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PO BERLIŃSKIM NIEDŹWIEDZIU – WARSZAWSKA SYRENKA
SYMBOLEM DUCHA EUROPEJSKIEJ AKREDYTACJI
W podpisie pod zdjęciem berlińskiego niedźwiedzia na okładce 3. numeru
„PCA INFO”, informowaliśmy o „nowej, świeckiej tradycji” panującej
w europejskiej organizacji zrzeszającej jednostki akredytujące: European
co–operation for Accreditaion (EA). Gospodarz aktualnego posiedzenia
Zgromadzenia Ogólnego EA, przekazuje organizatorowi kolejnego drobny
podarunek symbolizujący ducha europejskiej akredytacji („Spirit of EA”).
Niedźwiedzia z porcelany – od Thomasa Facklama, dyr. niemieckiej jednostki akredytującej DAkkS – dostał w Berlinie dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, dr inż. Eugeniusz W. Roguski. W listopadzie PCA było
gospodarzem kolejnego EA GA. Gościliśmy u nas delegacje z całej Europy,
a także z krajów Afryki i Azji.
Nowy, polski symbol ducha europejskiej akredytacji – graﬁkę przedstawiającą Syrenkę na tle warszawskiej Starówki – wręczył dyr. E.W.
Roguski pani Beatriz Rivera, dyrektor hiszpańskiej jednostki akredytującej ENAC, i w jej ojczystym języku życzył powodzenia w organizacji madryckiego posiedzenia EA GA w przyszłym roku.
(Więcej o EA GA wewnątrz numeru).

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 z późniejszymi zmianami). Polskie Centrum Akredytacji posiada status państwowej
osoby prawnej i jest nadzorowane przez Ministra Gospodarki.
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DRUŻYNA NA 10
Z PLUSEM
W zakończeniu listu do ostatniego w ubiegłym roku numeru
„PCA INFO wydarzenia, opinie,
perspektywy”, zatytułowanego „Dziesiątka zobowiązuje”,
wspomniałem, że w przyszłym,
2011 r., Polskie Centrum Akredytacji będzie obchodziło dziesięciolecie działalności: okrągłą, może niezbyt imponującą,
ale znaczącą rocznicę. Użyłem jednocześnie piłkarskiej
metafory (w kontekście Euro 2012), że cała „drużyna”
PCA będzie nosiła koszulkę z numerem 10, a 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. Jak rozegraliśmy kończący się mecz 10-lecia?
Jako kapitan drużyny, który zna wszystkie wewnętrzne
i zewnętrze uwarunkowania, muszę jednak przyznać, że
byłem pełen podziwu dla efektów działalności skromnego
etatowo zespołu. Rok dziesięciolecia działalności PCA był
wyjątkowo bogaty w wydarzenia krajowe i międzynarodowe.
Dzięki patronatowi medialnemu TVP i Polskiego Radia,
mieliśmy niespotykaną okazję spopularyzowania wśród
ogromnej widowni wiedzy o Państwa dokonaniach, o znaczeniu jednostek oceniających zgodność dla codziennego,
bezpiecznego i zdrowego życia wszystkich obywateli oraz
dla niezakłóconego rozwoju polskiej gospodarki, a zwłaszcza
w zapewnieniu naszym produktom i usługom swobodnego
przepływu przez wszystkie granice Europy i świata.
Zadaniem PCA jest głównie dbanie o to, aby wszelkie zmiany w krajowym i międzynarodowym otoczeniu prawnym
dotarły do Państwa jak najszybciej i w takiej formie, by
można je było łatwo wdrażać. Dzięki temu, że Minister
Gospodarki, Zarządzeniem z dnia 5 października 2011 r.,
nadał nowy Statut PCA, uzyskaliśmy możliwość elastycznego dostosowywania własnej struktury organizacyjnej oraz
systemu zarządzania dla lepszego zaspokajania oczekiwań
i potrzeb naszych Klientów. Natomiast 17 listopada br.,
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wprowadziłem nową Politykę Jakości Polskiego Centrum
Akredytacji, w której jasno określiliśmy: misję, wizję oraz
cele strategiczne PCA.
Na forum międzynarodowym dbamy o utrzymanie wysokiej pozycji Polski w europejskich i światowych organizacjach zrzeszających krajowe jednostki akredytujące.
W październiku i listopadzie byliśmy gospodarzem dwóch
międzynarodowych wydarzeń, wpisanych do kalendarza
polskiej prezydencji w Unii Europejskiej: posiedzenia FALB
oraz Zgromadzenia Ogólnego European co-operation for
Accreditation (EA GA), z których relację znajdą Państwo
wewnątrz numeru. Publikujemy również list z podziękowaniami od Grahama Talbota, przewodniczącego EA, który
otrzymałem następnego dnia po zakończeniu obrad EA GA;
jego treść świadczy, że zdołaliśmy zadziwić naszych europejskich kolegów świetnym przygotowaniem logistycznym
i atrakcyjną oprawą warszawskiego EA GA. Naszych gości
ucieszyły również nietypowe upominki – płyty DVD i CD.
Pierwsza zawiera, wyprodukowany przez PCA (w wersji
polskiej i angielskiej), ﬁlm promocyjny o Systemie Oceny
Zgodności, który entuzjastycznie odebrano na specjalnym
pokazie i oceniono jako unikatową inicjatywę. Skrócona
wersja tego ﬁlmu, zostanie wkrótce wyemitowana przez
TVP, w ramach bezpłatnej kampanii społecznościowej.
Na drugiej płycie – wydanej wspólnie z Polskim Radiem – jest
„21 kolęd z akredytacją” (odsyłam do osobnych artykułów).
Nowe formy współpracy z naszymi potencjalnymi klientami
i z przedstawicielami akredytowanych jednostek oceniających zgodność – są nieocenioną wartością, determinującą
nasz rozwój. Do najnowszych inicjatyw drugiej połowy tego
roku zaliczam nowe szkolenia: PD–13, PD–14 i PD–15,
spośród których – dla mnie osobiście – najciekawsze jest
PD–13, szkolenie dla najwyższego kierownictwa. Nie mogę
również nie wspomnieć o, zainicjowanych w listopadzie,
internetowych czatach tematycznych z naszymi ekspertami.
Dziękuję z współpracę w tym roku i liczę na równie udaną
w 2012.
dr inż. Eugeniusz W. Roguski
Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji
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POSIEDZENIE KOMITETU EA DS. LABORATORIÓW
Dyskusja w sprawie propozycji nowelizacji dokumentu P10: 2002
– Polityka ILAC dot. spójności pomiarowej wyników pomiarów
oraz projektu nowej strategii EA w zakresie wykorzystania
wyników uczestnictwa laboratoriów badawczych w międzynarodowych badaniach biegłości.
We wrześniu, w Budapeszcie, odbyło się 22. Posiedzenie Komitetu Laboratoryjnego EA (EA LC) – organu EA właściwego w sprawach merytorycznych i technicznych, dotyczących
kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz
ich akredytacji.
Posiedzenie Komitetu zdominowały dwa główne tematy: temat
polityki ILAC w zakresie zapewnienia spójności pomiarowej, przedstawiony w projekcie znowelizowanego dokumentu
ILAC:P10 oraz projekt strategii EA w obszarze międzynarodowych badań biegłości i wykorzystania rezultatów uzyskiwanych przez ich uczestników do zapewnienia porównywalności
wyników badań i/lub wzorcowań wykonywanych przez różne
laboratoria, a także w procesach ewaluacji jednostek akredytujących, a przede wszystkim, w celu oceny i zapewnienia
porównywalności wyników badań i/lub wzorcowań.
W projekcie znowelizowanego dokumentu ILAC:P10 wiele kontrowersji i dyskusji wzbudziły ustalenia wskazujące nowy sposób
zapewnienia spójności pomiarowej w działalności laboratoriów,
które wykonują wzorcowania własnego wyposażenia pomiarowego
w kompetentnych laboratoriach zewnętrznych. Kompetencje tych
laboratoriów wzorcujących byłyby potwierdzane przez laboratorium zlecające wzorcowanie, w ramach zakupu usług i dostaw.
Nowa propozycja dotycząca sposobu zapewnienia spójności pomiarowej znalazła wśród uczestników posiedzenia tyle samo
zwolenników co i przeciwników. W dyskusji podkreślano ryzyko,
jakie niesie ze sobą pozostawienie w gestii laboratoriów oceny
kompetencji usługodawcy wzorcowania, z punktu widzenia zapewnienia jednakowych kryteriów oceny kompetencji i jej rygoryzmu.
Jednocześnie zwracano uwagę, że proces zakupu takiej usługi
wzorcowania powinien stać się stałym elementem ocenianym
przez jednostki akredytujące w każdej ocenie laboratorium korzystającego z tego sposobu zapewnienia spójności pomiarowej.
Znowelizowany dokument ILAC:P10 w wersji przedstawionej
uczestnikom posiedzenia, został w późniejszym terminie poddany głosowaniu przez wszystkich członków organizacji ILAC.
W chwili opracowania niniejszego artykułu, dysponujemy już
wynikami głosowania, z którego wynika, że światowa społeczność
akredytacyjna nie przyjęła nowelizacji dokumentu P:10, głosując
przeciw wprowadzeniu nowych dyspozycji w zakresie zapewnienia
spójności pomiarowej w działalności laboratoriów.

