
56

ŚRODOWISKO

rok 21, nr 4

AKREDYTACJA

LAB: W numerze 5/2015 LAB 
w tekście zat ytułowanym 
„Główny cel PCA – satysfakcja 
klientów” czytamy pani dekla-
rację: „Spełnienie oczekiwań na-
szych  klientów […] to dla mnie 
i dla PCA najważniejsze zadanie. 
[…] Dla osiągnięcia celu strate-
gicznego – satysfakcji z naszej 
pracy wszystkich, akredytowa-
nych przez PCA podmiotów, 
stosujemy narzędzia z systemu 
zarządzania, przyczyniające się 
do usprawnienia działalności 
Polskiego Centrum Akredytacji. 
Jednym z takich narzędzi, które 
zaczęliśmy stosować po pewnej 
przerwie, jest ankieta satysfakcji 
klienta. Ankieta jest dokumen-
tem, stworzonym przez nas 
w sposób  przemyślany i rozważ-
ny.” Od tego czasu minęło już 
ponad pół roku. Czy dzisiaj mo-
żemy omówić wyniki ankiety?
Lucyna Olborska: To była an-
kieta składająca się z ponad 
20 pytań. Zorganizowana była 
w ten sposób, że po każdym 
audicie klient otrzymywał py-
tania z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi. Otrzymaliśmy 
ponad 60% wypełnionych an-
kiet, co uznaliśmy za sukces. 
Przy takiej liczbie odpowiedzi 
można już mówić o reprezen-
tatywności badania. Z analizy 
odpowiedzi wynika, że 96% 
respondentów wystawiło nam 
oceny bardzo dobre i dobre. 
Niecałe 4% to oceny niższe i te 

odpowiedzi były przedmiotem 
naszej szczegółowej analizy. 
Analizowaliśmy powody tych 
zaniżonych ocen. Wyciągnęli-
śmy wnioski i podjęliśmy dzia-
łania korygujące. Jednym ze 
słabych punktów, który wielo-
krotnie był wskazywany przez 
klientów to terminowość ra-
portów z ocen. Pracujemy nad 
zmianą systemu raportowania. 
Mamy plan, aby raporty były 
wystawiane już w trakcie oce-
ny nie czekając na ostateczne 
zamknięcie auditu. Pierwsze pi-
lotażowe próby takiego syste-
mu zostały już wdrożone w kil-
ku przypadkach. Pomysł został 
odebrany bardzo pozytywnie 
przez klientów. Również dla 
PCA to dobre rozwiązanie, skra-
ca ogólny czas oceny, a  więc 
obniża jego koszty. 

Jakie pytania były kierowane 
do respondentów? Czy intencją 
PCA było sprawdzenie jakości 
relacji auditor-klient…
…respondenci byli pytani 
o  wszystkie etapy ich relacji 
z PCA; od momentu złoże-
nia wniosku o akredytację do 
chwili odpowiadania na ankie-
tę. Czyli były pytania związane 
ze współpracą z  pracownika-
mi stałymi PCA – opiekunami, 
z zespołem auditorów. Pyta-
nia dotyczyły również sfery 
merytorycznej, sfery beha-
wioralnej, jak i jakości etapu 
kończącego audit, tzn. rapor-
tu. Ale również postawiliśmy 
pytania związane z  obsługą 
finansową, a więc dotyczące 
opłat: rocznej i za poszcze-
gólne etapy oceny. To był 
pierwszy dokument, w któ-
rym ujęliśmy wszystkie etapy 
kontraktu z naszym klientem. 
Kiedyś byliśmy bardziej sku-
pieni na ocenie auditorów, 
pytaliśmy o kompetencje i ich 
relacje z klientem. Nigdy nie 
pytaliśmy o ocenę komplek-
sowej działalności Polskiego 
Centrum Akredytacji. 
Oczywiście mieliśmy uwagi 
dotyczące postawy auditorów 
podczas oceny. Negatywne 
oceny zachowań odnotowa-
liśmy w kilku ankietach. Są 
to przypadki incydentalne, 
wszystkie wnikliwie rozpatru-
jemy i wyciągamy wnioski. 

Prowadzimy rozmowy z  ta-
kimi auditorami, a później 
obserwacje ich zachowań 
podczas następnych ocen. Na 
wszystkich spotkaniach z  au-
ditorami podkreślamy by pod-
czas auditu swoje uwagi prze-
kazywali w sposób wyważony, 
dostosowany do sytuacji w ja-
kiej się znajdują.

