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Tegoroczne obchody Światowego Dnia Akredytacji mają na
celu podkreślenie istoty akredytacji jako wartości dodanej w
łańcuchu dostaw.
Łańcuch dostaw odgrywa kluczową rolę w terminowym,
jakościowym i opłacalnym pod względem finansowym dostarczaniu
wyrobów i usług dla konsumentów, przedsiębiorców oraz podmiotów
sektora publicznego. Łańcuch dostaw nieustanie ewoluuje,
począwszy od złożonych systemów transgranicznych, kończąc na
nowych, zróżnicowanych łańcuchach dostaw ukierunkowanych na
spełnienie wymagań wszystkich zainteresowanych stron, włączając
w to potrzebę zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności
dotyczącej dostaw.
Akredytacja w połączeniu z pozostałymi narzędziami stosowanymi
dla zapewnienia jakości, takimi jak: normalizacja, metrologia oraz
ocena zgodności stanowi dodatkową wartość w łańcuchu dostaw.
Wspomniane narzędzia dają podstawę zaufania oraz zapewniają
wiarygodność odnośnie wyrobów i usług dostępnych na rynku, jak
również sposobów ich oferowania i wykorzystania.
Począwszy od akredytacji laboratoriów badających bezpieczeństwo
zabawek, poprzez akredytację inspekcji procesów produkcyjnych do
akredytowanej certyfikacji żywności na zgodność z wymaganiami
norm dotyczących bezpieczeństwa żywności, akredytacja zapewnia
dodatkową wartość w łańcuchu dostaw odpowiadając na potrzeby
szerokiego spektrum zainteresowanych stron.
Globalne, transgraniczne łańcuchy dostaw funkcjonują na całym
świecie i są niejako naturalnym, istotnym beneficjentem akredytacji.
Organizacje takie jak International Accreditation Forum (IAF) i
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)
zarządzają akredytacją w oparciu o wypracowane na poziomie
międzynarodowym normy. Stąd też laboratoria, jednostki
certyfikujące oraz jednostki inspekcyjne podlegają akredytacji
według międzynarodowych norm.

W
rezultacie
jednostki
oceniające
zgodność
stosują
międzynarodowe normy do badania próbek, wyrobów, usług,
systemów zarządzania oraz osób. Sprawnie działający globalny
system akredytacji zapewnia wiarygodność na każdym poziomie
łańcucha dostaw, umożliwiając przedsiębiorcom dostarczanie
wyrobów i usług, które konsumenci mogą darzyć zaufaniem.
System
akredytacji
jest
stosowany
w
gospodarkach
reprezentujących 96% Światowego Produktu Brutto GDP (źródło:
World Economic Forum); system ten tworzą członkowie IAF akredytujący jednostki certyfikujące oraz jednostki weryfikujące
/walidujące, a także członkowie ILAC - akredytujący laboratoria i
jednostki inspekcyjne. W ogólnym ujęciu system jest gwarantem
spójności zadań wykonywanych przez jednostki akredytujące na
całym świecie, co jest wynikiem stosowania międzynarodowych
norm przez poszczególne jednostki akredytujące.
Powszechne uznawanie akredytacji zarówno przez jednostki
działające w skali regionalnej, jak i krajowych regulatorów
funkcjonujących w ramach administracji rządowej poszczególnych
państw, pomaga przedstawicielom rządów zrzeszonych w
Światowej Organizacji Handlu (WTO) w spełnianiu wymagań
Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu (TBT). Jest
to przykład, który pokazuje jeden z kluczowych celów akredytacji,
jakim jest wspieranie wymiany handlowej.
Obchody tegorocznego Światowego Dnia Akredytacji zmierzają do
ukazania i podkreślenia sposobów w jaki akredytacja przyczynia się
do generowania wartości w łańcuchu dostaw. Poruszona tematyka
umożliwia szerokiemu audytorium przedsiębiorców, administracji
rządowej, regulatorom oraz konsumentom na pogłębione
zrozumienie roli akredytacji w procesie tworzenia wartości dodanej
w łańcuchu dostaw.
Media
takie
jak
www.business-benefits.org
i
www.publicsectorsassurance.org publikują przykłady wykorzystania
akredytacji w procesie tworzenia wartości dodanej w łańcuchu
dostaw, wspierając tym samym liczne seminaria, warsztaty i inne
wydarzenia odbywające się w ponad 100 krajach na całym świecie
towarzyszące obchodom Światowego Dnia Akredytacji.
Aby otrzymać więcej informacji należy się skontaktować z lokalną
jednostką akredytującą
http://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
oraz https://ilac.org/ilac-membership/
Więcej dodatkowych materiałów można uzyskać pod adresem:
http://www.publicsectorassurance.org/topic-areas/health-safety/

