
Co to jest PCA i jaką pełni funkcję w na-
szej gospodarce?

Aby firmy, fabryki czy instytucje mo-
gły ozdobić swoje ściany certyfikatem 
jakości potrzebny jest długi proces, na 
który składa się po pierwsze akredytacja, 
a następnie ocena zgodności. Aby wyrób 
czy instytucja otrzymały tenże certyfikat 
jakości np. w systemie zarządzania, to 
ktoś musi przyjrzeć się temu systemowi, 
następnie swój raport przekazać  komuś 
do sprawdzenia, a ten ktoś z kolei musi 
mieć do tego odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia wydane właśnie przez nas, 
czyli przez Polskie Centrum Akredytacji. 
Taki system działania zapewnia stałą kon-
trolę nad jakością wyrobów i usług w cza-
sie funkcjonowania firmy, laboratorium 
czy fabryki . Aby jednostki certyfikujące 
mogły wydawać certyfikaty i aby labora-
toria mogły badać poszczególne wyroby, 
muszą być sprawdzane i kontrolowane 
właśnie przez PCA. 

Pracę PCA regulują dwa akty nor-
matywne, tj. Nowe Rozporządzenie WE 
(rozporządzenie 765/2008), które po raz 
pierwszy ustanawia ramy prawne dla 
usług akredytacyjnych świadczonych 
w Europie, obowiązujące od stycznia 
bieżącego roku oraz  Ustawa o systemie 
ocen zgodności,  regulująca pracę PCA 
na poziomie krajowym.  Oba te akty okre-
ślają zasady akredytacji, certyfikacji i spo-
sobu nadzoru, w trosce o Klienta, który 
ma prawo do otrzymywania towarów 
i usług o wysokim standardzie, a nade 
wszystko bezpiecznych. Akredytowanie, 
certyfikowanie i ochrona konsumenta – te 
trzy aspekty łączą się w jedną całość pod 
hasłem jakość oferowanych klientom to-
warów i usług. PCA stoi niejako na straży, 
aby do UOKiK wpływało jak najmniej 

skarg. Tę jakość tworzy pewien system, 
może nie widoczny i mało spektakularny. 
Zdaję sobie sprawę, że większość obywa-
teli naszego kraju nie wie jak to przebie-
ga i uważam, że nie musi wiedzieć. Dla 
konsumentów najważniejszy jest efekt 
tej działalności.  Przecież nie każdy z nas 
zna tajniki funkcjonowania własnego sa-
mochodu, ale ważne, jest to, jakie ma on 
wyposażenie i czy funkcjonuje ono we 
właściwy sposób spełniając nasze ocze-
kiwania. Wystarczy, że jest ekipa ludzi, 
którzy to wiedzą i w razie kłopotów mo-
żemy się do nich zwrócić. I tak się dzieje 
w każdej dziedzinie naszego życia. Tak 
właśnie jest z systemem oceny zgodności. 
PCA prowadzi procesy akredytacji 
i sprawuje nadzór nad laboratoriami 
badawczymi, wzorcującymi, jednost-
kami inspekcyjnymi, certyfikującymi 
wyroby, systemy zarządzania: jakością 
(QMS), zarządzania środowiskowego 
(EMS), zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną, bezpieczeństwem żywności, 
informacji, a także jednostkami certy-
fikującymi osoby.

Co można zyskać posiadając akredyta-
cję Polskiego Centrum Akredytacji

PCA daje klientom danej instytucji za-
pewnienie o kompetencji osób  oferują-
cych usługi czy  jakości produkowanego 
towaru. Teoretycy kryzysu gospodarczego 
twierdzą, że klienci, wbrew powszechnej 
opinii, w czasie kryzysu gospodarczego, 
znacznie bardziej dbają o rozsądne wyda-
wanie pieniędzy i w związku z tym, gdy 
muszą dokonać zakupu, wybierają towar 
o wyższej jakości, aby posłużył na dłużej 
i był bezawaryjny. Wówczas wygrywa ra-
cjonalność zakupu. W tej sytuacji jakość 
zdecydowanie podnosi wartość towaru. 

Z punktu widzenia konsumenta również 
poza jakością akredytacja podnosi wiary-
godność wyników certyfikacji wyrobów, 
potwierdza wysoką jakość kompetencji 
personelu.  Dzięki akredytacji możliwe są 
wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz oraz 
badań w obszarach związanych z bezpie-
czeństwem, zdrowiem i środowiskiem, jak 
chociażby wyniki analiz krwi czy badania 
chemiczne substancji syntetycznych do-
puszczonych do konsumpcji.

