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DZIESIĄTKA
ZOBOWIĄZUJE

Przekazujemy Państwu kolejny
numer „PCA INFO wydarzenia,
opinie, perspektywy”. Pozytywny
odbiór poprzedniego potwierdza
naszą opinię o potrzebie i konieczności przekazywania bieżącej
informacji z zakresu akredytacji
i systemu oceny zgodności.
Idą zmiany, może z pozoru niezbyt
istotne dla wszystkich Polaków,
jednak dostosowanie prawodawstwa krajowego – ustawy o systemie oceny zgodności – do prawodawstwa unijnego (Rozporządzenia (WE) nr 765 Parlamentu Europejskiego i Rady) – uznać
należy za przełomowe.
30 listopada br. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu
projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności
oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarki. Zasadnicze zmiany dotyczą ustawy o systemie oceny
zgodności z sierpnia 2002 r. Chodzi o dostosowanie polskich
przepisów do tzw. pakietu towarowego, tworzącego podstawę
do wprowadzania produktów do obrotu na jednolitym rynku
Unii Europejskiej. Projekt noweli wypełnia też postanowienia
Najwyższej Izby Kontroli z 2008 r., w związku z przeprowadzoną kontrolą Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) za lata
2005–2007.
Grudniowy termin wydania skłania do reﬂeksji. Minął kolejny,
dziesiąty rok funkcjonowania Polskiego Centrum Akredytacji.
Według mojej opinii, był to dobry, a może nawet bardzo dobry
rok. Nie znaczy to oczywiście, że wszystko, co zaplanowaliśmy, udało się wykonać w 100%. Jednak konsekwentnie
i z powodzeniem realizowaliśmy kolejne punkty planu
zmian, opracowanego na początku 2009 roku, po
dokończenie na str. 2 >>

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyﬁkujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryﬁkacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2010 r. Nr 138, poz. 935). Polskie Centrum Akredytacji posiada status państwowej osoby prawnej
i jest nadzorowane przez Ministra Gospodarki.
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powierzeniu mi przez Ministra Gospodarki
funkcji dyrektora PCA. Kontekstowość zarządzania, szczególnie w naszym przypadku
– przy tak rozległej merytorycznie działalności – odgrywa kluczową rolę. Zmiany otoczenia, zwłaszcza prawnego, tak krajowego, jak
i międzynarodowego, wymuszają na nas stałą
modyﬁkację przyjętych kierunków działania.
W związku z powyższym upływający rok nie
wiąże się z pełnym wykonaniem założonego planu, jednak zrealizowaliśmy dodatkowo mnóstwo zadań wynikających właśnie ze
zmienności otoczenia.
Wszystkie wprowadzane zmiany mają przede
wszystkim na celu doskonalenie obsługi naszych Klientów, skuteczniejsze wypełnianie
ustawowych obowiązków oraz efektywniejsze
reprezentowanie polskich interesów na arenie
międzynarodowej. Na niwie współpracy międzynarodowej PCA reprezentuje już nie kilku,
ale kilkunastu przedstawicieli, którzy wiedzą
i kompetencjami nie ustępują kolegom z innych europejskich organizacji akredytujących.
Kończąc, chciałbym kilka słów poświęcić zbliżającemu się, 2011 rokowi. Polskie Centrum
Akredytacji utworzone zostało 1 stycznia
2001 r., na bazie Biura ds. Akredytacji w Polskim Centrum Badań i Certyﬁkacji (PCBC)
oraz Zespołu Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych w Głównym Urzędzie Miar (GUM).
W związku z czym 1.01.2011 roku PCA będzie miało dziesiąte urodziny. Okrągła, może
niezbyt imponująca, ale znacząca rocznica.
A tak na marginesie – w kontekście zbliżających się mistrzostw Europy w piłce nożnej
– chyba każdy kibic futbolu wie, co oznacza
10-tka na koszulce zawodnika. W każdym renomowanym klubie prawo jej noszenia otrzymują tylko najlepsi napastnicy; jest to wyróżnienie, ale jednocześnie zobowiązanie do
dawania z siebie wszystkiego w każdym meczu. W przyszłym roku cała „drużyna” PCA
będzie nosiła 10-tkę. To dopiero będzie rok…
Obym nie zapeszył.
dr inż. Eugeniusz W. Roguski
Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji
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10 LAT POLSKIEGO CENTRUM
AKREDYTACJI – PLANY NA 2011 ROK
W 2011 roku PCA będzie obchodziło 10 lat swojego istnienia – jako samodzielna, niezależna organizacja.
Polskie Centrum Akredytacji zostało utworzone 1 stycznia 2001 r. Akredytacja w Polsce ma jednak dłuższą historię. Pierwsze certyﬁkaty akredytacji, wydane w wyniku procesu akredytacji – zgodnego z wymaganiami norm europejskich serii 45000 – zostały udzielone:
• laboratorium badawczemu w 1992 r. (Centralnemu Laboratorium
Dozoru Technicznego, działającemu przy Urzędzie Dozoru Technicznego),
• jednostce certyﬁkującej w 1993 r. (Jednostce Certyﬁkującej Wyroby – Ośrodek Jakości, działającej przy Przemysłowym Instytucie
Motoryzacji),
• laboratorium wzorcującemu w 1997 r. (Laboratorium Badawczemu
i Wzorcującemu – Zespołowi ds. Wzorcowań, działającemu przy Zakładach Badań i Atestacji „Zetom” im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach),
• jednostce kontrolującej w 2000 r. (Jednostce Inspekcyjnej Urzędu
Dozoru Technicznego).
2011 rok jest więc zwieńczeniem 10 lat działań na rzecz systemu oceny zgodności, tworzenia klimatu zaufania poprzez fachowe, bezstronne
i rzetelne świadczenie usług akredytacyjnych, ciągłego doskonalenia –
w celu spełnienia wymagań w zakresie kompetencji technicznych i systemu zarządzania jakością, na poziomie, który jest uznany w Unii Europejskiej i na świecie. Przyszły rok będzie upływał pod znakiem obchodów
10–lecia.
Jednymi z ważniejszych wydarzeń zaplanowanych na 2011 rok są:
• Udział w Targach EuroLab 2011 oraz przygotowanie seminarium
poświęconego akredytacji laboratoriów (9-11 marca).
• Uroczyste obchody Światowego Dnia Akredytacji (czerwiec).
Szczególnie ważnym wydarzeniem 2011 roku jest przejęcie w lipcu przez
Polskę prezydencji w Unii Europejskiej. W tym czasie zaplanowanych
zostało szereg spotkań eksperckich. Wpisując się w kalendarz wydarzeń
odbywających się w Polsce w związku z prezydencją, Polskie Centrum
Akredytacji zorganizuje:
• Zgromadzenie Ogólne European co-operation for Accreditation.
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele jednostek akredytujących stowarzyszonych w EA, pochodzących z krajów europejskich,
przedstawiciele Komisji Europejskiej i innych zainteresowanych
stron (22-24 listopada).
• Spotkanie Grupy Roboczej ds. Porównań Międzylaboratoryjnych
w zakresie Wzorcowań, w ramach Komitetu Laboratoryjnego
działającego przy European co-operation for Accreditation (EA).
W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele jednostek akredytujących, stowarzyszonych w EA (10-11 maja).
• Konferencję nt. funkcjonowania akredytowanych laboratoriów wzorcujących. Wezmą w niej udział przedstawiciele akredytowanych laboratoriów wzorcujących i auditorzy PCA, a także uczestnicy
spotkania ww. grupy roboczej. Wykłady poprowadzą eksperci
z EURAMET, COFRAC, UKAS, RvA (12 maja).