Czy ankieta zawierała pytania 
dotyczące prawa regulujące-
go zasady akredytacji, a może 
pytający odpowiadający sami 
– bez pytania – wyrażali swoją 
opinię na ten temat?
Oprócz pytań jednoznacznie 
zadanych było miejsce na 
wyrażenie własnych opinii 
respondenta. Analizowaliśmy 
wszystkie te komentarze. To 
był materiał wyjściowy do 
przeglądu zarządzania, bo to 
jest narzędzie jakie w ręku ma 
dyrektor. 

Czy wyniki ankiety były przed-
miotem analizy w ramach 
niedawno przeprowadzonej 
w PCA ewaluacji?
W czerwcu w Polskim Cen-
trum Akredytacji gościliśmy 
grupę ośmiorga ewaluato-
rów. Polskie Centrum Akre-
dytacji jest sygnatariuszem 
porozumienia MLA (Multila-
teral Agreement), a to zobo-
wiązuje nas do poddawania 
się ewaluacji, która ma na 

O procesie ewaluacji, wynikach ankiety i planach rozwoju rozmawiamy z Lucyną 
Olborską dyrektorem Polskiego Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji 
w europejskiej czołówce

Lucyna Olborska – dyrektor 
PCA
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celu  potwierdzenie spełnie-
nia wymagań, w celu utrzy-
mania statusu sygnatariusza 
MLA, jako porozumienia o wza-
jemnym uznawaniu wyników 
oceny zgodności. Kluczowym, 
dla zrozumienia istoty proce-
su potwierdzenia, jest rozszy-
frowanie angielskiego peer 
evaluation (ocena równorzęd-
na). Przedstawiciele instytu-
cji akredytujących z różnych 
krajów, wyznaczeni przez Se-
kretariat EA MLA, sprawdzają 
zgodność działań jednostki 
akredytacyjnej w  wybranym 
kraju. Obszar tematyczny, jaki 
obejmowała ankieta, jak rów-
nież wykorzystanie jej i same 
wyniki nie były przedmiotem 
oceny ewaluacyjnej. 

Jakie jeszcze obszary oceniali 
ewaluatorzy?
Zakres obszarów ewaluacji 
był tak duży, że nie udało się 
znaleźć jednego terminu, 
w  którym wszyscy członko-
wie komisji mogliby przyje-
chać do Polski. Proces ewa-
luacji został więc podzielony 
na dwie tury. Pierwszą mamy 
już za sobą, druga odbędzie 
się we wrześniu. W pierwszej 
turze oceniane były jednostki 
certyfikujące, systemy zarzą-
dzania, weryfikatorzy emisji 
gazów cieplarnianych i część 
dotycząca laboratoriów wzor-
cujących. W drugiej oceniana 
będzie jakość naszej działal-
ności w obszarze laboratoriów 
badawczych; to największa 
grupa akredytowanych przez 
PCA podmiotów. Oceniany 
również będzie obszar organi-
zatorów badań biegłości, któ-
ry nie był do tej pory objęty 
porozumieniem MLA, a zatem 
to będzie ocena rozszerzają-
ca zakres uprawnień PCA. Na 

ścianie mojego gabinetu wisi 
certyfikat europejskiej akre-
dytacji, na nim są wyszczegól-
nione obszary, które są objęte 
porozumieniem zawartym 
przez PCA, co oznacza, że 
certyfikaty i świadectwa wy-
dawane w tych obszarach są 
uznawane przez regulatorów 
i te obszary objęte są cykliczną 
ewaluacją. Rok 2016 to pierw-
szy rok, w którym EA rozpo-
częło prowadzenie procesów 
ewaluacyjnych w obszarze 
akredytacji badań biegłości. 
Polskie Centrum Akredytacji 
jest jedną z pierwszych jedno-
stek poddanych takiej ocenie. 
Spodziewam się, że na wiosnę 
2017 roku będziemy jedną 
z pierwszych jednostek, które 
uzyskają akceptację Komitetu 
EA MAC i zakres naszej dzia-
łalności w obszarze objętym 
uznawaniem zostanie rozsze-
rzony.  

