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Szanown/ Państwo! 
Pierwsze wydanie Informatora PCA łączy się ze szczególnym ^ 
wydarzeniem. W dniu 3 grudnia 2001 r. Polskie Centrum Akredytacji Q 
otrzymało oficjalne potwierdzenie przystąpienia do EA, European 4J 

co-operation for Accreditation (Europejskiej organizacji ds. współpracy 
w dziedzinie Akredytacji). Polskie Centrum Akredytacji zostało członkiem 
EA po podpisaniu porozumienia (Memorandum 
of Understanding) w dniu 21 listopada 2001 r. Wydarzenie to 
ma szczególne znaczenie nie tylko dla nas, ale również dla Państwa, 
naszych obecnych i przyszłych Klientów. 

European co-operation for Accreditation jest organizacją skupiającą 
jednostki akredytujące laboratoria, jednostki certyfikujące i jednostki 
kontrolujące w Europie. Polskie Centrum Akredytacji, będąc członkiem 
i uczestnicząc w pracach tej organizacji, przyczynia się do tworzenia 
i utrzymywania systemu akredytacji, który ma na celu wspieranie 
i eliminowanie technicznych barier w handlu. 
Stworzenie warunków do swobodnego przepływu towarów i usług 
formułuje Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między 
Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi. Układ ten nakłada 
na stronę polską obowiązek zbliżenia istniejącego i przyszłego 
ustawodawstwa do ustawodawstwa Unii Europejskiej, a także obowiązek 
współpracy w zakresie przepisów i norm w dziedzinie normalizacji i oceny 
zgodności rozumianej jako ogół środków podjętych przez producentów, 
ich klientów lub władze regulacyjne i strony trzecie w celu oceny 
czy wyrób spełnia wymagania ustanowione w danej normie lub przepisie. 
Założeniem jest, aby współpraca ta ukierunkowana była na zmniejszenie 
różnic w dziedzinie normalizacji i oceny zgodności. Dla osiągnięcia tego 
celu niezbędne jest więc stosowanie się do przepisów technicznych oraz 
norm europejskich dotyczących jakości artykułów przemysłowych, rolnych 
i spożywczych oraz procedur oceny zgodności, a także doprowadzenie 
do ich wzajemnego uznawania, np. na drodze odpowiednich umów. 
Dostosowanie prawa polskiego do prawodawstwa rynku wewnętrznego 
Unii Europejskiej nie jest celem samym w sobie, lecz narzędziem do 
integracji gospodarki polskiej z przemysłowymi gospodarkami rynkowymi 
Unii. Integracja ta ma stworzyć dla nas szansę osiągnięcia korzyści jakie 
były, są i będą udziałem przemysłowych gospodarek rynkowych Unii 
Europejskiej i światowych. Niewątpliwe korzyści niesie więc ze sobą 
przystąpienie Polski do EA, jak już wspomniałem, organizacji odgrywającej 
kluczową rolę w eliminowaniu technicznych barier w handlu. 
W najbliższym czasie planujemy podpisanie porozumienia o wzajemnym 
uznawaniu i przystąpienie do grona sygnatariuszy EA MLA (Multilateral 

. Agreement). Podpisanie MLA jest konsekwencją przystąpienia do EA. 
Podpisanie takiego porozumienia ma dla polskiej gospodarki ogromne 
znaczenie. Oznacza to bowiem, że wyniki badań, raporty oraz certyfikaty 
wydawane i uznawane przez akredytowane laboratoria, jednostki 
certyfikujące i kontrolujące są akceptowane i uznawane we wszystkich 
krajach będących sygnatariuszami MLA. MLA jest więc sposobem 
na zminimalizowanie barier handlowych, sposobem na zapewnienie 
jednolitego poziomu kompetencji odpowiednich akredytowanych 
jednostek, jest również sposobem na eliminację potrzeby wielokrotnej 
oceny wyrobów, usług czy systemów tych jednostek. 