NOWELIZACJA USTAWY O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI

Obecnie trwają prace w komisjach sejmowych nad zmianą
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Celem zmian jest dostosowanie prawa krajowego do now ych przepisów wspólnotow ych, w ynikających z wprowadzenia rozporządzenia (WE) nr 765/2008 oraz decyzji
nr 768/2008/WE.

3. W aktualnej ustawie istnieją regulacje dotyczące odwołania się jednostki oceniającej zgodność do sądu powszechnego
w przypadku, gdy Komitet Odwoławczy stwierdzi zasadność
odwołania. Nie został jednak uregulowany tryb postępowania
odwoławczego. W projektowanej zmianie ustawy znalazły się
zapisy regulujące tą kwestię.

Poniżej przedstawiamy krótki opis projektowanych zmian
w ustawie o systemie oceny zgodności, dotyczących akredytacji oraz działalności PCA:

4. Rozporządzenie (WE) 765/2008 wymaga, aby krajowa
jednostka akredytująca prowadziła działalność nie nastawioną na zysk (non–proﬁt). Zgodnie z przepisami aktualnej
ustawy o systemie oceny zgodności, PCA jest zobowiązane do
wpłaty części zysku do budżetu państwa. W celu zapewnienia
zgodności z prawem wspólnotowym, niezbędna jest zmiana
ww. przepisów krajowych, umożliwiająca przeznaczenie zysku osiąganego przez PCA w całości na cele związane z akredytacją.

1. Nadanie PCA statusu krajowej jednostki akredytującej –
jako jednostki upoważnionej przez państwo do dokonywania
autorytatywnej oceny kompetencji jednostek oceniających
zgodność – spowodowało konieczność wzmocnienia nadzoru nad działalnością PCA, poprzez uzyskanie przez ministra
właściwego do spraw gospodarki uprawnień do zatwierdzania
planów i sprawozdań PCA.
2. W związku ze zwiększającą się rolą jednostek akredytujących – jako jedynych (krajowych) jednostek realizujących
zadania w tym obszarze – w projekcie ustawy znalazły się
zapisy uprawniające PCA do używania symboli RP oraz urzędowej pieczęci.

5. W związku z realizacją rozporządzenia (WE) 765/2008,
w kwestii przekazywania Komisji Europejskiej informacji
o zakresie akredytacji realizowanej przez krajową jednostkę,
proponowane zmiany dotyczą również zapewnienia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki – w ramach
sprawowanego nadzoru nad PCA - dostępu do aktualnych informacji.

PRACE NAD NOWELIZACJĄ STATUTU PCA

W pierwszym kwartale 2010 r. PCA przystąpiło do opracowania propozycji zmian do statutu. Od 2003 r., czyli od
nadania aktualnego statutu PCA, wiele czynników uległo
zmianie, zarówno w zakresie działalności akredytacyjnej
PCA, jak i w otoczeniu PCA. Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje rozporządzenie (WE) nr 765/2008, ustanawiające
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku. Dwukrotnie wzrosła też liczba akredytacji, co wiązało się ze
zwiększeniem zatrudnienia o ok. 40%, i znacznym poszerzeniem merytorycznego zakresu naszej działalności. Zakres – tak jakościowy (potwierdzony oceną EA MLA), jak
i ilościowy – stawia nas na czołowym miejscu wśród krajów
Unii Europejskiej. Zgodnie z preambułą do rozporządzenia
(WE) 765/2008, krajowa jednostka akredytująca powinna
być zorganizowana w sposób gwarantujący w jej działalności
obiektywizm i bezstronność, a przede wszystkim – kompetencję. Organizacja jednostki akredytującej musi zapewniać
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fachową i płynną działalność w zakresie ocen i stałego monitorowania kompetencji akredytowanych podmiotów.
Nowelizacja statutu jest niezbędna, aby można było stosować nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Wypełnienie przez PCA zadań związanych z akredytacją nowych
podmiotów, przy jednoczesnym nadzorze nad jednostkami
akredytowanymi, wymaga zastosowania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, blokowanych przez obecny statut.
Niezwykle istotnym jest fakt ogromnej dynamiki zmian potrzeb rynku akredytacyjnego, do których musimy być przygotowani oraz na tyle elastyczni w organizacji i zarządzaniu, aby niezwłocznie na nie reagować.
Projekt statutu zaproponowany przez PCA uzyskał pozytywną opinię Kolegium Dyrektora PCA oraz Rady ds.
Akredytacji, a następnie został przesłany do Ministerstwa Gospodarki. Prace nad jego nowelizacją nadal
trwają.

