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Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą, upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia  
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i jest nadzorowane przez Ministra Gospodarki.
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1
z innymi procesami oceny zgodności: certyfikacją wyro-

bów, inspekcją i weryfikacją. Podczas prezentacji, ponad 

350 uczestników seminarium – w zdecydowanej więk-

szości byli to przedstawiciele laboratoriów badawczych 

– miało możliwość odniesienia swojej działalności do 

innych procesów oceny zgodności, które prowadzą jed-

nostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

 Seminarium miało również na celu podkreślenie 

szczególnej roli akredytacji, która – zgodnie z roz-
porządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  
Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. – gwarantuje wiarygod-

ne potwierdzenie technicznych kompetencji jednostek, 

odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności z mający-

mi zastosowanie wymaganiami. Uprzywilejowana pozy-

cja akredytacji została przedstawiona w Rozporządze-

niu 765/2008 odnosząc się do akredytacji stosowanej 

obowiązkowo lub dobrowolnie. W PCA planowane jest 

rozpoczęcie prac nad trzema sektorowymi programa-

mi akredytacji w badaniach, w obszarach regulowanych 

prawnie: 

1)    programem akredytacji laboratoriów badawczych  

– dostawców usług kryminalistycznych, wykonują-

cych czynności laboratoryjne;

2)  programem akredytacji laboratoriów badawczych, 

wykonujących pomiary pól elektromagnetycznych  

w środowisku pracy i środowisku ogólnym;

3)  programem akredytacji laboratoriów urzędowych 

Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennic-

twa.

 

 „Akredytacja: wspieranie opieki zdrowotnej i spo-

łecznej” – to temat przewodni Światowego Dnia Akre-

dytacji w tym roku. Peter Unger, przewodniczący ILAC   

i Randy Dougherty, przewodniczący IAF, podkreślili we 

wspólnym oświadczeniu rolę akredytacji, jako narzę-

dzia wspierającego podmioty świadczące usługi w za-

kresie opieki zdrowotnej i społecznej, w szczególności 

w potwierdzaniu kompetencji technicznych laborato-

riów medycznych, które daje dowód ich wiarygodności 

oraz zapewnia zaufanie pacjentom i wszystkim zainte-

resowanym stronom. 

 Zagadnieniom bezpieczeństwa i zaufania, jakie gwa-

rantuje medycznym laboratoriom diagnostycznym cer-

 Dobrze rozwijająca się od kilku lat współpraca Pol-

skiego Centrum Akredytacji z organami administra-

cji rządowej, w zakresie wykorzystania akredytacji na 

potrzeby autoryzacji i notyfikacji jednostek ocenia-

jących zgodność, zaowocowała w tym roku podpisa-

niem dwóch kolejnych porozumień. Pierwsze, pod-

pisane 19 stycznia 2015 r., to: Porozumienie Ministra  
Gospodarki z Polskim Centrum Akredytacji w sprawie 
współpracy w zakresie wykorzystania akredytacji do celów  
autoryzacji i notyfikacji jednostek oceniających zgodność. 
Drugie: Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie  
akredytacji i nadzoru nad jednostkami oceniającymi  
w transporcie kolejowym, zostało podpisane 13 lutego br. 

przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Prezesa Urzędu 

Transportu Kolejowego oraz Dyrektora PCA. O obu po-

rozumieniach piszemy szerzej na dalszych stronach tego 

numeru PCA Info.

 Tematyce akredytacji w obszarach regulowanych 

poświęciliśmy nasze seminarium na Targach EuroLab 

2015. Skoncentrowaliśmy się na powiązaniu badań  
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tyfikat akredytacji PCA, poświęcony był referat naszego 

przedstawiciela, wygłoszony podczas obrad II Ogólno-

polskiego Forum Kierowników Medycznych Laborato-

riów Diagnostycznych (Warszawa, 22–23 maja 2015 

r.), w którym omówione zostało podejście do wymagań 

prawnych w akredytacji diagnostycznych laboratoriów 

medycznych. Polskie Centrum Akredytacji objęło patro-

nat nad Forum. Ponad pół tysiąca diagnostów z kierow-

niczego szczebla dyskutowało na temat kontroli jakości  

w medycznych laboratoriach diagnostycznych. W wie-

lu wystąpieniach plenarnych i dyskusjach panelowych 

znajdowały potwierdzenie tezy – zawarte zarówno 

w prezentacji przedstawiciela PCA, jak i we wspólnym 

oświadczeniu przewodniczących ILAC i IAF – mówiące 

o znaczącej roli akredytacji, w tworzeniu klimatu zaufa-

nia do usług świadczonych przez laboratoria medyczne.

2 Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Polskiego 
Centrum Akredytacji i Ministrem Gospodarki

 19 stycznia 2015 r. zostało podpisane Porozumienie 

Ministra Gospodarki i Dyrektora Polskiego Centrum 

Akredytacji w sprawie współpracy w zakresie wykorzy-

stania akredytacji do celów autoryzacji i notyfikacji jed-

nostek oceniających zgodność.

 Powołując się na przepisy ustawy z dnia 30 sierp-

nia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz rozpo-

rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

Nr 765/2008, ustanawiającego wymagania w zakresie 

akredytacji i  nadzoru rynku, odnoszące się do warun-

ków wprowadzania produktów do obrotu, Strony Po-

rozumienia zobowiązały się do współpracy w obszarze 

akredytacji, autoryzacji i notyfikacji jednostek ocenia-

jących zgodność w zakresie przepisów wspólnotowego 

prawodawstwa harmonizacyjnego. Porozumienie obej-

muje wymianę informacji dotyczących jednostek oce-

niających zgodność akredytowanych lub ubiegających 

się o akredytację do celów notyfikacji, współdziałanie 

przy ich autoryzacji i notyfikacji, wymianę doświadczeń 

i wiedzy specjalistycznej poprzez konsultacje i dostęp 

do dokumentów lub ich projektów oraz udział w szko-

leniach.

PCA zobowiązało się m.in. do:

 •  przekazywania Ministrowi Gospodarki informacji 

o złożonych wnioskach o akredytację lub rozszerzenie 

zakresu akredytacji do celów autoryzacji i notyfikacji;

•  wyjaśniania z Ministrem Gospodarki lub upoważnio-

nymi przez niego osobami wątpliwości wynikających 

z wniosków o akredytację do celów notyfikacji;

 •  przekazywania Ministrowi Gospodarki informacji 

o nowo udzielonych akredytacjach do celów autoryza-

cji i notyfikacji oraz wynikach ocen przeprowadzonych 

w nadzorze: przedłużenie, zawieszenie, ograniczenie 

lub cofnięcie akredytacji.

Minister Gospodarki zobowiązał się m.in. do:

 •  informowania i zachęcania jednostek notyfikowanych 

do rozszerzenia swoich zakresów akredytacji o akre-

dytację do celów notyfikacji oraz do informowania 

jednostek notyfikowanych o obowiązku wystąpienia 

do PCA o aktualizację zakresów akredytacji – w przy-

padku zmian w prawodawstwie harmonizacyjnym;

 •  udostępniania PCA wniosków z kontroli/inspekcji 

Ministerstwa Gospodarki w jednostkach notyfikowa-

nych oraz innych informacji związanych ze sprawo-

waniem nadzoru nad jednostkami notyfikowanymi;

 •  informowania PCA o wszelkich zmianach w zakre-

sach notyfikacji jednostek akredytowanych przez 

PCA oraz o wszelkich zmianach i komentarzach Ko-

misji Europejskiej i państw członkowskich w stosunku 

do notyfikacji jednostek akredytowanych przez PCA.

 Przepisy wspólnotowego prawodawstwa harmoni-

zacyjnego objęte Porozumieniem Ministra Gospodarki  

i Polskiego Centrum Akredytacji, stanowią załącznik do 

Porozumienia.

Lucyna Olborska

p.o. dyrektora  
Polskiego Centrum Akredytacji



3 Porozumienie pomiędzy Ministrem Infrastruktury  
i Rozwoju, Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego  
i Dyrektorem Polskiego Centrum Akredytacji

 „Mając na uwadze konieczność wykonania przez 

Rzeczpospolitą Polską obowiązków państwa członkow-

skiego Unii Europejskiej wynikających z rozporządze-

nia Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.  

w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa  

w zakresie wyceny i oceny ryzyka” (…) czytamy we wstę-

pie do Porozumienia w sprawie współpracy w zakre-

sie akredytacji i nadzoru nad jednostkami oceniający-

mi w transporcie kolejowym, które zostało podpisane  

w Warszawie, 13 lutego 2015 r., przez Marię Wasiak  

– Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ignacego Górę – Wi-

ceprezesa UTK i Eugeniusza W. Roguskiego – Dyrektora 

PCA. 

Przedmiotem Porozumienia jest: 

•  określenie warunków umożliwiających wykonanie 

przepisów rozporządzenia (UE) 402/2013 z dnia 30 

kwietnia 2013 r., w zakresie potwierdzania kompeten-

cji podmiotu ubiegającego się o status jednostki oce-

niającej w transporcie kolejowym;

•  określenie zasad współpracy Stron Porozumienia  

w zakresie opracowania programu akredytacji, jego 

realizacji oraz nadzoru nad akredytowanymi jednost-

kami oceniającymi.

 W paragrafie 2. Porozumienia, zostały zawarte m.in. 

następujące stwierdzenia: „Potwierdzanie kompetencji 

podmiotów ubiegających się o status jednostki oceniającej 

odbywa się poprzez akredytację przeprowadzoną przez 

PCA”, oraz że „PCA sprawuje nadzór nad jednostkami 

oceniającymi, na zasadach określonych w rozporządzeniu 

(UE) 402/2003 i w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sys-

temie oceny zgodności”. 

Strony Porozumienia podjęły dodatkowe zobowiązania 

wobec partnerów: 

 Minister Infrastruktury i Rozwoju będzie konsultował  

z UTK i PCA własne projekty krajowych aktów praw-

nych dotyczących funkcjonowania jednostek ocenia-

jących oraz prześle do Europejskiej Agencji Kolejo-

wej informację o, wybranym przez Polskę, sposobie 

potwierdzania kompetencji podmiotów ubiegających się  

o status jednostki oceniającej.

