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Tegoroczna konferencja PCA 
pod hasłem „Akredytacja: 
gwarancją bezpiecznego 
świata” odbyła się 12 czerwca 
br. w Centrum Nauki Koper-
nik w Warszawie. Doroczne 
wydarzenie, którego celem 
jest promocja roli i  znacze-
nia akredytacji, jako narzę-
dzia służącego podnoszeniu 
bezpieczeństwa publiczne-
go, wpisuje się w  obchody 
Światowego Dnia Akredy-
tacji, ustanowionego przez 
międzynarodowe organiza-
cje IAF i ILAC. Konferencja 
została objęta honorowym 
patronatem Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Tech-
nologii, a także wpisana do 
kalendarza imprez towarzy-
szących obchodom 100-lecia 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości. 
W konferencji wzięło udział 
blisko 180 osób, w tym m.in. 
Marcin Ociepa, Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Techno-
logii, a także przedstawiciele 
innych ministerstw i urzę-
dów centralnych, dyrekto-
rzy zagranicznych jednostek 
akredytujących, kierownicy 
akredytowanych jednostek 
oceniających zgodność, człon-
kowie Rady ds. Akredytacji 
oraz pracownicy PCA. 

Gości przywitała dyrektor PCA 
Lucyna Olborska, podkreśla-
jąc rolę i znaczenie akredytacji 
w podnoszeniu bezpieczeń-
stwa na świecie. – Jednostki 
oceniające zgodność działają 
we wszystkich sektorach go-
spodarki. Wiarygodnie oce-
nione produkty i usługi to na-
sze bezpieczeństwo, a przede 
wszystkim naszych dzieci. Akre-
dytacja PCA gwarantuje spój-
ność krajowego systemu oceny 
zgodności oraz zapewnia, że 
akredytowane przez PCA oceny 
zgodności (badania, wzorco-
wania, certyfikacja, inspekcja 
i  weryfikacja) są godne zaufa-
nia a dzięki wielostronnym po-
rozumieniom podpisanym 
przez PCA - uznawane na całym 
świecie. Akredytacja ułatwia 
również export polskich wyro-
bów, zarówno na rynki unijne, 
jak i do krajów spoza Wspólno-
ty – podkreśliła na konferencji 
dyrektor PCA.
Na wstępie głos zabrał także 
gość honorowy, Marcin Ocie-
pa, Podsekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Przedsiębiorczości 
i Technologii, który powie-
dział: – Najważniejszą kwestią 
jest bezpieczeństwo, czyli od-
powiedzialność za ludzi, dobre, 
spokojne życie obywateli. Dzia-
łania PCA oraz akredytowa-
nych podmiotów dają przede 
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w  podnoszeniu bezpieczeń-
stwa publicznego na przykła-
dzie codziennych zakupów. 
Wspomniała także o  nowych 
obszarach akredytacji jedno-
stek oceniających zgodność, 
prowadzących działalność 
m.in. w zakresie ochrony da-
nych osobowych (RODO) i cy-
berbezpieczeństwa.

Doświadczenia i przykłady 
z życia wzięte 
Sesję popołudniową roz-
poczęła Joanna Skrzypczak 
z PCA, skupiając się na progra-
mach certyfikacji produktów 
tradycyjnych i regionalnych, 
produktów ekologicznych 
oraz produktów pochodzą-
cych z integrowanej produk-
cji roślin. Kolejny prelegent 
- Adam Ogrodnik z Urzędu 
Dozoru Technicznego wyja-
śnił, iż akredytacja jednostki 
inspekcyjnej jest mechani-
zmem wykorz ystywanym 
w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa funkcjonowania 
urządzeń technicznych, które 
mogą stwarzać zagrożenie 
dla życia lub zdrowia ludzkie-
go oraz mienia i środowiska. 

