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10 - lecie członkostwa Polski w UE to także 10. rocznica podpisania przez 
Polskie Centrum Akredytacji (PCA) wielostronnego porozumienia w ramach 
European co-operation for Accreditation (EA MLA) 

W tym roku minie dziesięć lat od akcesji Polski do Unii Europejskiej. Okres 
członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej to czas intensywnych przemian i 
dostosowań w wielu obszarach życia społeczno–gospodarczego. Wstąpienie Polski 
do Unii Europejskiej miało również ogromne znaczenie dla Polskiego Centrum 
Akredytacji, a szczególnie dla akredytowanych przez nas podmiotów. W 2004 r. stał 
się możliwy swobodny przepływ towarów i usług.  

System akredytacji w Europie i na świecie - równoważność zagranicznych 
certyfikatów z polskimi 

Swobodny przepływ towarów i usług stanowi dziś jeden z podstawowych czynników 
wzrostu gospodarczego w Europie i na świecie. Stał się on jednak możliwy dzięki 
rozwiązaniom prawnym i normom międzynarodowym, budującym jednolity system 
oceny zgodności, tym samym przyczyniający się do usuwania technicznych barier w 
handlu. Znoszenie technicznych barier w handlu i ułatwianie międzynarodowego 
obrotu towarowego, a także eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez wyroby dla 
życia lub zdrowia człowieka oraz zagrożeń dla środowiska to główne cele systemu 
oceny zgodności (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  
(WE) nr 765/2008 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). System ten oparty jest na 
uregulowaniach krajowych i międzynarodowych ustalających ramy nadzoru rynku 
produktów i usług, w celu zapewnienia ochrony interesów publicznych, takich jak 
bezpieczeństwo żywności, zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w pracy, w domu, 
ochrona środowiska i wiele innych dziedzin życia. W obszarach regulowanych 
prawnie coraz częściej działania państwa związane z szeroko rozumianym 
bezpieczeństwem publicznym angażują w nie akredytowane jednostki oceniające 
zgodność, a więc: jednostki certyfikujące, jednostki inspekcyjne czy laboratoria. 
Działania w tym obszarze wymagają stosownych kompetencji, a akredytacja jest  
najlepszym sposobem na ich potwierdzenie.   
Zasady akredytacji zostały zawarte w normach i wytycznych międzynarodowych, w 
których określono wymagania, zarówno dla jednostek akredytujących, jak i dla 
podlegających akredytacji jednostek oceniających zgodność. Akredytacja jest 
narzędziem służącym do zapewnienia rzetelności usług świadczonych przez 
akredytowane podmioty. Obejmuje swoim zakresem ocenę zasobów, sposobu 
zarządzania oraz ocenę kompetencji całego personelu jednostek oceniających 
zgodność. Uzyskanie certyfikatu akredytacji oznacza, że niezależna, bezstronna i 
upoważniona z mocy prawa jednostka akredytująca potwierdza stałe utrzymywanie 
zdolności jednostki do prowadzenia oceny zgodności w sposób kompetentny.  
W Polsce akredytacja udzielana jest przez Polskie Centrum Akredytacji, które na 
mocy ustawy o systemie oceny zgodności zostało upoważnione do udzielania 
akredytacji, jako jedyna krajowa jednostka akredytująca, w świetle Rozporządzenia 



(WE) nr 765/2008. Od 2001 roku, czyli od początku swojej działalności PCA jest 
pełnoprawnym członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających jednostki 
akredytujące: w Europie (European co-operation for Accreditation - EA) i na świecie 
(International Accreditation Forum, IAF i International Laboratory Accreditation 
Cooperation, ILAC). PCA jest także członkiem Forum for Accreditation and Licencing 
Bodies (FALB) – organizacji działającej na poziomie europejskim, skupiającej 
jednostki akredytujące prowadzące akredytację weryfikatorów EMAS.  