Projekt strategii EA w obszarze badań biegłości, zakłada jako
podstawowy cel stworzenie warunków i zasad, dla wykorzystania rezultatów uczestnictwa akredytowanych laboratoriów
w programach międzynarodowych badań biegłości do oceny
i zapewnienia porównywalności wyników badań oraz wzorcowań. Nowa strategia zakłada również możliwość uwzględnienia
wyników, jakie uzyskują laboratoria danego państwa, w określonych programach badań biegłości, w procesach ewaluacji
jednostek akredytujących – sygnatariuszy EA MLA. Strategia
EA dotycząca międzynarodowych badań biegłości, obejmująca
lata od 2011 do 2020, której projekt założeń został zaakceptowany na posiedzeniu EA GA w listopadzie br. w Warszawie,
stanowić będzie podstawę do opracowania przez EA szczegółowych zasad, wytycznych i przewodników określających zasady
nominowania, uczestnictwa i oceny wyników uzyskiwanych
przez laboratoria z poszczególnych krajów.
W trybie roboczym, właściwym dla posiedzeń Komitetu EA
LC, uczestnicy omówili również szereg zagadnień stanowiących
przedmiot prac stałych i tymczasowych grup roboczych Komitetu oraz zespołów technicznych pracujących z wykorzystaniem
łączności internetowej. Do najważniejszych tematów zaliczyć
można problemy:
akredytacji badań żywności, w aspekcie standaryzacji opisu
elastycznego zakresu akredytacji, badania GMO i nowelizacja
dokumentu EA–4/10 Akredytacja laboratoriów mikrobiologicznych;
opracowania przewodnika, dotyczącego wykorzystania wyników porównań międzylaboratoryjnych, organizowanego
przez dwóch i więcej (kilku) uczestników;
akredytacji badań realizowanych dla potrzeb sądownictwa
i ujednolicenia zasad walidacji metod badań stosowanych
w tym zakresie;
stosowania normy EN ISO/IEC17043 Ocena zgodności
– Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości jako
kryterium przy ocenie PT Providers i uczestnictwa laboratoriów w PT/ILC;
współpracy ze stałymi przedstawicielami (interesariuszami) przy EA LC.

”
”
”
”
”
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POSIEDZENIE KOMITETU EA DS. HARMONIZACJI HORYZONTALNEJ
Posiedzenie Komitetu EA HHC, które odbyło się we wrześniu,
w Dublinie, w dużej mierze było poświęcone dalszej dyskusji nad
dokumentem EA-2/13, którego nowy tytuł brzmi: „Polityka
EA dotycząca akredytacji transgranicznej oraz procedura
współpracy pomiędzy członkami EA”.
Główną częścią dokumentu są przyjęte przez Zgromadzenie
Ogólne EA oraz SOGS warunki, na jakich akredytacja może
być udzielana podmiotom wielolokalizacyjnym, posiadającym
oddziały poza granicami kraju, w którym ustanowiona została
siedziba główna.
Jednostka oceniająca zgodność ma prawo świadczyć usługi
poza granicami kraju, w którym jest ustanowiona, poprzez
powiązania z oddziałem tam ustanowionym (biurem, siedzibą,
itp., bez względu na formę prawną) lub bezpośrednio z siedziby
w Polsce. Obydwa przypadki powinny być objęte odpowiednim
nadzorem jednostki akredytującej, jeśli działalność ta ma być
uznawana za objętą akredytacją.
Prowadzenie akredytowanej działalności zagranicą, za pośrednictwem oddziałów, w ramach tzw. akredytacji wielodziałowej,
możliwe jest pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań.
Przede wszystkim, jednostka oceniająca zgodność, będąca
osobą prawną, która wskazana jest w certyﬁkacie akredytacji,

powinna ponosić pełną odpowiedzialność (operacyjną, ﬁnansową
i prawną) za działalność oddziałów. Ponadto, siedziba główna
oraz wszystkie oddziały powinny funkcjonować w ramach jednej
organizacji, pod jednym kierownictwem i w ramach tego samego
globalnego systemu zarządzania jakością. Siedziba główna
powinna też zapewnić środki do kontrolowania i nadzorowania
działalności oddziałów, a także wykazać, że nadzór ten jest
skutecznie sprawowany.
Na terenie Polski zlokalizowanych zostało około 20 podmiotów,
będących oddziałami zagranicznych jednostek oceniających
zgodność, akredytowanych przez innych członków EA. PCA zawarło z tymi jednostkami akredytującymi umowy o współpracy
i na ich podstawie dokonuje ocen od roku 2010. Zebrane doświadczenia pozwoliły na zgłoszenie w EA uwag do rozwiązań
proceduralnych, na jakich ta współpraca pomiędzy jednostkami
akredytującymi powinna się odbywać, aby – w efekcie – podmioty świadczące usługi na terenie Polski, pod akredytacją
zagraniczną, objęte były takim samym nadzorem, jak podmioty
akredytowane przez PCA.
PCA swoją politykę odnośnie akredytacji transgranicznej
zawarło w drugim wydaniu dokumentu DA-07, opublikowanym na naszej stronie internetowej.

POSIEDZENIE KOMITETÓW EA DS. CERTYFIKACJI I INSPEKCJI
22. posiedzenie Komitetu Certyﬁkacyjnego EA (EA CC) oraz
Komitetu Inspekcyjnego (EA IC) odbyło się na początku października br. w Pradze.

prac nad rewizją dokumentu EA-6/02;
” uruchomienie
zaplanowanie na rok 2012 szkoleń EA z nowych wydań
” norm: ISO/IEC 17024 i ISO/IEC 17065.

Do najważniejszych tematów omawianych podczas obrad
EA CC należały:

Wśród tematów dyskutowanych na posiedzeniu EA IC na
uwagę zasługują:

jednostek akredytujących z władzami krajowymi
” współpraca
– szczególnie w obszarach regulowanych;
o uruchomieniu prac nad powołaniem Forum ds.
” decyzja
Akredytacji Weryﬁkatorów GHG;
EA ROAD MAP, dotyczącej wdrożenia akre” przypomnienie
dytacji weryﬁkatorów GHG, w oparciu o normę ISO 14065.

potwierdzenie, że rezultaty inspekcji nieozna” jednoznaczne
czone symbolem akredytacji, są uznawane za nieakredyto-

”

”
4

Podkreślono ważność ogłoszenia przez krajowe jednostki
akredytujące gotowości do udzielania akredytacji weryﬁkatorom GHG na podstawie ww. normy, przez końcem 2011 r.;
dyskusja nt. Rozporządzenia Rady Nr 333/2011 oraz roli,
jaką w tym Rozporządzeniu przypisano akredytowanym
jednostkom. W opinii komitetu EA CC, zarówno jednostki
akredytowane na zgodność z ISO/IEC 17021, jak i akredytowane na zgodność z EN 45011, mogą realizować zadania
przewidziane w ww. Rozporządzeniu;
przedstawienie stanu prac grup roboczych CASCO, związanych z projektami: ISO/IEC DIS 17065, ISO/IEC DIS 17024,
ISO/IEC WD2 17067 i ISO/IEC DIS 17022;