 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przekaże PCA 

oraz Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju informacje  

o negatywnych wynikach przeprowadzonych kontroli  

i audytów, a także udzieli – na wniosek PCA – niezbędnego 

wsparcia eksperckiego przy realizacji procesów akredyta-

cji i nadzoru.

 Polskie Centrum Akredytacji będzie informowało Mi-

nistra Infrastruktury i Rozwoju oraz Prezesa UTK o złożo-

nych wnioskach o akredytację, o realizacji procesu akredy-

tacji i nadzorów nad jednostkami oceniającymi; natomiast 

do Europejskiej Agencji Kolejowej, PCA przekaże informa-

cje o zakresie udzielonych akredytacji dla tych jednostek. 

Pracownicy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz 

Urzędu Transportu Kolejowego będą mieli zapewniony 

udział w szkoleniach otwartych i wewnętrznych – orga-

nizowanych przez PCA – związanych tematycznie z funk-

cjonowaniem jednostek oceniających, a także otrzymają 

możliwość udziału, w charakterze obserwatorów, w pro-

cesach oceny i nadzoru.

 Ponadto, Strony Porozumienia zobowiązały się m.in. 

do wymiany informacji i materiałów dotyczących funk-

cjonowania jednostek oceniających oraz opinii i  stano-

wisk związanych z realizacją postanowień rozporzą-

dzenia (UE) 402/2003. W granicach swoich możliwości 

organizacyjnych i finansowych, Strony Porozumienia 

mogą również podejmować wspólne inicjatywy edu-

kacyjno-informacyjne dotyczące akredytacji i nadzoru 

nad jednostkami oceniającymi. W dniu wydania tego 

numeru PCA Info, cztery jednostki oceniające były  

w trakcie procesu akredytacji.

4 Aktywność na forum międzynarodowym

 W poprzednim numerze PCA Info nr 10, informo-

waliśmy, że w wyniku prac Wspólnej Polsko-Albańskiej 

Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, Polskie Centrum 

Akredytacji otrzymało propozycję podpisania porozu-

mienia o współpracy z albańską jednostką akredytującą 

(DA). W protokole z V posiedzenia Komisji, które odbyło 

się 17 lipca 2014 r. w Tiranie, w paragrafie 4.12 zawarte 

zostały następujące sformułowania: „obie strony wyra-

żają zainteresowanie współpracą w obszarze norma-

lizacji, metrologii i procedur związanych z oceną zgod-

ności, które dostarczają informacji dotyczących norm  

i przepisów technicznych w oparciu o zasady europej-

skie i międzynarodowe, przyjęte w Albanii i Polsce. 

Albańska Agencja ds. Akredytacji – czytamy dalej – 

wyraziła zainteresowanie podpisaniem porozumienia 

z Polskim Centrum Akredytacji, które umożliwiłoby 

współpracę w dziedzinie akredytacji jednostek oce-

niających zgodność, obejmujące dzielenie się wiedzą  

i doświadczeniami, ustanowienie wspólnych grup robo-

czych ds. akredytacji na poziomie krajowym, wprowa-

dzanie jednolitych procesów akredytacji w regionie, jak 

również uczestnictwo we wspólnych spotkaniach, kon-

ferencjach i seminariach”. 

 W wyniku dwustronnych rozmów, uzgodniono 

projekt porozumienia pomiędzy PCA i DA. W piśmie  

z 31 października 2014 r., dyrektor Departamentu  

Jednostek Nadzorowanych Ministerstwa Gospodar-

ki, Roman Adamczyk nie zgłosił uwag do przesłanego 

projektu porozumienia, jednocześnie informując, że 

„zawarcie ww. porozumienia będzie stanowić ważny 

element na drodze zacieśniania współpracy gospodar-

czej między Polską i Albanią oraz powinno pozytywnie 

wpłynąć na naszą dwustronną wymianę handlową.”

 Lucyna Olborska, p.o. dyrektora Polskiego Centrum 

Akredytacji, oraz Armond Halebi, dyrektor generalny 

albańskiej jednostki akredytującej (The Accreditation 

Body of Albania – DA), podpisali 17 kwietnia 2015 r. po-

rozumienie o współpracy pomiędzy PCA i DA. Zawarte  

w nim zostały zapisy protokołu z V posiedzenia Wspólnej 

Polsko-Albańskiej Komisji ds. Współpracy Gospodar-

czej, w tym: wymiana informacji i doświadczeń w zakre- 

sie akredytacji jednostek oceniających zgodność, 

współpraca we wdrażaniu międzynarodowych norm 

i wytycznych, a także wzajemny udział w szkoleniach, 

konferencjach i warsztatach organizowanych dla audi-

torów i ekspertów prowadzących procesy akredytacji 

i nadzoru jednostek oceniających zgodność. Ponad-

to, Strony Porozumienia zobowiązały się do promocji 

udziału akredytowanych laboratoriów w organizowa-

nych porównaniach międzylaboratoryjnych i progra-

mach badań biegłości oraz do wzajemnych obserwacji 

realizowanych ocen.

4.2.1 Spotkanie Komitetu EA CC
 

 W dniach 3–4 marca 2015 r., w Bernie (Szwajca-

ria), odbyło się 27. posiedzenie Komitetu EA ds. Cer-

tyfikacji (EA CC). Podczas spotkania dyskutowano  

w grupach na temat sposobu oceny kompetencji  

i podejścia jednostek do certyfikacji systemów zarzą-

dzania przedsiębiorstw według nowo projektowanej 

normy ISO 9001 opracowanej według Podstawowej 

Struktury (High Level Structure – HLS). Grupy popro-

szono o odpowiedź na następujące pytania:

•  W jaki sposób jednostka certyfikująca może przedsta-

wić jednostce akredytującej swoją zdolność do oceny 

organizacji stosującej podejście bazujące na ryzyku?

4.1   Współpraca bilateralna – podpisanie porozumienia o współpracy  
pomiędzy PCA i albańską jednostką akredytującą (DA)

4.2   Spotkania w ramach organizacji międzynarodowych



 -  dyskutowano na temat zmian planowanych do 

wprowadzenia w wersji 5. Global Gap.

• WG Person Certification (ISO/IEC 17024)

 -  dyskutowano na temat podejścia do programów 

certyfikacji, które nie są zgodne z nowym wydaniem 

ISO/IEC 17024. Uzgodniono, że programy, które nie 

są zgodne z nową normą lub nie zostały dostosowa-

ne do nowej normy, nie powinny być akredytowane.

• WG Greenhouse Gas (GHG) and Energy (ISO 14065)

 -  wypracowano stanowisko w sprawie audytu ener-

getycznego, który uznano za potencjalny konflikt in-

teresów z certyfikacją systemu zarządzania energią, 

w przypadku, gdy oba ww. działania realizowane są 

przez tą samą jednostkę oceniającą zgodność.

•  WG Information Security Management System 

(ISMS) 

 -  zaproponowano rozważenie przygotowania rezo-

lucji Zgromadzenia Ogólnego IAF, rekomendującej 

ISO/IEC 27006:2015 jako dokument normatywny  

z dwuletnim okresem wdrożenia.

 W związku z oczekiwaniem na wydanie ISO 

9001:2015, IAF TC zajął się wypracowaniem podej-

ścia do ocen jednostek oceniających zgodność, udzie-

lających akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do 

tej normy. Metodologia zastosowana przez jednostki 

akredytujące do oceny jednostek oceniających zgod-

ność może być różna. Jednak każda jednostka powin-

na zademonstrować jednostce akredytującej zdolność 

do dostarczania skutecznej certyfikacji w odniesieniu 

do wymagań ISO 9001:2015, mając na uwadze popra-

wę zaufania do akredytowanej certyfikacji. Określono 

dowody, jakie może pozyskać jednostka akredytująca 

przed akredytacją jednostki oceniającej zgodność, do-

starczającej certyfikacji w odniesieniu do nowej normy. 

Wśród możliwych dowodów wymieniono:

 -  zmienione procedury i dokumenty jednostki oceniają-

cej zgodność, które odzwierciedlają zmienione wyma-

gania normy ISO 9001:2015;

 -  wykazanie odpowiednich umiejętności i wiedzy, 

określonych przez jednostkę oceniającą zgodność, 

w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2015,  

w tym oceny osiągniętych kompetencji. Umiejętno-

ści i wiedza powinny być dostosowane i zapewnione  

w odniesieniu do wszystkich istotnych funkcji jed-

nostki oceniającej zgodność;

 -  wykazanie zdolności do auditowania w oparciu  

o techniki analizy ryzyka (SWOT, FMEA, itp.);

 -  zdolność do weryfikacji zidentyfikowanych ryzyk,  

a także działań na rzecz ograniczenia ryzyka;

 -  umiejętność analizy, czy system zarządzania odzwier-

ciedla kontekst organizacji;

 -  umiejętność planowania auditów, z uwzględnieniem 

kontekstu organizacji (większy nacisk na pierwszy 

etap auditu początkowego, w celu zrozumienia kon-

tekstu organizacji);

 -  dostosowanie programu auditów, w celu uwzględnie-

nia wymagań nowej normy;

 -  dowody na stosowanie podejścia procesowego;

 -  wskazano, że jednostka oceniająca zgodność, zamiast 

•  W jaki sposób jednostka certyfikująca może przedsta-

wić jednostce akredytującej wbudowanie „kontekstu 

organizacyjnego” w programy auditów oraz w swoją 

działalność? 

•  W przypadku obserwacji, czego może oczekiwać 

jednostka akredytująca, aby zidentyfikować, że jed-

nostka certyfikująca zrozumiała i wdrożyła nowe 

wymagania normy certyfikacyjnej wynikające z HLS?