Więcej na temat przynależności PCA do organizacji międzynarodowych 
oraz roli tych organizacji znajdziecie Państwo w dalszej części naszego 
Informatora. 
Wydawnictwo nasze stworzyliśmy z myślą o tych z Państwa, dla których 
system akredytacji pozostaje obszarem nieznanym, a chcieliby wiedzieć 
na ten temat nieco więcej oraz dla tych, którzy pragną uzupełniać swoją 
wiedzę na temat akredytacji. Jest ono także odpowiedzią na wzrastające 
zainteresowanie polskim systemem akredytacji oraz na potrzebę 
przekazywania Państwu niezbędnych informacji na temat naszej 
działalności. Polskie Centrum Akredytacji istnieje, jako samodzielna 
instytucja, od stycznia 2001 roku, a więc prawie od roku. PCA powstało 
na bazie Biura ds. Akredytacji w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji 
(PCBC) oraz Zespołu Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych w Głównym 

Urzędzie Miar (GUM), przejmując jednocześnie pracowników oraz 
wierzytelności i zobowiązania obu instytucji w zakresie akredytacji, w tym 
ponad 430 udzielonych akredytacji, wysoko wykwalifikowany i 
doświadczony personel, procedury działania, obszerną bazę auditorów 
oraz kontakty międzynarodowe. 
Nasze cele określiliśmy szczegółowo w polityce jakości Polskiego Centrum 
Akredytacji. Polityka ta będzie zmieniana w miarę realizacji celów i 
dostosowywana do wymagań stawianych przed PCA przez 
ustawodawstwo polskie i przepisy międzynarodowe. 
Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy stronę 
internetową (www.pca.gov.pl), na której umieściliśmy najważniejsze 
dokumenty oraz informacje na temat naszej firmy. Będziemy ją 
rozbudowywać tak, abyście mogli Państwo wkrótce znaleźć na niej 
wszystkie niezbędne informacje. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jesteśmy organizacją otwartą na 
naszych Klientów i wszelkie uwagi dotyczące działalności PCA mogą w 
konsekwencji przyczynić się do udoskonalenia tych aspektów, które 
zdaniem Państwa tego wymagają. 

Karol Hauptmann 

Dyrektor PCA 

Budapeszt, 21 l istopada 2001r . , Dyrektor PCA Karol Hauptmann i Przewodniczący EA Daniel Pierre 
Podpisanie Porozumienia w sprawie cz łonkostwa w EA 

http://www.pca.gov.pl


Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą, 

powołaną ustawą Sejmu RP z dnia 28 kwietnia 2000r. o systemie oceny 

zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw [Dz. U. Nr 43, 

poz. 489] do akredytowania: 

• jednostek certyfikujących (wyroby, systemy zarządzania, personel), 

• laboratoriów badawczych i pomiarowych (wzorcujących), 

• jednostek kontrolujących (inspekcyjnych). 

Polityką jakości Polskiego Centrum Akredytacji jest: 

• zapewnienie jakości usług związanych z prowadzeniem procesów 

akredytacji zgodnie z międzynarodowymi standardami, gwarantującymi 

ich wysoki merytoryczny poziom; 

• zagwarantowanie jawności i bezstronności działania PCA 

oraz poufności i ochrony praw własności naszych Klientów; 

• zapewnienie satysfakcji Klientów i innych stron poprzez szeroką 

informację oraz uprzejmą i kompetentną obsługę; 

• zapewnienie satysfakcji zatrudnionego personelu; 

• utrzymanie i zwiększanie zaufania do krajowego systemu akredytacji, 

akredytowanych laboratoriów i jednostek i do świadczonych 

przez nie usług; 

• zdobycie i utrzymanie uznania międzynarodowego. 
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Powyższe cele strategiczne osiągamy przez: 

• wdrożenie systemu jakości zgodnego z wymaganiami zawartymi 

w PN EN 45003 (ISO/IEC Guide 58:1993), PN EN 45010 (ISO/IEC 

Guide 61:1996) i ISO/IEC TR 17010; 

• stałe utrzymywanie i doskonalenie systemu przy pomocy regularnych 

auditów wewnętrznych i okresowych przeglądów; 

• prawidłowe zarządzanie kadrami, dbałość o wysoki poziom kompetencji 

personelu i stałe jego podnoszenie; 

• staranny i rzetelny dobór zespołów oceniających; 

• współpracę z akredytowanymi jednostkami i laboratoriami; 

• aktywny udział w pracach organizacji krajowych, europejskich 

i międzynarodowych. 