”
”
”
”

wane i nie są objęte EA MLA;
uzgodnienie, że możliwe jest, aby jednostka inspekcyjna była
jednocześnie jednostką typu „A” i „B” (lub „A” i „C”).
Jednostka taka musi jednak wykazać, że działa w całkowicie
oddzielnych obszarach i jako typ „A” spełnia wymagania
określone dla „strony trzeciej”;
informacja o stanie prac nad programem ETV (Environmental Technology Veriﬁcation) i statusie GVP (General
Veriﬁcation Protocol);
rola jednostki inspekcyjnej jako jednostki notyﬁkowanej.
Podkreślono, że ocena jednostki notyﬁkowanej musi obejmować ocenę jej kompetencji, w odniesieniu do wymagań zasadniczych;
podsumowanie zmian wprowadzonych
w FDIS ISO/IEC 17020.
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WARSZTATY EURACHEM
Począwszy od 1993 roku, Eurachem – stowarzyszenie europejskich laboratoriów chemicznych, regularnie organizuje międzynarodowe warsztaty na temat badań biegłości. Na początku
października, we współpracy z Citac, Eqalm i Metu, Eurachem
zorganizował siódme warsztaty poświęcone bieżącej praktyce
i kierunkom rozwoju w badaniach biegłości (PT) oraz programach zewnętrznego zapewnienia jakości (EQA) w obszarze
chemii analitycznej, badań mikrobiologicznych i medycznych.
Miejscem warsztatów, w których wraz z przedstawicielami z ponad 40 krajów, wzięły udział dwie osoby z PCA, był Istambuł.
Bazując na sukcesie poprzednich warsztatów, organizator zaproponował urozmaiconą formę spotkania: oprócz prezentacji
zaplanowano, związane z nimi, dyskusje w grupach roboczych,
w których, w zależności od zainteresowania konkretnym tematem, można było zadeklarować swój udział. Warsztaty były
niezwykłą okazją dla organizatorów badań biegłości, użytkowników PT oraz regulatorów z całego świata, do spotkania
się, wymiany doświadczeń i dyskusji na następujące tematy:
wymagań normy ISO/IEC 17043 przez organi” Wdrażanie
zatorów PT/EQA.
organizatorów PT/EQA, zgodnie z normą ISO/
” Akredytacja
IEC 17043.
” Ustalanie kryteriów w programach PT/EQA w obszarze

”
”
”

badań mikrobiologicznych.
Ocena rezultatów działania uczestników w jakościowych
programach PT/EQA.
Programy PT/EQA w krajach rozwijających się (przykłady
z Afryki).
Przed- i poanalityczne aspekty w EQA.

Przewodniczący Komitetu Naukowego Eurachem, Brian Brookman omówił, znowelizowany we wrześniu 2011 r., przewodnik
„Selection, Use and Interpretation of Proﬁ ciency Testing
(PT) Schemes by Laboratories (2011)”, dostępny na stronie
internetowej organizacji. Przewodnik przeznaczony jest przede
wszystkim dla personelu laboratoriów (głównie badawczych),
jednak może być także użyteczny dla klientów laboratoriów,
auditorów jednostek akredytujących oraz innych stron zainteresowanych wynikami badań biegłości. Najważniejsze zagadnienia
poruszone w przewodniku:
a.
b.
c.
d.

cele i korzyści z uczestnictwa w PT;
wybór odpowiednich programów PT;
zrozumienie podstawowych zasad statystyki oraz oceny
rezultatów działania stosowanych przez organizatorów PT;
interpretacja i wykorzystanie wyników PT w doskonaleniu kompetencji laboratorium.
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POSIEDZENIE FALB
W październiku odbyło się w Warszawie spotkanie Forum
Jednostek Akredytujących i Licencjonujących (Forum of Accreditation and Licensing Bodies, FALB). FALB działa na podstawie art. 30 Rozporządzenia EMAS, a w jego skład wchodzą
przedstawiciele jednostek akredytujących i licencjonujących
weryﬁkatorów EMAS. Zgodnie z przyjętą zasadą, spotkania
organizowane są przez państwo członkowskie, które sprawuje
prezydencję w UE. Dlatego też październikowe spotkanie zostało
przygotowane przez PCA. Przedmiotem dyskusji były, między

innymi, wyniki prowadzonych wzajemnych ocen zrealizowanych
w 2011 roku oraz praktyczne aspekty implementacji EMAS III.
Wspólnie z przedstawicielem Komisji Europejskiej, zastanawiano się nad możliwościami szerszej promocji systemu EMAS.
Następne spotkanie zostanie zorganizowane w kwietniu 2012
r., przez duńską jednostkę akredytującą (DANAK).
Więcej informacji na temat FALB oraz omawianych
tematów znajduje się na naszej stronie internetowej.

POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ EA DS. PORÓWNAŃ
MIĘDZYLABORATORYJNYCH W OBSZARZE BADAŃ
W poprzednim wydaniu „PCA INFO” przedstawiliśmy cel i zakres działalności Grupy Roboczej Komitetu Laboratoryjnego
EA ds. Porównań Międzylaboratoryjnych w obszarze Badań
(EA LC WG ILC in Testing). Już od ośmiu lat członkowie
grupy odbywają cykliczne spotkania, których celem jest – dla
przypomnienia – próba oszacowania skuteczności EA MLA,
poprzez wykorzystanie badań biegłości, w których uczestniczą
laboratoria badawcze, akredytowane przez jednostki akredytujące, będące sygnatariuszami EA MLA.
Gospodarzem jesiennego spotkania grupy, które odbyło się
20-21 września w Berlinie, była niemiecka jednostka akredytująca DAkkS. W posiedzeniu wzięli udział reprezentanci kilkunastu
europejskich jednostek akredytujących, przedstawiciele organizatorów badań biegłości: IfEP (Institut für Eignungsprüfung,
Germany), FAPAS (Deutsches Referenzburo fur Lebensmittel
Ringversuche und Referenzmaterialen, Germany) oraz reprezentant BAM/EPTIS.
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W wyniku dyskusji, na spotkaniu:
program pracy grupy, w tym identyﬁkację obszarów
” ustalono
badań (dziedzin/obiektów badań) dla programów badań

”

”
”

bieglości (PT) na lata 2012–2013. Wyznaczono zadania dla
członków grupy należących do tzw. EA Technical Networks
(TN Food and Feed, TN Mechanical, Electrical and Toy
Testing, TN Environment, TN Forensic Sektor);
przedyskutowano dokument: „Propozycja strategii EA LC
PT/ILC na lata 2011-2021”. Celem opracowanej propozycji
strategii było wskazanie kierunku, w którym chce podążać
EA w aspekcie PT/ILC. Zajęcie się tym tematem proponuje
się powierzyć grupie roboczej EEE-PT (członkowie EA,
EUROLAB, EURACHEM);
przedstawiono wstępne wyniki oraz ﬁnalne raporty dotyczące konkretnych programów PT, w których uczestniczyły
akredytowane laboratoria badawcze, nominowane przez
jednostki akredytujące;
obecni na spotkaniu przedstawiciele organizatorów badań
biegości, przedstawili prezentacje dotyczące najbliższych programów PT.
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PCA GOSPODARZEM ZGROMADZENIA OGÓLNEGO
EUROPEAN CO-OPERATION FOR ACCREDITATION
Po ponad rocznych przygotowaniach, w dniach 22-24 listopada, w Warszawie, odbyło się, zorganizowane przez Polskie
Centrum Akredytacji, Zgromadzenie Ogólne European co-operation for Accreditation (EA). W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele uznanych krajowych jednostek akredytujących,
reprezentujących państwa członkowskie oraz kandydujące do
Unii Europejskiej, państwa członkowskie EFTA, przedstawiciele jednostek akredytujących spoza Europy, przedstawiciele
Komisji Europejskiej i innych zainteresowanych stron (łącznie
blisko 100 osób). Zgromadzenie Ogólne EA, z udziałem reprezentantów jednostek akredytujących z całej Europy, odbywa się
dwa razy w roku, w różnych krajach. Spotkanie zorganizowane
przez PCA, którego oﬁcjalna część miała miejsce w salach
konferencyjnych hotelu Soﬁtel Victoria w Warszawie, miało
jednak wyjątkowy charakter. Wyjątkowy nie tylko ze względu
na towarzyszące mu okoliczności –wpisanie go do kalendarza
spotkań eksperckich, odbywających się w ramach Polskiej Prezydencji, ale także ze względu na unikalny fakt przystąpienia
do EA kilkunastu nowych członków.
W trakcie spotkania omawiano, między innymi, politykę i strategię dalszego rozwoju europejskiej akredytacji, prezentowane
były sprawozdania z prac – działających przy EA – komitetów
i grup roboczych, a także głosowano nad, wspomnianym powy-

