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1. Akredytacja 
a normalizacja

Każdy aspekt życia codziennego zawiera, 

na pewnym poziomie, przynależność do 

określonych, dobrowolnych lub obowiąz-

kowych, norm. Są to normy związane np. 

z bezpieczeństwem żywności, zdrowiem, 

bezpieczeństwem i higieną w pracy, domu, 

systemem miar, handlem i wieloma innymi 

dziedzinami życia. Wdrażanie norm może 

być odbierane jako czynność, która nie 

posiada związku z bezpośrednią egzys-

tencją człowieka, niemniej jednak to 

właśnie normy mają wpływ na nasze życie 

codzienne, m.in. poprzez zapewnienie 

prawidłowych konstrukcyjnie materiałów 

budowlanych, rzetelnej opieki medycznej, 

niezawodnych systemów zarządzania, 

doradztwa finansowego, systemów infor-

matycznych  czy  też  produkcji  odzieży.

Norma jest to uzgodniony sposób wykonywania danej czyn-

ności. Mogą być one zapisane lub oficjalnie opublikowane 

i  mogą  odwoływać  się  do  wyrobu,  procesu  lub  usługi. 

Dla człowieka, organizacji oraz przedsiębiorstw na całym 

świecie system norm oznacza życie bezpieczniejsze, zdrowsze

i łatwiejsze. Normy umożliwiają komunikację i handel, jedno-

cześnie przyczyniając się do efektywniejszego wykorzystywania 

związanych  z  nimi  zasobów.

Wraz ze wzrostem i rozwojem określonych norm, wzrosła także 

liczba organizacji, których celem jest sprawdzanie zgodności 

oraz stosowania się do norm, poprzez dostarczanie takich usług 

jak: badania, inspekcja czy certyfikacja. Organizacjami ocenia-

jącymi zgodność z normami mogą być laboratoria, jednostki 

inspekcyjne,  certyfikujące  lub  inne.

Akredytacja jest to forma oceny technicznych kompetencji oraz 

rzetelności organizacji oferujących powyższe rodzaje usług. 

Akredytacja, niosąc wiele potencjalnych korzyści dla jakości 

wyrobów oraz świadczonych usług, wspiera praktyczne 

stosowanie szerokiego zakresu działań w różnych sektorach 

gospodarki, od rybołówstwa, poprzez leśnictwo, budownictwo 

po  komunikację.

Niezależna ocena akredytowanej organizacji zapewnia, iż przed-

siębiorstwa i użytkownicy mogą dokonywać pewnych i świado-

mych wyborów odnośnie dostarczanych na rynek wyrobów 

i  usług.

2. Akredytacja 
a certyfikacja

Definicje poniższych pojęć zostały podane 

w normie PN-EN ISO/IEC 17000:2006

Jest to „atestacja przez stronę trzecią, 

dotycząca jednostki oceniającej zgodność, 

służąca formalnemu wykazaniu jej kom-

petencji do wykonywania określonych 

zadań  w  zakresie  oceny  zgodności". 

Przy czym atestacja, zgodnie z definicją 

podaną w powyższej normie, oznacza 

„wystawienie oświadczenia opartego na 

decyzji poprzedzonej przeglądem, że spe-

łnienie wyspecyfikowanych wymagań 

zostało wykazane". Akredytacji udziela 

jednostka akredytująca, czyli „upoważniona 

jednostka,  która  prowadzi  akredytację".

Akredytacja

Certyfikacja

Jest to „atestacja przez stronę trzecią w odniesieniu do wyro-

bów,  procesów,  systemów  lub  osób".

Akredytacja i certyfikacja są pojęciami często mylnie lub 

zamiennie stosowanymi. Zamiennie stosują te dwa pojęcia nie 

tylko odbiorcy końcowi tych usług, czyli społeczeństwo,

ale także bezpośredni odbiorcy akredytowanych certyfikacji. 

W  rzeczywistości  są  to  dwa  różne  pojęcia.

Certyfikacja jest działalnością komercyjną, opartą na zasadach 

konkurencji. Akredytacja, w związku z tym, że jest narzędziem 

służącym do zapewnienia rzetelności usług świadczonych  

m.in. przez jednostki certyfikujące, jest działalnością non-profit  

i  nie  może  podlegać  konkurencji.
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3. Więcej 
nt. akredytacji

Akredytacja jest więc formalnym uznaniem 

przez upoważnioną krajową jednostkę 

akredytującą kompetencji organizacji 

działających w obszarze oceny zgodności, 

czyli  jednostek certyfikujących, inspekcyj-

nych lub laboratoriów do wykonywania 

określonych działań. 

Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu 

zaufania do wyników wzorcowań, badań 

i inspekcji, certyfikowanych wyrobów i usług, 

kwalifikacji certyfikowanych osób, certyfiko-

wanych systemów zarządzania oraz weryfi-

kacji. 

Zasady akredytacji ujęte są w między-

narodowych normach i wytycznych, w któ-

rych określone zostały wymagania, zarów-

no dla jednostek akredytujących, jak i dla 

podlegających akredytacji jednostek oce-

niających zgodność. Uzyskanie akredytacji 

oznacza, że akredytowane podmioty zosta-

ły ocenione według tych norm i wytycznych.

Początki działalności

Polskie Centrum Akredytacji zostało utworzone 1 stycznia 2001 r. 

z Biura ds. Akredytacji działającego przy Polskim Centrum Badań 

i Certyfikacji (PCBC) oraz Zespołu Akredytacji Laboratoriów Po-

miarowych w Głównym Urzędzie Miar (GUM). PCA przejęło od 

obu instytucji pracowników, prowadzone przez nich procesy 

akredytacji oraz wszelkie zobowiązania wynikające z działalności 

akredytacyjnej,  w  tym: 

• ponad 430 udzielonych akredytacji,

• wykwalifikowany i doświadczony personel,

• procedury działania,

• bazę auditorów,

• kontakty międzynarodowe.

Zarówno Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (kontynuujące 

działalność Centralnego Biura Jakości Wyrobów w zakresie 

certyfikacji i akredytacji), jak i Główny Urząd Miar prowadziły 

wcześniej  przez  wiele  lat: 

• ocenę i upoważnianie laboratoriów badawczych dla 

potrzeb certyfikacji - w oparciu o Przewodniki ISO/IEC 

Nr 25  oraz  ISO/IEC  Nr 45,

• ocenę i upoważnianie laboratoriów pomiarowych dla 

potrzeb  krajowej  infrastruktury  metrologicznej. 

Pierwszy certyfikat akredytacji wydany w wyniku procesu 

akredytacji, zgodnego z wymaganiami norm europejskich serii 

45000, został przyznany laboratorium badawczemu w 1992 r., 

jednostce certyfikującej w 1993 r., laboratorium pomiarowemu 

w 1997 r., natomiast jednostce kontrolującej w połowie 2000 r.

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest 

krajową jednostką akredytującą, upowa-

żnioną na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 roku o systemie oceny zgodności 

(tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 204 poz. 

2087 z późniejszymi zmianami) do akredy-

towania laboratoriów, jednostek certyfiku-

jących, inspekcyjnych i innych podmiotów 

przeprowadzających oceny zgodności i we-

ryfikacje oraz sprawowania nadzoru nad 

akredytowanymi podmiotami w zakresie 

przestrzegania przez nie warunków akredy-

tacji. PCA jest jedyną uznaną krajową jed-

nostką akredytującą, która na mocy ww. 

ustawy została upoważniona do realizacji 

działalności akredytacyjnej w kraju i repre-

zentowania Polski w organizacjach regio-

nalnych i międzynarodowych w tej dzie-

dzinie. Polskie Centrum Akredytacji posiada 

status państwowej osoby prawnej i jest nad-

zorowane  przez  Ministerstwo Gospodarki.