 

 Przed pracą w grupach, uczestników zapoznano  

z dokumentem „Dyrektywy ISO/IEC, część 1, Skonso-

lidowany suplement ISO – procedury specyficzne dla 

ISO”, wyd. 5., 2014, w części dotyczącej opracowywania 

norm ISO/IEC w zakresie systemów zarządzania.  

 Przyjęta przez ISO struktura norm dotyczących 

systemów zarządzania obejmuje następujące punkty:

   Wprowadzenie

1. Zakres normy

2. Powołania normatywne

3. Terminy i definicje

4. Kontekst organizacji

5. Przywództwo

6. Planowanie

7. Wsparcie

8. Działania operacyjne

9. Ocena wyników

10. Doskonalenie

 Szczegółowo przedstawiono też zapisy projektu 

normy ISO 9001:2015 dotyczące podejścia bazujące-

go na ryzyku w działalności organizacji oraz „kontek-

stu organizacji”. Wyniki pracy grup zostaną przedsta-

wione na następnym spotkaniu Komitetu EA CC.

Ponadto, uczestników poinformowano m.in. o:

•  ustanowieniu DIS2 normy ISO/IEC 17021-1 oraz  

o wydaniu ISO/IEC TR 17026 (1.02.2015 r.);

•  spotkaniach przedstawicieli EA i Europen Railway 

Agency (ERA), z których wynika, że ERA oczekuje 

elastycznych zakresów akredytacji do celów dyrek-

tywy dotyczącej interoperacyjności systemu kolei 

(2008/57/WE) oraz preferuje jedną normę akredy-

tacyjną – ISO/IEC 17065.

4.2.2 Spotkanie Komitetu IAF TC

 W trakcie ostatniego posiedzenia Komitetu IAF ds. 

Technicznych (IAF TC), które odbyło się w dniach 11–12 

kwietnia 2015 r. we Frankfurcie, przedstawiono raporty 

z prac następujących Grup Roboczych (WG):

•  WG Product Certification Accreditation (ISO/IEC 

17065) 

 -  rekomendowano utrzymanie Przewodnika ISO/IEC 

Guide 65 do czasu przejścia na ISO/IEC 17065;

 -  w Grupie trwają dyskusje na temat podejścia do 

akredytacji jednostek oceniających zgodność 

w  przypadku, gdy jednostka bazuje tylko na oce-

nach zrealizowanych przed złożeniem wniosku. 

Ostateczne stanowisko będzie przedstawione na 

następnym posiedzeniu IAF TC;
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APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Coope-

ration), IAAC (Inter-American Accreditation Coope-

ration), SADCA (Southern African Development Com-

munity Cooperation in Accreditation), AFRAC (African 

Accreditation Cooperation), ARAC (Arab Accreditation 

Cooperation), w ramach których przedstawiono aktual-

ny stan udzielonych akredytacji dla jednostek inspekcyj-

nych na zgodność z normą ISO/IEC 17020:2012, zakres 

prowadzonych prac w odniesieniu do nowych obszarów 

kompetencyjnych jednostek inspekcyjnych (np. homo-

logacja), status podpisanych międzynarodowych poro-

zumień, główne problemy, z którymi mogą spotkać się  

w prowadzonej działalności akredytacyjnej, itp.

 Z punktu widzenia perspektyw standaryzacji dzia-

łalności jednostek akredytujących, w ramach prowa-

dzonych ocen jednostek inspekcyjnych, kluczowe mogą 

być rozstrzygnięcia i wnioski z prac komitetów/grup ro-

boczych, w ramach których omawiano m.in. kwestie:

•  podejścia do pobierania próbek jako stand-alone ac-

tivity, jego użyteczności i możliwości potwierdzania 

kompetencji w odniesieniu do wymagań norm ISO/

IEC 17025 i ISO/IEC 17020. W dyskusji podkreślo-

no, że w dalszym ciągu nie ma wiążących ustaleń w tej 

kwestii, mimo iż regulatorzy oraz rynek domagają się 

usług w tym obszarze, co wymusza podjęcie szybkich 

działań ukierunkowanych na wypracowanie wiążącej 

polityki dotyczącej pobierania próbek. Przedstawi-

ciele jednostek akredytujących potwierdzają, że od-

powiednia jakość pobieranych próbek jest niezbęd-

na – zarówno dla uzyskania wiarygodnych wyników 

badań, jak i inspekcji. Zauważalne jest niejednolite 

podejście jednostek akredytujących, w ramach pro-

wadzonych ocen akredytowanych jednostek inspek-

cyjnych w obszarze pobierania próbek, związanego  

z wykorzystaniem dyspozycji obu ww. norm;

•  wyniki prac Komitetu EA ds. Inspekcji dotyczące 

wdrożenia dokumentu ILAC-P15:06/2014 Appli-
cation of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation 
of Inspection Bodies w działalności krajowych jed-

nostek akredytujących i jego akceptacji przez EA,  

z uwzględnieniem wybranych uwag;

•  założenia perspektywicznego projektu EA, dotyczą-

cego akredytacji dla celów notyfikacji. Zgodnie z le-

gislacją europejską, aby określone produkty mogły 

być oceniane przez stronę trzecią na zgodność z mo-

dułami zgodności, podmioty powinny posiadać akre-

dytację, jednakże nie sprecyzowano na zgodność  

z jaką normą. Pomysłodawcy projektu planują prze-

analizować 28 dyrektyw unijnych, w celu weryfika-

cji, która z norm akredytacyjnych jest najlepsza do 

zastosowania. Wykonano już przegląd pierwszych 

10 dyrektyw;

•  Grupa Robocza (WG4), powołana do wypracowania 

metodologii oceny jednostek inspekcyjnych, wyko-

nujących pomiary jako część działalności inspekcyj-

nej, finalizuje prace nad przedmiotowym dokumen-

tem;

•  propozycję uczestników forum, dotyczącą opracowa-

nia założeń w zakresie sposobu prowadzenia obser-

wacji realizowanych inspekcji. Zaproponowano, aby 

na bazie dokumentu IAF MD 17:2005, dedykowane-

go dla akredytacji jednostek certyfikujących, opra-

cować wytyczne dla jednostek akredytujących, w ob-

szarze obserwacji prowadzenia inspekcji, w ramach 

przeprowadzanych ocen w procesach akredytacji  

i nadzoru.

 Przedstawione powyżej zmiany dokumentów lub 

projekty, zostały wstępnie wyznaczone do dalszego 

procedowania na kolejnym posiedzeniu ILAC IC (paź-

dziernik 2015). Ich przyjęcie może w perspektywie 

doprowadzić do ujednolicenia interpretacji wymagań 

akredytacyjnych przez poszczególne jednostki akredy-

tujące. 

 W trakcie spotkania zachęcano jednostki akredytu-

jące do podejmowania działań promujących Światowy 

Dzień Akredytacji (9 czerwca 2015 r.), obchodzony 

pod hasłem „Akredytacja: wspieranie opieki zdrowot-

nej i społecznej”.

4.2.5 Spotkanie Komitetu EA LC 

 W dniach 18–19 marca 2015 r., w Atenach, odbyło 

się 29. Posiedzenie Komitetu EA ds. Laboratoriów (EA 

LC). Program spotkania obejmował: 

•  omówienie realizacji zadań przewidzianych w planie 

prac EA LC na 2015 rok;

skupiać się na dokumentacji organizacji, powinna sku-

pić się na dobrych technikach prowadzenia wywia-

dów i zrozumieniu metody auditowania organizacji 

bez udokumentowanego systemu lub z systemem 

o ograniczonym udokumentowaniu.

4.2.3  Spotkanie Komitetu EA IC

 W dniach 5–6 marca 2015 r., w Bernie, odbyło się 

posiedzenie Komitetu EA ds. Inspekcji (EA IC). Głównym 

celem spotkania była weryfikacja podejścia krajowych 

jednostek akredytujących do interpretacji wybranych 

wymagań normy ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodno-
ści – Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek 
przeprowadzających inspekcję w odniesieniu do dyspozy-

cji dokumentu ILAC-P15:06/2014 Application of ISO/IEC 
17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies. Do-

kument ten przeznaczony jest do wykorzystania przez 

jednostki akredytujące, które oceniają jednostki inspek-

cyjne w celu akredytacji oraz przez jednostki inspekcyj-

ne, które chcą zarządzać swoją działalnością w sposób 

spełniający wymagania akredytacji. 

 Zorganizowany w formie warsztatów panel dysku-

syjny, miał na celu prezentację potencjalnych różnic 

interpretacyjnych poszczególnych jednostek akredytu-

jących, w odniesieniu do możliwości prowadzenia ocen 

w ramach procesów akredytacji i nadzoru jednostek 

inspekcyjnych na zgodność z wymaganiami ISO/IEC 

17020:2012.

 Komitet, po analizie wyników prac, zaproponował 

przyjęcie dokumentu ILAC-P15:06/2014, jako właściwe-

go dla interpretacji wymagań ISO/IEC 17020:2012, przy 

założeniu przedłożenia na forum International Labo-

ratory Accreditation Cooperation (ILAC) dodatkowych 

uwag wypracowanych w trakcie warsztatów. Przedsta-

wiciele krajowych jednostek akredytujących, zrzeszo-

nych w EA, zaakceptowali treść dokumentu, wskazując 

jednakże kilka obszarów, które mogą wymagać rewizji, 

np. dyspozycje dla opcji A i opcji B – kwestia nadzoru nad 

wyposażeniem, obserwacje prowadzenia inspekcji. 

 W związku z przyjęciem przez EA dokumentu ILAC

-P15:06/2014, PCA podjęło działania zmierzające do 

implementacji ww. dokumentu w działalności bieżącej. 

Dokument jest dostępny na stronie internetowej ILAC 

pod adresem www.ilac.org

 W związku z licznymi zapytaniami, w trakcie po-

siedzenia poddano weryfikacji zapisy normy ISO/IEC 

17020:2012 w odniesieniu do interpretacji sformuło-

wań „should” i „shall”, jako krytycznych dla możliwości 

spełnienia wymagań akredytacyjnych przez jednostki 

inspekcyjne. Identyfikacja problemu na forum EA po-

twierdziła, że podejście PCA w ww. kwestii jest prawi-

dłowe. 