W jaki sposób odbywa się monitoring 
klientów PCA? Proszę opisać system 
działania audytorów. Jak technicznie 
wygląda audyt?

Akredytacji udziela się na cztery lata. 
W tym czasie nasi audytorzy terenowi od-
wiedzają poszczególne firmy i dokonują 
ewaluacji jakiegoś fragmentu działalności 
danego podmiotu. Wizytacje są zapowie-
dziane, ale z uwagi na czas i koszty tychże 
audytów niemożliwa jest kontrola całego 
procesu produkcji czy badań w przypadku 
laboratoriów wzorcujących. Średnio raz 
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za certyfikatem jakości?
Z dyrektorem Polskiego Centrum Akredytacji  
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w roku odwiedzamy każdego z naszych 
klientów, ponieważ w akredytacji najważ-
niejszy jest nadzór, a nie samo wydanie 
certyfikatu. 

W przypadku klientów z wielokrotną 
akredytacją, jeżeli nie ma skarg, zdarza 
nam się poprzestawać jedynie na kon-
troli dokumentacji, raportów z badań, 
z procesu certyfikacyjnego. Ale to tylko 
w stosunku do jednostek, które swoją 
wieloletnią działalnością pokazują nam, 
że można im zaufać. 

Ponosimy stuprocentową odpowie-
dzialność za kompetencje akredytowa-
nych przez nas jednostek. 

Ważnych akredytacji mamy aktualnie 
prawie 1,5  tys. W ubiegłym roku w związ-
ku z moją prośbą  do klientów, aby infor-
mowali nas o ewentualnych kłopotach, 
mieliśmy 26 skarg na naszych klientów tj. 
1,5 %, co uważam za ogromny sukces, 
zwłaszcza, że mówimy o systemie opar-
tym na zaufaniu, bo jeżeli dany fragment  
działalności naszego klienta funkcjonu-
je dobrze, to ufamy, że reszta również.  
W tym roku do tej pory otrzymaliśmy 11 
skarg. To jeżeli system kontroli jakości 
daje nam pewność na 99 %, to uważam, 
że ten system  jest doskonały, a przy tym 
niedrogi, bo podatników nie kosztuje nic. 
Koszt ponoszą jedynie osoby, właściciele 
firm, laboratoriów, bezpośrednio zainte-
resowanych uzyskaniem akredytacji. Ale 
dzięki temu zyskują, ponieważ oferują to-
wary i usługi o najwyższym poziomie ja-
kości. Ale trzeba też zaznaczyć, że jest to 
ok. 1%  przychodu i wyrób, przy wdrożo-
nych systemach jakości, wcale nie musi 
być droższy, a już z pewnością wyższa 
cena nie jest konsekwencją składek do 
PCA, ale np. zapewnienie odpowiedniej 
jakości wymaga zastosowania innego 
procesu czy materiałów. 

Czy polskie instytucje ubiegające się 
o akredytację PCA swym poziomem do-
równują europejskim? 

Jak najbardziej tak, ale prawdziwym 
wyzwaniem w całym systemie akredy-
tacji, jest nie tyle uzyskanie certyfikatu 
pozwalającego wejść na rynki całego 
świata, ale utrzymanie go przez następ-
ne lata działalności, a co z tym się wiąże, 
utrzymanie jakości towarów i usług na 
poziomie zgodnym z wytycznymi innych 
państw europejskich. 

Polskie towary i usługi coraz częściej 
są sprzedawane poza granicami kraju. 
Proszę powiedzieć czy certyfikat PCA 
ma zasięg  międzynarodowy?

Ponieważ należymy do UE  jesteśmy 
członkiem EA (European co-operation for 
Accreditation). Organizacja ta zapewnia 
przejrzystość wyników działań prowa-
dzonych przez jej członków oraz jednolitą 
interpretację norm. Stąd też instytucje, 
które uzyskały naszą akredytację mogą 
działać, tzn. badać i certyfikować, a ich 
wyniki uznawane są  nie tylko na terenie 
Europy, ale również na całym świecie, 
wśród państw, które są sygnatariuszami 
MLA (Multilateral Agreement), tj. około 
80 krajów. MLA eliminuje konieczność 
certyfikowania produktów lub usług 
w każdym kraju, w którym są one sprze-
dawane. 

