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AKREDYTACJA „PASZPORTEM” DLA POLSKIEGO EKSPORTU I IMPORTU 

 

Ponad sześćdziesiąt nowych akredytacji udzieliło Polskie Centrum Akredytacji w 2016 roku. Obecnie 

w Polsce działa 15401 zarejestrowanych akredytowanych jednostek oceniających zgodność. – Poprzez 

świadczenie usług w zakresie akredytacji, PCA zapewnia, że akredytowane w Polsce organizacje 

działają w sposób profesjonalny oraz zgodnie z międzynarodowymi normami i wymaganiami – mówi 

Lucyna Olborska, Dyrektor PCA.  

 

W 2016 r. PCA udzieliło 68 nowych akredytacji, w tym: 47 dla laboratoriów badawczych, 7 dla 

laboratoriów wzorcujących, 1 dla laboratorium medycznego, 3 dla jednostek inspekcyjnych, 2 dla 

jednostek certyfikujących systemy zarządzania, 6 dla jednostek certyfikujących wyroby, 2 dla jednostek 

certyfikujących osoby.  

 

Akredytacje dotyczyły takich obszarów działalności jak m.in. badania akustyczne i hałas, badania 

ogniowe, badania w dziedzinie nauk sądowych, pobieranie próbek, analiza gazów, chemia kliniczna i 

analityka medyczna, inspekcje do celów homologacji i dopuszczenia, inspekcje ilości i jakości towarów, 

rzeczoznawcy samochodowi czy też specjaliści w zakresie spawalnictwa. 

 

Jednocześnie cofnięto 23 akredytacje, w tym: 18 dla laboratoriów badawczych, 3 dla jednostek 

certyfikujących wyroby, 1 dla jednostki certyfikującej systemy zarządzania oraz 1 dla jednostki 

certyfikującej osoby. Zawieszono 9 akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz 1 akredytację dla 

jednostki certyfikującej wyroby2. 

 

Wiarygodność przede wszystkim 

Najważniejszym celem akredytacji jest zapewnienie wiarygodności działań technicznych 

akredytowanych organizacji. Akredytacja PCA gwarantuje spójność krajowego systemu oceny zgodności 

oraz zapewnia, że akredytowane przez PCA oceny zgodności (badania, wzorcowania, certyfikacja, 

inspekcja i weryfikacja) są godne zaufania oraz nie muszą być powtarzane na rynkach europejskich i 

                                                        
1 Stan na dzień 15 grudnia 2016 r. 
2 Stan na dzień 15 grudnia 2016 r. 



 

 

światowych (dzięki wielostronnym porozumieniom podpisanym przez PCA w ramach 

międzynarodowych organizacji zrzeszających jednostki akredytujące w Europie i na świecie).  

Akredytacja wspiera jakość oraz konkurencyjność przemysłu w Polsce, wzmacnia także handel 

międzynarodowy, eliminując bariery techniczne w eksporcie na całym świecie. – Dzięki akredytacji 

można mieć pewność, że wyroby dostawców spełniają wymagania rynku oraz możliwe jest pełne 

zaufanie do tych wyrobów – podkreśla Olborska 

 

System akredytacji prowadzony przez PCA jest zgodny z systemem międzynarodowym. Dzięki temu 

akredytacja staje się pewnego rodzaju „paszportem” dla importu i eksportu towarów i usług. 

Międzynarodowy system akredytacji służy polskiemu rządowi w osiągnięciu spójności rynku 

wewnętrznego oraz konkurencyjności na rynku światowym. 

 

 

INFORMACJE O PCA 
Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest krajową jednostką akredytującą, upoważnioną do akredytowania 
laboratoriów, jednostek certyfikujących, inspekcyjnych i innych podmiotów przeprowadzających oceny zgodności 
i weryfikacje oraz sprawowania nadzoru nad akredytowanymi podmiotami w zakresie przestrzegania przez nie 
warunków akredytacji (na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. 
U. poz. 542). PCA posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do 
spraw gospodarki). 
PCA jest jedyną uznaną krajową jednostką akredytującą, która została upoważniona do realizacji działalności 
akredytacyjnej w kraju i reprezentowania Polski w organizacjach regionalnych i międzynarodowych w tej 
dziedzinie (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 
ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania 
produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93). 
PCA prowadzi procesy akredytacji i sprawuje nadzór nad: laboratoriami badawczymi, laboratoriami wzorcującymi, 
organizatorami badań biegłości, jednostkami inspekcyjnymi, jednostkami certyfikującymi wyroby (w tym 
działającymi w specyficznych obszarach, takich jak: rolnictwo ekologiczne, ochrona przeciwpożarowa, BRC, 
produkty tradycyjne i regionalne, weryfikacja świadectw pochodzenia z kogeneracji), jednostkami certyfikującymi 
systemy zarządzania, jednostkami certyfikującymi osoby (w tym działającymi w specyficznym obszarze, takim jak 
rzeczoznawcy samochodowi), weryfikatorami EMAS, weryfikatorami rocznych raportów emisji gazów 
cieplarnianych. 
Więcej informacji na stronie www.pca.gov.pl  
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