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Światowy Dzień Akredytacji 2018 (#WAD2018) 
 
Akredytacja: gwarancją bezpiecznego świata
 
Tematem przewodnim Światowego Dnia Akredytacji w 2018 r. jest 
gwarancja bezpiecznego świata, którą zapewnia akredytacja. 
 
Oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa w środowisku pracy, 
bezpiecznych wyrobów, transportu, żywności, a właściwie 
bezpieczeństwa we wszystkich aspektach naszego życia, są powszechnie 
podzielane. Dane statystyczne pokazują jednak, że ciągle jeszcze 
rzeczywistość nie odpowiada tym potrzebom. Likwidacja rozbieżności 
między oczekiwaniami a rzeczywistością jest niezwykle istotna dla rządów, 
regulatorów i przedsiębiorców, dążących do zwiększania bezpieczeństwa 
ludzi w miejscu pracy, życiu prywatnym, podróży i we wszystkich innych 
dziedzinach życia. 

Normy, ocena zgodności i akredytacja są sprawdzonymi i uznanymi 
narzędziami, przyczyniającymi się do podnoszenia bezpieczeństwa na 
świecie. Najlepszymi przykładami będą tu: akredytowana certyfikacja 
ratowników w Dubaju, badania zawartości azbestu przeprowadzane  
w akredytowanych laboratoriach w Wielkiej Brytanii, certyfikacja na 
potrzeby turystyki w Nowej Zelandii, akredytowana certyfikacja 
użytkowników narzędzi elektronicznych w Republice Czeskiej lub 
akredytowana inspekcja wind publicznych w Europie. 

Potwierdzeniem korzyści płynących z oceny zgodności jest przykład 
włoskiego towarzystwa ubezpieczeniowego. Porównując wskaźniki 
wypadkowości w miejscu pracy w organizacjach posiadających certyfikat 
zgodności z normą OHSAS 18001, dotyczącą systemów zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy oraz w tych, które go nie mają, 
ubezpieczyciel oferuje znacznie niższe składki ubezpieczeniowe dla 
certyfikowanych organizacji, ponieważ uważa, że znajdują się one  
w grupie niższego ryzyka. 

Korzystanie z systemów zarządzania w celu zmniejszania zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa zostało istotnie rozszerzone w marcu 2018 r., 
wraz z publikacją pierwszej normy ISO, dotyczącej systemów zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001). Norma ta powstała po to, 
by poprawić wyniki organizacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
poprzez rozpoznanie ryzyk oraz opracowanie celów, zasad, procesów 
i mechanizmów kontroli służących minimalizacji tych zagrożeń. 
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Kolejnym wyraźnym przykładem tego, w jaki sposób akredytacja podnosi 
bezpieczeństwo na świecie jest holenderski wymiar sprawiedliwości. 
W sprawach karnych dopuszczane są tam wyłącznie wyniki badań DNA 
wykonane przez laboratorium akredytowane zgodnie z normą ISO/IEC 17025. 
Przeprowadzanie badań DNA w laboratorium akredytowanym przez 
sygnatariusza porozumienia ILAC o wzajemnym uznawaniu stanowi wsparcie 
dla systemu sądownictwa oraz gwarantuje ochronę obywateli.  

Powyższe przykłady przedstawiają sposoby na wykorzystanie akredytacji, 
oceny zgodności i norm, w celu podniesienia bezpieczeństwa na świecie. 
Ukończone projekty, produkty, procesy, usługi, systemy zarządzania i osoby 
mogą być oceniane przez laboratoria badawcze i wzorcujące, jednostki 
inspekcyjne, certyfikujące lub walidujące i weryfikujące (wspólnie nazywane 
jednostkami oceniającymi zgodność). Jednostki te, prowadząc działania 
zgodnie z normami, kodeksem praktyk lub wymaganiami prawnymi sprawdzają, 
czy wyroby i usługi są bezpieczne w użytkowaniu. 

Akredytacja jest niezależną oceną tych jednostek w odniesieniu do uznanych 
norm, w celu przeprowadzenia określonych działań zapewniających ich 
rzetelność, bezstronność i kompetencje. Dzięki stosowaniu krajowych  
i międzynarodowych norm, zarówno rząd, jak i przedsiębiorcy, czy ogół 
społeczeństwa mogą mieć zaufanie do wyników wzorcowań i badań, 
sprawozdań z inspekcji oraz wydanych certyfikatów, co prowadzi nie tylko do 
większego zaufania, ale też stosowania bardziej bezpiecznych praktyk. 

Obchodzony w 2018 r. Światowy Dzień Akredytacji jest doskonałą okazją do 
tego, aby dowiedzieć się, w jaki sposób akredytacja może zapewnić bardziej 
bezpieczny świat, natomiast dla przedsiębiorców, rządu czy regulatorów jest 
okazją do poszerzenia wiedzy na temat stosowanych norm, oceny zgodności  
i akredytacji. 

W związku z obchodami Światowego Dnia Akredytacji, w ponad 100 krajach 
na świecie zostaną zorganizowane spotkania okolicznościowe, kampanie 
prasowe i telewizyjne, warsztaty i seminaria, mające na celu podnoszenie 
świadomości na temat znaczącej roli akredytacji we wspieraniu bardziej 
bezpiecznego świata. Szczegółowe informacje można uzyskać od krajowej 
jednostki akredytującej. 

Więcej przykładów, w tym wyniki badań i materiały pomocnicze można znaleźć 
na stronie www.publicsectorassurance.org.  

 
 
 

 
 