Mierzalne cele operacyjne, ustalane rokrocznie podczas pierwszego przeglądu 

dokonywanego przez kierownictwo Polskiego Centrum Akredytacji w danym 

roku, są do wglądu wszystkich zainteresowanych. 

Cały personel Polskiego Centrum Akredytacji zna i stosuje politykę i procedury 

zawarte w Księdze Jakości i towarzyszącej dokumentacji. Za wdrażanie 

i utrzymanie systemu jakości odpowiedzialny jest pełnomocnik do Spraw 

Systemu Jakości, podległy bezpośrednio dyrektorowi Polskiego Centrum 

Akredytacji. 

Kierownictwo Polskiego Centrum Akredytacji deklaruje, że dołoży wszelkich 

starań, aby powyższa polityka jakości była w pełni realizowana. 

Warszawa, 15.03.2001 r. 

Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji 

Karol Hauptmann 
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Pods.tawy prawne 
1 z a * r e s działania PCA 

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) powstało na mocy 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2001r. o systemie oceny 

zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw 

(Dz. U. Nr 43, poz. 489) jako jednostka organizacyjna 

posiadająca osobowość prawną, nad którą nadzór 

sprawuje Prezes Rady Ministrów. 

Organizacja i tryb działania PCA zostały określone 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

29 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1328). 

KOMITET 
ODWOŁAWCZY 

RADA DS. 
AKREDYTACJI 

KOMITETY 
TECHNICZNE 

DS. AKREDYTACJI 
(KTA) 

PEŁNOMOCNIK DS. 
SYSTEMU JAKOŚCI 

(SJ) 

BIURO DS. 
AKREDYTACJI 

(A) 

AC 
DZIAŁ AKREDYTACJI 

JEDNOSTEK 
CERTYFIKUJĄCYCH I 

AK 
DZIAŁ AKREDYTACJI 

JEDNOSTEK 
KONTROLUJĄCYCH 
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Do zakresu działania PCA, 

jako krajowej jednostki akredytującej należy 

w szczególności: 

1. akredytowanie jednostek certyfikujących; 

2. akredytowanie jednostek kontrolujących (inspekcyjnych); 

3. akredytowanie laboratoriów (badawczych i pomiarowych); 

4. sprawowanie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami 

i akredytowanymi laboratoriami w zakresie przestrzegania 

przez nie warunków akredytacji; 

5. prowadzenie wykazu jednostek, którym udzielono 

akredytacji; 

6. organizowanie szkoleń i prowadzenie działalności 

wydawniczej w zakresie systemu akredytacji. 

PCA może zawierać z zagranicznymi jednostkami 

akredytującymi porozumienia o wzajemnym uznawaniu 

kompetencji akredytowanych jednostek i laboratoriów. 
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Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostka akredytującą upoważnioną do akredytacji 

jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i pomiarowych na mocy 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie 

niektórych ustaw. 

System akredytacji prowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji jest dostępny dla wszystkich 

jednostek i laboratoriów, niezależnie od ich wielkości, statusu prawnego, położenia 

geograficznego, dziedziny, w jakiej działają oraz uczestnictwa w jakiejkolwiek organizacji 

lub grupie organizacji. Akredytacja w krajowym systemie akredytacji w Rzeczypospolitej Polskiej 

jest dostępna zarówno dla laboratoriów/jednostek krajowych, jak i zagranicznych, 

jest nie dyskryminująca pod żadnym względem, a udział w niej jest dobrowolny. 

W procesach akredytacji ocenie poddawane są tylko te obszary działania wnioskującej 

o akredytację organizacji, które są objęte wnioskowanym zakresem akredytacji. 

W stosunku do pozostałych obszarów działania wnioskodawcy, jego organizacji macierzystej 

lub organizacji związanych ocenia się jedynie czy nie wpływają one negatywnie na spełnienie 

kryteriów akredytacji (np. niezależności lub bezstronności). 

Podczas procesu akredytacji wnioskująca o akredytację organizacja poddaje się ocenie: 

• kompetencji technicznych; 

organizacji i systemu zarządzania gwarantujących bezstronność i niezależność oraz 

zapewniających jakość świadczonych usług w zakresie badań, wzorcowań, kontroli 

i certyfikacji. 

