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P olskie Centrum Akredy-
tacji (PCA) zorganizowało
5 czerwca br. w Centrum im.
Adama Smitha w Warszawie

debatę ekspercką, której przyświeca-
ło hasło tegorocznego Światowego
Dnia Akredytacji obchodzonego co-
rocznie 9 czerwca. Hasło to brzmi
Akredytacja: zapewnienie zaufania
do sektora infrastruktury i budow-
nictwa. Celem spotkania była dysku-
sja na temat korzyści płynących
z akredytacji, a także przyszłości
akredytacji w sektorze budowlanym.
Oprócz przedstawicieli PCA przy sto-
le zasiedli: Główny Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego oraz eksperci z Mini-
sterstwa Infrastruktury i Budownic-
twa, Urzędu Transportu Kolejowego,
Instytutu Techniki Budowlanej i Sto-
warzyszenia na Rzecz Systemów
Ociepleń.

Uczestnicy dyskusji zgodzili się,
że akredytacja jest jednym z kluczo-
wych czynników zapewnienia bez-
pieczeństwa użytkowanej infrastruk-
tury i jakości wyrobów. Ponadto
starali się odpowiedzieć na pytanie:
jakie obszary działalności akredyto-
wanych jednostek dokonujących
oceny zgodności są lub mogą być wy-
korzystywane w obszarze infrastruk-
tury i budownictwa. Zastanawiano się
też, czy są obszary, które wymagały-
by dodatkowych regulacji dotyczą-
cych oceny zgodności i nadzoru, np.
badania azbestu czy certyfikacja
obiektów małej architektury, takich
jak place zabaw czy plenerowe stacje
fitness. Kolejną poruszoną kwestią
było zaangażowanie akredytowanych
jednostek dokonujących oceny zgod-
ności, będących jednostkami notyfi-
kowanymi do dyrektywy interopera-
cyjności systemu kolei w obszarze
TSI „Hałas” i TSI „Osoby o ograniczo-
nej zdolności poruszania się”.

Liczba podmiotów akredytowa-
nych w budownictwie zwiększa się
w związku z zapotrzebowaniem
na prace badawcze, szczególnie
w obszarze certyfikacji i kontroli
materiałów budowlanych. W ocenie
Lucyny Olborskiej, dyrektora PCA,
akredytacja może w przyszłości wkro-

czyć na obszar certyfikowania usług
budowlanych.

Polskie Centrum Akredytacji akredy-
tuje obecnie przeszło 1 500 jednostek
oceniających zgodność. Znaczna część
organizacji akredytowanych jest z ob-
szaru szeroko rozumianego budownic-
twa. Akredytujemy laboratoria badaw-
cze i wzorcujące, jednostki certyfikują-
ce systemy zarządzania, wyroby bu-
dowlane jak również jednostki certyfiku-
jące osoby – powiedziała Olborska.

Akredytacja, ocena zgodności i nor-
my są powszechnie akceptowanymi
narzędziami wspierającymi budow-
nictwo i podmioty w nim działające.
Są one również wykorzystywane
przez organy administracji publicznej
w tworzeniu regulacji prawnych
w dziedzinie infrastruktury i budow-
nictwa, we wspieraniu ochrony śro-
dowiska, zapewnieniu bezpieczeń-
stwa publicznego, zapobieganiu nad-
użyciom czy budowaniu zaufania spo-
łecznego i rozwoju innowacyjności.
Biorąc pod uwagę wymienione czyn-
niki, kluczowe znaczenie ma zapew-
nienie zaufania społecznego do bez-
pieczeństwa oraz trwałości infrastruk-
tury i obiektów budowlanych. System
akredytacji wspiera zarządzanie ryzy-
kiem oraz potwierdza zgodność
z przepisami prawnymi. Akredytowa-
ne badania, wzorcowanie, inspekcja
i certyfikacja dają dostawcom i na-
bywcom pewność, że przedsięwzię-

cia budowlane są sprawnie realizo-
wane, place budowy są bezpieczne,
a stosowane materiały – niezawod-
ne. Dostarczają one także organom
administracji publicznej wiarygodnych
dowodów potwierdzających, że ukoń-
czone przedsięwzięcia zostały zreali-
zowane zgodnie z przepisami praw-
nymi, a powstałe obiekty budowlane
są bezpieczne w użytkowaniu.

Podczas eksperckiej debaty zasta-
nawiano się także, jakie obszary war-
to objąć akredytacją. Coraz częściej
producentom zależy na uwierzytelnie-
niu jakości ich wyrobów. Nadal jednak
za mało jest akredytowanych laborato-
riów, które zapewniłyby szybkie bada-
nie wyrobu przed jego wprowadzeniem
na rynek. Kwestia jakości usług wyko-
nawczych niejednokrotnie odgrywa
większą rolę niż jakość i rodzaj stoso-
wanych rozwiązań.

Uprawnienia zawodowe mogą wyni-
kać z certyfikatu udzielonego przez
akredytowaną jednostkę certyfikującą.
W niektórych krajach są wymagania
prawne, by w zawodach budowlanych
pracowały osoby z kompetencjami po-
twierdzonymi przez akredytowane jed-
nostki certyfikujące – podsumowała dy-
rektor PCA.

Uświadomienie potrzeby akredytacji
w budownictwie daje szansę na zwięk-
szenie liczby akredytowanych podmio-
tów, a tym samym spełnienie oczeki-
wań rynku i konsumentów.

Akredytacja w budownictwie

Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to atesta-
cja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca
formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań
związanych z oceną zgodności.

Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie, przez upoważnioną
jednostkę akredytującą, kompetencji organizacji działających w obszarze oce-
ny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych, weryfikatorów
lub laboratoriów do wykonywania określonych działań. Upoważnienie dla jed-
nostki akredytującej jest zwykle uzyskiwane od rządu.

Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników wzor-
cowań, badań i inspekcji, certyfikowanych wyrobów i usług, kwalifikacji
certyfikowanych osób oraz certyfikowanych systemów zarządzania. Zasa-
dy akredytacji ujęte są w międzynarodowych normach i wytycznych, w któ-
rych określono wymagania, zarówno dla jednostek akredytujących, jak
i podlegających akredytacji jednostek oceniających zgodność. Uzyskanie
akredytacji oznacza, że akredytowane podmioty zostały ocenione wg tych
norm i wytycznych.
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