Zaintrygował mnie termin 
„ewaluacja równorzędna” – czy 
to oznacza, że również polscy 
ewaluatorzy przeprowadzają 
podobne oceny w innych za-
granicznych organizacjach 
akredytujących?
Wśród pracowników Polskie-
go Centrum Akredytacji są 
osoby szczycące się statusem 
ewaluatora. Są oni powoływa-
ni do zespołów przeprowa-
dzających oceny ewaluacyjne 
w  innych zagranicznych  jed-
nostkach akredytujących. 
W  ciągu ostatniego roku trzy 
dodatkowe osoby powiększy-
ły grono pracowników PCA 
z  uprawnieniami ewaluatora. 
To szczególny dla mnie powód 
do dumy, ponieważ pracowni-
cy ci zdobyli uprawnienia cał-
kiem niedawno – w czasie gdy 
ja jestem dyrektorem PCA. 

Ewaluatorzy PCA w ostatnim 
czasie przeprowadzili takie 
oceny w jednostkach akredy-
tujących m.in. z Węgier, Ho-
landii, Izraela czy Macedonii.  

Wróćmy do procesu ewaluacji. 
Jakie są wnioski pozostawione 
przez ewaluatorów?
Po pierwszej turze ewalu-
ator wiodący zadecydował, 
że już teraz sporządzi proto-
kół z oceny. Wnioski zostały 
sformułowane w odniesie-
niu do obszarów, w których 
ocena została zakończona. 
W pozostałych wnioski zosta-
ną postawione we wrześniu. 
We wszystkich obszarach, 
w  których ocena została za-
kończona w pierwszej turze 
otrzymaliśmy oceny bardzo 
pozytywne. Nie stwierdzono 
ani jednej niezgodności, jedy-
nie kilka spostrzeżeń i komen-
tarzy. Co do dwóch spostrze-
żeń uważamy, że nie zebrano 
wystarczających dowodów 
na to, by w sposób upraw-
niony takie wnioski postawić. 
Naszą polemikę z wnioskami 

wyrazimy w oficjalnym pi-
śmie skierowanym do Sekre-
tariatu EA MLA.

Duża liczba akredytowanych 
laboratoriów badawczych, czo-
łowa pozycja PCA w kolejce do 
uprawnień w zakresie akredy-
towania organizatorów badań 
biegłości – czy gdyby wziąć pod 
uwagę jeszcze inne kryteria 
moglibyśmy wyznaczyć pozy-
cję Polskiego Centrum Akredy-
tacji wśród innych europejskich 
instytucji akredytujących?
Jeśli – jako kryterium – weź-
miemy liczbę akredytowa-
nych jednostek oceniających 
zgodność, to jesteśmy jedną 
z największych organizacji 
tego typu w Europie. Polska 
gospodarka jest duża i liczba 
akredytowanych podmiotów 
jest wprost proporcjonalnie 
uzależniona od potrzeb ryn-
ku. W tej kategorii jesteśmy 
na piątym miejscu w Europie, 
a wyprzedzają nas Anglicy, 
Niemcy, Francuzi i Szwedzi. Na 
każdym spotkaniu przedsta-
wicieli europejskich jednostek 
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ewaluatorzy, skomentowali, że 
mają łatwiej, bo posługują się 
rozbudowanym systemem in-
formatycznym. Rzeczywiście, 
porównując się do innych 
tego typu instytucji, na tym 
polu mamy sporo do nadro-
bienia. Wprowadzenie takie-
go systemu nie jest proste, po-
woduje dodatkową pracę, bo 
trzeba przygotować studium 
wykonalności i założenia do 
systemu. To jest bardzo waż-
ny etap, wydajemy pieniądze 
publiczne i przed wydaniem 
każdej złotówki musimy dwa 
razy się zastanowić. O środki 
na zrealizowanie tego zadania 
zabiegamy z programu unij-
nego. Zgłosiliśmy pomysł do 
konkursu „Wysoka dostępność 
i  jakość e-usług publicznych” 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa.
Innym zagadnieniem, nad 
którym pracujemy jest do-
skonalenie pracy auditorów. 
Rozszerzamy swoją działal-
ność o nowe obszary. Aby te 
obszary mogły być akredito-
walne muszą wcześniej być 
przygotowane kadry z wiedzą 
merytoryczną i odpowiednimi 
kompetencjami. Poszukujemy 
takich osób, które mogłyby –
wykorzystując swoją wiedzę 
merytoryczną – pracować jako 
auditorzy w naszym imieniu. 
Wstępnie musimy te osoby 
przygotować, tzn. przeszkolić 

