
38

ŚRODOWISKO

rok 21, nr 6

AKREDYTACJA

15 listopada 2016 r., w War-
szawie odbyła się, zorgani-
zowana przez Polskie Cen-
trum Akredytacji konferencja 
pt. „Akredytacja – narzędzie 
wspierające regulatorów”.
Wydarzenie związane było 
z jubileuszem 15-lecia Polskie-
go Centrum Akredytacji oraz 
obchodzonym corocznie, od 
2008 r., Światowym Dniem 
Akredytacji, ustanowionym 
przez IAF (International Ac-
creditation Forum) i  ILAC 
(International Laboratory 
Accreditation Cooperation), 
w  celu propagowania wie-
dzy na temat roli i znaczenia 
akredytacji dla zapewnienia 
swobodnego przepływu to-
warów i usług między pań-
stwami. Tematem konferencji 
było tegoroczne hasło Świa-
towego Dnia Akredytacji od-
noszące się do wykorzystania 
akredytacji we wszystkich ob-
szarach sektora publicznego. 
W  tym aspekcie akredytacja 
jest globalnym narzędziem, 
którego zadaniem jest pomoc  
w realizacji zadań władz lo-
kalnych, krajowych i między-
narodowych. Normalizacja, 
ocena zgodności i akredytacja 
są czynnikami wsparcia rynku, 
które mogą być stosowane 
przez instytucje administracji 
publicznej w obszarach do-
tyczących bezpieczeństwa 
publicznego, ochrony środo-
wiska, zapewnienia sprawnie 
i  skutecznie działającego ryn-

ku towarów i usług oraz zaufa-
nia społecznego i zapobiega-
nia nadużyciom.
W konferencji uczestniczyło 
blisko 200 osób, w tym dyrek-
torzy i kierownicy urzędów 
centralnych, przedstawiciele 
najwyższego kierownictwa 
akredytowanych jednostek 
oceniających zgodność, przed-
stawiciele Rady ds. Akredytacji, 
Komitetu Odwoławczego, pra-
cownicy Polskiego Centrum 
Akredytacji, a także goście 
z zagranicznych jednostek 
akredytujących – dyrektorzy: 
austriackiej jednostki akre-
dytującej (AKKREDITIERUNG 
AUSTRIA) Norman Brunner, 
węgierskiej jednostki akredy-
tującej (National Accreditation 

Konferencja PCA z okazji  
jubileuszu 15-lecia działalności  
i Światowego Dnia Akredytacji

Konferencję otworzyła dyrektor Polskiego 
Centrum Akredytacji, Lucyna Olborska, 
która przedstawiła główny cel konferencji 
– spojrzenie na akredytację jako narzę-
dzie wspierające regulatorów i wykaza-
nie korzyści wynikających ze stosowania 
akredytacji w obszarach regulowanych

Tadeusz Matras zastępca dyrektora Polskie-
go Centrum Akredytacji – w swoim referacie 
– wykazał, że korzyści dla regulatorów wyni-
kające ze stosowania akredytacji są w efek-
cie korzyściami dla konsumentów i przedsię-
biorców