 W trakcie posiedzenia dokonano również przeglądu 

zakresów akredytacji jednostek inspekcyjnych, wyda-

nych przez wybrane jednostki akredytujące pod kątem 

ich zawartości merytorycznej. Jako kluczowe kryterium, 

przyjęto możliwość wykorzystania zapisów w zakresach 

akredytacji przez odbiorcę usług jednostki inspekcyj-

nej, w odniesieniu do dokładności i czytelności zawartej  

w nich informacji o akredytowanej działalności. Doce-

lowo, propozycją międzynarodowego forum ma być 

standaryzacja opisu zakresów akredytacji, w celu jed-

noznacznej identyfikacji prowadzonych działań akredy-

towanej jednostki inspekcyjnej. Przedstawiono też wy-

brane dyspozycje opracowywanego przez International 

Laboratory Accreditation Cooperation dokumentu 

Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for 
Inspection Bodies (na bazie ILAC G18:04/2010 dedyko-

wanego dla działalności laboratoriów).

 Dodatkowo, w trakcie posiedzenia EA IC dokonano 

przeglądu aktualnego stanu prac nad rewizją dokumen-

tu EA-5/02 EA Guidance on the application of EN 45004 
in recurrent inspection of motor vehicles, jak również omó-

wiono wyniki posiedzenia European Railway Agency 

(ERA) ws. interoperacyjności kolei. Wnioski płynące 

z realizacji powyższych przedsięwzięć stanowić będą 

przedmiot kolejnych spotkań EA IC.

4.2.4   Spotkanie Komitetu ILAC IC

 W dniu 12 kwietnia 2015 r., we Frankfurcie, odbyło 

się 7. posiedzenie Komitetu ILAC ds. Inspekcji (ILAC IC).  

W trakcie spotkania omówiono m.in. bieżącą działal-

ność regionalnych zrzeszeń jednostek akredytujących, 

w tym EA (European co-operation for Accreditation), 
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sensoryczne) i podjął zadanie uzgodnienia w ramach TN 

odpowiedzi na pytania skierowane do EA LC przez EPPO. 

TN Forensic utrzymuje kontakt informacyjny z ENFSI  

i przygotował stanowisko EA LC, dotyczące adaptacji do 

stosowania dokumentu ILAC G19 (ocena kompetencji 

jednostek prowadzących działania w miejscach zdarzeń 

kryminalistycznych).

 Znaczącą część posiedzenia Komitet poświęcił na 

analizę możliwości doskonalenia pracy Grup Tema-

tycznych (TN) oraz samych posiedzeń Komitetu. Liczne 

propozycje zgłoszone przez członków Komitetu zostały 

omówione i będą podstawą do doskonalenia skutecz-

ności i efektywności pracy całego Komitetu. W ramach 

doskonalenia funkcjonowania Komitetu, postanowio-

no również opracować, aktualizować i publikować listę 

pytań i odpowiedzi (FAQ List LC), udzielanych w ramach 

prac grup roboczych i TN oraz listę głównych tematów 

omawianych na posiedzeniach.

 Problematyka doskonalenia prac EA LC była omó-

wiona w formie warsztatów interaktywnych, podobnie 

jak dyskusja nt. wzorcowań wewnętrznych w laborato-

riach i perspektywa opracowania przez Komitet doku-

mentu proceduralnego w tym obszarze. 

 Uczestników posiedzenia poinformowano o wstrzy- 

maniu prac nad nowelizacją dokumentów ILAC G17, 

ILAC P8 i ILAC G18, do czasu nowelizacji normy ISO 

17025 i planowanej rewizji dokumentu ILAC G26,  

w związku z nowelizacją normy ISO 15189. Przedsta-

wiono również stan i kierunki prac grupy ISO/CASCO 

WG 44, związanych z nowelizacją normy ISO 17025.  

W ocenie Komitetu jest wiele kontrowersji dotyczą-

cych zakresu i przedmiotu przyszłej wersji normy ISO 

17025 (rozdzielenie wymagań dla badań od wymagań 

dla wzorcowań, wskazanie pobierania próbek pierwot-

nych jako części procesu badawczego lub stand alone 

activity, opinie i interpretacje w działaniach laborato-

rium).

 Uczestników Komitetu zapoznano także z pracami 

nad nowelizacją przewodnika dot. wyrażania niepew-

ności pomiarów (Guide to the Expression of Uncertainty 
in Measurement), które rozpoczęły się w 2014 roku i są 

prowadzone przez BIPM (JCGM Working Group on 

the Expression of Uncertainty in Measurement). 

4.2.6 Spotkanie Komitetu EA HHC

Obserwacja jako warunek akredytacji

 Podczas posiedzenia Komitetu EA ds. Harmoniza-

cji Horyzontalnej (EA HHC) w Brukseli, w marcu 2015 

roku, omówiono problem udzielania akredytacji w sy-

tuacji, gdy jednostka oceniająca zgodność nie podjęła 

się działalności w danym obszarze (np. nie wydała żad-

nego certyfikatu). W takiej sytuacji, w procesie akre-

dytacji nie jest możliwe przeprowadzenie obserwacji 

praktycznej działalności jednostki oceniającej zgod-

ność w rzeczywistych warunkach. Zgodnie z normą 

ISO/IEC 17011, akredytacja nie może być udzielona 

bez przeprowadzenia obserwacji usług związanych  

z oceną zgodności. Wyniki takich ocen muszą być wzię-

te pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie 

akredytacji. 

 Jeśli chodzi o obszar regulowany prawnie, zasady 

akredytacji w tym zakresie zostały ujęte w dokumen-

cie CERTIF No 2012-03 Witnessing for new scopes of 
accreditation (Obserwacje w nowych zakresach akre-

dytacji)1. Dokumenty zwane „CERTIF” są wynikiem 

dyskusji Senior Officials for Standardisation and Confor-
mity Assessment Policy Group (‚SOGS’) and Expert Group 
for the Internal Market for Products: Conformity Assess-
ment and Accreditation oraz uwzględniają konsensus 

osiągnięty pomiędzy przedstawicielami Komisji Euro-

pejskiej oraz Państw Członkowskich.

 Dokument CERTIF No 2012-03 ma zastosowanie 

zarówno do nowych jednostek oceniających zgod-

ność, wchodzących na rynek usług w zakresie oceny 

zgodności, jednostek zamierzających rozszerzyć swój 

zakres akredytacji, jak również odnosi się do nowych 

obszarów obejmowanych uregulowaniami prawnymi, 

w szczególności do obszaru notyfikacji.

 W przypadku akredytacji do celów notyfikacji, może 

dojść do sytuacji, w której niemożliwe będzie udziele-

nie akredytacji jednostce oceniającej zgodność z uwagi 

na fakt, że nie prowadziła ona określonej działalności.  

Z kolei jednostka oceniająca zgodność może mieć trud-

ności ze znalezieniem klientów, ponieważ nie jest notyfi-

kowana, podczas gdy warunkiem udzielenia notyfikacji 

•  przekazanie uczestnikom posiedzenia ustaleń nt. 

akredytacji laboratoriów, organizatorów badań bie-

głości (PTP) i producentów materiałów odniesienia 

(RMP), z innych komitetów EA;

•  wystąpienia przedstawicieli zainteresowanych stron;

• omówienie wyników prac grup zadaniowych EA LC;

•  dyskusję i odpowiedzi na pytania skierowane do Ko-

mitetu przez uczestników spotkania;

• warsztaty interaktywne.

 Podczas omawiania stanu realizacji prac przez gru-

py robocze, odniesiono się głównie do funkcjonowania 

WG ILC Testing i WG ILC Calibration oraz do potrzeby 

uregulowań proceduralnych nt. wykorzystania wyników 

uczestnictwa laboratoriów w międzynarodowych PT/ILC 

wskazanych przez EA. Ze względu na małą skuteczność 

wykorzystania wyników międzynarodowych PT/ILC 

w  procesach ewaluacji jednostek akredytujących i do 

oceny skuteczności funkcjonowania EA MLA, postano-

wiono przygotować stanowisko Komitetu w tym zakre-

sie (Position papers) i, po jego weryfikacji przez jednostki 

akredytujące, przekazać stanowisko do Komitetów EA 

MAC i EA Executive. 

 W stanowisku Komitetu podkreślono potrzebę we-

ryfikacji i uaktualnienia ustaleń dokumentu EA-2/02, 

z  uwzględnieniem wymagań ILAC/IAF A1. Zwrócono 

również uwagę, że w obszarze PT/ILC Calibration, polity-

kę EA stanowią wymagania (EA-2/14), natomiast w ob-

szarze PT/ILC Testing nie ma takich wymagań. Grupa 

zadaniowa TFG Opinion & Interpretation, przygotowała 

projekt dokumentu nt. oceny kompetencji i akredytacji 

opinii oraz interpretacji, w odniesieniu do wymagań nor-

my ISO 17025. Projekt dokumentu będzie analizowany 

przez członków Komitetu pod względem jego przed-

miotu, zakresu i uzasadnienia, w kontekście konieczno-

ści wdrożenia zawartych w nim ustaleń do działalności 

związanej z akredytacją laboratoriów.

 Komitet poddał analizie prace Internetowych Grup 

Tematycznych (TN). Odnotowano znaczące obniżenie 

aktywności TN. W ramach TN Mechanical & Toys Testing, 

przygotowano do głosowania dokument EA-4/15 (bada-

nia nieniszczące), TN Food and Feed przeprowadził w jed-

nostkach akredytujących ankietę nt. badań pestycydów, 

przygotował nowelizację dokumentu EA-4/09 (badania 

 1)  http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/accreditation/index_en.htm
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 -  zarządzania personelem zewnętrznym jednostki 

akredytującej przeprowadzającym oceny, z uwzględ-

nieniem struktury personelu (eksperci, auditorzy 

techniczni, auditorzy wiodący/systemowi), oceny 

kwalifikacji i kompetencji kandydatów na auditorów, 

monitorowania ich kompetencji oraz weryfikacji jako-

ści wykonywanych zadań; 

 -  działań doskonalących, podejmowanych w obszarze 

zapewnienia kompetencji personelu jednostki akre-

dytującej, w oparciu o wyniki monitorowania.