PIERWSZA AKREDYTACJA WG PN-EN ISO 15189
DLA LABORATORIUM MEDYCZNEGO
W listopadzie 2010 r. PCA udzieliło pierwszej akredytacji
Nr AM 001 dla Laboratorium Medycznego BRUSS Grupa
ALAB Sp. z o.o. z Gdyni, które wdrożyło system zarządzania
zgodny z normą PN-EN ISO 15189:2008 „Laboratoria medyczne. Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji”. Tym samym została zapoczątkowana realizacja nowego
programu akredytacji PCA, którego szczegółowe zasady zostały określone w dokumencie DAM-01 „Akredytacja laboratoriów medycznych. Wymagania szczegółowe”. PCA już wcześniej udzielało akredytacji laboratoriom badawczym na różnego
rodzaju badania materiału pochodzenia ludzkiego, w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Akredytacja laboratorium medycznego, posiadającego wdrożony
system zarządzania, zgodny z wymaganiami normy PN-EN
ISO 15189:2008, oprócz potwierdzenia kompetencji laboratorium w zakresie wykonywania analiz, potwierdza również jego
kompetencje w obszarze działalności przedanalitycznej (obejmującej zlecenie na wykonanie badania, sprawdzenie zlecenia,
przygotowanie pacjenta, pobieranie próbki pierwotnej, transportowanie materiału - do, i w obrębie laboratorium – aż do
rozpoczęcia analizy) i poanalitycznej (obejmującej procesy po
wykonaniu badania – przegląd, formułowanie, interpretowanie
i autoryzację wyników badań oraz ich wydawanie i przesyłanie,
a także przechowywanie i utylizację przebadanych próbek).
Akredytacja laboratoriów medycznych w Polsce jest procesem dobrowolnym. Laboratoria mogą wdrożyć właściwe systemy zarządzania i wnioskować o uzyskanie akredytacji, zarówno w odniesieniu do normy PN-EN ISO 15189:2008, jak
i normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. W niektórych kra-

jach, np. we Francji, posiadanie przez laboratorium
medyczne akredytacji jest
wymogiem obowiązującego prawa. Jednak tworzący się w Europie, jak również w Polsce, coraz większy rynek akredytowanych
usług badań diagnostycznych i klinicznych, powoduje coraz większe zainteresowanie laboratoriów medycznych akredytacją udzielaną
przez PCA, która stanowiąc
potwierdzenie kompetencji
laboratoriów do uzyskiwania miarodajnych wyników badań,
potwierdza jednocześnie utrzymywanie przez te laboratoria
wszystkich standardów jakości – wymaganych dla prowadzenia specyﬁcznej działalności – zgodnie z wymogami prawa,
określonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r., o diagnostyce laboratoryjnej.
Akredytacja udzielona przez PCA laboratorium medycznemu
daje przede wszystkim gwarancję pacjentom, że usługa wykonana przez to laboratorium spełni standardy jakości oraz ich
oczekiwania i wymagania, przez co będzie stanowić rzetelną
i obiektywną podstawę do formułowania diagnozy. Diagnostom i lekarzom da pewność w formułowaniu opinii i interpretacji wyników badań przy podejmowaniu decyzji
o leczeniu pacjentów.

EMAS III
Podstawę prawną funkcjonowania systemu EMAS III stanowi
Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 25 listopada 2009 r., w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz
decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE. Rozporządzenie
weszło w życie 11 stycznia 2010 r.
Państwa członkowskie dokonują zmian procedur stosowanych
przez jednostki akredytujące i organy właściwe zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia. Państwa członkowskie zostały
zobowiązane do zapewnienia pełnej zdolności funkcjonowania tych systemów wdrażających zmienione procedury – do
11 stycznia 2011 r. Mając na uwadze nową sytuację, Polskie
Centrum Akredytacji wydało 16.07.2010 r. Komunikat nr 74,
w którym ustalono sposób postępowania PCA w obszarze akredytacji weryﬁkatorów EMAS, zarówno instytucjonalnych, jak
i indywidualnych.
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Zmiany wprowadzone rozporządzeniem EMAS III dotyczą m.in. trybu licencjonowania weryﬁkatorów (sprawa nie
rozstrzygnięta w Polsce do czasu ustalenia odpowiednich
przepisów prawnych), zasad akredytacji i nadzoru nad weryﬁkatorami prowadzącymi działalność poza krajami Unii
Europejskiej, informowania jednostki akredytującej przez
weryﬁkatora o każdej planowanej weryﬁkacji oraz powołania Forum Jednostek Akredytujących i Jednostek Licencjonujących (FALB), składającego się z jednostek akredytujących i licencjonujących ze wszystkich państw członkowskich.
Zadaniem Forum jest zapewnienie spójności procedur dotyczących akredytacji i licencjonowania.
PCA sukcesywnie prowadzi oceny weryﬁkatorów EMAS
pod względem zgodności ich działania z w ymaganiami
EMAS III.
Aktualny wykaz weryﬁkatorów EMAS znajduje się na
stronie PCA (www.pca.gov.pl).