4. Polskie Centrum
Akredytacji
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5. Znaczenie
akredytacji PCA 6. Korzyści wynikające 

z akredytacji

Poprzez świadczenie usług w zakresie 

akredytacji, PCA zapewnia, że akredytowane 

w Polsce organizacje działają w sposób 

profesjonalny oraz zgodnie z między-

narodowymi normami i wymaganiami. 

Najważniejszym celem akredytacji jest 

zapewnienie spójności działań technicznych 

akredytowanych organizacji. Akredytacja 

PCA podtrzymuje spójność krajowego 

systemu oceny zgodności oraz zapewnia, 

że akredytowane przez PCA usługi (badania, 

wzorcowania, certyfikacja, inspekcja) są 

godne zaufania, nie muszą być powtarzane 

oraz powinny być zaakceptowane na rynkach 

europejskich i światowych (dzięki wielo-

stronnym porozumieniom podpisanym 

przez PCA w ramach członkostwa w między-

narodowych organizacjach zrzeszających jednostki akredytujące 

w Europie i na świecie). Akredytacja wspiera jakość oraz 

konkurencyjność przemysłu w Polsce, wzmacnia także handel 

międzynarodowy, umożliwiając akceptację eksportu na całym 

świecie, po wypełnieniu określonych wymagań technicznych. 

Dzięki akredytacji można mieć pewność, że wyroby dostawców 

spełniają wymagania rynku oraz możliwe jest pełne zaufanie 

do tych wyrobów.

System akredytacji prowadzony przez Polskie Centrum 

Akredytacji jest zgodny z systemem międzynarodowym.             

Dzięki temu akredytacja staje się pewnego rodzaju „paszpor-

tem” dla importu i eksportu towarów i usług. Międzynarodowy 

system akredytacji służy polskiemu rządowi w osiągnięciu spój-

ności rynku wewnętrznego oraz konkurencyjności na rynku 

międzynarodowym.

• certyfikaty, sprawozdania z badań, świadectwa wzorco-

wania i sprawozdania z inspekcji wydawane przez akre-

dytowane przez PCA jednostki certyfikujące, inspekcyjne 

i laboratoria mogą być uznawane przez zainteresowane 

instytucje w krajach będących sygnatariuszami wielo-

stronnych porozumień (MLA/ MRA),

• akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że organi 

zacje  działają zgodnie z najlepszą praktyką,

• akredytacja jest istotnym argumentem przy wyborze do-

stawców  na  rynku  krajowym  i  międzynarodowym.

• akredytacja podnosi wiarygodność wyników certyfikacji 

wyrobów, 

• akredytacja potwierdza wysoką jakość wyrobów i usług 

oraz kompetencji personelu,

• dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyni-

ki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpie-

czeństwem, zdrowiem i środowiskiem (np. analizy medy-

czne, badania mechaniczne, badania chemiczne),

• akredytowane podmioty dostarczają wiarygodnych infor-

macji, na podstawie których mogą być podjęte decyzje 

np. w zakresie ochrony środowiska,

• akredytacja przyczynia się do likwidacji barier w handlu 

poprzez wzajemne uznawanie procedur oceny zgodności 

(swobodny handel międzynarodowy jest stymulatorem 

wzrostu ekonomicznego).

• akredytacja jest mechanizmem wykorzystywanym w celu 

zapewnienia publicznego zaufania do wiarygodności 

działań, istotnych z punktu widzenia wpływu na zdrowie, 

bezpieczeństwo i środowisko; dlatego jest często stoso-

wanym sposobem identyfikacji jednostek kompeten-

tnych przy wdrażaniu przepisów prawnych,

• akredytacja odgrywa istotną rolę w procesie notyfikacji; 

akredytacja stanowi pomoc techniczną dla władz 

państwowych przy ocenie jednostek, które mają być 

notyfikowane, poprzez zweryfikowanie kompetencji 

technicznych jednostki, jej niezależności i bezstron-

ności oraz systemu zarządzania. 

Dla akredytowanych 

organizacji

Dla konsumentów

Dla rządu



516

76 I N F O R M A T O R

5. Znaczenie
akredytacji PCA 6. Korzyści wynikające 

z akredytacji

Poprzez świadczenie usług w zakresie 

akredytacji, PCA zapewnia, że akredytowane 

w Polsce organizacje działają w sposób 

profesjonalny oraz zgodnie z między-

narodowymi normami i wymaganiami. 

Najważniejszym celem akredytacji jest 

zapewnienie spójności działań technicznych 

akredytowanych organizacji. Akredytacja 

PCA podtrzymuje spójność krajowego 

systemu oceny zgodności oraz zapewnia, 

że akredytowane przez PCA usługi (badania, 

wzorcowania, certyfikacja, inspekcja) są 

godne zaufania, nie muszą być powtarzane 

oraz powinny być zaakceptowane na rynkach 

europejskich i światowych (dzięki wielo-

stronnym porozumieniom podpisanym 

przez PCA w ramach członkostwa w między-

narodowych organizacjach zrzeszających jednostki akredytujące 

w Europie i na świecie). Akredytacja wspiera jakość oraz 

konkurencyjność przemysłu w Polsce, wzmacnia także handel 

międzynarodowy, umożliwiając akceptację eksportu na całym 

świecie, po wypełnieniu określonych wymagań technicznych. 

Dzięki akredytacji można mieć pewność, że wyroby dostawców 

spełniają wymagania rynku oraz możliwe jest pełne zaufanie 

do tych wyrobów.

System akredytacji prowadzony przez Polskie Centrum 

Akredytacji jest zgodny z systemem międzynarodowym.             

Dzięki temu akredytacja staje się pewnego rodzaju „paszpor-

tem” dla importu i eksportu towarów i usług. Międzynarodowy 

system akredytacji służy polskiemu rządowi w osiągnięciu spój-

ności rynku wewnętrznego oraz konkurencyjności na rynku 

międzynarodowym.

• certyfikaty, sprawozdania z badań, świadectwa wzorco-

wania i sprawozdania z inspekcji wydawane przez akre-

dytowane przez PCA jednostki certyfikujące, inspekcyjne 

i laboratoria mogą być uznawane przez zainteresowane 

instytucje w krajach będących sygnatariuszami wielo-

stronnych porozumień (MLA/ MRA),

• akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że organi 

zacje  działają zgodnie z najlepszą praktyką,

• akredytacja jest istotnym argumentem przy wyborze do-

stawców  na  rynku  krajowym  i  międzynarodowym.

• akredytacja podnosi wiarygodność wyników certyfikacji 

wyrobów, 

• akredytacja potwierdza wysoką jakość wyrobów i usług 

oraz kompetencji personelu,

• dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyni-

ki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpie-

czeństwem, zdrowiem i środowiskiem (np. analizy medy-

czne, badania mechaniczne, badania chemiczne),

• akredytowane podmioty dostarczają wiarygodnych infor-

macji, na podstawie których mogą być podjęte decyzje 

np. w zakresie ochrony środowiska,

• akredytacja przyczynia się do likwidacji barier w handlu 

poprzez wzajemne uznawanie procedur oceny zgodności 

(swobodny handel międzynarodowy jest stymulatorem 

wzrostu ekonomicznego).

• akredytacja jest mechanizmem wykorzystywanym w celu 

zapewnienia publicznego zaufania do wiarygodności 

działań, istotnych z punktu widzenia wpływu na zdrowie, 

bezpieczeństwo i środowisko; dlatego jest często stoso-

wanym sposobem identyfikacji jednostek kompeten-

tnych przy wdrażaniu przepisów prawnych,

• akredytacja odgrywa istotną rolę w procesie notyfikacji; 

akredytacja stanowi pomoc techniczną dla władz 

państwowych przy ocenie jednostek, które mają być 

notyfikowane, poprzez zweryfikowanie kompetencji 

technicznych jednostki, jej niezależności i bezstron-

ności oraz systemu zarządzania. 

Dla akredytowanych 

organizacji

Dla konsumentów

Dla rządu



17

98 I N F O R M A T O R

7. Współpraca 
międzynarodowa

Dla przemysłu

Potwierdzane jest  to podczas regularnego monitoringu 

i okresowych  ocen  w  nadzorze. 