W konferencji uczestniczyło blisko 200 osób, w tym dy-
rektorzy i kierownicy urzędów centralnych, przedstawicie-
le najwyższego kierownictwa akredytowanych jednostek 
oceniających zgodność, przedstawiciele Rady ds. Akredy-
tacji, Komitetu Odwoławczego, pracownicy Polskiego Cen-
trum Akredytacji, a także goście z zagranicznych jedno-
stek akredytujących
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Authority) Miklós Devecz oraz 
tajwańskiej jednostki akredy-
tującej (Taiwan Accreditation 
Foundation) Brian C.S. Shu. 
Konferencję otworzyła dy-
rektor Polskiego Centrum 
Akredytacji, Lucyna Olborska, 
która przedstawiła główny 
cel konferencji – spojrzenie 
na akredytację jako narzędzie 
wspierające regulatorów i wy-
kazanie korzyści wynikających 
ze stosowania akredytacji 
w obszarach regulowanych.  
Omawiając również aktualną 
rolę, misję i wizję działalności 
akredytacyjnej PCA, dyrektor 
Lucyna Olborska podkreśliła 
podstawowe zasady funkcjo-
nowania PCA jako organizacji 
bezstronnej, wiarygodnej, re-
alizującej zadania statutowe 
przy udziale personelu posia-
dającego kompetencje opar-
te na wiedzy i doświadczeniu 
z  uwzględnieniem oczekiwań 
zainteresowanych stron. Cha-
rakteryzując misję PCA, przed-
stawiła działania na rzecz roz-
woju gospodarczego kraju 
pozwalające na eliminowanie 
technicznych barier w handlu 
oraz zapewnienie ochrony 
interesów publicznych takich 
jak zdrowie, bezpieczeństwo 
czy ochrona środowiska. Przy-
taczając art. 26, pkt 2. traktatu 
o  funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej, przypomniała, że „ry-
nek wewnętrzny obejmuje ob-
szar bez granic wewnętrznych, 
w  którym jest zapewniony 
swobodny przepływ towarów, 
osób, usług i kapitału. Stan 
ten wynikający z postanowień 
traktatów jest wzmocniony 
przez unijne prawodawstwo 
harmonizacyjne oraz wza-
jemne uznawanie krajowych 
wymagań.” „Rozporządzenie 
(WE) Nr 765/2008 zobowiązu-

je państwa członkowskie do 
uznawania wyników oceny 
zgodności przeprowadzanych 
przez jednostki akredytowa-
ne przez sygnatariuszy EA 
MLA (European co-operation 
for Accreditation Multilate-
ral Agreement), wskazując 
akredytację i porozumienie 
EA MLA jako podstawę np. 
do decyzji administracyj-
nych umożliwiających wy-
konywanie usług z obszaru 
oceny zgodności wynikają-
cych z  przepisów prawa”. Po-
rozumienie o wzajemnym 
uznawaniu, podpisane przez 
jednostki akredytujące będą-
ce członkami EA zapewnia, 
że certyfikaty, sprawozdania 
i świadectwa wydawane przez 
akredytowane jednostki oce-
niające zgodność są tak samo 
wiarygodne. Eliminuje to po-
trzebę poszukiwania przez 
dostawców wyrobów lub 
usług posiadających certyfika-
ty krajowych akredytowanych 
jednostek, akredytowanych 
jednostek certyfikujących, 
inspekcyjnych i laboratoriów 
każdorazowo w każdym pań-
stwie europejskim, w którym 
sprzedają oni swoje wyroby 
lub usługi, przyczyniając się 
tym samym do usuwania ba-
rier technicznych w handlu.
W części otwierającej konfe-
rencję głos zabrała również 
dyrektor Departamentu Do-
skonalenia Regulacji Gospo-
darczych w Ministerstwie Roz-
woju, Joanna Sauter-Kunach, 
która podkreśliła, że jedną 
z najmocniejszych stron akre-
dytacji jest to, że można ją 
zastosować niemal w każdym 
sektorze gospodarki, od bez-
pieczeństwa żywności i  ba-
dania produktów po wpływ 
na środowisko czy w sektorze 
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przez unikanie dublowania 
auditów. Jako obszary, w któ-
rych akredytacja może być 
wykorzystywana przez regu-
latorów T.  Matras wymienił: 
jakość i bezpieczeństwo żyw-
ności, wyroby konsumpcyjne, 
ochronę zdrowia, bezpieczeń-
stwo w miejscu pracy, energię, 
ochronę środowiska, budow-
nictwo, kryminalistykę, trans-
port i  infrastrukturę. Podczas 
konferencji nacisk położony 
był także na omówienie prak-
tycznych przykładów zasto-
sowania akredytacji w obsza-
rach regulowanych. Krzysztof 
Woźniak - kierownik Działu 
Akredytacji Inspekcji, Certyfi-
kacji Wyrobów i Osób mówił 
nt. akredytacji do celów no-
tyfikacji w obszarze dyrektyw 
dot. urządzeń ciśnieniowych 
oraz prostych zbiorników ci-
śnieniowych; Marek Wilgos 
z Działu Akredytacji Inspekcji, 
Certyfikacji Wyrobów i Osób 
przedstawił przykład progra-
mu akredytacji badań emisji 
pola elektromagnetycznego 
w środowisku ogólnym, na-
tomiast Hanna Tugi, kierow-
nik Działu Akredytacji Ba-
dań i  Certyfikacji Żywności 
- zastosowanie akredytacji 
w obszarze rolnictwa ekolo-
gicznego. 
Wspierając wystąpienia pra-
cowników Polskiego Centrum 
Akredytacji, w konferencji 
głos zabrali także goście z za-
granicznych jednostek akre-
dytujących: Norman Brun-
ner, Miklós Devecz i Brian 
C.S. Shu, którzy podzielili się 
swoimi doświadczeniami we 
współpracy z regulatorami, 
podkreślając rolę akredytacji 
jako wsparcia dla polityki pu-
blicznej. 