NOWA NORMA ISO 26000 “GUIDANCE ON SOCIAL RESPONSIBILITY”

W związku z opublikowaniem 1 listopada 2010 roku nowej normy ISO 26000 “Guidance on social responsibility”, podczas IAF General Assembly w Szanghaju, w dniach
27 i 29 października 2010 r. uchwalono rezolucję, mówiącą
że norma ta nie będzie podlegała certyﬁkacji, a tym samym
jednostki akredytujące nie będą udzielały na nią akredytacji.
Na początku listopada br. Ministerstwo Gospodarki zorganizowało także w tej sprawie konferencję prasową.
Normę należy traktować jako praktyczny przewodnik po
koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate
Social Responsibility – CSR) zawierający zestaw wytycznych
i zasad odnoszących się do społecznej i środowiskowej odpowiedzialności zarówno przedsiębiorstw, jak również innych
organizacji podejmujących dobrowolne inicjatywy na rzecz
zrównoważonego rozwoju. CSR ma być rozumiana jako odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na
społeczeństwo oraz środowisko. Składa się ona z następujących obszarów:
 Ład organizacyjny
 Prawa człowieka
 Stosunki pracy
 Środowisko
 Sprawiedliwe praktyki rynkowe
 Relacje z konsumentami
 Zaangażowanie społeczne
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to dobrowolne,
wykraczające poza minimalne wymogi prawne, uwzględnianie przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej i środo-

wiskowej w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami. Podstawowym założeniem CSR
jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem
grup społecznych, na które oddziałuje z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego.
Wzrost zainteresowania budowaniem odpowiedzialnego społecznie modelu biznesu wynika z:
 koncepcji zrównoważonego rozwoju, podkreślającej potrzebę uwzględnienia w działalności gospodarczej, oprócz
wymiaru ekonomicznego, również czynników społecznych
i środowiskowych, w celu zaspokojenia potrzeb nie tylko
obecnego, ale i przyszłych pokoleń,
 rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, domagającego się
zwiększenia znaczenia praw człowieka, równouprawnienia,
właściwych stosunków pracy, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, ochrony konsumentów, czy ograniczania
wpływu działalności gospodarczej na środowisko,
 samoregulacji biznesu w kierunku zwiększania przejrzystości działalności gospodarczej i jej skutków, w tym ograniczenia korupcji i nieetycznych zachowań w biznesie oraz
stosowania tzw. dobrych praktyk w relacjach z zainteresowanymi stronami,
 postępującego procesu globalizacji, który spowodował, iż
przedsiębiorstwa stały się ważnym aktorem międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, a podejmowanie dobrowolnych inicjatyw w zakresie CSR jest postrzegane jako dowód na przestrzeganie dobrych praktyk
biznesowych.

ZMIANY ZASAD ORGANIZACJI I POKRYWANIA KOSZTÓW
POBYTU CZŁONKÓW ZESPOŁÓW OCENIAJĄCYCH
1 kwietnia 2010 r. została powołana w Polskim Centrum
Akr edy t acji nowa komórka or ganizacyjna, k tór ą jes t
dział Współpracy z Auditorami (PW). Równocześnie z powołaniem nowego działu, zmieniły się zasady organizacji
ocen oraz pokrywania kosztów pobytu członków zespołów
oceniających na ocenach. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy zasad rezerwacji noclegów – dotychczas zajmowały
się tym podmioty wnioskujące o akredytację lub akredytowane, a od 1 lipca 2010 r. zajmuje się tym dział PW.
Zupełnie nowym rozwiązaniem w PCA jest zwiększenie
wynagrodzenia dla auditorów i ekspertów o koszty wynikające z utrudnień w realizacji oceny – pokrywane w całości przez PCA i nie wpływające na zwiększenie kosztów
ponoszonych przez akredytowane podmioty. Na koszty te składają się: ekwiwalent za wyżywienie i dojazdy.
W związku z tym oceniany podmiot jest zwolniony z obo-
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wiązku zapewniania wyżywienia członkom zespołów oceniających podczas ocen.
Wymienione wyżej zmiany spowodowały konieczność
wprowadzenia nowego kontraktu zawieranego z auditorami i ekspertami oraz nowelizacji cennika PCA. W sprawie zmiany zasad organizacji i pokrywania kosztów pobytu członków zespołów oceniających PCA, został wydany
komunikat nr 72 z 11.06.2010 r.
Dbając o bezpieczeństwo auditorów i ekspertów, PCA
podpisało również umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, dotyczącą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich auditorów i ekspertów
biorących udział w ocenach.
Do 31 października 2010 r., według nowych zasad skalkulowano 571 ocen oraz zawarto 196 nowych kontraktów z auditorami i ekspertami.

UDZIAŁ W PROJEKCIE UE „NORDIC BALTIC MOBILITY PROGRAMME –
SHARING OF COMPETENCIES BETWEEN ACCREDITATION BODIES”

Polskie Centrum Akredytacji jest jednym z uczestników projektu Komisji Europejskiej „Encourage Sharing of Competencies between Accreditation Bodies” w ramach „Nordic-Baltic
Mobility Programme”. Program zakłada wsparcie dla państw
regionu bałtyckiego i nordyckiego, i obejmuje m.in. takie obszary jak: likwidacja barier w handlu, wymiana wiedzy i doświadczeń, współpraca w zakresie bezpieczeństwa żywności
oraz walki z przestępczością.

ILAC-G13:08/2007. Obecnie wszystkie jednostki akredytujące przygotowują się do zmiany dokumentu odniesienia
na normę EN ISO/IEC 17043:2010. Akredytowani organizatorzy badań biegłości będą zobowiązani do uzyskania
akredytacji zgodnie z tą normą do końca 2011 roku.