• akredytacja jest niezbędnym narzędziem w procesie 

podejmowania decyzji oraz przy zarządzaniu ryzykiem; 

organizacje mogą oszczędzić czas i pieniądze poprzez 

wybór akredytowanego, a zatem kompetentnego dostaw-

cy usług w obszarze oceny zgodności,

 • akredytacja może posłużyć jako środek umożliwiający 

dostęp do rynków eksportowych w Europie i na świecie – 

w myśl zasady „badany lub certyfikowany raz – wszędzie 

akceptowany”,

 • akredytacja zapewnia wiarygodne pomiary i badania 

przeprowadzane zgodnie z najlepszą praktyką, 

ogranicza liczbę wyrobów wadliwych, obniża koszty 

kontroli i produkcji oraz umożliwia wdrażanie innowa-

cyjnych rozwiązań,

• akredytacja zmniejsza ryzyko w relacjach biznesowych.

Globalny system akredytacji dzieli się na 

bloki regionalne. W Europie jest on repre-

zentowany przez European cooperation for 

Accreditation (EA). Na szczeblu między-

narodowym akredytacja została podzielona 

na dwie grupy: International Laboratory 

Accreditation Cooperation (ILAC) oraz 

International Accreditation Forum (IAF). 

Decyzje oraz kierunki działania i rozwoju 

tych organizacji wyznaczają istotę akredy-

tacji prowadzonej przez PCA oraz równo-

rzędne jednostki akredytujące w innych kra-

jach. 

Polskie Centrum Akredytacji od początku 

swojego istnienia, czyli od 2001 roku, jest 

pełnoprawnym członkiem wszystkich trzech 

organizacji, w ramach których podpisało 

wielostronne  porozumienia:

• EA MLA (EA Multilateral Agreement) 

- w zakresie akredytacji laboratoriów 

badawczych i wzorcujących, jedno-

stek certyfikujących systemy zarzą-

dzania QMS i EMS, wyroby i osoby 

oraz jednostek inspekcyjnych,

• IAF MLA (IAF Multilateral Reco-

gnition Arrangement) – w zakresie 

akredytacji jednostek certyfikujących 

systemy zarządzania jakością, jedno-

stek certyfikujących systemy zarzą-

dzania środowiskowego oraz jedno-

stek  certyfikujących  wyroby,

• ILAC MRA (ILAC Mutual Recognition Arrangement) 

– w zakresie akredytacji laboratoriów badawczych i labo-

ratoriów  wzorcujących.

Jako pełnoprawny członek EA, IAF i ILAC oraz sygnatariusz 

wielostronnych porozumień, PCA zobowiązane jest do 

czynnego udziału w pracach działających przy nich komitetów 

i grup roboczych. Przedstawiciele PCA biorą udział w pracach 

następujących komitetów: Komitetu EA ds. Wielostronnego 

Porozumienia (EA Multilateral Agreement Committee), 

Komitetu EA ds. Laboratoriów (EA Laboratory Committee), 

Komitetu EA ds. Inspekcji (EA Inspection Committee), 

Certyfikacji (EA Certification Committee), Publikacji i Wy-

dawnictw (EA Communication and Publication Committee) 

oraz Komitetu Technicznego IAF (IAF Technical Committee) 

i Komitetu Akredytacyjnego ILAC (ILAC Accredittaion Issues 

Committee). Celem działania komitetów jest przede wszystkim 

ustalanie i opracowywanie wspólnych procedur i wytycznych 

w zakresie akredytacji laboratoriów oraz jednostek certyfi-

kujących i inspekcyjnych, ustalanie wspólnych polityk oraz wy-

pracowywanie praktyk dla wzajemnej oceny (peer-evaluation), 

promocja akredytacji jako narzędzia ułatwiającego handel oraz 

wspieranie rozwijających się systemów akredytacji. 

PCA jest także członkiem Forum for Accreditation Bodies (FAB) 

– organizacji działającej na poziomie europejskim, skupiającej 

jednostki akredytujące prowadzące akredytację weryfikatorów 

EMAS. 
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8. Co to jest EA?

Jednostki akredytujące w Europie i na 

świecie

Akredytacja w innych państwach prowa-

dzona jest przez krajowe jednostki akre-

dytujące, które są odpowiednikami PCA. 

Prawie w każdym państwie europejskim 

oraz na świecie znajduje się krajowa 

jednostka akredytująca, która jest odpo-

wiedzialna za akredytację prowadzoną 

zgodnie z normami ISO (Międzynarodowej 

Organizacji Normalizacyjnej) serii 17000, 

odpowiednimi przewodnikami oraz ze zhar-

monizowanymi  europejskimi  normami 

serii EN 45000. Upoważnienie krajowej jednostki akredytującej 

do prowadzenia działalności akredytacyjnej jest zazwyczaj 

nadawane przez rząd danego kraju. 

Krajowe jednostki akredytujące działają na rzecz interesu 

społecznego. Wspierają one system oceny zgodności. Istnienie 

jednolitego systemu przyczynia się do utworzenia mechanizmu 

zapewniającego zaufanie do nabywanych towarów i usług ze 

strony konsumentów i całego społeczeństwa, a także gwarantuje 

zaufanie pomiędzy partnerami handlowymi.

Szczegóły dotyczące krajowych jednostek akredytujących można 

znaleźć na stronach internetowych EA, IAF i ILAC.

EA, czyli European co-operation for 

Accreditation jest organizacją non-profit 

utworzoną w listopadzie 1997 roku, a zare-

jestrowaną, jako stowarzyszenie, w czerwcu 

2000 r.  w  Holandii. 

Geneza EA sięga 1976 roku, kiedy to utwo-

rzone zostało WECC (Western European Ca-

libration Cooperation), a następnie, w 1987 

roku, WELAC (Western European Labo-

ratory Accreditation Cooperation). Orga-

nizacje te zostały połączone w 1994 r. two-

rząc EAL (European co-operation for 

Accreditation of Laboratories). Natomiast 

w 1991 roku powstało EAC (European 

Accreditation of Certification). EA powstało 

z połączenia tych dwóch organizacji: EAC 

i EAL. Pomimo stosunkowo krótkiego 

okresu działania EA jako zjednoczonej 

organizacji, osiągnięte zostały znaczące 

sukcesy, wyrażane w ciągłym zwiększaniu 

się liczby członków, jakości i ilości 

podejmowanych działań technicznych oraz 

podnoszeniu prestiżu w Europie, m.in. po-

przez  współpracę  z  Komisją  Europejską.

EA skupia jednostki akredytujące, prowa-

dzące akredytację we wszystkich dziedzi-

nach działań związanych z oceną zgodności, 

w tym: 

• wzorcowania,

• badania,

• inspekcję,

• certyfikację wyrobów,

• certyfikację osób,

• certyfikację systemów zarządzania.

Przynależność do EA jest otwarta tylko dla uznanych krajowych 

jednostek akredytujących, reprezentujących państwa człon-

kowskie lub państwa kandydujące do Unii Europejskiej i EFTA, 

pochodzące  z  geograficznego  obszaru  Europy. 

Organem opiniodawczo-doradczym EA jest Rada Doradcza         

(EA Advisory Board), w której skład wchodzą przedstawiciele 

wszystkich stron zainteresowanych akredytacją, działających          

na poziomie europejskim. 

EA ściśle  współpracuje  z:

• jednostkami działającymi w obszarze oceny zgodności 

(są to laboratoria, jednostki certyfikujące i inspekcyjne), 

• Komisją Europejską i EFTA (European Free Trade 

Association),

• przemysłem i konsumentami. 