JEDNOSTKA AKREDYTUJĄCA jest to „jednostka prowadząca system akredytacji i 

zarządzająca nim oraz udzielająca akredytacji" 

(definicja z PN EN 45020 :2000 ) 

AKREDYTACJA jest to „procedura, w wyniku której upoważniona jednostka organizacyjna 

oficjalnie uznaje, że pewna jednostka organizacyjna lub osoba jest 

kompetentna do wykonywania określonych zadań" 

(definicja z PN EN 45020 :2000 ) 

SYSTEM AKREDYTACJI jest to „system o własnych zasadach postępowania i zarządzania 

dotyczących przeprowadzania akredytacji" 

(definicja z PN EN 45020 :2000 ) 

Krajowy System 
A k r e d y t a c j i n 
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Ogólne kryteria, względem których ocenia się kompetencje organizacji wnioskujących 

o akredytację, zawarte są w Polskich Normach: 

• PN-EN ISO/IEC 17025:2001 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów 

badawczych i wzorcujących" (zastępuje normę PN-EN 45001:1993 i przewodnik ISO/IEC 

25:1990); 

• PN-EN 45004:1998 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek kontrolujących"; 

• PN-EN 45011:2000 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy 

certyfikacji wyrobów"; 

• PN-EN 45012:2000 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących ocenę 

oraz certyfikację/rejestrację systemów jakości"; 

• PN-EN 45013:1993 „Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących personel". 

Wszystkie wymienione wyżej normy zawierają ogólne wymagania zarówno w zakresie 

kompetencji technicznych, jak organizacji i zarządzania. 
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Ubiegająca się o akredytację organizacja (jednostka lub laboratorium) musi mieć system jakości 

zgodny z odpowiednią normą, właściwy dla jej struktury, wielkości i zakresu działania, opisany 

w księdze jakości i - jeśli to konieczne - w dokumentach związanych (np. procedurach czy 

instrukcjach). Interpretację norm stanowiących podstawę akredytacji podają międzynarodowe 

wytyczne (EA, IAF, ILAC). 

Specyficzne wymagania, zależne od rodzaju organizacji ubiegających się 

o akredytację, mogą być zawarte w innych dokumentach normatywnych (np. opisujących 

metody badań) lub w przepisach prawnych (np. przepisy metrologiczne; przepisy dotyczące 

niektórych rodzajów kontroli). 
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Ogólna procedura 
A k r e d y t a c j i 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O AKREDYTACJĘ 
(wraz z wymaganą dokumentacją) 
oraz wniesienie opłaty wstępnej 

PRZEGLĄD WNIOSKU 
pod względem formalnym 
I REJESTRACJA WNIOSKU 

r 
WYBÓR I UZGODNIENIE 

Z WNIOSKUJĄCĄ ORGANIZACJĄ 
SKŁADU ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO 

M,„, I... • ~ 

OCENA NADESŁANEJ DOKUMENTACJI 
i (opcjonalnie) wizytacja wstępna 

m 

PRZEPROWADZENIE OCENY NA MIEJSCU 
(audit akredytacyjny) 

PODSUMOWANIE OCENY 
(analiza zebranego materiału 

i opinia Komitetu Akredytacyjnego) 

^ fc.„. 
DECYZJA O UDZIELENIU AKREDYTACJI 

I O JEJ ZAKRESIE 
LUB O ODMOWIE UDZIELENIA AKREDYTACJI 

1 

PRZEKAZANIE 
DOKUMENTÓW AKREDYTACYJNYCH 

(po udzieleniu akredytacji) j') 

NADZÓR I PONOWNA OCENA 
(przedłużenie akredytacji) 
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1979r. - Ustawa z dnia 8 lutego 1979r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych. 

1984r. - Zarządzenie nr 37 Prezesa PKNMiJ z dnia 26 lipca 1984 r. w sprawie szczegółowego trybu 

kwalifikacji i oznaczania wyrobów państwowymi znakami jakości i znakiem bezpieczeństwa 

- określono zakres zadań i uprawnień jednostek kwalifikujących, a w § 9 ust. 3 znalazła się 

delegacja dla Centralnego Biura Jakości Wyrobów o upoważnianiu laboratoriów. System 

wydawania dla laboratoriów upoważnień do badań dla potrzeb państwowej kwalifikacji jakości 

był rodzajem systemu akredytacji laboratoriów badawczych, gdzie kryteria wynikały z wymagań 

Przewodnika ISO/IEC 25:1982. W systemie tym wydano ok. 130 upoważnień dla laboratoriów 

badawczych. 

