystywania badañ bieg³oœci / porównañ miêdzyla-
boratoryjnych w procesach akredytacji i nadzoru labora-
toriów;

• Politykê Polskiego Centrum Akredytacji dotycz¹c¹ za-
pewnienia spójnoœci pomiarowej;

• wzór kontraktu;
• kryteria oceny, dokumenty pomocnicze stosowane przy

akredytacji laboratoriów badawczych, pomiarowych,
jednostek kontroluj¹cych, certyfikuj¹cych wyroby, oso-
by, systemy zarz¹dzania;

• wykazy akredytowanych laboratoriów i jednostek wraz
z pe³nymi zakresami akredytacji;

• formularze wniosku o akredytacjê;

www.pca.gov.pl

Kontakt

Polskie Centrum Akredytacji:
ul. K³obucka 23A, wejœcie B, 02-699 Warszawa

Telefon:
(0-prefix-22) 548 80 00, (0-prefix-22) 847 93 23

Fax:
(0-prefix-22) 647 13 01, (0-prefix-22) 847 93 25

e-mail: sekretariat@pca.gov.pl
http://www.pca.gov.pl

Dyrektor PCA w. 701

Biuro ds. Akredytacji
Kierownik Biura, Zastêpca Dyrektora w. 711

Dzia³ Finansowy
G³ówna Ksiêgowa w. 708

Dzia³ Akredytacji Laboratoriów Badawczych
Kierownik Dzia³u w. 720

Dzia³ Akredytacji Laboratorów Pomiarowych
Kierownik Dzia³u w. 711

Dzia³ Akredytacji Jednostek Certyfikuj¹cych i Kontroluj¹cych
Kierownik Dzia³u w. 709

Dzia³ ds. Systemu Jakoœci i Rozwoju
Pe³nomocnik ds. Systemu Jakoœci w. 765

Dzia³ Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Wydawnictw
Kierownik Dzia³u w. 704

Dzia³ Spraw Osobowych, Prawnych i Szkoleñ w. 706

Dzia³ Organizacyjno-Techniczny w. 719

Karol Hauptmann

Magdalena Nowak

Katarzyna Ptaszyñska

Tomasz Wontorski

Magdalena Nowak

Alfred Lichota

Ma³gorzata Tworek

Ma³gorzata Olczak

Adela Malta

Tomasz ¯o³yniek
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• linki do nastêpuj¹cych stron www:

EA - European co-operation for Accreditation

IAF - International Accreditation Forum, inc.

ILAC - International Laboratory Accreditation
Cooperation

GUM - G³ówny Urz¹d Miar

PKN - Polski Komitet Normalizacyjny

POLLAB - Klub Polskich Laboratoriów
Badawczych

Klub Polskie Forum ISO 9000

Studia Podyplomowe "Metrologia Chemiczna"

www.european-accreditation.org

www.iaf.nu

www.ilac.org

www.gum.gov.pl

www.pkn.pl

www.pollab.pl

www.pfiso9000.pl

www.chem.uw.edu.pl/metrologia

Na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji
znajd¹ Pañstwo dodatkowo:

• Cennik op³at za czynnoœci zwi¹zane z akredytacj¹;
• Opis systemu akredytacji;
• Zasady pos³ugiwania siê znakiem akredytacji PCA;
• Zasady przedstawiania znaku akredytacji PCA;
• Politykê Jakoœci Polskiego Centrum Akredytacji;
• Politykê Polskiego Centrum Akredytacji dotycz¹c¹

wykorzystywania badañ bieg³oœci / porównañ miêdzyla-
boratoryjnych w procesach akredytacji i nadzoru labora-
toriów;

• Politykê Polskiego Centrum Akredytacji dotycz¹c¹ za-
pewnienia spójnoœci pomiarowej;

• wzór kontraktu;
• kryteria oceny, dokumenty pomocnicze stosowane przy

akredytacji laboratoriów badawczych, pomiarowych,
jednostek kontroluj¹cych, certyfikuj¹cych wyroby, oso-
by, systemy zarz¹dzania;

• wykazy akredytowanych laboratoriów i jednostek wraz
z pe³nymi zakresami akredytacji;

• formularze wniosku o akredytacjê;

www.pca.gov.pl

Kontakt

Polskie Centrum Akredytacji:
ul. K³obucka 23A, wejœcie B, 02-699 Warszawa

Telefon:
(0-prefix-22) 548 80 00, (0-prefix-22) 847 93 23

Fax:
(0-prefix-22) 647 13 01, (0-prefix-22) 847 93 25

e-mail: sekretariat@pca.gov.pl
http://www.pca.gov.pl
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Dzia³ Finansowy
G³ówna Ksiêgowa w. 708

Dzia³ Akredytacji Laboratoriów Badawczych
Kierownik Dzia³u w. 720
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Kierownik Dzia³u w. 709

Dzia³ ds. Systemu Jakoœci i Rozwoju
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AKREDYTACJA
laboratoriów pomiarowych

laboratoriów badawczych

jednostek certyfikuj¹cych wyroby

jednostek certyfikuj¹cych systemy zarz¹dzania

jednostek certyfikuj¹cych osoby

jednostek kontroluj¹cych
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