Jako trzeci wystąpił Norman 
Brunner, dyrektor austriackiej 
jednostki akredytującej AA  
(Akkreditierung Austria), który 
zaprezentował jak akredytacja 
wspiera regulatorów w działa-
niach na rzecz bezpieczeństwa 
publicznego na przykładzie 
akredytacji w obszarach regu-
lowanych. Tę część konferencji 
zamykało wystąpienie Hanny 
Tugi z PCA, która opowiedzia-
ła o roli i znaczeniu akredytacji 

rzystania akredytacji w obsza-
rze ochrony zdrowia. Kolejny 
prelegent - Brian C.S. Shu, 
dyrektor tajwańskiej jednost-
ki akredytującej TAF (Taiwan 
Accreditation Foundation) 
krótko omówił jak akredytacja 
wpływa na jakość życia w Taj-
wanie. Podkreślił jej znaczenie 
w zakresie ochrony pracowni-
ków w miejscu pracy, bezpie-
czeństwa danych osobowych 
i cyberbezpieczeństwa. 

wszystkim gwarancję jakości 
wyrobów i usług. Drugą istotną 
kwestią jest odpowiedzialność 
za wzrost gospodarczy i rola 
jaką ogrywa system akredytacji 
i oceny zgodności we wspiera-
niu innowacyjności i kreatyw-
ności polskich firm. Dobre re-
lacje z przedsiębiorcami mają 
wpływ na to, jak te podmioty 
mogą się rozwijać. Zadaniem 
administracji publicznej jest 
bycie parterem dla przedsię-
biorcy. Współpraca miedzy in-
stytucjami jest kluczowa, aby 
budować skuteczne państwo, 
które będzie służyło swoim oby-
watelom.

Perspektywa zagranicznych 
jednostek akredytujących 
W pierwszym bloku swoje 
wystąpienia wygłosili przed-
stawiciele zagranicznych 
jednostek akredytujących. 
Etty Feller, dyrektor izrael-
skiej jednostki akredytującej 
ISRAC (Israel Laboratory Ac-
creditation Authority), wice-
przewodnicząca International 
Laboratory Accreditation Co-
operation, przywołała kilka 
rodzimych przykładów wyko-
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 prezentowanymi 
przez gościa z Anglii były: kwas 
Lewisa i jego rola w procesach 
utleniania i redukcji, procesy 
spowolniania i  zapobiegania 
korozji, rodzaje korozji i  miej-
sca szczególnie 

  atmosferyczną. 
Uzupełnieniem 

 

 importowanych 
głównie z  państw zachod-
nich takich jak: USA, Wielka 
Brytania, Niemcy, Włochy, 
Izrael, Holandia. Obecnie, 
firma Spectro-Lab jest wio-
dącym dostawcą wyposaże-
nia tj. aparatury analitycznej 
i testowej do laboratoriów 
badawczych i kontroli jako-
ści na terenie Polski. Spec-
tro-Lab zatrudnia ponad 50 
wysoko wykwalifikowanych 
i doświadczonych pracow-
ników stanowiących o  sile 
jej zespołu. Od 2012 roku 
nową centralą firmy, jest 
nowoczesny biurowiec po-
łożony w  Łomiankach koło 
Warszawy, w którym na po-
nad 1300  m2 rozlokowane 
są pomieszczenia biurowe, 
konferencyjne, laboratoryjne 
i serwisowe.  

Korozja atmosferyczna

Ochrona w miejscu pracy zo-
stała szerzej omówiona przez 
Paulinę Kropidłowską z Cen-
tralnego Instytutu Ochrony 
Pracy. Zwróciła ona uwagę, 
iż akredytacja laboratorium 
wspomaga bezpieczeństwo 
i jakość wyrobów służących 

ochronie życia i zdrowia pra-
cowników. 
Ten blok zamykało wystąpie-
nie Jacka Michalaka, wice-
prezesa zarządu ds. rozwoju 
w firmie ATLAS, który z punk-
tu widzenia przedsiębiorcy 
posiadającego wdrożone 

systemy zarządzania, certyfi-
kowane przez akredytowane 
jednostki, zaprezentował pro-
cedury bezpieczeństwa wdro-
żone w jego organizacji. 
W związku z obchodami Świa-
towego Dnia Akredytacji, 
w ponad 100 krajach na świe-

cie zorganizowano spotkania 
okolicznościowe, kampanie 
prasowe i telewizyjne, warsz-
taty i seminaria, mające na celu 
podnoszenie świadomości na 
temat znaczącej roli akredyta-
cji we wspieraniu bardziej bez-
piecznego świata. 