1988r. - Zarządzenie nr 22 Prezesa PKNMiJ z dnia 1 czerwca 1988 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowego wykazu wyrobów podlegających kwalifikacji jakości, oznaczaniu znakiem 

bezpieczeństwa i wyrobów objętych kwalifikacją jakości na państwowe znaki jakości oraz 

wykazu organów i jednostek organizacyjnych powołanych i upoważnionych do tej kwalifikacji 

- ustalono wykaz wyrobów podlegających kwalifikacji jakości, oznaczaniu znakiem 
c i 

bezpieczeństwa i wyrobów objętych kwalifikacją jakości na państwowe znaki jakości oraz g 
wykaz organów i jednostek organizacyjnych powołanych i upoważnionych do kwalifikacji 

jakości wyrobów. W § 2 ust. 3 znalazła się delegacja dla Centralnego Biura Jakości Wyrobów 
T l 

o koordynowaniu i nadzorowaniu działalności jednostek kwalifikujących w zakresie prac G 
związanych z dokonywaniem kwalifikacji jakości. t—t 

OJ 
« 

1990r. - Zarządzenie nr 45 Prezesa PKNMiJ z dnia 11 lipca 1990 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie szczegółowego trybu kwalifikacji i oznaczania wyrobów państwowymi znakami 

jakości i znakiem bezpieczeństwa. Zarządzenie to wprowadziło zmianę do § 9 - system 

akredytacji laboratoriów badawczych zgodny z wymaganiami norm serii EN 45000. 

Na podstawie tego zarządzenia, które stanowiło podstawę prawną do prowadzenia akredytacji 

laboratoriów badawczych, Centralne Biuro Jakości Wyrobów zorganizowało krajowy system 

akredytacji laboratoriów badawczych w Rzeczypospolitej Polskiej zgodny z kryteriami 

stosowanymi w krajach Europy Zachodniej. Jednocześnie poprzedni system upoważnień 

przestał obowiązywać. 

1991r. - Kryteria akredytacji zostały uzupełnione o wymagania znajdujące się w trzecim wydaniu 

Przewodnika ISO/IEC 25. 

1992r. - Wrzesień - przyznanie pierwszego certyfikatu akredytacji dla laboratorium badawczego. 

Rozpoczęto współpracę z ILAC (International Laboratory Accreditation Conference). 
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1993r. - 3 kwietnia 1993r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawy: 

- o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 255) - utworzenie Polskiego Centrum 

Badań i Certyfikacji. 

- prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248 art.12 ust.1) - m.in. o ocenie 

i upoważnianiu laboratoriów pomiarowych dla potrzeb krajowej infrastruktury 

metrologicznej. 

W połowie 1993 r. zostały ustanowione Polskie Normy serii PN-EN 45000, które sq wiernym 

tłumaczeniem norm serii EN 45000. 

Grudzień - przyznanie certyfikatu akredytacji dla pierwszej jednostki certyfikującej. 

Do końca roku 7 laboratoriów badawczych i 17 jednostek certyfikujących uzyskało akredytację 

Centralnego Biura Jakości Wyrobów w krajowym systemie akredytacji. 

1994r. - Ustawa o badaniach i certyfikacji weszła w życie dnia 1 stycznia 1994 r. W dniu tym powstało 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC), które zostało następcą prawnym Centralnego Biura 

Jakości Wyrobów. Jednocześnie straciło moc zarządzenie nr 45 Prezesa PKNMiJ z dnia 

11 lipca 1990r., na podstawie którego prowadzono akredytację laboratoriów badawczych. 

W marcu 1994r. powstał w Głównym Urzędzie Miar Zespół Akredytacji Laboratoriów 

Pomiarowych. 

Zarządzenie nr 14 Prezesa GUM z dnia 29 kwietnia 1994r. w sprawie określenia warunków 

i trybu akredytacji laboratoriów pomiarowych (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 4, poz. 9) 

stworzyło podstawę merytoryczną funkcjonowania Zespołu Akredytacji Laboratoriów 

Pomiarowych. 