żej, przyjęciem do EA nowych członków. Podczas uroczystej
ceremonii podpisania umów, która odbyła się 23 listopada br.
na Zamku Królewskim w Warszawie, umowy podpisały następujące jednostki akredytujące, uznane przez UE jako potencjalni
członkowie oraz UE i Europejską Politykę Sąsiedztwa jako
kraje o szczególnym znaczeniu:
o pełnoprawnym członkostwie podpisała jednostka
” umowę
akredytująca z Czarnogóry (ATCG);
stowarzyszonymi zostały jednostki akredytujące
” członkami
z: Algierii (ALGERAC), Serbii (ATS), Bośni i Hercegowiny

”

(BATA), Białorusi (BSCA), Mołdawii (CAECP), Albanii
(DA), Kosowa (DAK), Egiptu (EGAC), Gruzji (GAC), Izraela
(ISRAC), Ukrainy (NAAU), Tunezji (TUNAC);
umowę o wzajemnym uznawaniu (EA MLA) podpisały:
jednostka akredytująca z Cypru (CYS-CYSAB) w zakresie
inspekcji i laboratoriów badawczych oraz jednostka akredytująca z Bułgarii (BAS), w zakresie certyﬁkacji wyrobów
i inspekcji.

Oﬁcjalną kolację poprzedził koncert fortepianowy, w wykonaniu Krystyny Jaskółki, która zagrała cztery wybrane utwory
Fryderyka Chopina.

»
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PCA zadbało także o oprawę medialną uroczystości:
wtorek (22.11.), o godzinie 8.15 w „Sygnałach Dnia”,
” we
Programu 1 Polskiego Radia – z jednoczesną transmisją
w TVP HD – odbyła się rozmowa z udziałem dyrektora PCA,
Eugeniusza W. Roguskiego o celach i zadaniach EA oraz
problematyce odbywającego się posiedzenia Zgromadzenia
Ogólnego EA;
środę (23. 11.) reporter radiowy Programu 1 Polskiego
” wRadia
przeprowadził, w przerwie obrad, wywiad z Prze-

wodniczącym EA, Grahamem Talbotem, który w kontekście
szeroko komentowanych problemów strefy euro wywołanych
kryzysem w Grecji, podkreślił znaczenie wzajemnie uznawanej akredytacji, w ramach porozumienia MLA, będącym
jednym z ważniejszych czynników gwarantujących jedność
i spójność Unii Europejskiej;
wiadomościach telewizyjnych TVP Info – w ramach pa” wtronatu
medialnego – ukazały się relacje reporterskie
z uroczystości na Zamku Królewskim.
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Spotkanie zorganizowane przez PCA zostało uznane przez wszystkich uczestników za doskonale zaplanowane i zorganizowane. List Grahama Talbota, otrzymany po zakończeniu obrad, bardzo dobrze
oddaje nastroje:

Dear Mr Roguski,
I am writing to send you my thanks for all of the excellent arrangements that you and the
staff of PCA made for the meetings of the Executive Committee and the General Assembly this
week. I thought the meetings went extremely well and I am sure this was a reflection of all the
hard work that you and your staff had put into their organization.
The dinner and events on Wednesday evening were very special. With such a large number of
new Associate Members joining EA at the same time, it was very fitting to have a signing ceremony that reflected this milestone in the development and growth of EA – we could not have
asked for a more magnificent setting. The piano concert and dinner were also superb.
Thank you once again.
I look forward to meeting up again in the future.
Regards
Graham Talbot
Chairman
European cooperation for Accreditation
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SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI LABORATORIÓW BADAWCZYCH

Podobnie jak w roku ubiegłym, z powodu olbrzymiego zainteresowania naszych klientów, konieczne były dwie tury
spotkania. 20 października padł rekord frekwencji – oﬁcjalnie
zarejestrowało się 367 gości (6 października – 354), ale spora
grupa nie dopełniła tej formalności i na sali wykładowej było
blisko 400 osób.
Powiększyło się również grono wykładowców o gości z zagranicy.
Zebrani mieli okazję wysłuchać interesującego wykładu Marka
Sykes’a z Wielkiej Brytanii, przedstawiciela FAPAS, który mówił
o roli, znaczeniu i funkcjach badań biegłości (PT) w akredytacji.
Wielu słuchaczy skorzystało również z możliwości bezpośredniej
rozmowy z M. Sykes’em przy specjalnym stoliku eksperckim:
„Badania biegłości – programy organizacji FERA”.

NOWA KONWENCJA
Program spotkania podzieliłem na dwa bloki: blok tematów
ogólnych oraz blok tematów specjalistycznych – dedykowanych
zagadnieniom działalności technicznej konkretnych branż badań
oraz określonym elementom kompetencji technicznych laboratoriów badawczych – mówi Tadeusz Matras, kierownik Działu
Akredytacji Laboratoriów Badawczych, sprawujący nadzór nad
merytoryczną stroną spotkania. Równolegle z blokiem tematów dedykowanych, funkcjonowały w trakcie spotkania punkty
informacyjne, w ramach których specjaliści – przedstawicie
Działu AB, udzielali odpowiedzi na pytania i wyjaśniali kwestie
związane z kryteriami i zadami oceny kompetencji laboratoriów
badawczych. Przez cały czas trwania spotkania uczestnicy mogli
również indywidualnie spotkać się prelegentami.

»
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Formuła spotkania okazała się niezwykle skuteczna. Uczestnicy
mniej zainteresowani wystąpieniami w bloku tematów dedykowanych, mieli dostatecznie dużo czasu, aby korzystać z punktów
informacyjnych lub spotkać się z prelegentem. Zaobserwowano
również dużą aktywność uczestników w „wolnym czasie”, w poszukiwaniu kontaktów i wymianie poglądów oraz doświadczeń
z przedstawicielami innych laboratoriów badawczych.
TEMATY OGÓLNE
Myślą przewodnią tematów ogólnych było zwrócenie uwagi
uczestników spotkania, bazując na nowelizacji polityk PCA, na
podstawowe aspekty kompetencji laboratoriów badawczych,
jakimi są: wykazanie biegłości poprzez uczestnictwo w odpowiednich programach PT/ILC oraz zapewnienie spójności
pomiarowej w badaniach.
W wystąpieniach podkreślono, że nowa polityka PCA – DA-05