Misją  EA   jest:

• zapewnienie przejrzystości swoich działań oraz wyni-

ków działań prowadzonych przez jej członków,

• zapewnienie jednolitej interpretacji norm,

• prowadzenie systemu wzajemnych ocen („peer-evalua-

tion”), zgodnego z międzynarodowymi praktykami, 

• wspieranie oraz promocja wzajemnego uznawania akre-

dytowanych usług i wyników oceny zgodności,

• efektywne wspieranie działań zmierzających do elimi-

nacji technicznych barier w handlu, poprzez osiąganie 

wspólnego podejścia do akredytacji i systemu oceny 

zgodności.
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• certyfikację systemów zarządzania.

Przynależność do EA jest otwarta tylko dla uznanych krajowych 
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wspólnego podejścia do akredytacji i systemu oceny 

zgodności.



1312 I N F O R M A T O R

Zgodnie z polityką EA, członkowie tej orga-

nizacji:

• działają w sposób całkowicie niezale-

żny od celów komercyjnych,

• są bezstronni,

• nie są zaangażowani w prowadzenie 

oceny zgodności, którą akredytują, 

• mogą zademonstrować wysoki po-

ziom kompetencji, poprzez udział 

w  systemie  wzajemnych  ocen.

W EA reprezentowane są kraje europejskie,  

z których większość to pełnoprawni członko-

wie (sygnatariusze Wielostronnego Porozu-

mienia EA - EA Multilateral Agreement). 

Dodatkowo, EA podpisało umowy o współ-

pracy z jednostkami akredytującymi, repre-

zentującymi państwa spoza Europy. 

EA jako stowarzyszenie regionalne jest 

członkiem międzynarodowych organizacji, 

tj: ILAC, International Laboratory Accredit-

ation Cooperation oraz IAF, International 

Accreditation Forum.

W celu osiągnięcia wzajemnego uznawania 

prowadzonych działań, wszyscy członkowie 

EA powinni prowadzić system akredytacji 

zgodny z odpowiednimi normami między-

narodowymi oraz wspólnie ustalonymi 

politykami dotyczącymi akredytacji. Wza-

jemne uznawanie prowadzonych przez sie-

bie systemów akredytacji osiągnięte jest 

poprzez członkostwo w Wielostronnym 

Porozumieniu EA. 

Strona internetowa EA: 

www.european-accreditation.org

EA Multilateral Agreement (EA MLA)

Jak działa porozumienie EA MLA?

Celem porozumienia jest swobodny przepływ wyników 

akredytowanych certyfikacji/badań/inspekcji/wzorcowania 

w Europie. Porozumienie to opiera się na procesie wzajemnych 

ocen, które mają na celu zapewnienie, iż wszyscy jego 

sygnatariusze prowadzą systemy akredytacji w sposób 

równoważny i kompetentny oraz zgodny z międzynarodowymi  

kryteriami.

W związku z powyższym, zakłada się, że jednostki oceniające 

zgodność, akredytowane przez odpowiednie krajowe jednostki 

akredytujące – sygnatariuszy EA MLA, podczas prowadzenia 

działań objętych zakresem akredytacji, również spełniają 

wymagania odpowiednich norm. 

Porozumienie EA MLA ułatwia dostęp do rynków w UE, 

natomiast ILAC MRA oraz IAF MLA - dostęp do rynków na całym 

świecie. Dzięki podpisaniu stosownych umów pomiędzy EA, IAF 

i ILAC oceny jednostek akredytujących przeprowadzane są tylko 

w ramach grupy regionalnej, czyli EA, natomiast wyniki ocen 

uznawane są przez IAF i ILAC. 

Ustanowienie MLA pomiędzy jednostkami akredytującymi 

zrzeszonymi w EA buduje wspólne zaufanie do akredytowanych 

certyfikacji, inspekcji, wzorcowań oraz badań. Ponadto, elimi-

nuje konieczność certyfikowania wyrobów lub usług w każdym 

kraju, w którym są one sprzedawane. 

Każdy członek EA, który jest sygnatariuszem EA MLA podlega 

regularnym i wnikliwym wzajemnym ocenom (peer-evaluation) 

prowadzonym przez innych członków EA. Celem tych ocen jest 

weryfikacja czy sygnatariusze działają zgodnie z międzynarodo-

wymi kryteriami (z normą ISO/IEC 17011 oraz odpowiednimi 

wytycznymi). Oceny te zapewniają spójną, zharmonizowaną 

akredytację, ułatwiają wzajemną wymianę informacji i doświad-

czeń. 

Porozumienie EA MLA jest pewnego rodzaju „paszportem” uła-

twiającym dostęp do rynku europejskiego, a poprzez współ-

pracę i porozumienia z ILAC i IAF, do rynków na całym świecie. 

Sygnatariusze EA MLA 

http://www.europeanaccreditation.org

/n1/ doc/EA-1-08.pdf

Zakres porozumienia EA MLA

Lista sygnatariuszy porozumienia EA MLA 

oraz ich status znajduje się na stronie EA,              

w dokumencie EA-1/08 „EA Multi and 

Bilateral Agreement Signatories".

• akredytacja laboratoriów: 

 badawczych i wzorcujących 

ISO/IEC 17025, ISO 15189,

• akredytacja jednostek certyfiku-

jących: 

-  certyfikacja wyrobów 

EN 45011 (ISO/IEC Guide 65)

-  certyfikacja osób ISO/IEC 17024

- certyfikacja systemów zarządzania 

ISO/IEC 17021

• akredytacja weryfikatorów EMAS 

Rozporzadzenie (WE) Nr 761/2001 

z dnia 19 marca 2001r.,

• akredytacja jednostek inspekcyjnych 

ISO/IEC 17020.

Współpraca z Komisją Europejską

Prace nad uznaniem akredytacji jako usługi działającej na rzecz 

interesu publicznego (a więc niepodlegającej konkurencji) oraz 

określeniem roli i znaczenia EA trwały od początku 2003 roku, 

kiedy to zwrócono uwagę na potrzebę wzmocnienia znaczenia 

akredytacji oraz nadania jej odpowiednich ram prawnych 

w obrębie Unii Europejskiej. W 2003 roku Komisja Europejska 

przygotowała dokument EN 492, w którym wskazano szereg 

propozycji dotyczących nadania odpowiedniego statusu 

akredytacji, a także uznania roli EA w zakresie polityki euro-

pejskiej odnośnie oceny zgodności i notyfikacji. 

W wyniku uzgodnień akredytacja została wskazana jako 

narzędzie służące zapewnieniu warunków wzajemnego 

zaufania. Zaufanie to może być osiągnięte tylko w oparciu 

o możliwe do zweryfikowania kryteria, pozwalające na uzyskanie 

transparentności i porównywalności w zakresie oceny 

zgodności. Uznano, że może to zapewnić wzajemna ocena 

(„peer evaluation"). Udział krajowych jednostek akredytujących 

w ocenach na poziomie europejskim został zaproponowany 

jako podstawowy element dla wzmocnienia wzajemnego 

zaufania pomiędzy członkami UE oraz jako podstawa do 

realizacji systemu notyfikacji w oparciu o Dyrektywy. Procedura 

wzajemnych ocen, która jest oparta na odpowiednich 

europejskich i międzynarodowych normach, jest pomocna 

w promowaniu ogólnej akceptacji wyników oceny zgodności 

oraz uznawaniu wartości dodanej akredytacji. Podkreślono, iż 

wzajemne zaufanie dotyczy tylko certyfikatów, sprawozdań 

z badań/inspekcji, świadectw wzorcowania wydawanych przez 

podmioty akredytowane przez jednostki akredytujące, które są 

członkami wielostronnego porozumienia w ramach European 

co-operation for Accreditation (EA MLA). 

W rezultacie 13 sierpnia 2008 r. opublikowano “Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 

2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzo-

ru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów 

do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93”. 

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r.
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9. Co to jest 
IAF? 

IAF, czyli the International Accreditation 

Forum, jest międzynarodową organizacją 

zrzeszającą jednostki akredytujące, prowa-

dzące akredytację jednostek certyfikujących 

systemy zarządzania, wyroby i osoby oraz 

akredytację jednostek inspekcyjnych, a także 

inne zainteresowane strony, związane z oce-

ną  zgodności  w  tym  zakresie. 