1996r. - Wrzesień - utworzenie ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), 

przedstawiciel Biura ds. Akredytacji PCBC podpisał dokument założycielski i Memorandum 

of Understanding. 

1997r. - 19 marca 1997r. Prezes GUM wydał Zarządzenie nr 8 w sprawie określenia warunków 

i trybu akredytacji laboratoriów pomiarowych oraz sprawowania nadzoru nad tymi laboratoriami 

(Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 1, poz. 7). 

Kwiecień - przyznanie certyfikatu akredytacji dla pierwszego laboratorium pomiarowego. 

1999r. - 8 kwietnia 1999r. - Porozumienie o Współpracy zawarte pomiędzy Polskim Centrum 

Badań i Certyfikacji a Głównym Urzędem Miar, dotyczące wzajemnej wymiany informacji 

i koordynacji działań związanych z akredytacją. 

26 maja 1999r. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji podpisało Memorandum of Understanding 

w sprawie członkostwa w IAF (International Accreditation Forum). 
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2000r. - 28 kwietnia 2000r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwali! Ustawę o systemie oceny 

zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489), która dala 

podstawy prawne do utworzenia i działania krajowej jednostki akredytującej, Polskiego Centrum 

Akredytacji, upoważnionej do akredytowania jednostek kontrolujących, jednostek certyfikujących 

(wyroby, systemy zarządzania, personel) oraz laboratoriów badawczych i pomiarowych. 

Czerwiec - przyznanie certyfikatu akredytacji dla pierwszej jednostki kontrolującej. 

29 grudnia 2000r. - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dotyczące ustalenia 

struktury organizacyjnej PCA. Najważniejszą komórką organizacyjną w PCA jest 

Biuro ds. Akredytacji, wewnątrz którego utworzono działy akredytacji laboratoriów badawczych, 
y y j y 

laboratoriów pomiarowych, jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących. 

Do dnia 31 grudnia 2000 r. udzielono 330 akredytacji dla laboratoriów badawczych, 

79 dla jednostek certyfikujących, 2 dla jednostek kontrolujących oraz 26 akredytacji 

dla laboratoriów pomiarowych. 

2001r. - Z dniem 1 stycznia 2001r. powstała nowa organizacja Polskie Centrum Akredytacji, w którego 

skład weszły Biuro ds. Akredytacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz Zespól Akredytacji 

Laboratoriów Pomiarowych Głównego Urzędu Miar. Polskie Centrum Akredytacji przejęło 

pracowników oraz wierzytelności i zobowiązania obu instytucji w zakresie akredytacji, w tym 

ponad 430 udzielonych akredytacji, wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel, 

procedury działania, obszerną bazę auditorów oraz kontakty międzynarodowe. 

20 lutego 2001r. - Polskie Centrum Akredytacji podpisało Aneks do Umowy z dnia 

26 maja 1999r. w sprawie członkostwa w IAF (International Accreditation Forum, Inc.). 

21 listopada 2001r. - Polskie Centrum Akredytacji podpisało Memorandum of Understanding 

i zostało członkiem EA (European co-operation for Accreditation). 
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Cennik Opłat 

Sposób ustalania opłat za czynności związane z akredytacją został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów 

z dnia 12 kwietnia 2001r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną 

zgodności wyrobów, akredytacją i notyfikacją (Dz. U. Nr 37, poz. 434). 

W celu ujednolicenia zasad kalkulacji opłat został opracowany cennik opłat za czynności związane z akredytacją. 

Cennik określa wysokość opłat wnoszonych na rzecz PCA za czynności związane z akredytacją przez organizacje 

wnioskujące o akredytację oraz za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji przez organizacje akredytowane. 

Cennik zamieszczony jest na stronie internetowej PCA (www.pca.gov.pl) lub na życzenie - udostępniony w formie 

wydruku w siedzibie PCA. 