W ramach wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami
akredytującymi z krajów uczestniczących w projekcie, w tym
z Danii, Szwecji, Estonii, Finlandii, Polski, Litwy i Łotwy, dotychczas przeprowadzono dwa spotkania:
 Akredytacja organizatorów badań biegłości – gospodarzem tego spotkania było PCA. Dyskusja obejmowała
m.in.: wymagania dla auditorów, wyznaczanie wartości
przypisanych, deklarowanie niepewności pomiaru przez
uczestników, jednorodność i stabilność obiektów badań
biegłości, prezentowanie zakresów akredytacji.
Jak wynika z przedstawionych informacji, dotychczasowe
doświadczenie zebrane w obszarze akredytacji organizatorów badań biegłości nie jest duże. Jednostki akredytujące,
których przedstawiciele brali udział w spotkaniu, akredytowały co najwyżej kilku organizatorów (albo nie akredytowały wcale). W Polsce akredytowanych jest dwóch
organizatorów, a dwóch kolejnych jest w trakcie procesu
akredytacji.
Omówiono także plany poszczególnych jednostek akredytujących, dotyczące wdrożenia normy EN ISO/IEC
17043:2010. Dotychczas dokumentami odniesienia były:
Przewodnik ISO/IEC Guide 43:1997 oraz Publikacja
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 Akredytacja weryﬁkatorów rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych (weryﬁkatorzy GHG)
– organizatorem był FINAS (ﬁńska jednostka akredytująca). Podczas spotkania przeprowadzono dyskusję na temat:
• planowanych zmian w wymaganiach akredytacyjnych,
• wprowadzenia do systemu akredytacji zasad oceny
weryﬁkatorów działających w zakresie lotnictwa,
• kompetencji weryﬁkatorów GHG,
• kryteriów uznawania weryﬁkatorów zagranicznych,
• częstotliwości ocen i obserwacji weryﬁkatorów
oraz ustalania czasu trwania weryﬁkacji.

UDZIAŁ W WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH
PROJEKTÓW UE, REALIZOWANYCH NA BIAŁORUSI I W ARMENII
W czerwcu i lipcu tego roku przedstawiciele PCA wzięli
udział w dwóch międzynarodowych warsztatach zorganizowanych przez Komisję Europejską, w ramach programu
TAIEX, którego celem jest udzielenie wsparcia krajom objętym Europejską Polityką Sąsiedztwa, między innymi poprzez pomoc we wdrażaniu legislacji unijnej.
Pierwsze warsztaty zatytułowane „Akredytacja, nadzór
rynku oraz ogólne bezpieczeństwo produktów” odbyły się
w Mińsku, na Białorusi. Współorganizatorem i jednocześnie gospodarzem warsztatów był Państwowy Komitet
Normalizacji Białorusi (Gosstandard).
Drugie warsztaty, poświęcone systemowi akredytacji jednostek oceniających zgodność, funkcjonującemu w Unii
Europejskiej, zorganizowano w Erewaniu, we współpracy z Ministerstwem Gospodarki Armenii oraz Armeńską
Agencją Akredytacji.
Celem spotkań było przeszkolenie urzędników zaangażowanych w reformy systemu akredytacji/ nadzoru rynku na
Białorusi i w Armenii oraz osób odpowiedzialnych za two-

rzenie nowego prawa, zgodnego z międzynarodowymi wymaganiami i legislacją unijną. W warsztatach uczestniczyli eksperci z siedmiu krajów, w tym reprezentanci pięciu
europejskich jednostek akredytujących – członków EA, tj.
holenderskiej, litewskiej, łotewskiej, niemieckiej i polskiej.
W warsztatach na Białorusi, ze strony PCA, swoje prezentacje przedstawiła Hanna Tugi – specjalista Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych, natomiast w Armenii
– Katarzyna Hatowska – specjalista Działu Akredytacji
Jednostek Certyﬁkujących i Inspekcyjnych oraz Anna Zajączkowska – specjalista Działu Akredytacji Laboratoriów
Badawczych.
Wykłady nawiązywały zarówno do teorii, jak i praktyki. Dotyczyły regulacji prawnych, instytucji i organizacji działających w obszarze europejskiego systemu oceny
zgodności, wymagań, jakie musi spełnić krajowa jednostka
akredytująca oraz zagadnień związanych ze wzajemnym
uznawaniem. Szczególną uwagę zwrócono na rozporządzenie (WE) nr 765/2008.

O AKREDYTACJI W PIERWSZYM PROGRAMIE POLSKIEGO RADIA

Ponad półgodzinna debata otwierająca z udziałem dyrektora
Polskiego Centrum Akredytacji, Eugeniusza W. Roguskiego
oraz Małgorzaty Tworek, pełnomocnika ds. systemu zarządzania PCA, wyemitowana 7 października – rozpoczęła praktyczną realizację umowy PCA z Polskim Radiem. Umowa ta
dotyczyła współprodukcji, do końca tego roku, cyklu 10 audycji edukacyjnych, omawiających w przystępny sposób problematykę akredytacji.
W „Porannych rozmaitościach”, „Sygnałach dnia”, „Czterech
porach roku”, „Popołudniu z Jedynką”, „Rozmowach dnia”
i w „Wieczorze naukowym”, czyli różnych pasmach Programu
Pierwszego PR, można było wysłuchać opinii najbardziej doświadczonych ekspertów. Zakres tematyczny i szczegóły emisji
poszczególnych audycji są dostępne na naszej stronie internetowej: www.pca.gov.pl (znajdują się na niej także zapisy dźwiękowe wszystkich wyemitowanych programów).
W debacie zamykającej cały cykl (9 grudnia „Rozmowa
dnia”), podsumowane zostały trzymiesięczne doświadczenia
w upowszechnianiu wiedzy o akredytacji za pośrednictwem
radia.
Natomiast konkurs dla słuchaczy „Jedynki”, sprawdzający
ich wiedzę na temat PCA (z nagrodami przez nas ufundowanymi), ogłoszony przed rozpoczęciem debaty zamykającej – był formą sondażu, który dał pozytywną odpowiedź na
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pytanie o atrakcyjność i skuteczność edukacyjną tego
wspólnego przedsięwzięcia PCA i Polskiego Radia.

WSPÓŁPRACA PCA Z ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

Wybrane rezolucje przyjęte podczas 24. posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego IAF (International Accreditation Forum) –
Szanghaj, 27 i 29 października 2010 r.

 Podjęto rezolucję o okresie przejściowym dla znowelizowanej normy ISO/IEC 17021, który będzie wynosił 24 miesiące od daty publikacji.

 Podpisane zostały umowy o wielostronnym uznawaniu
(IAF MLA) z następującymi jednostkami akredytującymi:

Rezolucje przyjęte podczas 14. posiedzenia Zgromadzenia
Ogólnego ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) – Szanghaj, 29 października 2010 r.