12

(„Polityka dotycząca udziału w badaniach biegłości”), wskazując na szczególną rolę i funkcje uczestnictwa laboratoriów
w badaniach biegłości, określa konieczność uczestnictwa, w reprezentatywnej dla posiadanego zakresu akredytacji, grupie
programów badań biegłości, mając na uwadze – w pierwszej
kolejności – właściwe programy PT/ILC, realizowane przez
kompetentnych organizatorów w kraju i zagranicą (m.in.
mówił o tym M. Sykes).
Nowelizacja polityki PCA DA-06 („Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej”), wychodząc naprzeciw
problemom związanym z realizacją pomiarów w badaniach
chemicznych, medycznych i innych, w których – dla zapewnienia miarodajności pomiarów – stosuje się wzorce pomiarowe,
np. materiały odniesienia oraz bazując na aktualnym stanie
wiedzy metrologicznej i osiągnięciach nauki, określiła zasady
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zapewnienia spójności pomiarowej w ww. badaniach, a także
wskazała źródła zapewnienia spójności pomiarowej w tych
badaniach i wymagania, jakie powinno spełniać laboratorium
badawcze, stosujące wzorce pomiarowe w ramach metod badawczych dla zapewnienia spójności pomiarowej. Stosowanie
przez laboratoria badawcze wzorców pomiarowych, w ramach
metod badawczych, sprowadza się w praktyce do wykonywania
przez laboratoria wzorcowań/kalibracji wewnętrznych. Specyﬁka tych wzorcowań i wymagania związane z potwierdzeniem
kompetencji laboratorium badawczego w zakresie wzorcowań
wewnętrznych, były tematem oddzielnego wystąpienia przedstawiciela PCA – Ryszarda Malesy, kierownika Działu Akredytacji Laboratoriów Wzorcujących, który wyjaśnił zawiłości
tej specyﬁcznej aktywności laboratoriów.
TEMATY DEDYKOWANE
W tematach większości spotkań dedykowanych, w wielu
aspektach, rozpatry wane były zagadnienia łączące i różniące działalność zasadniczą laboratoriów badawczych,
jaką jest badanie, z działalnością pozostałych jednostek
oceniających zgodność w zakresie certyfikacji, kwalifikacji
lub innych form oceny w yrobów. Podkreślono znaczenie
etapu pobierania próbek dla procesu badania i konieczność
jego uwzględnienia w procesie oceny jakości i miarodajności wyniku, w szczególności, gdy wynik badania próbki
obiektu przewiduje się w ykorzystać do oceny zgodności
obiektu lub partii w yrobów z określonymi w ymaganiami
lub specyfikacjami. Podkreślono, jako niedopuszczalne,
włączanie do sprawozdań z badań, w których laboratorium

powołuje się na posiadaną akredytację, dokumentów stanowiących certyfikaty lub świadectwa oceny wyrobu oraz
przedstawianie opinii i interpretacji w sprawozdaniach
z badań, w sposób mogący wprowadzać domniemania,
że jest to działalność właściwa dla kontroli lub certyfikacji w yrobu.
REZULTATY SPOTKAŃ I PERSPEKTYWA ICH KONTYNUACJI
– Obecne spotkanie, które cieszyło się rekordową frekwencją,
wykazało celowość i wręcz konieczność kontynuowania naszej
ubiegłorocznej inicjatywy – podkreśla T. Matras. W ankietach
wypełnionych przez uczestników (wnikliwie przez nas przeanalizowanych) zgłoszono szereg nowych oczekiwań, zarówno
w odniesieniu do kwestii merytorycznych, jak i aspektów organizacyjnych.

Bierzemy przy tym pod uwagę fakt, że rosnące zainteresowanie
powoduje konieczność uwzględnienia udziału w cyklu spotkań
w 2012 roku, przedstawicieli wszystkich – blisko 1100 akredytowanych laboratoriów badawczych oraz zdecydowanie większą
specjalizację tematyki wystąpień. Uczestnicy spotkania bardzo
cenią sobie możliwość bezpośrednich kontaktów w trakcie
spotkania z przedstawicielami PCA oraz innymi uczestnikami
– przedstawicielami laboratoriów. Uwzględnienie powyższych
faktów wymaga dalszego doskonalenia programu i logistyki.
Jednakże niezmienna pozostaje nadal deklaracja Dyrekcji
PCA, dotycząca kontynuowania spotkań z przedstawicielami
akredytowanych laboratoriów badawczych w przyszłym
i kolejnych latach – dodaje T. Matras
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NOWE PROGRAMY AKREDYTACJI

W OBSZARZE BADAŃ
Program akredytacji laboratoriów badawczych, wykonujących testy urządzeń radiologicznych, został opracowywany
przez PCA, we współpracy ze Specjalistycznym Komitetem
Technicznym ds. Laboratoriów Badawczych Wykonujących
Testy Specjalistyczne Urządzeń Radiologicznych, powołanym
przy PCA – reprezentującym istotnie zainteresowane strony
w obszarze badań urządzeń radiologicznych.
Celem opracowania programu jest umożliwienie realizacji wymagania § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego
2011 r., w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji
medycznej (Dz. U. Nr 51, poz. 265), w zakresie akredytacji
podmiotów wykonujących testy urządzeń radiologicznych,
w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Program zawiera specyﬁczne wymagania akredytacyjne, stosowane w ocenie kompetencji laboratoriów badawczych, wykonujących testy urządzeń radiologicznych w rentgenodiagnostyce,
radiologii zabiegowej, medycynie nuklearnej oraz testy
w radioterapii.
Zgodnie z podstawowymi założeniami programu, kompetencje
laboratoriów badawczych wykonujących testy urządzeń radiologicznych, są potwierdzane dla poszczególnych urządzeń
radiologicznych. Akredytacja udzielana jest pod warunkiem
wykazania przez laboratorium kompetencji do wykonywania
wszystkich testów przewidzianych w przepisach prawa, dla
określonego urządzenia radiologicznego.
Program, po zaopiniowaniu i zaakceptowaniu przez Ministra
Zdrowia, będzie stanowił jedno z kryteriów akredytacji podmiotów wnioskujących o akredytację i posiadających już akredytację
do wykonywania testów urządzeń radiologicznych, udzieloną
przed wejściem w życie terminu obowiązywania programu.
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W OBSZARZE CERTYFIKACJI
14 października 2011 r. PCA rozpoczęło przyjmowanie wniosków o akredytację od jednostek certyﬁkujących systemy zarządzania jakością w produkcji bezpośrednich materiałów
opakowaniowych produktów leczniczych, z uwzględnieniem
dobrej praktyki wytwarzania (GMP) wg normy PN-EN ISO
15378:2007.
7 grudnia 2011 r. w PCA został uruchomiony program akredytacji jednostek certyﬁkujących systemy zarządzania wg
standardu OHSAS 18001:2007.
PCA rozpoczęło również prace nad rozszerzeniem usług akredytacyjnych o niżej wymienione programy:
jednostek certyﬁkujących wyroby, prowadzących
” akredytacja
certyﬁkację wg systemu Gwarantowanej Jakości Żywności
QAFP – Quality Assurance for Food Products; System QAFP
jest krajowym prywatnym systemem jakości żywności, opracowanym przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu
Mięsnego. System ten obejmuję certyﬁkację: kulinarnego
mięsa wieprzowego i kulinarnego mięsa drobiowego;
jednostek certyﬁkujących wyroby wg systemu
” akredytacja
QMP – Quality Meet Program; System QMP jest krajowym prywatnym systemem certyﬁkacji jakości żywności,
opracowanym przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła
Mięsnego. System ten obejmuje certyﬁkację: bydła, pasz,
mięsa i transportu;
jednostek certyﬁkujących wyroby, prowadzących
” akredytacja
certyﬁkację wg programu BRC Consumer Products.
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AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW GHG

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, przekazywanymi
na spotkaniu z klientami posiadającymi akredytację PCA,
od początku 2012 roku planowana jest zmiana podstawy
akredytacji w programie DAC-10 (weryﬁkatorzy rocznych
raportów GHG). Dotychczasowa norma PN-EN 45011 zostanie
zastąpiona normą PN-ISO 14065.
Pod koniec września przedstawiciel PCA uczestniczył w zor-

ganizowanym przez EA szkoleniu, na którym zaprezentowano
podstawowe wymagania akredytacyjne dla jednostek weryﬁ kujących raporty GHG, wynikające z normy PN-ISO 14065.
W dniu 7 grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie auditorów
PCA, a w pierwszym kwartale 2012 roku planowane jest
spotkanie z jednostkami posiadającymi akredytację
PCA w obszarze GHG.
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POLITYKI PCA: DA-05 I DA-06

Polskie Centrum Akredytacji opracowało nowe, piąte wydanie
dokumentu DA-05, określającego politykę dotyczącą wykorzystywania badań biegłości w procesach akredytacji i nadzoru.
Nowelizacja podyktowana była koniecznością wdrożenia dokumentów EA-4/18:2010 Wytyczne dotyczące poziomu i częstości
uczestnictwa w badaniach biegłości oraz ILAC P9:11/2010
Polityka ILAC dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości,
wskazującymi na sposób uwzględniania uczestnictwa laboratoriów w badaniach biegłości, w procesach akredytacji i nadzoru.
Wymagania znowelizowanego dokumentu dotyczą nie tylko laboratoriów badawczych, wzorcujących i medycznych, ale również –
tam gdzie ma to zastosowanie – jednostek inspekcyjnych, a także
jednostek certyﬁkujących wyroby podczas oceny laboratoriów,
które świadczą dla nich usługi w zakresie podwykonawstwa.
Zmiany dotyczą przede wszystkim sposobu podejścia do planowania i realizacji badań biegłości. W ślad za dokumentem
EA-4/18:2010, wprowadzono pojęcia: poziom uczestnictwa,
częstość uczestnictwa, poddyscyplina, stosowanie których może
w konsekwencji zmniejszyć liczbę badań biegłości, w których
dotychczas uczestniczyło laboratorium. Jednocześnie, takie
podejście powinno ułatwić wykazanie kompetencji przez laboratorium w całym zakresie akredytacji.
Obowiązek wykazania, że przyjęty „poziom”, „częstość” oraz
określenie „poddyscypliny”, są odpowiednie dla danego zakresu
akredytacji – spoczywać będzie na akredytowanym laboratorium.