H 
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Informacje na temat aktualnych norm udziela Ośrodek Informacji 

i Dokumentacji Polskiego Komitetu Normalizacji 

00-130 Warszawa, ul. Elektoralna 2 

Centrala; tell (0-prefix-22) 620-02-41, 

e-mail: oid@pkn.pl 

Www.pkn.pl 

Usługi sprzedaży prowadzone sq przez Wydział Marketingu i Sprzedaży PKN 

00-150 Warszawa, ul: Świętokrzyska 14 b 

tel. (0-prefix-22) 556-77-77, fax: (0-prefix-22) 556-77-87 

http://www.pca.gov.pl
mailto:oid@pkn.pl
http://Www.pkn.pl


Współpraca.z organizacjami 
międzynarodowymi 

Polskie Centrum Akredytacji bierze czynny udział w pracach 

wielu organizacji międzynarodowych działajqcych w obszarze 

akredytacji. PCA jest członkiem m.in.: 

• IAF (International Accreditation Forum, Inc.) międzynarodowej 

organizacji skupiajqcej jednostki akredytujqce jednostki 

certyfikujqce i jednostki kontrolujqce na całym świecie; 

•ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) 

organizacji skupiajqcej jednostki akredytujqce laboratoria 

badawcze i pomiarowe na całym świecie; 

• EA (European co-operation for Accreditation) organizacji 

skupiajqcej jednostki akredytujqce laboratoria, jednostki 

certyfikujqce i jednostki kontrolujqce w Europie. W najbliższym 

czasie planowane jest przystqpienie do grona sygnatariuszy 

EA MLA (Multilateral Agreement). ., 

Polskie Centrum Akredytacji będąc członkiem i uczestnicząc 

w pracach organizacji międzynarodowych skupiających 

jednostki akredytujące ma na uwadze tworzenie i utrzymywanie 

systemu akredytacji wspierającego eliminowanie technicznych 

barier w handlu. Przynależność do IAF, ILAC i EA ma na uwadze 

osiągnięcie tego celu między innymi poprzez: 1 

• osiągnięcie jednolitego podejścia do akredytacji; 

• uznawanie certyfikatów i raportów wydawanych przez • 

akredytowane jednostki i laboratoria na całym świecie 

(IAF, ILAC) lub w Europie (EA); 

• budowanie zaufania do uznanych w ramach wielostronnych 

porozumień (MLA - Multilateral Agreement) krajowych 

systemów akredytacji; 

• wspieranie wdrażania zharmonizowanych norm i wytycznych 
w zakresie akredytacji. 

w zakresie akredytacji. 

Więcej informacji na temat działania tych organizacji można 

znaleźć na stronach internetowych: ILAC - www.ilac.org  

IAF - www.iaf.nu i EA - www.european-accreditation.org 
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Polskie Centrum Akredytacji (PCA): 

ul. Kłobucka 23A, wejście B 

02-699 Warszawa 

tel.: (0-prefix-22) 647-07-04 

fax: (0-prefix-22) 847-93-25 

(0-prefix-22) 647-13-01 

e-mail: sekretariat@pca.gov.pl  

www.pca.gov.pl 

Dyrektor PCA 

Karol Hauptmann 
Pracownicy Polskiego Centrum Akredytacj i 

Biuro ds. Akredytacji 

Kierownik Biura, Zastępca Dyrektora 

Magdalena Nowak 

Dział Akredytacji Jednostek Certyfikujących 

Kierownik Działu Izabela Skalska 

Dział Akredytacji Jednostek Kontrolujących 

Kierownik Działu Alfred Lichota 

Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych 

Kierownik Działu Tomasz Wontorski 

Dział Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych 

Kierownik Działu Magdalena Nowak 

Dział Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą 

Kierownik Działu Małgorzata Olczak 

Dział Finansowo-Księgowy 

Główna Księgowa Katarzyna Ptaszyńska 
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Na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl znajdą Państwo dodatkowo: 

• Cennik opłat za czynności związane z akredytacją; 

• Opis systemu akredytacji; 

• Zasady posługiwania się znakiem akredytacji PCA; 

• Zasady przedstawiania znaku akredytacji PCA; 

• Politykę jakości Polskiego Centrum Akredytacji; 

• wzór kontraktu; 

• kryteria oceny, dokumenty pomocnicze stosowane przy akredytacji laboratoriów badawczych, pomiarowych, 

jednostek kontrolujących, certyfikujących wyroby, personel, systemy zarządzania; 

• wykazy akredytowanych laboratoriów i jednostek; 

• formularze wniosku o akredytację. 

mailto:sekretariat@pca.gov.pl
http://www.pca.gov.pl
http://www.pca.gov.pl
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