Członkami  IAF  są: 

• uznane krajowe jednostki akredy-

tujące z całego świata,

• przedstawiciele przemysłu, 

• przedstawiciele akredytowanych 

jednostek certyfikujących i inspek-

cyjnych. 

Do podstawowych zadań IAF należy rozwój światowego progra-

mu oceny zgodności, promującego usuwanie technicznych barier 

w handlu, a także wspieranie handlu, zgodnie z polityką 

Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization). Jest 

to możliwe dzięki utworzeniu Porozumienia o Wielostronnym 

Uznawaniu IAF (IAF Multilateral Recognition Arrangement - IAF 

MLA), opartego na równoważności programów akredytacji pro-

wadzonych przez zrzeszone w IAF jednostki akredytujące, wery-

fikowanego w ramach wzajemnej oceny tych jednostek (peer-

-evaluation). 

IAF promuje międzynarodowe uznawanie 

akredytacji udzielonych przez jednostki 

akredytujące, będące sygnatariuszami poro-

zumienia IAF MLA. Celem IAF jest 

opracowanie skutecznego systemu, zgodnie 

z którym certyfikaty wydane przedsię-

biorstwom przez akredytowane jednostki 

oceniające zgodność w jednej części świata, 

byłyby akceptowane w każdej innej części 

świata. 

W związku z tym, że akredytacja jest coraz 

częściej wykorzystywana przez rządy krajów 

oraz przez rynek jako przejrzyste i niezależne 

narzędzie do oceny kompetencji jednostek 

oceniających zgodność, rolą IAF jest zapew-

nienie technicznych podstaw dla międzyna-

rodowego uznawania kompetencji jednostek 

akredytowanych przez jej członków – w myśl 

zasady „raz badany lub certyfikowany – wszę-

dzie akceptowany”.

Wszyscy członkowie IAF są zobowiązani do stosowania w swoich 

działaniach polityk i procedur wspierających handel, zgodnie 

z porozumieniem Światowej Organizacji Handlu, dotyczącym 

technicznych barier w handlu (Technical Barriers to Trade). 

Zarówno jednostki akredytujące, jak i jednostki certyfikujące/ 

rejestrujące, są zobligowane do opracowywania obowiązujących 

je procedur oceny zgodności, według norm i wytycznych ISO/IEC. 

Jeżeli członkowie IAF świadczą usługi w obszarze oceny 

zgodności w odpowiedzi na potrzeby rynku, dla których nie są 

dostępne odpowiednie normy i wytyczne, wówczas członkowie 

zobowiązani są do zapewnienia, że zastosowane przez nich 

normy zostały opracowane zgodnie z postanowieniami poro-

zumienia zawartego ze Światową Organizacją Handlu, doty-

czącego technicznych barier w handlu. 

Strona internetowa IAF: www.iaf.nu
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dzące akredytację jednostek certyfikujących 
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10. Co to jest 
ILAC?

ILAC, czyli International Laboratory Accre-

ditation Cooperation jest międzynarodową 

organizacją, zrzeszającą podmioty, których 

celem jest współpraca w zakresie akredytacji 

różnego rodzaju programów opracowanych 

dla laboratoriów. Początki ILAC sięgają 1977 

roku. Podczas zorganizowanej wówczas 

konferencji podjęto decyzję o utworzeniu 

międzynarodowej współpracy, której celem 

byłoby wspieranie handlu poprzez promocję 

uznawania wyników akredytowanych badań 

i wzorcowań. Formalnie ILAC został 

utworzony w 1996 roku, po podpisaniu 

przez 44 krajowe jednostki akredytujące aktu 

porozumienia (Memorandum of Under-

standing). Porozumienie to wprowadziło 

podstawy do dalszego rozwoju współpracy 

oraz utworzenia Porozumienia o Wza-

jemnym Uznawaniu ILAC (ILAC Mutual 

Recognition Arrangement – ILAC MRA). 

W 2000 roku porozumienie to podpisało 36 

jednostek akredytujących, pełnoprawnych 

członków ILAC, reprezentujących 28 krajów 

z całego świata. 

ILAC MRA wspiera międzynarodowe uznawanie wyników badań, 

wzorcowania oraz  inspekcji. Podobnie jak w przypadku porozu-

mień IAF i EA, wspiera także eliminację technicznych barier 

w handlu. Jednym z zadań, które stawia sobie ILAC jest pomoc 

jednostkom akredytującym z krajów, będących w trakcie 

opracowywania własnych systemów akredytacji laboratoriów 

i/lub systemów akredytacji jednostek inspekcyjnych. Jednostki 

akredytujące mają zagwarantowane prawo przystąpienia do ILAC 

na zasadach członkostwa stowarzyszonego oraz mogą korzystać 

z wiedzy i doświadczenia członków ILAC o bardziej rozwiniętych 

i zaawansowanych systemach akredytacji. ILAC współpracuje 

z regionalnymi organizacjami zrzeszającymi jednostki 

akredytujące, takimi jak EA w Europie i APLAC w Azji oraz, na 

szczeblu międzynarodowym, z IAF (szczególnie w zakresie 

akredytacji jednostek inspekcyjnych). Organizacje te działają na 

zasadach równoważnych, a ich przedstawiciele zasiadają w Za-

rządzie ILAC. 

ILAC jest najważniejszym forum międzynarodowym w zakresie 

laboratoriów i jednostek inspekcyjnych, którego celem jest rozwój 

praktyk i procedur akredytacyjnych, promocja akredytacji jako 

narzędzia ułatwiającego handel, wspieranie rozwijających się 

systemów akredytacji, a także uznawanie wyników badań, wzor-

cowań i inspekcji na całym świecie. 

Strona internetowa ILAC: www.ilac.org

Zakres działania

PCA działa zgodnie z wymaganiami określo-

nymi w normie PN-EN ISO/IEC 17011:2006 

Ocena zgodności. Ogólne wymagania do-

tyczące jednostek akredytujących jednostki  

oceniające zgodność.

PCA prowadzi procesy akredytacji i sprawuje 

nadzór nad: 

• laboratoriami badawczymi, 

• laboratoriami wzorcującymi,

• organizatorami badań biegłości,

• jednostkami inspekcyjnymi, 

• jednostkami certyfikującymi wyroby

(w tym działającymi w specyficz-

nych obszarach, takich jak: rolnic-

two ekologiczne, ochrona przeciw-

pożarowa, BRC, produkty tradycyj-

ne i regionalne, weryfikacja świa-

dectw pochodzenia z kogene-

reacji), 

• jednostkami certyfikującymi systemy zarządzania, 

w tym: 

- systemy zarządzania jakością (QMS), 

- systemy zarządzania środowiskowego (EMS), 

- systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną 

pracy (BHP), 

- systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności 

(FSMS), 

- systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji 

(ISMS), 

- systemy zarządzania jakością w sektorze spawa-

lniczym i medycznym, 

• jednostkami certyfikującymi osoby (w tym działającymi 

w specyficznym obszarze, takim jak rzeczoznawcy 

samochodowi),

• weryfikatorami EMAS,

• weryfikatorami rocznych raportów emisji gazów cieplar-

nianych.

11. 
System akredytacji 
Polskiego Centrum 

Akredytacji
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W przypadku nieakredytowanych dotąd 

rodzajów podmiotów lub specyficznych 

dziedzin, tzn. niewystępujących dotąd w za-

kresach udzielonych akredytacji, PCA opra-

cowuje nowe programy akredytacji. Nowe 

programy tworzone są w odpowiedzi na 

oczekiwania klientów i/lub zapotrzebowanie 

rządu oraz zgodnie z rozwojem krajowego 

i międzynarodowego systemu oceny zgodno-

ści. 

System akredytacji prowadzony przez Polskie 

Centrum Akredytacji jest dostępny dla 

wszystkich organizacji działających w syste-

mie oceny zgodności, niezależnie od ich 

wielkości, statusu prawnego, dziedziny, 

w jakiej działają, oraz uczestnictwa w jakiej-

kolwiek organizacji lub grupie organizacji. 