w zakresie zasad audytowa-
nia, procedur i polityki Pol-
skiego Centrum Akredytacji.  
Cała zasada akredytacji po-
lega na ocenie kompetencji. 
Ocena taka może być przepro-
wadzona tylko przez osoby do 
tego zadania odpowiednio 
przygotowane. Obszary, które 
są w ofercie PCA muszą ściśle 
odpowiadać doświadczeniu 
i kompetencji każdej z tych 
osób. Na tę kwestię zwracali 
szczególną uwagę ewaluato-
rzy podczas niedawnej wizyty 
u nas. A więc z jednej strony 
auditor powinien posiadać 
wiedzę ekspercką, z drugiej 
pełny zakres wiedzy na temat 
sposobu auditowania.

Jak długo trwa przygotowanie 
specjalisty z dowolnej dziedzi-
ny, posiadającego wiedzę me-
rytoryczną, do zadań związa-
nych z auditowaniem?
Są sytuacje, kiedy wykorzy-
stujemy do ocen ekspertów, 
którzy posiadają odpowied-
nią wiedzę techniczną ale bez 
wcześniejszego przygotowa-
nia „akredytacyjnego”. Takie 
osoby są wykorzystywane 
jako eksperci techniczni i pod-
czas auditu występują w  ze-
spole z auditorami. Nie jest 
możliwe wysłanie na ocenę 
osoby, która nie posiada po-
twierdzonej wiedzy z zakresu 
auditowania. 

Po to, aby wyszkolić auditora 
na szkoleniach jak również po-
tem sprawdzić tę jego umie-
jętność auditowania podczas 
obserwacji – bo tak wygląda 
cały proces dojścia do kom-
petencji auditora – myślę, że 
jeden rok to jest minimum 
zakładając intensywną pracę. 
Jednak ze względu na inne 
zajęcia auditorów, najczęściej 
ten okres jest dłuższy.

Z iloma auditorami współpra-
cuje Polskie Centrum Akredy-
tacji? 
Całą bazę mamy podzieloną 
na części: auditorów wiodą-
cych, auditorów technicz-
nych i ekspertów. Auditorów 
wiodących mamy w bazie 
130, auditorów technicznych 
380 i  400 ekspertów. Cała ta 
grupa jest jeszcze podzielo-
na na poszczególne obszary 
tematyczne. Jesteśmy zo-
bowiązani w  każdym z tych 
obszarów prowadzić szkole-
nia wewnętrzne, aby każdej 
grupie przekazać specyficzne 
wytyczne dotyczące tej wła-
śnie dziedzinie auditowania, 
po to by zharmonizować ich 
podejście do prowadzonych 
ocen. Co roku odbywa się 
ponad sześćdziesiąt szkoleń 
wewnętrznych dla tych grup 
auditorów. 

Dziękuję za rozmowę.

Polskie Centrum Akredytacji
15 lat działalności

akredytujących jest to wyraź-
nie podkreślane, że Polska 
to duża gospodarka, a więc 
potrzeby rynku są też duże 
w  zakresie certyfikacji i akre-
dytacji. To nasza duma, ale 
i kłopot; ta pozycja przekłada 
się na wysokości składek, któ-
re musimy regularnie wpłacać 
do organizacji międzynarodo-
wych. Wysokość składek jest 
ściśle uzależniona od liczby 
akredytowanych podmiotów. 
W  ostatnim okresie, po zmia-
nie zasad naliczania składek, 
obciążenie PCA w tym zakre-
sie wzrosło o 60%. 

Zarządzając tak dużą organi-
zacją – aby utrzymać jej pozy-
cję na arenie europejskiej i aby 
wypełniać zadania statutowe 
– musi Pani myśleć o rozwoju 
„firmy”. Jakie ma Pani plany na 
tym polu?
Pierwszym celem jest popra-
wa warunków pracy w PCA. 
Planujemy wdrożyć duży pro-
jekt – system informatyczny 
– po to aby ograniczyć liczbę 
dokumentów papierowych. 
W zamyśle system będzie roz-
budowany, będzie miał różne 
poziomy dostępu; dla pracow-
ników i dla klientów. Mamy 
pomysł, by każdy klient miał 
swoją skrzynkę kontaktową, 
która będzie ułatwiała bezpo-
średni kontakt. Naszą papiero-
wą dokumentację dostrzegli 


