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Stany Zjednoczone 
Uchwalono ustawy wprowa-
dzające akredytację w resor-
cie obrony, które oznaczają 
zmiany dla wojska na wszyst-
k ich poziomach,  w t ym 
wymóg certyfikacji i ustano-
wienia jednolitych standar-
dów zawodowych kadry sił  
zbrojnych.  
 
Irlandia
Tak jak w Polsce, akredyto-
wane laboratorium badające 
ścieki w hrabstwie Cork pra-
cuje w oparciu o normę ISO 
17025 i dostarcza wyniki ba-
dań służące monitorowaniu 
wpływu ścieków na środo-
wisko naturalne. Akredytacja 
okazała się nieoceniona dla 
Rady Hrabstwa, stanowi bo-
wiem narzędzie wspierające 
w przypadkach przekroczeń 
norm, gdzie wymagane jest 
włączenie organów ścigania 
z mocy prawa.
  
Anglia
Rząd stawia na rozwój me-
dycyny genetycznej, a więc 
rozwój akredytowanych la-
boratoriów genetycznych. 
Celem takiej polityki jest po-
prawa zdolności diagnozo-
wania, leczenia i zapobiega-
nia chorób oraz zapewnienie 
wysokiej jakości spersonali-
zowanej opieki dla wszyst-
kich pacjentów. 

Francja
Hotele są klasyfikowane w ska-
li od 1 do 5 gwiazdek. Od 2009 

bezpieczeństwa publicznego, 
ochrony środowiska, zapew-
nienia sprawnie i skutecznie 
działającego rynku, zaufania 
społecznego czy zapobiega-
nia nadużyciom. Możliwe są 
cztery podstawowe sposoby 
korzystania z akredytacji i róż-
nych form oceny zgodności 
przez sektor publiczny.

1. Administracja publiczna 
może wspomóc doskonalenie 
działalności biznesowej, za-
chęcając do korzystania z oce-
ny zgodności, czego skutkiem 
jest minimalizacja ryzyka 
związanego z dostarczaniem 
towarów i usług oraz promo-
cja handlu.
2. Akredytowane wyniki oce-
ny zgodności mogą pomóc 
organom administracji pu-
blicznej w osiąganiu i wprowa-
dzaniu w życie polityk rządu.
3. Ocena zgodności jest wyko-
rzystywana przez organy ad-
ministracji publicznej w  opra-
cowywanych ustawach. 
4. Administracja publicz-
na może udoskonalić swoje 
funkcjonowanie poprzez sto-
sowanie oceny zgodności we 
własnych strukturach. 
W celu pokazania możliwości 
zastosowania akredytowa-
nych wyników oceny zgodno-
ści, opracowano stronę www.
publicsectorassurance.org, 
gdzie zaprezentowano dzia-
łania krajów z całego świata. 
Oto kilka wybranych przykła-
dów efektywnego świadcze-
nia usług publicznych. 

politykę publiczną. Hasło doty-
czy wykorzystania akredyta-
cji we wszystkich obszarach 
sektora publicznego. W tym 
aspekcie akredytacja jest glo-
balnym narzędziem, którego 
zadaniem jest pomoc w reali-
zacji zadań władz lokalnych, 
krajowych i międzynarodo-
wych. Normy, ocena zgodno-
ści i akredytacja są czynnikami 
wsparcia rynku, które mogą 
być stosowane przez instytu-
cje administracji publicznej 
w obszarach dotyczących 

Światowemu Dniu Akredytacji 
patronują dwie organizacje: 
ILAC – International Laborato-
ry Accreditation Cooperation 
i IAF – International Accredita-
tion Forum.
Zapowiadając zbliżający się 
Światowy Dzień Akredytacji 
przewodniczący IAF Xiao Jian-
hua oraz przewodniczący IAF 
Pete Unger wydali wspólny 
komunikat, w którym wyja-
śniają ideę zawartą w tego-
rocznym haśle Akredytacja: 
globalne narzędzie wspierające 

9 czerwca – Światowy Dzień  
Akredytacji 

ILAC – International Laboratory 

Accreditation Cooperation 

jest międzynarodową organizacją, zrzeszającą 

jednostki akredytujące działające zgodnie z normą 

ISO/IEC 17011 i prowadzące akredytację jednostek 

oceniających zgodność, w zakresie: laboratoriów 

badawczych (ISO/IEC 17025), laboratoriów 

wzorcujących (ISO/IEC 17025), laboratoriów 

medycznych (ISO 15189) oraz jednostek 

inspekcyjnych (ISO/IEC 17020).

IAF – International Accreditation Forum 

jest międzynarodową organizacją zrzeszającą 

jednostki akredytujące, prowadzące akredytację 

jednostek certyfikujących systemy zarządzania, 

wyroby i osoby, a także inne zainteresowane 

strony, związane z oceną zgodności  

w tym zakresie. 
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roku obowiązuje prawo na-
kładające obowiązek akre-
dytacji organów przeprowa-
dzających kontrolę jakości 
usług hotelowych i przydzie-
lających gwiazdki. Kryteria 
akredytacyjne są bardzo ry-
gorystyczne i nowoczesne 
czyli powinny wymusić na 
rynku hotelarskim większą 
konkurencyjność. Ten aspekt 
był główną przesłanką usta-
nowienia obowiązku akredy-
tacyjnego.

Europa
Europejska Agencja Kolejowa 
zaleca członkom korzystanie 
z akredytacji w celu zapew-
nienia zgodności standardów 
infrastruktury kolejowej, ener-
getycznej, sygnalizacji i ta-
boru. Akredytacja systemów 
krajowych zwiększa wzajem-
ne zaufanie i zdecydowanie 
poprawia bezpieczeństwo 
pasażerów i przewożonych 
towarów.   

Ak redytowane dz ia łania 
oceny zgodności, takie jak 
certyfikacja, wzorcowania, 
badania, inspekcja oraz we-
ryfikacja są ważne dla sektora 
publicznego pod kątem speł-
nienia celów realizowanej 
polityki. Wykorzystanie akre-
dytacji przez administrację 
publiczną na całym świecie 
pokazuje jakim może ona 
być efektywnym i dynamicz-
nym narzędziem dla rządów 
i regulatorów. Na stronach 
IAF i ILAC zamieszczona zo-
stała broszura, która opisuje 
w szczegółowy sposób jak sku-
tecznym narzędziem, wspie-
rającym politykę publiczną jest 
akredytacja. 

(PCA)

World 
Accreditation Day

9 June 2016

www.publicsectorassurance.org 

Accreditation: A global tool to support Public Policy