• NSC z Tajlandii, w zakresie certyﬁkacji wyrobów,
• NAT z Węgier, w zakresie certyﬁkacji systemów zarządzania, w tym zarządzania jakością i zarządzania
środowiskowego oraz w zakresie certyﬁkacji wyrobów,
• INDECOPI z Peru, w zakresie certyﬁkacji systemów
zarządzania środowiskowego,
• JAB z Japonii, w zakresie certyﬁkacji wyrobów,
• INN z Chile, w zakresie certyﬁkacji systemów zarządzania, w tym zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
• TUNAC z Tunezji, w zakresie certyﬁkacji systemów
zarządzania, w tym zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego.
 W związku z opublikowaniem 1 listopada 2010 roku
nowej normy ISO 26000 “Guidance on social responsibility” (CSR - Corporate Social Responsibility), na wniosek komitetu technicznego IAF, podjęto rezolucję, że ze
względu na zawartość tego dokumentu norma ta nie
może stanowić kryterium certyﬁkacji. Jednostki certyﬁkujące proszone są o nie promowanie usług certyﬁkacyjnych w tym zakresie oraz zgłaszanie do sekretariatu
ISO wszelkich prób certyﬁkacji. Norma ISO 26000 jest
kompleksowym przewodnikiem dla organizacji, które
chcą funkcjonować w sposób odpowiedzialny społecznie
i wychodzi naprzeciw programowi wdrażania zrównoważonego rozwoju.
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 Podpisane zostały umowy o wielostronnym uznawaniu
(ILAC MRA) z następującymi jednostkami akredytującymi:
• SLAB ze Srilanki, w zakresie badań,
• PNGLAS z Papui Nowej Guinei, w zakresie badań,
• HAA z Chorwacji, w zakresie badań i wzorcowań,
• NAT z Węgier, w zakresie badań i wzorcowań,
• ECA z Costa Rica, w zakresie wzorcowań,
• AIHA Laboratory Accreditation Programs z USA,
w zakresie badań,
• OUA z Urugwaju, w zakresie badań,
• INN z Chile, w zakresie badań i wzorcowań,
• ACCREDIA z Włoch, w zakresie wzorcowań,
• NCA z Kazakhstanu, w zakresie badań i wzorcowań.
 Decyzją IAF General Assembly i ILAC General Assembly
odpowiedzialność za wszystkie działania związane z inspekcją została przeniesiona do ILAC (dotychczas inspekcja wchodziła w zakres odpowiedzialności zarówno ILAC,
jak i IAF).
 Podjęto decyzję, że okres wdrożenia dokumentu ILAC Policy for Estimation of Uncertainty in Calibrations będzie
wynosił 12 miesięcy od daty publikacji.
 Zwrócono uwagę na konieczność przetłumaczenia i udostępnienia wszystkim zainteresowanym stronom wspólnego komunikatu IAF/ISO „Oczekiwane wyniki akredytowanej certyﬁkacji według ISO 9001 i 14001”.

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z POSIEDZEŃ KOMITETÓW EA DS.
CERTYFIKACJI I INSPEKCJI ORAZ KOMITETU TECHNICZNEGO IAF
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Podczas posiedzeń Komitetów EA ds. Jednostek Certyﬁkujących (EA CC) oraz ds. Jednostek Inspekcyjnych (EA IC),
które odbyły się w dniach od 29 września do 1 października
2010 r. w Kopenhadze, zapadło szereg ustaleń. Do najważniejszych należą:
 Powołanie grupy zadaniowej do prac nad elastycznym
zakresem akredytacji dla jednostek inspekcyjnych.
 Poparcie wniosku o zorganizowanie warsztatów dla
jednostek akredytujących, poświęconych formułowaniu
elastycznych zakresów akredytacji dla jednostek inspekcyjnych.

24-25 października 2010 r., w Szanghaju, do istotnych
ustaleń należały:
 Przyjęcie nowego dokumentu obowiązkowego dot.
sankcji, opublikowanego jako IAF MD7:2010.
 Rozpoczęcie opiniowania projektu dokumentu IAF ID 1
„IAF Informative Document For Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs
and Certiﬁ ed Organizations”.
 Kontynuacja prac grupy roboczej nad obowiązkowym
dokumentem IAF dot. zastosowania ISO/IEC 17021
w odniesieniu do ISO 13485 (MDCAS). Jednostkom

 Poparcie propozycji zmian zgłoszonych w rewizji normy
ISO 17020.
 Decyzja o kontynuowaniu prac nad podziałem obszaru
inspekcji na określone dziedziny, celem ujednolicenia zakresów akredytacji.
 Powołanie grupy zadaniowej do prac nad elastycznym zakresem akredytacji dla jednostek certyﬁkujących wyroby oraz dla akredytowanych jednostek notyﬁkowanych.
 Poparcie wniosku o opracowanie obowiązkowego dokumentu EA dot. zasad wyboru próbki do obserwacji auditów w QMS i EMS.
 Decyzja o powołaniu grupy zadaniowej do określenia
wymagań kompetencyjnych dla auditorów, do ocen na
zgodność z wymaganiami dokumentu EA-2/17 i sposobu
walidacji tych kompetencji.
Na posiedzeniu Komitetu Technicznego IAF w dniach

akredytującym rekomendowano wysłanie tego dokumentu do ministerstw zdrowia w swoich krajach.
 Zakończenie wstępnych prac nad projektem dokumentu
„Requirements for CoC” opracowanego przez grupę zadaniową ds. PEFC. Kolejnym etapem będzie uruchomienie 60-dniowego okresu opiniowania.
 Potwierdzenie, że brak zgody organizacji na uczestnictwo obserwatora jednostki akredytującej w auditach
(QMS, EMS i innych), prowadzonych w tych organizacjach przez akredytowane podmioty, będzie skutkować niezgodnością z wymaganiem normy ISO 17011
p. 8.1.1.e.
 Termin opublikowania DIS ISO/IEC 17065 przewidziano
na koniec 2011 r., z uwagi na liczne (ponad tysiąc)
uwagi do projektu. Publikację normy przewiduje
się w połowie 2012 r.

SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI LABORATORIÓW BADAWCZYCH

9 i 23 września 2010 r. PCA zorganizowało spotkania z przedstawicielami akredytowanych laboratoriów badawczych. Oba
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – w sumie uczestniczyło w nich około 600 osób.
Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych
klientów, program spotkania oparliśmy na propozycjach
zgłoszonych przez uczestników. Tematyka dotyczyła przede
wszystkim praktycznych aspektów funkcjonowania systemu
zarządzania i działalności technicznej laboratoriów badawczych, takich jak:
 doskonalenie skuteczności systemu zarządzania oraz
działania korygujące i zapobiegawcze,
 odstępstwa a badania niezgodne z wymaganiami,
 kryteria w systemie zarządzania laboratorium,
 wzorcowanie wyposażenia pomiarowego,
 nadzorowanie wyposażenia pomiarowego,
 przeznaczenie i zasady sprawdzania wyposażenia pomiarowego,
 metody badań,
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 szacowanie niepewności związanej z wynikami badań,
 badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne,
 wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa
w badaniach biegłości (dokument EA-4/18),
 pobieranie próbek,
 przedstawianie wyników badań i powoływanie się na
posiadana akredytację.
Podczas trwania wykładów działały stoliki informacyjne,
przy których eksperci PCA udzielali odpowiedzi na pytania
zgłoszone przez klientów. Tematyka obejmowała:
 emisje, środowisko ogólne i środowisko pracy,
 woda, ścieki, gleba, paliwa stałe i ciekłe,
 żywność i produkty rolne,
 diagnostyka medyczna i badania dla potrzeb sądownictwa,
 wyroby mechaniczne i elektryczne, budownictwo,
 badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne,
 spójność pomiarowa w badaniach.

SZKOLENIA OTWARTE
W 2011 roku PCA planuje uruchomienie trzech nowych szkoleń
otwartych. Szkolenie dla najwyższego kierownictwa oraz dwa rodzaje szkoleń z zakresu metrologii.
Szkolenie dla najwyższego kierownictwa laboratoriów będzie
prowadzone w systemie seminaryjnym – około 5 godzin zajęć
wykładowych - pozostały czas przeznaczony będzie na dyskusję
i ćwiczenia. Po jego zakończeniu uczestnicy będą przygotowani do
określenia zadań stawianych najwyższemu kierownictwu, wynikających z normy PN–EN ISO/IEC 17025, związanych z decyzją
o wdrożeniu systemu zarządzania oraz – w konsekwencji – uzyskania akredytacji. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie korzyści wynikają z aktywnego wykorzystywania narzędzi systemu zarządzania jakością dla zapewnienia sukcesu organizacji.
Szkolenia z zakresu metrologii adresowane są do personelu technicznego i kierowniczego laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Pierwszy rodzaj szkolenia metrologicznego będzie dotyczył podstaw teoretycznych oraz teorii pomiaru i opracowania wyników
pomiarów. Po jego zakończeniu uczestnicy będą przygotowani do
samodzielnego projektowania (równanie pomiaru) i wykonywania
pomiarów różnych wielkości ﬁzycznych według ustalonych procedur pomiarowych, opracowywania wyników pomiarów w celu
określenia wartości wielkości mierzonej, z uwzględnieniem szacowania niepewności pomiarów. Uczestnicy opanują również podstawową wiedzę i słownictwo metrologiczne, właściwe dla zagadnień pomiarów realizowanych w laboratoriach.
Drugi rodzaj szkolenia metrologicznego będzie dotyczył nadzorowania wyposażenia pomiarowego w laboratoriach. Po jego zakończeniu uczestnicy będą przygotowani merytorycznie i praktycznie
do ponoszenia odpowiedzialności za realizację procesu nadzorowania wyposażenia pomiarowego w laboratoriach. Zdobędą

NOWI PRACOWNICY
W związku z dalszym rozwojem działalności akredytacyjnej oraz
reorganizacją PCA, w drugiej połowie 2010 roku miały miejsce następujące zmiany kadrowe:

W październiku przyjęto do pracy 2 osoby:
 do Działu Akredytacji Jednostek Certyﬁkujących i Inspekcyjnych – Barbarę Zengel, absolwentkę Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, kierunku - Inżynieria Środowiska. Studia ukończyła
z tytułem mgr inż. Doświadczenie zawodowe (10 lat) zdobyła
w Polskim Centrum Badań i Certyﬁkacji oraz w DQS Polska
Sp. z o.o., pracując m.in. jako menadżer zarządu ds. systemu
jakości oraz jako auditor DQS,
 do Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych – Annę Kęsik,
absolwentkę Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemii,
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umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania planów i programów nadzorowania wyposażenia pomiarowego oraz projektowania procedur stosowanych w procesie nadzorowania wyposażenia pomiarowego, wg wymagań określonych w normie PN-EN
ISO/IEC 17025.
Odnośnie pozostałych szkoleń otwartych, znanych wszystkim
z corocznego harmonogramu - w 2011 r. PCA planuje zachować
ich liczbę i tematykę na poziomie z roku poprzedniego. Będą to
następujące szkolenia:
1.System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika ds.
jakości i kierownictwa technicznego (PD-1) – 6 terminów w skali
roku.
2. Audit wewnętrzny w laboratorium (PD-2) – 4 terminy.
3.Droga do akredytacji PCA. Podstawowe elementy oceny PCA.
Procedura akredytacji (PD-3) – 2 terminy (w I i II połowie roku).
4.Struktura i system zarządzania w jednostce inspekcyjnej (PD-5)
– 1 termin (II połowa roku).
5. Doskonalenie systemu zarządzania w jednostce certyﬁkującej
wyroby, wg normy PN-EN 45011:2000 (PD-6) – 1 termin (II połowa roku).
6. Szkolenie dla auditorów PCA prowadzących ocenę, wg normy
PN-EN ISO/IEC 17025 (PD-7) – 1 termin (II połowa roku).
7.Audit wewnętrzny w jednostce inspekcyjnej (PD-8) – 1 termin
(II połowa roku).
8. Szkolenie dla auditorów wiodących PCA (PD-9) – 1 termin (II
połowa roku).
9. System zarządzania w jednostce certyﬁkującej osoby, wg normy PN-EN ISO/IEC 17024 (PD-10) – 1 termin (II połowa roku).
10. Doskonalenie systemu zarządzania w jednostce certyﬁkującej
systemy zarządzania, wg normy PN-EN ISO/IEC 17021:2007
(PD-11) – 1 termin (II połowa roku).
11. System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika ds.
jakości i kierownictwa technicznego. Audit wewnętrzny w laboratorium(PD-12) – 6 terminów.
Szczegółowe informacje na temat planu szkoleń otwartych
w 2011 r. są zamieszczone na stronie internetowej PCA.
kierunku: Chemia. Studia ukończyła z tytułem doktora nauk
chemicznych w zakresie chemii. Doświadczenie zawodowe
(9 lat) zdobyła w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej –
ostatnio na stanowisku kierownika laboratorium badawczego
oraz kierownika pracowni analiz instrumentalnych.