Ogólną zasadą PCA jest prowadzenie 

działalności akredytacyjnej tylko na terenie 

Polski. W odniesieniu do laboratoriów oraz 

jednostek certyfikujących systemy zarządza-

nia jakością (QMS) działających poza grani-

cami Polski, PCA stosuje zasady przedsta-

wione w dokumencie DA-07 (dokument 

dostępny jest na stronie internetowej PCA 

www.pca.gov.pl). Akredytacja w krajowym 

systemie akredytacji jest niedyskryminująca 

pod żadnym względem, a udział w niej jest 

dobrowolny.

Zasady akredytacji

Dokument DA-01 „Opis systemu akredytacji”  jest podstawowym 

dokumentem dla wszystkich podmiotów akredytowanych lub 

ubiegających się o akredytację. Przedstawiono w nim ogólne 

zasady i postanowienia, jakimi kieruje się Polskie Centrum 

Akredytacji (PCA) udzielając lub nadzorując akredytację. 

Specyficzne wymagania akredytacyjne, warunki udzielania i utrzy-

mywania akredytacji oraz szczegółowe zasady prowadzenia ocen 

podają dokumenty przywołane w DA-01.

Wszystkie dokumenty PCA są dostępne na stronie internetowej 

PCA ( ). Normy są do nabycia w Polskim Komitecie 

Normalizacyjnym (www.pkn.pl), zaś dokumenty organizacji 

międzynarodowych EA, IAF, ILAC są dostępne w wersji ory-

ginalnej na stronach internetowych tych organizacji.

www.pca.gov.pl

(EA: www.european-accreditation.org; ILAC: www.ilac.org; 

IAF: www.iaf.nu).

Struktura PCA

Dział Programowy

– Certyfikacja

Dział Programowy

– Laboratoria

Dział Rozwoju Auditorów

Rada ds. Akredytacji

Pełnomocnik ds. Systemu 

Zarządzania

Dział Finansowy

Dział Spraw Osobowych, 

Prawnych i Szkoleń

Dział Organizacyjno-Techniczny

Dział Współpracy 

Międzynarodowej i Wydawnictw

DYREKTOR Komitet Odwoławczy

Zastępca Dyrektora

Kierownik Biura ds. Akredytacji

Biuro ds. Akredytacji

Dział Akredytacji Jednostek 

Certyfikujących i Kontrolujących

Dział Akredytacji 

Laboratorów Badawczych

Dział Akredytacji 

Laboratorów Wzorcujących

Komitety Techniczne 

ds. Akredytacji (KTA)

Komitety 

Techniczne Specjalistyczne (KTS)
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Rada ds. Akredytacji 

Przy Polskim Centrum Akredytacji działa 

Rada ds. Akredytacji. Została ona powołana 

na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

o systemie oceny zgodności z późniejszymi 

zmianami i jest organem opiniodawczo-do-

radczym Dyrektora PCA w sprawach należą-

cych  do  zakresu  działania  PCA.

Zadaniem Rady ds. Akredytacji jest m.in. 

opiniowanie: 

• aktualnego stanu i kierunków roz-

woju PCA, 

• działalności merytorycznej PCA,

• rocznych planów i sprawozdań 

z działalności PCA (w tym wyników 

auditów wewnętrznych, prze-

glądów zarządzania i ocen zewnę-

trznych).

Członkowie Rady reprezentują wszystkie 

strony zainteresowane akredytacją. Powoły-

wani są przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki, na wniosek organów admini-

stracji rządowej, krajowej jednostki normali-

zacyjnej oraz ogólnopolskich organizacji: 

konsumenckich, pracodawców, gospodar-

czych i naukowo-technicznych.

Komitet Odwoławczy

Komitety Techniczne ds. Akredytacji (KTA)

Komitety Techniczne Specjalistyczne (KTS)

Komitet Odwoławczy został powołany Zarządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2008 r. (zmieniające zarządzenie 

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 lipca 2004 r.) na mocy art. 36 

ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

(tekst jednolity Dz.U. 2004 r. Nr 204 poz. 2087 z późniejszymi 

zmianami). W skład Komitetu wchodzi 10 osób, wskazanych 

przez ministrów i kierowników urzędów centralnych właściwych 

ze względu na przedmiot akredytacji, pozytywnie zaopiniowanych 

przez Polskie Centrum Akredytacji (art. 36 ust. 1 i 3), posiadają-

cych odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie akredytacji. 

Skład Rady i Komitetu Odwoławczego jest dostępny na stronie 

internetowej PCA www.pca.gov.pl. 

KTA działające przy PCA są ciałami opiniodawczo-doradczymi 

Kierownika Biura ds. Akredytacji w szczególności w procesach po-

dejmowania decyzji związanych z prowadzonymi procesami akre-

dytacji i nadzoru. Członkowie KTA posiadają wiedzę i doświad-

czenie zarówno w sprawach technicznych, jak i związaną z oceną 

zgodności i systemami zarządzania. 

Przy PCA działają Komitety Techniczne Specjalistyczne powołane 

dla zapewnienia PCA wiedzy eksperckiej w zakresie prowadzonej 

lub planowanej działalności akredytacyjnej w specyficznych 

obszarach. Do zadań KTS należy formułowanie lub opiniowanie 

programów akredytacji, w szczególności wynikających z doku-

mentów normatywnych i przepisów prawnych obowiązujących 

w danej dziedzinie. 

Członkowie komitetów, jeśli to możliwe, reprezentują wszystkie 

zainteresowane strony, tj.: 

1. podmioty prowadzące działalność, która mogłaby 

być/jest akredytowana,

2. odbiorców i użytkowników wyników tej działalności,

3. grupy reprezentujące interes społeczny, w tym organi-

zacje rządowe.

Wymagania akredytacyjne

Ogólne wymagania akredytacyjne są określo-

ne w Polskich Normach serii PN - EN 45000 

i serii PN-EN ISO/IEC 17000. W przypadku 

braku Polskich Norm stosuje się wymagania 

określone w dokumentach normatywnych 

takich, jak międzynarodowe normy i prze-

wodniki, przepisy prawne.

Specyficzne wymagania, zależne od rodzaju 

organizacji ubiegających się o akredytację, są 

zawarte w innych dokumentach norma-

tywnych, przepisach prawnych, wytycznych 

organizacji międzynarodowych EA, ILAC, 

IAF, jak również w politykach i programach 

akredytacji PCA. 

Wszystkie wymagania akredytacyjne dotyczą 

zarówno kompetencji technicznych, jak i sys-

temu zarządzania podmiotów, do których się 

odnoszą. 

Wykazy dokumentów zawierających wyma-

gania akredytacyjne dla poszczególnych ro-

dzajów jednostek oceniających zgodność 

podaje:

- dla jednostek certyfikujących – 

dokument DAC-08,

- dla jednostek inspekcyjnych – 

dokument DAK-07,

- dla laboratoriów badawczych – 

dokument DAB-07,

- dla laboratoriów wzorcujących – 

dokument DAP-04,

- dla weryfikatorów środowiskowych 

EMAS – dokument DAC-09,

- dla weryfikatorów GHG – do-

kument DAC-10,

- dla organizatorów badań biegłości 

– dokument DAPT-01,

- dla weryfikatorów świadectw po-

chodzenia z kogeneracji – doku-

ment DAC-16.

W przypadku zmiany lub nowelizacji dokumentów zawierających 

wymagania akredytacyjne, PCA ustala okres przejściowy na 

dostosowanie się akredytowanych organizacji do wprowa-

dzonych zmian. Okres przejścia na nowe zasady, uwzględniający 

zarówno dokładną formę jak i faktyczną datę wprowadzenia 

zmian, jest ustalany z uwzględnieniem wytycznych organizacji 

międzynarodowych (EA, IAF, ILAC) oraz interesów za-

interesowanych stron w taki sposób, aby te zmiany mogły być 

wdrożone. PCA informuje organizacje akredytowane lub będące 

w trakcie procesu akredytacji o zmianach wymagań akredy-

tacyjnych. Niedostosowanie się akredytowanego podmiotu do 

zmienionych wymagań w ustalonym przez PCA terminie powo-

duje zawieszenie akredytacji.