Nowy dokument wskazuje na potrzebę opracowania planu
udziału w badaniach biegłości na cały cykl akredytacji. Ocena
planu będzie przedmiotem działania zespołu oceniającego PCA,
przy czym, w przypadku zastrzeżeń, auditorzy wskazywać będą
potrzebę wprowadzenia korekt.
Równolegle z pracami związanymi z DA-05, prowadzono prace nad nowelizacją dokumentu DA-06 „Polityka dotycząca
zapewnienia spójności pomiarowej”. Opracowano 4. wydanie
tego dokumentu. Zawarte w nim wymagania i zalecenia odnoszą się bezpośrednio do laboratoriów oraz innych jednostek
oceniających zgodność, w których wykorzystywane są badania
i/lub wzorcowania (np. jednostek inspekcyjnych), akredytowanych przez PCA lub przygotowujących się do akredytacji,
natomiast akredytowane jednostki certyﬁkujące wyroby oraz
systemy zarządzania, powinny wymagać od swoich klientów
przestrzegania przedstawionych zasad.
Dotychczasowe zasady zapewnienia spójności pomiarowej
zostały utrzymane. Dodatkowo, wprowadzono zasady obowiązujące laboratoria chemiczne i mikrobiologiczne, a także
uszczegółowiono wymagania dotyczące materiałów odniesienia.
Zaktualizowana została terminologia, w ślad za opublikowanym
przewodnikiem PKN-ISO – IEC Guide 99 :2010 Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne
oraz terminy z nimi związane (VIM).

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI AKREDYTACYJNEJ POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Do zakresu działania PCA należy przede wszystkim akredytowanie jednostek oceniających zgodność i sprawowanie nad
nimi nadzoru. Zakres ocen zgodności, przeprowadzanych przez
różnego rodzaju jednostki, jest bardzo szeroki i dotyczy prawie
każdej dziedziny gospodarki.
W związku z wdrożeniem nowych przepisów dotyczących
akredytacji, przeprowadzono dyskusje, zarówno w PCA jak
i na forum EA, na temat przedmiotu akredytacji oraz zasad,
na jakich nowe obszary będą włączane do działalności akredytacyjnej. Ustalenia PCA w tej sprawie zostały zaopiniowane
przez Radę ds. Akredytacji i opublikowane w dokumencie
DA-09 „Polityka dotycząca zakresu działalności akredytacyjnej PCA”.
Punktem wyjścia stało się szczegółowe opisanie bieżącej działalności akredytacyjnej. PCA przyjęło, że podmioty mogą ubiegać
się o akredytację, w podanym w dokumencie zakresie, natomiast
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proces akredytacji zostanie przeprowadzony na normalnych
zasadach, opisanych, miedzy innymi, w dokumencie DA-01.
Ponadto PCA przyjęło, że prowadzenie procesów rozszerzenia
zakresu działalności akredytacyjnej, będzie realizowane przede
wszystkim w tych obszarach, które wynikają z przepisów prawnych (obszar regulowany). Odnośnie obszarów dobrowolnych,
PCA podejmie się prowadzenia akredytacji wówczas, gdy na
dany program oceny zgodności będzie istniało zapotrzebowanie
ze strony rynku, tj. użytkowników wyników ocen zgodności, uzyskiwanych przez akredytowane jednostki oceniające zgodność.
W oparciu o powyższe ustalenia, na posiedzeniu w październiku
2011 roku, Rada ds. Akredytacji pozytywnie zaopiniowała kierunki rozwoju działalności akredytacyjnej. O pracach podejmowanych
przez PCA, odnośnie uruchomienia nowych programów akredytacji, będziemy Państwa informowali na łamach „PCA
INFO” oraz na naszej stronie internetowej.
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ZMIANY W NORMIE ISO/IEC 17021

Opublikowana 1 lutego 2011 roku norma EN ISO/ IEC
17021:2011, która zastąpiła normę EN ISO/IEC 17021:2006,
wprowadza m.in. następujące zmiany: usunięto powołania
normy ISO 19011 oraz wprowadzono bezpośrednio do tekstu normy szczegółowe wymagania w zakresie kompetencji
personelu i auditorów jednostek certyﬁ kujących systemy
zarządzania, jak również planowania i dokumentowania
auditów prowadzonych przez jednostki certyﬁkujące systemy
zarządzania. W Załączniku A (normatywnym) Wymagana
wiedza i umiejętności, określono wiedzę i umiejętności, jakich
jednostka certyﬁ kująca powinna wymagać od auditorów
oraz osób prowadzących przegląd wniosku, dokonujących
przeglądów raportów i podejmujących decyzje.
Nowe wydanie normy ISO/IEC 17021:2011 zawiera również
szczegółowe wymagania w zakresie: przeprowadzenia spo-

tkania otwierającego, komunikowania się podczas auditu,
udziału w auditach obserwatorów i przewodników, identyﬁkowania i zapisywania ustaleń z auditu, przeprowadzenia
spotkania zamykającego oraz sporządzania raportu z auditu,
który zawierać powinien zarówno dowody zgodności, jak
i niezgodności z auditu.
Zgodnie ze w s pólny m komunikat em I AF-ISO, dzie ń
1.02.2013 r. jest ostatecznym terminem wdrożenia normy
ISO/IEC 17021:2011 przez akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania, a Polskie Centrum Akredytacji opublikowało Komunikat nr 81 z dnia 2.08.2011 r.,
w sprawie zasad akredytacji i nadzoru nad jednostkami
certyﬁ kującymi systemy zarządzania, wynikających
z opublikowania normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011
(oryg.) oraz wycofania dokumentu DAC-17.
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MIĘDZYNARODOWY SUKCES FILMU PROMOCYJNEGO PCA