Jak wygląda współpraca międzynaro-
dowa Polskiego Centrum Akredytacji? 
Czy PCA otrzymuje dyrektywy od UE 
i jeśli tak to czy wypełnianie ich wiąże 
się z jakimiś spektakularnymi zmianami 
w systemie akredytacji?

Globalny system akredytacji dzieli się 
na bloki regionalne. W Europie jest on 
reprezentowany  przez EA. Na szczeblu 
międzynarodowym  akredytacja została 
podzielona na dwie grupy: International 
Laboratory Accreditation Cooperation 
(ILAC) oraz International Accreditation 
Forum (IAF). Decyzje oraz kierunki działa-
nia i rozwoju tych organizacji wyznaczają 
istotę akredytacji prowadzonej przez PCA 
oraz równorzędne jednostki akredytu-
jące w innych krajach. Polskie Centrum 
Akredytacji od początku swojego istnie-
nia, tj. od 2001 roku, jest pełnoprawnym 
członkiem wszystkich trzech organizacji 
i zobowiązane jest do czynnego udziału 
w pracach działających przy nich komite-
tów oraz do udzielania akredytacji zgodnie 
ze wspólnie opracowanymi wytycznymi. 

Kto nadzoruje działalność PCA i w jaki 
sposób jest ona oceniana?

Polskie Centrum Akredytacji posiada 
status państwowej osoby prawnej i jest 
nadzorowane przez Ministra Gospodarki. 
PCA jest jednostką akredytującą, upoważ-
nioną na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 roku o systemie oceny zgodności 
do realizacji działań akredytacyjnych 

w kraju oraz reprezentowania Polski w or-
ganizacjach międzynarodowych w tej 
dziedzinie. Jesteśmy wyjątkiem w sys-
temie gospodarczym, ponieważ pozosta-
jąc pod kontrolą rządu, nie otrzymujemy 
dotacji od państwa, a gdy mamy zyski, 
jesteśmy zobowiązani trzecią ich część 
oddać do skarbu państwa. 

Wprawdzie mamy monopol na akredy-
tacje, ale też jesteśmy kontrolowani. Co 
cztery lata podlegamy ewaluacji, doko-
nywanej przez inne jednostki europejskie, 
gdyż w tym systemie wszystkie jednostki 
europejskie oceniają się nawzajem. Tak 
więc grupa audytorów dokonuje oceny 
i wydaje decyzje czy pracujemy we właś- 
ciwy sposób i udziela nam pozwolenia 
na dalszą działalność w pełnym zakresie 
bądź tylko w niektórych obszarach akre-
dytacji. 

Niestety zdarzył się przypadek utraty 
przez jedno z państw europejskich prawa 
do akredytacji laboratoriów wzorcują-
cych. Jeżeli jednostka traci uprawnienia 
do akredytacji laboratoriów wzorcują-
cych to z kolei laboratoria badawcze nie 
mają gdzie wzorcować swoich przyrzą-
dów i w rezultacie stracą również swoje 
akredytacje. W sytuacji każdej wykrytej 
nieprawidłowości w działaniu każda jed-
nostka dostaje czas na naprawę swoich 
błędów. Po tym czasie, jeśli jednostka nie 
rokuje – odbieramy akredytację. Tak samo 
działa ten system na poziomie krajowym, 
jak i międzynarodowym. Na rynku akre-
dytacji, zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
765/2008, nie może być mowy o konku-
rencji, stąd w krajach rozwiniętych, takich 
jak Niemcy czy Włochy doszło do kon-
solidacji ośrodków akredytujących i zre-
dukowano je do jednego w każdym kra-
ju. Na rynku certyfikacji i badań istnieje 
konkurencja, a w przypadku akredytacji 
– nie. Na przykład laboratoria w ramach 
tego systemu mogą konkurować ceną 
i czasem wykonywanych badań, a co do 
jakości i rzetelności badań – to właśnie 
my pilnujemy, aby były one na jednako-
wym i najwyższym poziomie, a z kolei 
nasze decyzje podlegają kontroli innych 
europejskich jednostek akredytacyjnych . 

Polskie Centrum Akredytacji powsta-
ło 1 stycznia 2001 r. na bazie Biura ds. 
Akredytacji w Polskim Centrum Badań 
i Certyfikacji (PCBC) oraz Zespołu 
Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych 
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w Głównym Urzędzie Miar (GUM), 
przejmując pracowników oraz wierzy-
telności i zobowiązania obu instytucji 
w zakresie akredytacji, w tym: 
• ponad 430 udzielonych akredytacji; 
• wysoko wykwalifikowany i doświad-

czony personel; 
• sprawdzone procedury działania; 
• obszerną bazę auditorów; 
• kontakty międzynarodowe. 