Zakres oceny w procesie akredytacji określają wymagania 

akredytacyjne oraz wnioskowany zakres akredytacji. PCA ocenia 

wnioskujący o akredytację podmiot pod względem kompetencji 

w zakresie systemu zarządzania oraz działalności technicznej, 

gwarantujących zachowanie bezstronności i niezależności oraz 

zapewniających jakość świadczonych usług w zakresie oceny 

zgodności.

W procesach akredytacji ocenie poddawane są tylko te obszary 

działania organizacji, które są objęte wnioskowanym zakresem 

akredytacji. W stosunku do pozostałych obszarów działania 

wnioskodawcy, jego organizacji macierzystej lub organizacji 

związanych, ocenia się je w takim stopniu, by uzyskać pewność, 

że nie wpływają one negatywnie na spełnienie wymagań akre-

dytacyjnych i/lub na jakość usług w zakresie oceny zgodności 

objętych akredytacją. 

Proces akredytacji obejmuje zawsze: 

- przegląd dokumentacji,

- ocenę na miejscu prowadzoną w siedzibie podmiotu 

i we wszystkich lokalizacjach, gdzie prowadzona jest 

kluczowa działalność, oraz 

- obserwacje usług prowadzonych w rzeczywistych 

warunkach.

Procesy akredytacji i nadzoru
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Akredytacja udzielana jest na okres 4 lat (od 

dnia zawarcia kontraktu akredytowanej 

organizacji z PCA). W okresie ważności 

certyfikatu, po udzieleniu akredytacji 

(pierwszy cykl akredytacji) i po przedłużeniu 

akredytacji (kolejne cykle) PCA monitoruje 

działalność akredytowanych podmiotów 

w celu upewnienia się, że stale spełniają one 
1wymagania akredytacyjne poprzez:

- nadzór planowany,

- nieplanowane procesy w nadzorze,

- ponowną ocenę (w celu przedłuże-

nia akredytacji).

W każdym cyklu akredytacji przeprowadzane 

są 3 procesy nadzoru planowanego  oraz 

ponowna ocena. Pierwszy planowany nadzór 

jest przeprowadzany nie później niż przed 

upływem 12 miesięcy od daty zakończenia 

ostatniej oceny na miejscu w procesie 

akredytacji. Planowane odstępy pomiędzy 

kolejnymi procesami nadzoru nie mogą prze-

kraczać 12 miesięcy. 

W procesach nadzoru planowanego w da-

nym cyklu akredytacji oceniana jest działal-

ność w całym akredytowanym zakresie, w tym 

we wszystkich lokalizacjach, gdzie prowadzo-

na jest kluczowa działalność.

Podstawową formą oceny w procesach na-

dzoru jest: ocena na miejscu, obserwacje 

oraz przeglądy dokumentacji. Każda ocena 

na miejscu i obserwacja jest poprzedzona 

przeglądem dokumentacji. 

Decyzje w procesach nadzoru podejmowane 

są na podstawie zebranych informacji. W wy-

niku procesu nadzoru akredytacja może być 

utrzymana, zawieszona, cofnięta, wznowiona, przedłużona, 

przeniesiona, a zakres akredytacji może być rozszerzony, ogra-

niczony lub uaktualniony. 

Decyzje o utrzymaniu akredytacji, przeniesieniu akredytacji, 

wznowieniu akredytacji po zawieszeniu, przedłużeniu akredytacji 

i rozszerzeniu, uaktualnieniu zakresu akredytacji podejmowane 

są po pozytywnej ocenie usunięcia, w wymaganych terminach, 

wszystkich stwierdzonych niezgodności. W przeciwnym wypadku 

podejmowane są decyzje odmowne.

Klienci PCA mają prawo odwołać się od decyzji odmowy 

udzielenia, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia zakresu 

akredytacji do Komitetu Odwoławczego (na adres PCA) w termi-

nie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o kwestionowanej 

decyzji. Nadanie pisma z odwołaniem w polskiej placówce po-

cztowej operatora publicznego lub w polskim urzędzie konsu-

larnym jest równoznaczne z wniesieniem go do Komitetu Odwo-

ławczego. 

Odwołanie rozpatruje zespół trzech ekspertów, wyznaczonych 

spośród stałych członków Komitetu Odwoławczego przez 

Przewodniczącego Komitetu Odwoławczego. W przypadku, gdy 

rozpatrzenie odwołania wymaga szczególnej wiedzy lub w roz-

patrywanej dziedzinie nie ma ekspertów wśród stałych członków 

Komitetu Odwoławczego, Przewodniczący Komitetu Odwoław-

czego może powołać dodatkowego eksperta w skład zespołu 

rozpatrującego odwołanie. 

Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie 60 dni od dnia 

jego doręczenia. 

Komitet Odwoławczy, po rozpatrzeniu odwołania stwierdza 

zasadność odwołania i przekazuje sprawę Polskiemu Centrum 

Akredytacji do ponownego rozpoznania lub oddala odwołanie.

Orzeczenie Komitetu Odwoławczego jest przekazywane orga-

nizacji wnoszącej odwołanie oraz Dyrektorowi PCA. W przy-

padku oddalenia odwołania klientowi PCA przysługuje ponadto 

prawo odwołania do sądu powszechnego.

Odwołania

1 W przypadku nowelizacji dokumentów zawierających wymagania akredytacyjne należy stosować się do postanowień przejściowych, ogłoszonych przez PCA.

Złożenie wniosku o akredytację

(wraz z wymaganą dokumentacją)

oraz wniesienie opłaty wstępnej

Przegląd nadesłanej 

dokumentacji

i (opcjonalnie) wizytacja 

wstępna

Przeprowadzenie 

oceny na miejscu oraz 

obserwacji prowadzonych usług 

Decyzja o udzieleniu 

akredytacji i o jej zakresie 

lub o odmowie udzielenia 

akredytacji 

Przegląd wniosku

Przygotowanie procesu oceny 

i powołanie 

zespołu oceniającego 

Ocena wdrożenia

korekcji/działań korygujących

Podsumowanie oceny 

(analiza zebranego 

materiału i opinia Komitetu 

Technicznego ds. Akredytacji)

Planowany nadzór 

i ponowna ocena

Proces akredytacji
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Skargi

PCA  rozróżnia  dwa  rodzaje  skarg: 

- dotyczące działań PCA,

- dotyczące działań akredytowanego 

podmiotu.

Każda skarga jest rejestrowana i rozpatry-

wana. W przypadku skargi ustnej PCA wyma-

ga jej pisemnego potwierdzenia. PCA przeka-

zuje odpowiedź na zgłoszoną skargę w ciągu 

1 miesiąca od daty jej otrzymania. Jeżeli 

ostateczne wyjaśnienie skargi nie jest w tym 

terminie możliwe, PCA przekazuje informa-

cję o już podjętych działaniach i przybliżonym terminie ostate-

cznego  rozpatrzenia skargi.

Skarga na akredytowany podmiot powinna zostać najpierw 

złożona w tym podmiocie zanim zostanie wniesiona do PCA. 

W przypadku niezadowalającej odpowiedzi lub braku odpowiedzi 

od akredytowanego podmiotu, PCA podejmuje kroki mające na 

celu rozpatrzenie skargi pod warunkiem, że skarga dotyczy akre-

dytowanej działalności. W przypadku wątpliwości co do spełnia-

nia wymagań akredytacyjnych, PCA przeprowadza ocenę akre-

dytowanego podmiotu w ramach nadzoru specjalnego.

Skargi należy kierować do Pełnomocnika ds. Systemu Zarządza-

nia na adres PCA.