 

 Podczas dyskusji analizowano różne narzędzia sto-

sowane w praktyce, w obszarze zarządzania personelem 

i monitorowania jakości ocen, w tym wsparcie ze-

wnętrzne jednostki akredytującej, w postaci grup/komi-

tetów eksperckich, zaangażowanych w procesie naboru 

i oceny auditorów, zastosowanie wielopoziomowego 

systemu oceny i nadzoru pracy auditorów, ustawiczne 

szkolenie i stosowanie innych form doskonalenia pracy 

zespołów oceniających oraz wsparcie informatyczne 

systemu oceny kompetencji i monitorowania audito-

rów, a także przeprowadzanych przez nich ocen.

 Jednostki akredytujące z relatywnie „małych” 

państw, wskazywały na występowanie w ich działal-

ności akredytacyjnej wielu obszarów oceny zgodno-

ści, dla których nie posiadają własnych kompetent-

nych auditorów i stosują w tym przypadku rutynowe 

postępowania, polegające na angażowaniu audito-

rów zagranicznych. Wiąże się to jednak ze znacznym 

wzrostem kosztów ocen ponoszonych przez krajo-

we, akredytowane jednostki oceniające zgodność. 

Podobnie, w przypadku „małych” jednostek akre-

dytujących, niezwykle trudne jest zapewnienie,  

w ramach monitorowania kompetencji auditorów i ja-

kości ocen, obserwowania pracy wszystkich auditorów  

w trakcie ich działań podczas ocen na miejscu.

 Uczestnicy spotkania Grupy B6 omówili również 

inne, interesujące tematy, w tym przede wszystkim, do-

tyczące akredytacji do celów notyfikacji – współpracy  

z krajowymi jednostkami notyfikującymi i pozyskiwania 

ekspertów oraz auditorów do realizacji ocen w tym ob-

szarze, bezpośrednio od właściwych regulatorów. 

 Wszyscy uczestnicy jednomyślnie wyrazili wolę kon-

tynuowania tego rodzaju roboczych spotkań, w przyjętej 

jest akredytacja w specyficznym zakresie. Taka sytuacja 

mogłaby prowadzić do zamknięcia rynku związanego  

z oceną zgodności dla nowych podmiotów lub dla no-

wych działalności. 

 W przypadku nowej działalności, zalecane jest 

udzielenie akredytacji jednostce oceniającej zgodność, 

o ile pozostałe warunki akredytacji zostały przez nią 

spełnione. Taka akredytacja może być udzielona pod 

warunkiem, że przed wydaniem akredytowanego cer-

tyfikatu przez jednostkę oceniającą zgodność, jednost-

ka akredytująca przeprowadzi obserwacje. Ponadto, 

jednostka oceniająca zgodność powinna posiadać pro-

cedury stałego utrzymywania kompetencji w obsza-

rach, gdzie podejmuje aktywności w niewielkiej liczbie. 

Dopiero po przeprowadzeniu pozytywnej obserwacji 

przez jednostkę akredytującą, mogą zostać wydane 

dokumenty zawierające akredytowane wyniki oceny 

zgodności. W praktyce oznacza to, że jednostka ocenia-

jąca zgodność musi zorganizować i zapewnić jednostce 

akredytującej możliwość przeprowadzenia obserwacji 

przed zakończeniem oceny w specyficznym zakresie. 

 Innym rozwiązaniem w obszarze regulowanym, 

gdzie akredytacja jest preferowanym sposobem wy-

kazania kompetencji technicznych, może być tymcza-

sowa notyfikacja „nowo powstałej” jednostki ocenia-

jącej zgodność, na podstawie przeglądu dokumentacji. 

Jeśli akredytacja w określonym terminie nie zostanie 

potwierdzona przez obserwację, wówczas notyfikacja 

jest automatycznie cofana przez organ notyfikujący. 

 Tak pragmatyczne podejście ma podwójne korzyści, 

bowiem jest zgodne z właściwymi normami między-

narodowymi, a jednocześnie akredytacja nie zostaje  

w żaden sposób osłabiona i zachowana jest autorytar-

na rola ostatniego poziomu kontroli w zakresie syste-

mu oceny zgodności.

 O ile HHC uznaje, że dokument CERTIF No 2012-

03 ma w pełni zastosowanie w obszarze regulowanym,  

w odniesieniu do jednostek akredytowanych dla celów 

notyfikacji, to nie należy tych rozwiązań przenosić do 

obszaru dobrowolnego, przy czym powinien być on po-

strzegany jako wyjątek.

 W dotychczasowej praktyce PCA, podejście zapre-

zentowane w dokumencie CERTIF było stosowane  

w przypadkach akredytacji jednostek certyfikujących 

wyroby w obszarach regulowanych. Automatycznie 

zasady te zostały rozszerzone na obszar notyfikacji.  

Z kolei w przypadkach akredytacji w obszarach dobro-

wolnych, PCA wymaga przeprowadzenia procesów 

oceny zgodności i dokonania obserwacji działalności 

jednostek u klienta. 

4.2.7 Spotkanie Grupy B6 

 W dniach 31.03–01.04.2015 r., w Bratysławie, od-

było się spotkanie robocze grupy B6, która zrzesza pań-

stwowe jednostki akredytujące z Polski, Słowacji, Czech, 

Węgier, Chorwacji i Słowenii. Posiedzenia Grupy mają 

charakter warsztatów dyskusyjnych i są organizowane  

z inicjatywy przynajmniej jednego z członków Grupy, 

zgłaszającego temat spotkania. Celem prac Grupy jest 

harmonizacja podejścia jednostek akredytujących, 

funkcjonujących w regionie Europy Środkowej (w pań-

stwach o podobnych uwarunkowaniach gospodarczych 

i prawnych), do oceny kompetencji akredytowanych 

jednostek oceniających zgodność.

 Spotkanie Grupy zostało zorganizowane na wniosek 

Słowacji, a jego gospodarzem była słowacka jednostka 

akredytująca, SNAS. Główny temat spotkania dotyczył 

zadań jednostki akredytującej, związanych z kompeten-

cjami personelu angażowanego w ocenach jednostek 

oceniających zgodność oraz w procesach decyzyjnych  

w jednostce akredytującej. 

 W trakcie spotkania omówiono dobre praktyki  

w działalności jednostek akredytujących (spełniają-

ce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17011 Ocena 
zgodności. Wymagania ogólne dla jednostek akredytują-
cych prowadzących akredytację jednostek oceniających 
zgodność oraz zgodne z kryteriami ewaluacji równo-

rzędnych, przeprowadzanych w ramach EA MLA), 

odnoszące się do zarządzania stałym i kontraktowym 

personelem jednostki. Poruszono między innymi kwe-

stie:

 -  ustanowienia w systemie zarządzania jakością jed-

nostki akredytującej właściwych kryteriów kwalifika-

cyjnych i kompetencyjnych dla personelu zaangażo-

wanego w oceny i w procesy decyzyjne;
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formule zgłaszania potrzeb i tematyki spotkania przez 

członków grupy, a także podejmowania się przez zgłasza-

jącego organizacji spotkania.

4.2.8    Spotkanie FALB i EA CC WG
  Environment

 W takcie ostatniego spotkania Forum of Accredita-

tion and Licencing Bodies (FALB), które odbyło się w Ry-

dze, omówiono m.in. projekt zmian do dokumentu EMAS 

User’s Guide (Decyzja Komisji), dotyczących możliwości 

zastosowania w prowadzonych weryfikacjach systemu 

EMAS próbkowania wielolokalizacyjnych organizacji. 

W projekcie przyjęto założenie, że możliwość zastoso-

wania takiego podejścia już przy pierwszej weryfikacji, 

będzie tylko dla organizacji prowadzących działalność  

o ograniczonym wpływie na środowisko (zidentyfikowa-

no 8 obszarów, np.: bankowość, administracja publiczna, 

edukacja). Zaproponowano też metodykę wyliczania re-

prezentatywnej próbki lokalizacji do zwizytowania przy 

założeniu, że w odpowiednim czasie (najdłużej 12 lat 

przy ponad 500 lokalizacjach) zostaną zweryfikowane 

wszystkie lokalizacje. 

 Spotkanie Grupy Roboczej EA ds. Środowiskowych 

(EA CC WG Enviroment), zostało tematycznie zdomino-

wane przez, planowane na wrzesień, nowe wydanie nor-

my ISO 14001 oraz podejście jednostek akredytujących 

do oceny kompetencji jednostek certyfikujących w tym 

obszarze. W dyskusji została podkreślona konieczność 

jak najszybszego opublikowania polityki jednostek akre-

dytujących do oceny akredytowanych podmiotów.

4.2.9  Spotkanie Grupy Roboczej EU ETS

 Majowe spotkanie Grupy Roboczej EU ETS (Lubljana, 

18–20.05.2015 r.), dotyczyło przede wszystkim okre-

ślenia polityki obserwacji prowadzonych przez akre-

dytowane jednostki. Opracowany został dokument 

określający zasady mające zastosowanie w programie 

obserwacji w taki sposób, aby objąć nim reprezentatyw-

ną część wnioskowanego/udzielonego zakresu akredy-

tacji. Przy ustalaniu planu obserwacji jednostka akredy-

tująca musi wziąć pod uwagę następujące aspekty:

 - doświadczenie weryfikatora w EU ETS;

 - zakres akredytacji – liczbę grup działalności;

 - liczbę lokalizacji krytycznych;

 -  liczbę zweryfikowanych instalacji (liczbę klientów/

zweryfikowanych raportów);

 - liczbę audytorów, ekspertów;

 -  skalę działalności w innych państwach członkow-

skich;

 -  złożoność i skalę emisji instalacji będących klientem 

weryfikatora;

 - użycie CEMS przez operatorów instalacji.