Zarówno Polskie Centrum Badań 

i Certyfikacji (kontynuujące działalność 
swojego poprzednika – Centralnego 
Biura Jakości Wyrobów), jak i Główny 
Urząd Miar prowadziły wcześniej przez 
wiele lat odpowiednio: 
• ocenę i upoważnianie laboratoriów 

badawczych dla potrzeb certyfikacji – 
w oparciu o Przewodniki ISO/IEC Nr 25 
oraz ISO/IEC Nr 45; 

• ocenę i upoważnianie laboratoriów 
pomiarowych dla potrzeb krajowej infr 

struktury metrologicznej. 
Pierwszy certyfikat akredytacji wy-

dany w wyniku procesu akredytacji, 
zgodnego z wymaganiami norm euro-
pejskich serii 45000, został przyznany 
laboratorium badawczemu w 1992 r., 
jednostce certyfikującej w 1993 r., la-
boratorium wzorcującemu w 1997 r., 
jednostce kontrolującej w połowie 
2000 r.

Co najmniej 650 milionów ludzi na 
świecie dotkniętych jest niepełnospraw-
nością; jedna czwarta wszystkich oby-
wateli w krajach rozwiniętych ma 60 lub 
więcej lat. Podobnie będzie w krajach 
rozwijających się jeszcze przed rokiem 
2050.

Dostępność staje się istotnym zagad-
nieniem w miarę starzenia się  populacji 
świata i wobec żądań osób niepełno-
sprawnych o równy dostęp do życia spo-
łecznego, politycznego i gospodarczego. 
Dla nich, jak również dla osób pełno-
sprawnych, dostęp do informacji i komu-
nikacji jest równie ważny, jak ważna jest 
możliwość korzystania z windy, wejścia 
do budynku, możliwości podróżowania 
czy bezpiecznego korzystania z urządzeń.

Ale dostępność jest problemem nie 
tylko dla osób starszych i niepełnospraw-
nych. Każdy, na pewnym etapie życia, 
może doświadczyć czasowo ograniczonej 
dostępności. Kiedy tak się dzieje, proste, 
codzienne czynności mogą stać się bar-
dzo skomplikowane. Normy Międzynaro-
dowe dostarczają producentom i usługo-
dawcom wytycznych dla projektowania 
produktów dostępnych dla wszystkich.
•  Dobrze zaprojektowana rampa dla 

wózków inwalidzkich zgodna z Normą 
Międzynarodową może okazać się bar-
dzo przydatna dla młodej matki z dzie-
cięcym wózkiem;

•  Urządzenie z dużym przełącznikiem 
jest łatwiejsze w użytkowaniu dla oso-
by, która ma  niesprawną rękę;

•  Mała kropka na numerze 5 na klawia-

turze telefonu sprawia, że łatwiej zna-
leźć numery – istny dar w pierwszych 
dniach po operacji oczu.

•  czujnik zatrzymania drzwi przed za-
mknięciem może zapobiec wypadkom 
osób o ograniczonej mobilności po 
urazie kręgosłupa
Normy Międzynarodowe ułatwiają do-

stęp do wszystkich produktów, struktur 
i usług. Biorą one pod uwagę bezpieczeń-
stwo, ergonomię i zharmonizowane me-
tody badań ukierunkowane na zwiększe-

nie dostępności. Normy stanowią również 
platformę dla upowszechniania innowacji 
technologicznych zarówno w krajach 
rozwiniętych jak i rozwijających się. Po-
magają one w szybszym rozwoju rynku 
i wzroście światowego handlu. 

IEC, ISO i ITU koordynują działania i ofe-
rują system normalizacji, który pomaga 
projektantom, producentom i  ecydentom 
uczynić świat bezpieczniejszym i bardziej 
dostępnym dla wszystkich, dziś i jutro.

PKN

14 X – Światowym Dniem Normalizacji
„Normy czynią świat dostępnym dla wszystkich” to przesłanie tegorocznego Światowego Dnia Normalizacji, który obcho-
dziliśmy 14 października 2010 roku.
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IEC, ISO i ITU koordy-
nują działania i oferują 
system normalizacji, 
który pomaga projek-
tantom, producentom 
i  ecydentom uczynić 
świat bezpieczniejszym 
i bardziej dostępnym 
dla wszystkich, dziś 
i jutro.