dejście, które  umożliwia inno-
wacyjność, buduje zaufanie 
wśród konsumentów i przed-
siębiorców, a także pomaga 
w spełnianiu wymagań praw-
nych przy zachowaniu roz-
sądnego poziomu kosztów. 
Przypomniał też, że akredy-
towane badania, w tym ana-
lizy medyczne, weryfikacja, 
inspekcja, wzorcowanie i cer-
tyfikacja mogą być wykorzy-
stywane w celu lepszego nad-
zoru i regulacji: we wspieraniu 
wdrażania prawodawstwa 
europejskiego i krajowego, 
w kwalifikowaniu dostawców 
towarów i usług - szczególnie 
na ryku zamówień publicz-
nych, w stymulowaniu handlu 
i wzrostu gospodarczego - po-
przez dostarczanie wiarygod-
nych danych, w zmniejszaniu 
biurokracji i potrzebnych 
zasobów (ekspertów) dzięki 
eliminacji szeregu obowiąz-
ków administracyjnych oraz 
w zmniejszaniu kosztów - po-

tacji Badań Mechanicznych 
i  Fizycznych w prezentacji pt. 
Podstawy prawne i zasady wy-
korzystania akredytacji w ob-
szarach regulowanych omówił 
najważniejsze kwestie związa-
ne z  funkcjonowaniem akre-
dytacji w  kraju i na świecie 
w kontekście wymagań praw-
nych, rolę akredytacji w sys-
temie oceny zgodności oraz 
zasady wykorzystania sekto-
rowych programów akredy-
tacji. W kolejnym referacie pt. 
Ogólne korzyści dla regulato-
rów i przedsiębiorców płynące 
z akredytacji w obszarze regu-
lowanym Tadeusz Matras - Za-
stępca Dyrektora Polskiego 
Centrum Akredytacji stwier-
dził miedzy innymi, że korzy-
ści dla regulatorów wynikają-
ce ze stosowania akredytacji 
są w  efekcie korzyściami dla 
konsumentów i przedsiębior-
ców, ponieważ akredytacja 
oferuje zharmonizowane, 
przejrzyste i powtarzalne po-

budownictwa. W niektórych 
branżach akredytacja stano-
wi wymóg prawny, podczas 
gdy w innych stosowana jest 
na zasadach dobrowolnych 
decyzji biznesowych i sta-
je się „zwyczajowo” przyjętą 
normą. Niezależnie jednak 
od tego, czy jest to wymóg 
prawny, czy nie, coraz więcej 
organizacji, zarówno publicz-
nych jak i prywatnych stawia 
wymóg akredytacji jako wa-
runek zawarcia umów. Akre-
dytacja otwiera zatem drzwi 
podmiotom akredytowanym 
lub korzystającym z akredyto-
wanych usług  do nowych sek-
torów rynku, w  tym rynków 
międzynarodowych. 
W części konferencji poświęco-
nej funkcjonowaniu akredyta-
cji w obszarach regulowanych 
pracownicy PCA szczegóło-
wo omówili rolę akredytacji 
jako narzędzia wspierającego 
regulatorów. Andrzej Kober 
- kierownik Działu Akredy-

Dyrektor PCA podziękowała kilkunastu osobom za współpracę wręczając im pamiątko-
we statuetki 