Mijający rok jest rokiem szczególnym. Dla
kraju – ponieważ w lipcu Polska przejęła
prezydencję w Radzie Unii Europejskiej,
dla PCA – gdyż obchodziliśmy 10. lecie
swojego istnienia jako samodzielna i niezależna organizacja. Biorąc pod uwagę
powyższe wydarzenia oraz wyczuwając
narastającą potrzebę szerszej promocji,
nie tylko akredytacji, ale i całego systemu oceny zgodności, wyprodukowaliśmy
– przy wydatnej pomocy ze strony akredytowanych jednostek – ﬁlm promocyjny
na temat Systemu Oceny Zgodności, jako
działania na rzecz interesu społecznego,
obejmującego niemal wszystkie obszary
związane z życiem człowieka. Zrealizowany on został w taki sposób, aby podkreślić zarówno wszechstronność, jak
i ogólnoświatowy wymiar funkcjonowania
systemu.
Premierowy pokaz 5-minutowego ﬁ lmu promocyjnego odbył się 9 czer wca, podczas obchodów Światowego
Dnia Akredytacji oraz 10-lecia PCA.
Obejrzało go wówczas około 200 osób
– przedstawiciele klientów, auditorów,
administracji państwowej. Treści, które
przekazaliśmy, spotkały się z bardzo
pozyty wnym przyjęciem. Film, zaraz
po premierze, został zamieszczony na
stronie internetowej PCA.
Kolejnym etapem pracy nad ﬁlmem była
produkcja jego angielskiej wersji. Tym
razem premiera odbyła się na początku września, w Mediolanie – podczas posiedzenia Komitetu EA ds. Komunikacji
i Wydawnictw (EA CPC). Pomysł zrealizowania ﬁlmu oraz
sposób zaprezentowania tak trudnych treści, w tak przystępny
sposób, spotkał się z olbrzymim uznaniem ze strony wszystkich
uczestników spotkania – przedstawicieli działów marketingu
i promocji jednostek akredytujących z całej Europy. Dominowała jednomyślność w ocenie, że ﬁlm jest ciekawy, utrzymuje
zainteresowanie od początku do końca i, co najważniejsze,
możliwym okazało się, w krótki i zrozumiały dla wszystkich
sposób, pokazanie systemu, który dla większości społeczeństwa
wydaje się trudny i zawiły. Uczestnicy spotkania poprosili PCA
o przesłanie ﬁlmu, w celu zaprezentowania go w swoich jednostkach, zamieszczenia linku na swoich stronach internetowych,
a także z myślą o wykorzystaniu go jako inspiracji do własnych
działań promocyjno-informacyjnych.

18

Film został także wyświetlony 23 listopada, podczas odbywającego się w Warszawie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego
EA. Tu także zebraliśmy wiele pochwał i gratulacji.
Ponieważ ﬁlm ma uniwersalny charakter, a jego celem jest
promocja całego systemu oceny zgodności, zachęcamy
naszych klientów do wykorzystywania go we własnych
działaniach promocyjnych.
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WSPÓŁPRODUKCJA PŁYTY CD: „21 KOLĘD Z AKREDYTACJĄ”

CHOINKOWY PREZENT
Kolędowaniem, ale nie takim tradycyjnym, lecz z „z akredytacją” postanowiliśmy zakończyć jubileuszowy rok 2011.
Z Polskim Radiem SA podpisaliśmy umowę o wspólnym wydaniu
płyty CD, a z maestro Tomaszem Radziwonowiczem uzgodniliśmy szczegóły doboru kolęd i pastorałek. Nieprzypadkowo
więc znalazła się na płycie – niezwykle popularna w Hiszpanii
– kolęda „Dzwony z Betlejem” i jako jedyna została zaśpiewana
nie po polsku, lecz w oryginalnym języku Cervantesa. Uważni
Czytelnicy „PCA INFO” bez trudu odgadną przyczynę.
Orkiestra „Sinfonia Viva”, pod batutą T. Radziwonowicza to
klasa sama w sobie – ma w kolekcji platynowe i złote płyty,
a zaproszeni do nagrania goście: mezzosopranistka Aneta
Łukaszewicz, pianista Karol Radziwonowicz, chór mieszany
i dziecięcy „ARTOS”, dają gwarancję najwyższego poziomu
wykonania wszystkich, oryginalnie zaaranżowanych przez
Maestro kolęd.

Chodziło nam o to, aby
w roku dziesiątych urodzin Polskiego Centrum Akr edy t acji,
słowo „akredytacja”
zabrzmiało wyjątkowo świątecznie, a kolędy z tej płyty były
słuchane (i śpiewane!)
przy Wigilijnym stole
w gronie rodzinnym, ale
również, by stały się elementem łączącym wielką rodzinę Systemu Oceny Zgodności
Płyta z kolędami – to choinkowy prezent od
PCA da wszystkich naszych Klientów.

ZMIANY W STRUKTURZE IAF MLA ORAZ ZASADACH STOSOWANIA ZNAKU IAF MLA

W związku z blisko dwuletnią dyskusją na forum IAF odnośnie
zakresu objętego IAF MLA, podjęta została decyzja o zmianie
podejścia do określania zakresów IAF MLA. Zmiana ta polega
na odejściu od określania zakresu według trzech obszarów
obejmujących certyﬁkację QMS, EMS i certyﬁkację wyrobów.
Nowa struktura IAF MLA, oparta na zasadzie pięciu poziomów,
została opisana w dokumencie IAF PR 4:2010 Struktura IAF
MLA i przyjęte dokumenty normatywne (Structure of IAF
MLA and Endorsed Normative Documents).
STRUKTURA IAF MLA
Poziom 1: ISO/IEC 17011, wymagania dla jednostki akredytującej;
Poziom 2: działalność akredytacyjna, w zakresie której jednostka
akredytująca jest kompetentna do prowadzenia akredytacji
według przyjętych przez IAF ogólnych dokumentów normatywnych, wymienionych w poziomie 3. Działalnością akredytacyjną
objętą IAF MLA jest: certyﬁkacja systemów zarządzania,
certyﬁkacja wyrobów oraz certyﬁkacja osób;
Poziom 3: przyjęte przez IAF ogólne dokumenty normatywne,
stosowane przez jednostki akredytujące do oceny kompetencji
jednostek oceniających zgodność (CAB), właściwe dla każdej
działalności akredytacyjnej, np. ISO/IEC 17021, ISO/IEC Guide
65 (identyczny z PN-EN 45011), ISO/IEC 17024;

Poziom 4: przyjęte przez IAF sektorowe, specyﬁczne dokumenty normatywne, które określają międzynarodowo uznane
zastosowanie ogólnych dokumentów normatywnych, przyjętych
na poziomie 3; dokumenty te są stosowane przez jednostki
akredytujące w połączeniu z ogólnymi dokumentami normatywnymi, wymienionymi na poziomie 3 do oceny kompetencji CAB
we właściwym sektorze, np. ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006;
Poziom 5: przyjęte przez IAF dokumenty normatywne, dotyczące oceny zgodności stosowane przez CAB np. ISO 9001,
ISO 14001.
Kombinacja działalności akredytacyjnej według poziomu 2 i odpowiedniego dokumentu normatywnego z poziomu 3, zwana
jest zakresem głównym IAF MLA. Atestacje przeprowadzane
przez CAB w zakresie głównym IAF MLA, są traktowane
jako jednakowo wiarygodne. Z kolei poziom 4 i 5 zwane są
podzakresami IAF MLA i atestacje przeprowadzane przez CAB
w ramach podzakresów, są uznawane za równorzędne. W celu
powoływania się na IAF MLA i wynikającą z niego równorzędność poszczególnych atestacji możliwe jest, że nie będzie
istniał dokument z poziomu 4 (jak na przykład dla certyﬁkacji
QMS), jednakże zawsze musi być przyjęty przez IAF dokument
na poziomie 5. Obecnie nie dla wszystkich zakresów głównych
IAF MLA został określony poziom 4 i 5.
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Od 2004 roku, tj. daty ustanowienia IAF MLA dla certyﬁkacji
wyrobów, traktowane było ono jako tzw. ramowe MLA oparte
na przewodniku ISO/IEC Guide 65 (identyczne z PN-EN 45011),
dla którego IAF nie przyjął żadnego z programów ani żadnych
norm dotyczących certyﬁkacji wyrobów. Mimo tak ramowego
podejścia do MLA w tym zakresie, IAF dopuszczał stosowanie
znaku IAF MLA na certyﬁkatach zgodności dla wyrobów, sugerując w ten sposób ich równorzędność. Z uwagi na fakt, że
w kontekście certyﬁkacji wyrobów takie zastosowanie znaku
IAF MLA wprowadzało w błąd zainteresowane strony odnośnie
znaczenia IAF MLA, podjęto decyzję o zmianie zasad stosowania znaku IAF MLA. Ustalenia te zostały zawarte w dokumencie IAF ML 2:2011 Ogólne zasady stosowania znaku IAF
MLA . Najbardziej znaczące zmiany odnoszą się do stosowania
znaku IAF MLA w zakresie certyﬁkacji wyrobów. IAF przyjęło
ogólną zasadę, że znak IAF MLA może być stosowany tylko na
akredytowanych certyﬁkatach, których zakres jest objęty podzakresem IAF MLA. W związku z tym, że na dzień dzisiejszy, dla
certyﬁkacji wyrobów nie ma ani programów, ani norm objętych

podzakresami IAF MLA, certyﬁkaty wydawane przez jednostki
certyﬁkujące wyroby nie mogą być opatrzone tym znakiem.
Biorąc pod uwagę znaczenie zmian w stosowaniu znaku IAF
MLA, ustalony został następujący okres przejściowy:
certyfikujące wyroby powinny bezzwłocznie
” Jednostki
zaprzestać stosowania znaku IAF MLA na certyﬁkatach

”
”

dla wyrobów.
Obowiązuje 1-roczny okres przejściowy, w celu umożliwienia jednostkom akredytujacym podpisania nowych umów
sublicencyjnych z jednostkami prowadzącymi certyﬁkację wyrobów.
Obowiązuje 4-letni okres przejściowy, w celu umożliwienia
jednostkom wycofanie certyﬁkatów dla wyrobów, na których
umieszczony jest znak IAF MLA.