 Wstępnie zdecydowano o pogrupowaniu w kla-

stry działalności z załącznika I AVR, w odniesieniu do 

którego formułowany jest zakres akredytacji. Przy-

jęto założenie, że w cyklu akredytacji, obserwacjami 

będą musiały zostać objęte wszystkie zidentyfikowane  

w opracowanym dokumencie klastry (9). Dokument, po 

wprowadzeniu edycyjnych poprawek, zostanie prze-

kazany do głosowania. Opublikowanie zaplanowano  

w 2015 roku. 

5 Seminaria z udziałem przedstawicieli PCA

5.1   XVII Targi EuroLab

 W wystąpieniu otwierającym seminarium PCA, 

zorganizowane podczas pierwszego dnia XVII Mię-

dzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomia-

rowych EuroLab (Warszawa, 18–20 marca 2015 r.) 

Lucyna Olborska, p.o. dyrektora Polskiego Centrum 

Akredytacji, powiedziała m.in.: „Każdego roku staramy 
się przedstawić Państwu takie tematy, które z naszego 
doświadczenia, wynikającego z ocen przeprowadzo-
nych przez auditorów PCA, są tematami wymagającymi 
dokładnego omówienia i wyjaśnienia wszelkich wąt-
pliwości. Sięgając do historii – 4 lata temu temat semi-
narium był podobny do dzisiejszego i również dotyczył 
akredytacji w obszarach regulowanych. Jednak 4 lata 
temu wiedza nasza i doświadczenie w tym obszarze, 
były zupełnie inne – stąd konieczność powrócenia do tej 
problematyki. Większość z Państwa reprezentuje labora-
toria badawcze, dlatego opracowaliśmy program semi-
narium pod kątem powiązania wyników badań z innymi 
procesami oceny zgodności, tj.: z certyfikacją, inspekcją  
i weryfikacją”.

 Seminarium, w którym wzięło udział blisko 350 

słuchaczy, zostało zatytułowane: „Akredytacja w ob-

szarach regulowanych. Zasady, uwarunkowania i stan 

aktualny” i objęło pięć bloków tematycznych, omó-

wionych w ośmiu prezentacjach, przygotowanych 

i przedstawionych przez pracowników Polskiego Cen-

trum Akredytacji. 

  „Akredytacja – rola, funkcje i ramy prawne w posta-

nowieniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskie-

go i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.” – 

to temat pierwszej prezentacji, przedstawionej przez 

Hannę Tugi, zastępcę kierownika Działu Akredytacji 

Laboratoriów. Podkreśliła w niej, m.in., iż „szczególna 
wartość akredytacji polega na tym, że stanowi ona wia-
rygodne potwierdzenie technicznych kompetencji jedno-
stek, których zadaniem jest zapewnienie zgodności z ma-
jącymi zastosowanie wymaganiami”.
 Krzysztof Woźniak, kierownik Działu Akredyta-

cji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych oraz 

specjaliści z tego działu: Barbara Zengel i Joanna 

Skrzypczak, szczegółowo omówili w swojej prezenta-

cji sektorowe wymagania przepisów prawa dotyczą-

ce oceny zgodności, które przewidują wykorzystanie 

akredytacji.

 Następnie Kinga Marciniak, specjalista z Działu 

AB, przedstawiła ogólną charakterystykę wymagań 

prawnych, mających zastosowanie w akredytacji w ob-

szarze badań. K. Woźniak scharakteryzował wymaga-

nia prawne, przewidujące wykorzystanie akredytacji  

w obszarze certyfikacji i inspekcji, a w kolejnej prezen-

tacji omówił problematykę akredytacji do celów noty-

fikacji.

„Akredytacja badań emisji/imisji w środowisku ogól-

nym i środowisku pracy” – to temat wykładu Marii 

Szafran, kierownika zespołu w Dziale AB. Omówiła  

w nim, m.in., przedmiot wymagań przepisów prawa 

w badaniach emisji i imisji.

 W swojej drugiej prezentacji, H. Tugi zajęła się per-

spektywami trzech nowych programów akredytacji  

w badaniach, w obszarach regulowanych prawnie:

•  programu akredytacji laboratoriów badawczych 

– dostawców usług kryminalistycznych wykonują-

cych czynności laboratoryjne;

•  programu akredytacji laboratoriów badawczych, 

wykonujących pomiary pól elektromagnetycznych 

w środowisku pracy i środowisku ogólnym;

•  programu akredytacji laboratoriów urzędowych 

Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennic-

twa.

 W kończącym seminarium wystąpieniu, J. Skrzyp-

czak omówiła programy akredytacji jednostek certyfi-

kujących żywność.

 Duża liczba uczestników seminarium skorzystała  

z możliwości zadania pytań autorom prezentacji przy 

stoisku firmowym Polskiego Centrum Akredytacji.

 – Pytania, zadawane po zakończeniu seminarium 
wszystkim prelegentom, dotyczyły pogłębienia tematów 
wskazanych w prezentacjach – mówi Hanna Tugi. Szcze-
gólne zainteresowanie wzbudził nowoopracowywany 
program akredytacji laboratoriów badających pola elek-
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tromagnetyczne – jego zawartość, cele, jakie stawia przed 
akredytowanymi podmiotami oraz planowana data jego 
opublikowania. Ponadto rozmówców interesowały metody 
referencyjne – wskazane w przepisie prawa – wykorzysty-
wane poza przewidzianym zakresem, w kontekście stoso-
wanego wyposażenia. 
 Stoisko Polskiego Centrum Akredytacji odwiedzi-

ło – zresztą jak co roku – wielu gości targów, głównie  

z uwagi na możliwość bezpośredniej rozmowy z eks-

pertami PCA, którzy byli do ich dyspozycji przez 

wszystkie dni XVII Międzynarodowych Targów Anali-

tyki i Technik Pomiarowych EuroLab 2015.

 (Na stronie internetowej www.pca.gov.pl są dostęp-

ne wszystkie prezentacje z seminarium PCA). 

 Instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra 

Gospodarki, to bardzo znacząca w krajowym systemie 

oceny zgodności grupa akredytowanych podmiotów. 

Obecnie w strukturach instytutów funkcjonuje blisko 

200 akredytowanych laboratoriów badawczych, 20 

laboratoriów wzorcujących oraz ponad 50 akredyto-

wanych jednostek certyfikujących wyroby, systemy za-

rządzania jakością i osoby. Przeważająca część polskich 

jednostek notyfikowanych w systemie europejskim, to 

właśnie instytuty badawcze, dla których akredytacja 

stanowi podstawę do wnioskowania o autoryzację do 

realizacji konkretnych procedur oceny zgodności i, na-

stępnie, do notyfikacji w obszarze, mającego zastoso-

wanie, zharmonizowanego prawa europejskiego.

 W XIII Konferencji Dyrektorów Instytutów Badaw-

czych nadzorowanych przez Ministra Gospodarki, która 

odbyła się w dniach 15–17.04.2015 r., w Opolu, wzięła 

udział Lucyna Olborska, p.o. dyrektora PCA, oraz przed-

stawiciele kierownictwa Polskiego Centrum Akredytacji.

 W wystąpieniu Lucyny Olborskiej oraz w trakcie 

dyskusji, poruszono istotne dla instytutów, jako akredy-

towanych podmiotów, zagadnienia dotyczące, między 

innymi:

-  akredytacji do celów notyfikacji, w aspekcie podstawo-

wych zasad akredytacji, przygotowania PCA do prze-

prowadzenia ocen akredytowanych/wnioskujących  

o akredytacje podmiotów oraz procedury przeprowa-

dzania ocen – w tym w podmiotach, w których akredy-

tacja, stanowiąca podstawę notyfikacji, jest udzielona 

w odniesieniu do różnych zharmonizowanych norm 

akredytacyjnych;

-  akredytacji do celów notyfikacji w obszarze proce-

dur oceny zgodności objętych nowymi dyrektywami, 

których implementacja do prawa krajowego powinna 

nastąpić do kwietnia 2016 r., w aspekcie możliwości 

wnioskowania podmiotów o przeprowadzenie ocen 

do celów notyfikacji i uruchomienia przez PCA proce-

sów takich ocen jeszcze przed pojawieniem się aktów 

prawnych, implementujących nowe dyrektywy do pra-

wa krajowego;

-  procedur oceny jednostek certyfikujących wyroby 

w odniesieniu do znowelizowanych wymagań akre-

dytacyjnych, zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 

17065:2013 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek 
certyfikujących wyroby, procesy i usługi oraz logistyki 

tych ocen, w tym aspektów dotyczących terminów 

ocen i decyzji w sprawie akredytacji, w odniesieniu do 

znowelizowanych wymagań.

5.2   XIII Konferencja Dyrektorów Instytutów Badawczych  
nadzorowanych przez Ministra Gospodarki.

 Tegorocznym obchodom Światowego Dnia Akredy-

tacji (9 czerwca) przyświeca hasło „Akredytacja: wspie-

ranie opieki zdrowotnej i społecznej”. W wydanym  

z tej okazji wspólnym oświadczeniu Peta Ungera, 

przewodniczącego International Laboratory Accredi-

tation Cooperation (ILAC) oraz Randy’ego Dougher-

ty’ego, przewodniczącego International Accreditation 

Forum (IAF), znajdują się m.in. następujące stwierdze-

nia: 

 „Akredytacja jest narzędziem wspierającym pod-

mioty świadczące usługi w zakresie opieki zdrowotnej 

i społecznej (…). 

 Akredytacja laboratoriów medycznych/klinicz-

nych, prowadzona w odniesieniu do norm międzyna-

rodowych, takich jak ISO 15189, dzięki ustalonemu 

rygoryzmowi ocen, potwierdza ich kompetencje tech-

niczne, wskazując wszystkim zainteresowanym stro-

nom międzynarodowy dowód ich wiarygodności (…).