Co oznacza członkostwo PCA w organizacjach międzynarodowych? 
System akredytacji prowadzony przez PCA stanowi integralną część 
ogólnoświatowego systemu obejmującego ocenę zgodności i nadzór rynku. 
Funkcjonujący system akredytacji przyczynia się do wzmocnienia zaufania do 
kompetencji jednostek oceniających zgodność i w konsekwencji do wydawanych 
przez nie certyfikatów i raportów z badań. Dotyczy to zarówno obszaru 
regulowanego, jak i dobrowolnego. W pierwszym przypadku - to władze państwowe 
wprowadzają w przepisach prawnych wymóg akredytacji dla podmiotów 
prowadzących ocenę zgodności w danym zakresie. W drugim -  konieczność 
potwierdzenia kompetencji podmiotów oceniających zgodność wynika z relacji 
gospodarczych oraz zasad konkurencji. W obu przypadkach akredytacja niesie za 
sobą szereg korzyści, gdyż jest obiektywnym i bezstronnym potwierdzeniem 
kompetencji organizacji oferującej usługi w zakresie oceny zgodności. Europejski i 
światowy system oceny zgodności funkcjonuje w oparciu o wielostronne 
porozumienia (Multilateral Agreement – MLA) w ramach EA, IAF i ILAC.  
Ustanowienie wielostronnych porozumień pomiędzy jednostkami akredytującymi 
zrzeszonymi w tych organizacjach buduje wspólne zaufanie do akredytowanych 
certyfikacji, inspekcji, wzorcowań oraz badań. Ich podpisanie eliminuje konieczność 
certyfikowania produktów i usług lub przeprowadzania badań i wzorcowań w każdym 
kraju, w którym są one sprzedawane lub wykonywane. Każdy członek EA, który jest 
sygnatariuszem EA MLA podlega regularnym i wnikliwym wzajemnym ocenom (peer-
evaluation) prowadzonym przez innych członków EA. Celem tych ocen jest 
weryfikacja czy sygnatariusze działają zgodnie z międzynarodowymi kryteriami (z 
normą ISO/IEC 17011 oraz odpowiednimi wytycznymi). Oceny te zapewniają spójną, 
zharmonizowaną akredytację, ułatwiają wzajemną wymianę informacji i doświadczeń.  
Podpisanie porozumienia w ramach EA ułatwia dostęp do rynków w UE, natomiast w 
ramach ILAC oraz IAF - dostęp do rynków na całym świecie. Dzięki podpisaniu 
stosownych umów pomiędzy EA, IAF i ILAC oceny jednostek akredytujących 
przeprowadzane są tylko w ramach grupy regionalnej, czyli EA, natomiast wyniki 
ocen uznawane są przez IAF i ILAC. 
PCA rozpoczęło przygotowania do podpisania wielostronnych porozumień już w 
2001 r. W konsekwencji, po wnikliwej ocenie ewaluatorów EA, w 2004 r. PCA 
podpisało wielostronne porozumienie w ramach EA (EA Multilateral Agreement), w 
zakresie akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących, jednostek 
certyfikujących systemy zarządzania, wyroby i osoby oraz jednostek inspekcyjnych. 
Zaś w 2005 roku: IAF MLA (IAF Multilateral Recognition Arrangement) - w zakresie 
akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością, jednostek 
certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego oraz jednostek certyfikujących 
wyroby i ILAC MRA (ILAC Mutual Recognition Arrangement) - w zakresie akredytacji 
laboratoriów badawczych i laboratoriów wzorcujących. 



Dzięki tym porozumieniom akredytacja zapewnia, że oceny zgodności 
przeprowadzane przez podmioty akredytowane przez sygnatariuszy porozumień są 
godne zaufania i akceptowane na rynkach europejskich i światowych. Celem 
porozumień jest swobodny przepływ akredytowanych wyników oceny zgodności w 
Europie i na świecie. Porozumienia opierają się na procesie wzajemnych ocen, 
prowadzonych przez innych członków tych organizacji, mających na celu 
zapewnienie, iż wszyscy sygnatariusze prowadzą systemy akredytacji w sposób 
równoważny i kompetentny oraz zgodny z międzynarodowymi kryteriami (z normą 
ISO/IEC 17011, Rozporządzenia (WE) nr 765/2008 oraz odpowiednimi wytycznymi). 
Zakłada się, iż również jednostki oceniające zgodność, akredytowane przez uznaną 
krajową jednostkę akredytującą - sygnatariusza ww. porozumień, podczas 
prowadzenia działań objętych zakresem akredytacji, spełniają wymagania 
odpowiednich norm.  
Dzięki porozumieniu EA MLA oraz na mocy Rozporządzenia (WE) nr 765, certyfikaty 
akredytacji PCA oraz certyfikaty i raporty wydawane przez akredytowane przez PCA 
podmioty są uznawane na całym terytorium Unii Europejskiej. Natomiast dzięki IAF 
MLA I ILAC MRA – na całym świecie. W praktyce oznacza to uniknięcie wielokrotnej 
akredytacji, a tym samym ograniczenie kosztów związanych z ubieganiem się i 
utrzymaniem akredytacji.  
Jako pełnoprawny członek EA, IAF i ILAC oraz sygnatariusz wielostronnych 
porozumień, PCA zobowiązane jest do czynnego udziału w pracach działających 
przy nich komitetów i grup roboczych. Przedstawiciele PCA biorą udział w pracach: 
Rady EA ds. Wielostronnego Porozumienia (EA MAC), Komitetu EA ds. Laboratoriów 
(EA LC), Komitetu EA ds. Inspekcji (EA IC), komitetu EA ds. Certyfikacji (EA CC), 
Komitetu EA ds. Publikacji i Wydawnictw (EA CPC) oraz Komitetu Technicznego IAF 
(IAF TC) czy Komitetu Akredytacyjnego ILAC (ILAC AIC). Celem działania komitetów 
jest przede wszystkim ustalanie i opracowywanie wspólnych procedur i wytycznych w 
zakresie akredytacji laboratoriów oraz jednostek certyfikujących i inspekcyjnych, 
ustalanie wspólnych polityk oraz wypracowywanie praktyk dla wzajemnej oceny 
(peer-evaluation), a także promocja akredytacji jako narzędzia ułatwiającego handel i 
wspieranie rozwijających się systemów akredytacji.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