Opłaty

Opłaty za czynności związane z akredytacją 

są kalkulowane i wnoszone zgodnie z Cen-

nikiem DA-04.

Przed złożeniem wniosku klient może 

uzyskać w odpowiednim Dziale Akredytacji 

PCA informację o sposobie kalkulowania 

kosztów w odniesieniu do wnioskowanego 

zakresu  akredytacji.

Wnoszenie opłat z tytułu uczestnictwa 

w krajowym systemie akredytacji jest jednym 

z  warunków  utrzymania  akredytacji.

Symbole akredytacji PCA

PCA wprowadziło odmienne symbole dla poszczególnych obsza-

rów akredytacji, tj. badań, wzorcowań, inspekcji, certyfikacji 

osób, wyrobów, systemów zarządzania oraz weryfikatorów 

EMAS, GHG, organizatorów badań biegłości. Symbole akredy-

tacji są wydawane przez PCA w celu posługiwania się nimi przez 

akredytowane organizacje dla wykazania statusu posiadanej 

akredytacji. Symbol akredytacji PCA (lub inne powołanie się na 

akredytację) na dokumencie przedstawiającym wyniki akredyto-

wanej działalności informuje, że zostały one uzyskane przy 

spełnieniu wymagań akredytacyjnych, oraz że kompetencje 

akredytowanej organizacji zostały uznane przez PCA. PCA 

zachęca do stosowania symboli akredytacji, ponieważ stanowią 

one narzędzie w tworzeniu atmosfery zaufania do działalności 

podmiotów oceniających zgodność, zarówno w obszarze 

regulowanym, jak i dobrowolnym. Zasady dotyczące stosowania 

symboli akredytacji PCA zostały przedstawione  w  dokumencie 

DA-02.

Przykłady symboli akredytacji PCA:

AX YYY  AX YYY   AX YYY  AX YYY  AX YYY     

AX YYY  AX YYY  AX YYY  AX YYY  AX YYY  PL-V-YYY   
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Znaki ILAC MRA, IAF MLA

Na podstawie wielostronnych porozumień IAF MLA oraz ILAC 

MRA podpisanych przez PCA, akredytowane laboratoria są 

uprawnione do stosowania znaku ILAC MRA, zaś akredytowane 

jednostki certyfikujące wyroby oraz systemy zarządzania QMS 

i EMS są uprawnione do stosowania znaku IAF MLA. Znaki te 

zostały wprowadzone dla zapewnienia łatwej i jednolitej na całym 

świecie identyfikacji usług, akredytowanych przez sygnatariuszy 

porozumień ILAC MRA lub IAF MLA. Zostały one zarejestrowane 

we wszystkich krajach uczestniczących w tych porozumieniach, 

w tym w Polsce. Dzięki temu możliwe było podpisanie umów 

licencyjnych pomiędzy IAF i ILAC a PCA upoważniających do 

stosowania połączonych znaków IAF/PCA oraz ILAC/PCA, 

a także do podpisania umów sublicencyjnych pomiędzy PCA 

a akredytowanymi przez PCA podmiotami.

Przykłady połączonych znaków IAF/PCA oraz ILAC/PCA:

IAF MLA (dla jednostek certyfikujących QMS)

IAF MLA (dla jednostek certyfikujących EMS)

IAF MLA (dla jednostek certyfikujących wyroby)

ILAC MRA (dla laboratoriów badawczych)

ILAC MRA (dla laboratoriów wzorcujących)

CERTYFIKACJA

SYSTEMÓW

ZARZĄDZANIA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI
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11212. Kontakt z PCA

Polskie Centrum Akredytacji

ul. Szczotkarska 42 

01-382 Warszawa

tel. (022) 355 70 00

faks (022) 355 70 18

www.pca.gov.pl

e-mail: sekretariat@pca.gov.pl

Autobusy: 106, 184, 189, 384, 506, E-6

(p: Synów Pułku) lub 105, 125, 

129, 155, 184, 194, 408, 713, 716 

(p: Ciepłownia Wola)

Tramwaje: 8, 10, 26

Dojazd do PCA:

Rozwój działalności akredytacyjnej

PCA stara się dotrzymać kroku zmieniającym 

się warunkom zewnętrznym i rozszerzać 

swoją działalność na nowe obszary. PCA 

monitoruje obszary będące źródłem poten-

cjalnych możliwości rozszerzenia działalno-

ści akredytacyjnej. Rozszerzanie działalności 

akredytacyjnej może dotyczyć zarówno usług 

związanych z oceną zgodności w obszarze 

regulowanym, jak i dobrowolnym. 

Możliwości rozszerzenia działalności akredy-

tacyjnej PCA wynikają z: informacji od klien-

tów i potencjalnych klientów PCA, analizy 

inicjatyw legislacyjnych, analizy inicjatyw nor-

malizacyjnych, informacji z organizacji mię-

dzynarodowych, do których należy PCA oraz 

informacji od innych jednostek akredytują-

cych. 

Przygotowanie PCA do akredytacji w nowym 

zakresie prowadzone jest w następujących 

etapach:

1. powołanie Specjalistycznego Komi-

tetu Technicznego (jeśli zachodzi 

taka potrzeba),

2. ustalenie wymagań akredytacyj-

nych, 

3. przeszkolenie personelu stałego 

w nowej dziedzinie,

4. określenie wymagań dla auditorów 

przewidzianych do prowadzenia 

ocen w nowej dziedzinie działalno-

ści akredytacyjnej,

5. wstępna selekcja i szkolenie audi-

torów,

6. opracowanie lub uzupełnienie do-

kumentacji PCA,

7. opublikowanie dokumentów infor-

macyjnych i interpretacyjnych.

Szkolenia

Zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności, do zakresu dzia-

łania Polskiego Centrum Akredytacji należy także organizowanie 

szkoleń. PCA prowadzi otwartą działalność szkoleniową od sty-

cznia 2005 roku. Obecnie prowadzone są dwa rodzaje szkoleń:

• dla klientów i potencjalnych klientów PCA – obejmują 

swoim zakresem wymagania oraz interpretację wyma-

gań akredytacyjnych, a także doskonalenie kompetencji 

personelu akredytowanych organizacji,

• dla potencjalnych auditorów PCA – uczestniczą w nich 

m.in. eksperci zaangażowani w procesy akredytacji 

prowadzone przez PCA, doświadczony personel 

akredytowanych podmiotów, a także osoby nie mające 

doświadczenia auditorskiego.

Tematy szkoleń:

• Droga do akredytacji PCA. Podstawowe elementy oceny 

PCA. Procedura akredytacji,

• System zarządzania w laboratorium. Zadania kierow-

nika ds. jakości i kierownictwa technicznego,

• Audit wewnętrzny w laboratorium,

• Struktura i system zarządzania w jednostce inspekcyj-

nej,

• Doskonalenie systemu zarządzania w jednostce certyfi-

kującej wyroby wg normy PN-EN 45011:2000,

• Szkolenie dla auditorów PCA prowadzących ocenę 

wg normy PN-EN ISO/IEC 17025,

• Audit wewnętrzny w jednostce inspekcyjnej,

• Szkolenie dla auditorów wiodących PCA,

• System zarządzania w jednostce certyfikującej osoby,

• Doskonalenie systemu zarządzania wg normy PN-EN

17021:2007 w jednostkach certyfikujących systemy za-

rządzania.

Informacje nt. aktualnie prowadzonych szkoleń znajdują się 

na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
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jednostek certyfikujących osoby  •

jednostek certyfikujących systemy zarządzania  •

jednostek certyfikujących wyroby  •

jednostek inspekcyjnych  •

weryfikatorów  •

ul. Szczotkarska 42

01-382 Warszawa

tel.: +48 22 355 70 00

fax: +48 22 355 70 18

e-mail: sekretariat@pca.gov.pl

www.pca.gov.pl

Wydanie 2, grudzień 2008 r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 

A
K

R
E

D
Y

T
A

C
J

A


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34