 W przypadku opieki zdrowotnej i społecznej, dla 

osób korzystających z tych usług i dla regulatorów, 

zaufanie ma olbrzymie znaczenie, dużo większe niż 

w przypadku jakichkolwiek innych usług. Akredyta-

cja laboratoriów, jednostek inspekcyjnych i jednostek 

certyfikujących, daje zaufanie pacjentom i wszystkim 

zainteresowanym stronom. Dzięki normalizacji oraz 

działaniom organów państwowych wykorzystujących 

akredytację, opieka zdrowotna i społeczna może być 

świadczona z właściwą jakością, efektywnie i przy wy-

korzystaniu najbardziej odpowiednich zasobów (…)”.

II Ogólnopolskie Forum Kierowników Medycznych 

Laboratoriów Diagnostycznych

 Zgodnie z hasłem tegorocznych obchodów Świato-

wego Dnia Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji 

objęło patronat nad II Ogólnopolskim Forum Kierow-

ników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych 

(Warszawa, 22–23 maja 2015 r.), którego tematem 

przewodnim była: „Kontrola jakości w medycznym la-

boratorium diagnostycznym”. W Forum wzięło udział 

ponad 500 diagnostów z całej Polski. Podczas obrad 

plenarnych i w dyskusjach panelowych, dużo miejsca 

poświęcono aspektom prawnym, dotyczącym kontroli 

jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych. 

Przedstawiciel PCA, Hanna Tugi, zastępca kierownika 

Działu Akredytacji Laboratoriów, wygłosiła referat 

zatytułowany: „Wymagania prawne w akredytacji dia-

gnostycznych laboratoriów medycznych”. Skoncen-

trowała się w nim na zagadnieniach bezpieczeństwa  

i zaufania, jakie zapewnia diagnostycznym laborato-

riom medycznym certyfikat akredytacji PCA. 

H. Tugi zwróciła uwagę słuchaczy na zapis w rozpo-

rządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 

765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., w którym podkreśla 

się szczególną wartość akredytacji. Omówiła również 

normy zharmonizowane w akredytacji medycznych la-

boratoriów diagnostycznych w Europie i Polsce: normę 

PN-EN ISO 15189:2013-05 Laboratoria medyczne – Wy-
magania dotyczące jakości i kompetencji, dokument PCA 

DAM-01 Akredytacja laboratoriów medycznych – wyma-
gania szczegółowe, wydanie 2, 08.03.2012 r. – opraco-

wany przy współudziale Specjalistycznego Komitetu 

Technicznego ds. Medycznych Laboratoriów Diagno-

stycznych oraz normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005 

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów 
badawczych i wzorcujących.

6 Światowy Dzień Akredytacji 2015 „Akredytacja: 
wspieranie opieki zdrowotnej i społecznej”
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wane zostało spotkanie PCA z blisko 180 przedstawi-

cielami akredytowanych laboratoriów badawczych, 

wykonujących badania emisji czynników fizycznych  

i chemicznych do środowiska, w szczególności do śro-

dowiska pracy. „W trakcie spotkania, które miało formę 

warsztatów – czytamy w artykule – przedstawiono infor-

macje dotyczące aktualnych zmian w przepisach praw-

nych i dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji oraz 

wskazano na zagadnienia istotne dla miarodajności wyni-

ków badań w obszarze nadzorowania środowiska pracy  

i środowiska ogólnego”.

www.targieurolab.pl (07.04.2015)

 W podsumowaniu XVII Targów EuroLab, w roz-

dziale „Spotkania z ekspertami”, znalazł się fragment 

poświęcony seminarium PCA: „Podczas trzech dni tar-

gowych odbyło się 14 konferencji naukowych, które 

cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających. 

Uczestnikami byli zarówno pracownicy laboratoriów, 

jak i jednostek badawczych. Ponad 300 słuchaczy przy-

było na seminarium prowadzone przez specjalistów  

z Polskiego Centrum Akredytacji. Małgorzata Olczak-

-Wąsik, kierownik Wydziału Współpracy Międzynarodo-

wej i Promocji PCA podkreśliła, że tego rodzaju spotkania 

są okazją do przekazania wiedzy oraz wymiany infor-

macji i opinii na najbardziej aktualne tematy dotyczące 

branży laboratoryjnej – „Obecność na Targach EuroLab, 

to dla słuchaczy możliwość bezpośredniego kontaktu  

z prelegentami, którzy są najwybitniejszymi specjalista-

mi w swojej dziedzinie. To także szansa na wyjaśnienie 

wszelkich problemów i wątpliwości, które nurtują pra-

cowników laboratoriów” – dodała.

VIP Polityka Biznes Fakty (08.05.2015)

 W majowym wydaniu magazynu „VIP” zostały opu-

blikowane trzy artykuły: o Instytucie Włókien Natu-

ralnych i Roślin Zielarskich, Instytucie Włókiennic-

twa oraz o Państwowym Instytucie Weterynaryjnym  

w Puławach, w których podkreśla się, że posiadanie 

certyfikatu akredytacji PCA przez laboratoria znajdu-

jące się w tych instytutach – jest gwarancją wysokiej 

jakości realizowanych badań naukowych, prac rozwo-

jowych, procedur i metod badawczych. 

 Portal internetowy Krajowej Izby Diagnostów Labo-

ratoryjnych (26.05.2015)

 W relacji z II Ogólnopolskiego Forum Kierowników 

Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych (Warszawa, 

22–23 maja br.) podkreśla się, że „Patronat nad Forum ob-

jęli: Polskie Centrum Akredytacji, Portal Rynek Zdrowia 

oraz Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia (…). Wśród 

wykładowców nie zabrakło również przedstawicieli 

ważnych instytucji, w tym: prof. dr hab. Elżbieta Gołąb 

– NIZP-PZH, dr n. med. Jarosław Paciorek WSSE War-

szawa, prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski, Centrum 

Onkologii – Instytut Warszawa, dr n. med. Anna Białecka, 

Centrum Badań Mikrobiologicznych, Hanna Tugi  

z PCA”.

LAB 1/2015

 W dwumiesięczniku LAB – laboratoria, aparatura, 
badania, opublikowany został artykuł zawierający 

omówienie tematyki seminarium PCA pt. „Akredytacja 

w obszarach regulowanych. Zasady, uwarunkowania  

i stan aktualny”, które przygotowano na XVII Między-

narodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych Euro-

Lab 2015.

 „Tematyka tegorocznego seminarium Polskiego 

Centrum Akredytacji dotyczy akredytacji w obszarach 

regulowanych – czytamy w artykule. PCA od początku 

swojego istnienia stoi na stanowisku, że niezakłócony 

rozwój naszej gospodarki wymaga, by system regulacji 

prawnych, system akredytacji oraz system normaliza-

cji działały współbieżnie (…). Autor artykułu zamiesz-

cza wypowiedź Dyrektora PCA, dr. inż. Eugeniusza W. 

Roguskiego: Do PCA wpływają wciąż nowe wnioski o akre-
dytację lub o rozszerzenie posiadanego zakresu akredytacji. 
Najwyższej klasy specjaliści pracujący w polskich labora-
toriach badawczych i wzorcujących zdają sobie doskonale 
sprawę, że tylko wiarygodne, czyli akredytowane wyniki 
badań, mają wartość dla klientów i dają szansę utrzymania 
się na rynku usług. Stąd też tak duże zainteresowanie szko-
leniami i seminariami organizowanymi przez Polskie Cen-
trum Akredytacji, w tym oczywiście seminariami podczas 
poprzednich edycji Targów EuroLab (…)”.

Gazeta Wyborcza (10.02.2015)

  „Jak duże jest ziarnko kakao?” – Pod takim tytułem 

„GW” publikuje relację z wizyty w Laboratorium Ana-

litycznym Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie

-Skłodowskiej. „Może się ono pochwalić – pisze autor 

– wyposażeniem za 50 milionów złotych. Perłą w ko-

ronie jest Titan – mikroskop, którym można sterować 

z dowolnego miejsca (…) i który powiększa obraz trzy 

miliony razy. Potwierdzeniem jakości wykonywanych 

badań w Laboratorium Analitycznym Wydziału Che-

mii jest akredytacja przyznana przez Polskie Centrum 

Akredytacji”.

Portal TVP Olsztyn (15.02.2015)

 „Elbląski Park Technologiczny otrzymał akredytację 

Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat potwier-

dza, że badania wykonywane w laboratorium są wiary-

godne, najwyższej jakości i przeprowadzane zgodnie ze 

wszelkimi wymaganymi standardami. Podnosi to naszą 

pozycję na rynku – mówią przedstawiciele parku.” Od 

takich stwierdzeń rozpoczyna się wpis na portalu TVP 

Olsztyn, zatytułowany: „Badają ścieki, żywność, dopa-

lacze. Park Technologiczny doceniony”.

Strona internetowa Ministerstwa Środowiska 

(18.02.2015)

 Z artykułu pod tytułem: „Niemiecka technologia 

środowiskowa weryfikowana w Polsce”, można się do-

wiedzieć, że Instytut Technologiczno-Przyrodniczy  

w Poznaniu zweryfikuje technologię niemiecką. „W Pol-

sce – czytamy dalej – uprawnione do weryfikacji tech-

nologii w ramach programu ETV są dwie akredytowane 

przez Polskie Centrum Akredytacji instytucje: Insty-

tut Technologiczno-Przyrodniczy, oddział w Poznaniu 

(Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe) 

oraz Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Insty-

tut Badawczy w Warszawie (Zakład Weryfikacji Tech-

nologii Środowiskowych)”.

Przegląd Geologiczny (27.03.2015)

 W kalendarium ważniejszych tegorocznych wyda-

rzeń, zamieszczona została informacja: „19 stycznia 

Centralne Laboratorium Chemiczne Państwowego 

Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu 

Badawczego, po raz kolejny otrzymało od Polskiego 

Centrum Akredytacji certyfikat potwierdzający speł-

nianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. 

Ważność akredytacji AB 283 została przedłużona do 3 

lutego 2019 r.”.