W listopadzie przyjęto do pracy 2 osoby:
 do Działu Akredytacji Jednostek Certyﬁkujących i Inspekcyjnych – Ewę Rogowską, absolwentkę Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Chemii, kierunku: Chemia.
Studia ukończyła z tytułem mgr. Doświadczenie zawodowe (15
lat) zdobyła między innymi w Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o., pracując na stanowisku kierownika laboratorium oraz prowadząc prace w zakresie potwierdzania zgodności wyrobów budowlanych objętych dyrektywą budowlaną,
 do zadań związanych z obsługą kancelarii w Dziale Organizacyjno–Technicznym – Izabelę Kurek. Doświadczenie zawodowe
(22 lata) zdobyła między innymi w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych oraz Zakładach Graﬁcznych „Dom Słowa Polskiego” S.A.

KALENDARZ SPOTKAŃ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH W PIERWSZEJ
POŁOWIE 2011 ROKU, W KTÓRYCH WEZMĄ UDZIAŁ PRACOWNICY PCA
DATA

NAZWA

MIEJSCE

22-23.02

Komitet EA ds. Certyﬁkacji

Amsterdam

24.02

Komitet EA ds. Inspekcji

Amsterdam

9-10.03

Komitet EA ds. Harmonizacji Horyzontalnej

Istambuł

9-10.03

Komitet EA ds. Laboratoriów

Paryż

29-30.03

Grupa Robocza EA ds. Porównań Międzylaboratoryjnych w zakresie badań

Chorwacja

14-15 .04

Komitet ILAC ds. Akredytacji

Montreux

21-22.02

Grupa Robocza EA ds. Laboratoriów Medycznych

Boras

6-7.04

Komitet EA ds. Komunikacji i Wydawnictw

Sztokholm

13-14.04

Komitet EA ds. MLA

Belgrad

Maj

Forum Jednostek Akredytujących i Licencjonujących

10-11.05

Grupa Robocza EA ds. Porównań Międzylaboratoryjnych w zakresie Wzorcowań

Warszawa

25-26.05

Zgromadzenie ogólne EA

Berlin

AKREDYTACJA W LICZBACH
Na początku listopada 2010 roku zarejestrowanych było 1283
akredytowanych jednostek oceniających zgodność.
W okresie od stycznia do października 2010 r. w PCA udzielono 106 nowych akredytacji (w tym 97 dla laboratoriów badawczych, 5 dla laboratoriów wzorcujących, 1 dla jednostki
certyﬁkującej systemy zarządzania, 2 dla weryﬁkatorów GHG
oraz 1 dla organizatora badań biegłości) w następujących zakresach:
 laboratoria wzorcujące: wielkości geometryczne, wielkości
elektryczne dc i m.cz., siła i moment siły, temperatura, objętość,
 laboratoria badawcze: akustyka, biologia, chemia, diagnostyka medyczna, drgania, elektryka, elektronika, kompatybilność elektromagnetyczna, mechanika, mikrobiologia,
mikrobiologia diagnostyczna, odporność na narażenia
mechaniczne i klimatyczne, pobieranie próbek do badań,

promieniowanie jonizujące, środowisko pracy, środowisko
ogólne, techniki nieniszczące, właściwości ﬁzyczne, właściwości ﬁzyko–chemiczne,
 jednostka certyﬁkująca systemy zarządzania QMS,
 weryﬁkatorzy GHG w sektorach: działalność energetyczna,
przemysł mineralny, hutnictwo i przemysł metalurgiczny,
 organizator badań biegłości: badania chemiczne – w tym
analityczne, badania właściwości ﬁzycznych w paliwach
płynnych.
Jednocześnie, w tym samym okresie cofnięto 18 akredytacji
dla laboratoriów badawczych, 2 akredytacje dla laboratoriów
wzorcujących oraz po 1 akredytacji dla jednostki certyﬁkującej i jednostki inspekcyjnej. Wygasły 2 akredytacje (dla laboratoriów badawczych), zawieszono 5 akredytacji (2 dla laboratoriów badawczych, 1 dla laboratorium wzorcującego,
1 dla weryﬁkatora EMAS i 1 dla weryﬁkatora GHG).

WYDAWCA:
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa
ul. Szczotkarska 42
tel. + 48 22 355 70 00
fax + 48 22 355 70 18
e-mail: sekretariat@pca.gov.pl
www.pca.gov.pl
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REDAKCJA:
Lucyna Olborska
Małgorzata Olczak-Wąsik
Małgorzata Tworek

PROJEKT:
GRAFFITI Agencja Reklamowa