ILAC News Issue 47 (April 2015)

 „News from PCA – EuroLab 2015: Polish Centre for 

Accreditation Seminar” – pod takim tytułem ukazała 

się relacja z seminarium PCA. 

LAB 2/2015

 Publikuje dwa artykuły o Polskim Centrum Akredy-

tacji. W pierwszym omówiono tematykę seminarium 

PCA na XVII Targach EuroLab. W drugim, zrelacjono-
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Szkolenia otwarte i wewnętrzne w drugiej 
połowie 2015 r.

Polityka kadrowa

 Harmonogram szkoleń otwartych w 2015 r., dosto-

sowany został do zapotrzebowania określonego w an-

kiecie, która, jak co roku, stanowi podstawę przy two-

rzeniu terminarza planowanych spotkań PCA.

 Kontynuowane są szkolenia z obszaru norm: PD-5 

„Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 z ele-

mentami auditu wewnętrznego” – jeden termin, PD-6 

„System zarządzania w jednostce certyfikującej wyro-

by wg normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013” – 3 terminy 

oraz PD-10 „System zarządzania w jednostce certyfi-

kującej osoby wg normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012” 

– jeden termin w II połowie roku. 

 Temat Termin

PD-1
System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika ds. jakości  
i kierownictwa technicznego.

1–3.07

20–22.10

PD-2 Audit wewnętrzny w laboratorium.
25–26.08

28–29.10

PD-3 Droga do akredytacji PCA. Podstawowe elementy oceny. Procedura akredytacji. 03.09

PD-6
Doskonalenie systemu zarządzania w jednostce certyfikującej wyroby wg normy 
PN-EN ISO/IEC 17065:2013.

23–24.09

PD-7
Szkolenie dla auditorów PCA prowadzących ocenę wg normy PN-EN ISO/IEC 
17025.

6–8.10

PD-9 Szkolenie dla auditorów wiodących PCA. 3–5.11

PD-10
System zarządzania w jednostce certyfikującej osoby wg normy PN-EN ISO/IEC 
17024:2012.

1–2.12

PD-11
Doskonalenie systemu zarządzania w jednostce certyfikującej systemy  
zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011.

18–19.11

PD-12
System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika ds. jakości  
i kierownictwa technicznego. Audit wewnętrzny w laboratorium 
(szkolenie łączące tematykę szkoleń PD-1 i PD-2).

8–11.09

24–27.11

PD-14
Metrologia – podstawy teoretyczne. Teoria pomiaru i opracowania wyników 
pomiarów.

8–9.12

PD-15 Metrologia – nadzorowanie wyposażenia pomiarowego w laboratoriach.
27–28.08

15–16.12

Harmonogram szkoleń otwartych w II połowie roku: 

Szkolenia wewnętrzne

 Polskie Centrum Akredytacji prowadzi również 

szkolenia wewnętrzne dla auditorów, których celem 

będzie wdrożenie jednolitego podejścia i harmonizacja 

działań, w ramach ocen prowadzonych w procesach 

akredytacji oraz nadzoru laboratoriów, jednostek cer-

tyfikujących i inspekcyjnych. 

 Obszary zaplanowanych w II połowie roku szkoleń 

doskonalących dla auditorów oceniających laboratoria:

• Badania imisji i emisji do powietrza.

• Odpady, wody, ścieki i paliwa.

• Badania dla celów sądowych.

• Badania chemiczne żywności, wody i środowiska.

•  Badania odporności na działania czynników środo-

wiskowych.

• Organizatorzy badań biegłości.

•  Badania gazów odlotowych i automatycznych syste-

mów monitoringu (AMS).

• Badania wyrobów i materiałów budowlanych.

•  Badania bezpieczeństwa korzystania z elektryczne-

go sprzętu do użytku domowego.

 W przypadku szkoleń dla auditorów oceniających 

jednostki certyfikujące i inspekcyjne, jak co roku za-

planowane są spotkania doskonalące dla auditorów  

z obszaru oceny jednostek certyfikujących systemy za-

rządzania, weryfikatorów EMAS, weryfikatorów GHG, 

jednostek certyfikujących osoby, wyroby i jednostek 

inspekcyjnych.

 W pierwszym półroczu 2015 roku zmiany kadrowe 

i organizacyjne w PCA były podyktowane kontynuacją 

długoterminowego planu strategicznego oraz, wynika-

jącego z niego, planu zatrudnienia. 

 Istotą przeprowadzonych działań rekrutacyjnych 

było pozyskanie pracowników odpowiadających okre-

ślonym wymaganiom: z właściwym doświadczeniem 

zawodowym, odpowiednimi umiejętnościami, kwalifi-

kacjami i cechami osobowościowymi. W efekcie, zatrud-

nionych zostało pięć osób do następujących działów:

 Do Działu Akredytacji Laboratoriów, w marcu, 

kwietniu i maju bieżącego roku przyjęto trzy osoby:

•  Annę Bajszczak, absolwentkę Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej, kierunek – chemia, specjalność: 

chemia analityczna; doświadczenie zawodowe zdo-

była m.in. w Instytucie Chemii Przemysłowej, na sta-

nowisku asystenta;

•  Annę Rutendolff-Przewoską, absolwentkę Szko-

ły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, kierunek 

– rolnictwo w zakresie ochrony środowiska rol-

niczego; doświadczenie zdobyła w Warszawskich 

Zakładach Farmaceutycznych „Polfa”, na stanowi-

sku starszego specjalisty;

•  Joannę Rutkowską, absolwentkę Politechniki 

Gdańskiej, Wydział Chemii, kierunek – biotech-

nologia; doświadczenie zawodowe zdobyła m.in.  

w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Ar-

tykułów Rolno-Spożywczych, ostatnio pracując na 

stanowisku kierownika pracowni fizykochemicz-

nej. 

•  Jednocześnie rozwiązano stosunek pracy z Elżbie-

tą Polkowską, administratorem procesu w Dziale 

Akredytacji Laboratoriów.
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 Do Działu Akredytacji Jednostek Certyfikujących  

i Inspekcyjnych przyjęto dwie osoby:

•  Przemysława Gałkowskiego, absolwenta Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnic-

twa i Biologii; doświadczenie zawodowe zdobył m.in. 

w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin Mini-

sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ostatnio pracując 

na stanowisku starszego specjalisty;

•  Ewelinę Laskowską, absolwentkę Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Eko-

nomiczny, kierunek ekonomia; doświadczenie zdo-

była m.in. w DNV GL Business Assurance Poland  

Sp. z o.o., ostatnio pracując na stanowisku menedżera 

ds. sprzedaży/menedżera ds. akredytacji PCA.

 W pierwszej połowie 2015 roku nastąpiły również 

istotne zmiany w obsadzie kadry kierowniczej PCA. De-

cyzją Ministra Gospodarki, od 1 kwietnia 2015 r., stanowi-

sko pełniącego obowiązki dyrektora Polskiego Centrum 

Akredytacji powierzono pani Lucynie Olborskiej, do-

tychczasowemu zastępcy dyrektora PCA ds. akredytacji. 

Jednocześnie, z dniem 31 marca 2015 r., pan Eugeniusz  

W. Roguski, zakończył pracę na stanowisku dyrektora Pol-

skiego Centrum Akredytacji. W latach 2005–2008, pani 

Lucyna Olborska była kierownikiem Działu Rozwoju Au-

ditorów w PCA. Należy do grupy członków działających 

w ramach organizacji międzynarodowych, komitetów  

i grup roboczych, w tym: EA Multilateral Agreement Coun-

cil, EA MAC Management Group, EA MAC Working Gro-

up for Training, IAF Multilateral Recognition Agreement 

Committee oraz ILAC Arrangement Committee. Od 2005 

roku jest także ewaluatorem European co-operation for 

Accreditation.

 Rozwój specjalistycznych kwalifikacji zawodowych, 

koniecznych do realizacji zadań statutowych PCA oraz 

pozytywnie zakończone staże na auditorów technicznych, 

przyczyniły się do zmian stanowiskowych. Do grona au-

ditorów technicznych – zespołu AB-F i AB-W, przyjęto 

Agnieszkę Tykocką-Drozdowską oraz Ewę Stopyrę. Wy-

nikiem indywidualnego podejścia do rozwoju pracownika, 

było przeniesienie Marka Wilgosa z Działu Akredytacji 

Laboratoriów do Działu Akredytacji Jednostek Certyfi-

kujących i Inspekcyjnych. 

 Na dzień 25 maja 2015 roku, zarejestrowane były 

1484 akredytowane jednostki oceniające zgodność.

 W okresie od 2 stycznia do 25 maja 2015 r., PCA 

udzieliło 27 nowych akredytacji (w tym: 22 dla labora-

toriów badawczych, 1 dla laboratorium wzorcującego, 

2 dla laboratoriów medycznych, 2 dla jednostek certy-

fikujących systemy zarządzania), w następujących za-

kresach:

•  laboratoria badawcze: badania właściwości fizycz- 

nych; badania mikrobiologiczne; badania mecha-

niczne, badania metalograficzne; badania che-

miczne, analityka chemiczna; pobieranie próbek; 

badania w dziedzinie nauk sądowych; badania aku-

styczne i hałasu – w tym hałasu spowodowanego

  przez drgania; badania elektryczne i elektroniczne; 

badania dotyczące inżynierii środowiska (środo-

wiskowe i klimatyczne); badania kompatybilności 

elektromagnetycznej (EMC);

• laboratorium wzorcujące: wagi, wzorce masy;

•  laboratoria medyczne: chemia kliniczna, bakteriolo-

gia, mykologia, serologia infekcyjna; 

•  jednostki certyfikujące systemy zarządzania: sys-

tem zarządzania jakością QMS.

Jednocześnie, w tym samym okresie, cofnięto 

8  akredytacji dla laboratoriów badawczych. Wygasła 

1  akredytacja dla laboratorium badawczego. Zawie-

szono 4 akredytacje dla laboratoriów badawczych, 

1 akredytację dla jednostki certyfikującej systemy za-

rządzania oraz 1 akredytację dla jednostki certyfikują-

cej wyroby.
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