O szczegółach wdrożenia nowych zasad stosowania znaku IAF MLA poinformujemy Państwa komunikatem.

SONDA REPORTERSKA – KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z AKREDYTACJI

Z okazji kończącego się roku obchodów 10-lecia działalności PCA, poprosiliśmy kilkunastu (spośród
ponad tysiąca) przedstawicieli naszych klientów o odpowiedź na pytanie: czy, i jakie korzyści mają
z faktu posiadania certyﬁkatu akredytacji PCA? Dziękujemy za wszystkie nadesłane odpowiedzi,
pierwsze cztery zamieszczamy w tym wydaniu „PCA Info”, pozostałe wydrukujemy w kolejnych numerach.
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Posiadanie przez laboratoria GIG
certyﬁkatu akredytacji jest elementem przewagi konkurencyjnej Instytutu i jest obiektywnym dowokierownik Zespołu
Laboratoriów Badem na to, że laboratoria te
dawczych i Wzordziałają zgodnie z najlepszą prakcujących Głównego
tyką, co pozwala im wygrywać
Instytutu Górnictwa
w tych przetargach krajowych
i międzynarodowych, w których kompetencje laboratorium,
a nie cena usługi stanowi podstawowe kryterium oceny dostawców. Spełnienie wymagań jednostki akredytującej wiąże
się bowiem z określonymi kosztami związanymi ze stałym
podnoszeniem kwaliﬁkacji przez pracowników laboratoriów
akredytowanych, nadzorem metrologicznym nad wyposażeniem
pomiarowym i badawczym oraz rozwojem tego wyposażenia.
Jednak w efekcie tych działań, klienci zlecający wykonanie
badań lub wzorcowań akredytowanym laboratoriom GIG mają
zaufanie do jakości wykonanych usług, wiarygodności wyników
i kompetencji personelu.
Status laboratorium akredytowanego przez Polskie Centrum
Akredytacji umożliwia laboratoriom GIG działanie w tych
obszarach, w których akredytacja jest wymaganiem prawnym
(wykonywanie badań środowiska pracy, wykonywania pomiarów
wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska), odgrywa również istotną rolę w działalności Jednostki
Notyﬁkowanej, której status posiada GIG.
Ponadto posiadanie certyﬁkatu akredytacji PCA przez Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz
Eksplozymetrii było podstawą do starania się tego Laboratorium
o uzyskanie certyﬁkatu IECEx, przyznawanego przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną IEC. W 2010 roku Główny
Instytut Górnictwa uzyskał uprawnienia jednostki certyﬁkującej i badawczej w ramach schematu IECEx. Wdrożony w GIG
schemat certyﬁkacji IECEx oparty jest na akredytowanym
Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych
oraz Eksplozymetrii.
1. Większy prestiż przedsiębiorstwa
(dla laboratorium, ale także dla
Mariusz Mrowiec
jego części produkcyjno-handlokierownik
wej).
Laboratorium
2. Większa wiarygodność wyników
Pomiarów
wzorcowania (system zarządzania
Temperatury CZAHPOMIAR Sp. z o.o.
jakością, porównania międzylaboratoryjne).
3. Praca zgodna ze światowym standardem (wzorcowania dla
klientów zagranicznych).
4. Motywacja do dalszego doskonalenia (personel, wyposażenie).
Łatwiejszy dostęp do dotacji unijnych.
5. Spełnienie wymagań klientów (konieczność wzorcowania
w laboratoriach akredytowanych).
Akredytacja Laboratorium Pomiarowego RADWAG, to przede
Andrzej Hantz
wszystkim potwierdzenie przez
kierownik
niezależną jednostkę, jaką w PolLaboratorium
sce jest Polskie Centrum AkredyPomiarowego
tacji, naszych kompetencji w zaRADWAG
kresie wzorcowania przyrządów
Prof. dr hab. inż.
Jan Wachowicz

pomiarowych. Utrzymywanie zgodności systemu zarządzania z normą PN ISO/IEC 17025 wymaga ciągłego doskonalenia, co z kolei wpływa na sprawne zarządzanie laboratorium i spełnianie metrologicznych oczekiwań klientów.
Ponieważ jesteśmy również producentem przyrządów pomiarowych, akredytacja naszego Laboratorium przez jednostkę, która jest sygnatariuszem międzynarodowych porozumień, pozwala nam dostarczać wzorcowane przyrządy
pomiarowe, z uznawanym przez inne kraje świadectwem
wzorcowania. Działalność na krajowym i międzynarodowym
rynku usług laboratoryjnych daje wymierne korzyści ﬁ nansowe tylko wtedy, kiedy laboratorium ma potwierdzone
kompetencje. Usługą jest wyznaczenie charakterystyk metrologicznych oraz zapewnienie spójności pomiarowej, dlatego wybór dostawcy ma istotny wpływ na wyniki pomiarów
wykonywanych przez klienta. Akredytacja jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na dobre wyniki marketingowe. Klienci na całym świecie chcą korzystać z kompetentnych
dostawców, dlatego korzystają z usług laboratoriów akredytowanych.
Certyﬁkat akredytacji laboratorium wzorcującego będącego
w strukturach ﬁrmy produkującej przyrządy pomiarowe jest
również wizytówką całej organizacji.
Posiadanie przez Laboratorium
Aparatury Pomiarowej Instytutu
Energetyki certyﬁkatu akredytacji
kierownik
AP013 jest potwierdzeniem posiaLaboratorium
danych kompetencji technicznych,
Aparatury
jak również jest ważnym elemenPomiarowej
Instytutu Energetyki
tem prestiżowym.
Funkcjonujący od ponad 11 lat system zarządzania pozwolił jednoznacznie wskazać miejsce laboratorium w strukturze Instytutu Energetyki, a wysoka jakość
świadczonych usług jest doceniana przez naszych klientów.
Posiadanie akredytacji stymuluje rozwój jednostki poprzez
określanie celów i działań doskonalących na corocznych przeglądach zarządzania, mobilizuje personel do utrzymania wysokich
kwaliﬁkacji zawodowych i do solidnego wykonywana swoich
obowiązków. Pracownicy laboratorium mają świadomość, iż
każdy element pracy, a tym samym element funkcjonującego
systemu zarządzania, zostanie oceniony przez przedstawicieli
jednostki akredytującej PCA.
Coroczna ocena kompetencji technicznych pozwala weryﬁkować
metody wzorcowań oraz opracowane budżety niepewności.
Wskazuje kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin. Coraz
częściej staje się regułą, iż klienci szukają dostawców o potwierdzonych kompetencjach i tylko takim zlecą usługę.
Oczywiście, posiadanie akredytacji są to też koszty, ale w ocenie ponad 11 letniego okresu posiadania certyﬁkatu przez
Laboratorium Aparatury Pomiarowej IEn można jednoznacznie stwierdzić, iż korzyści są większe, niż koszty
jej utrzymania.
Roman Witkowski
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SZKOLENIA I SPOTKANIA W 2012 ROKU

Harmonogram szkoleń na 2012 r. zostanie opracowany na podstawie ankiety, umieszczonej na stronie internetowej Polskiego
Centrum Akredytacji, dotyczącej zapotrzebowania klientów
na szkolenia otwarte. Wyniki ankiet ostatecznie zadecydują
o liczbie prognozowanych szkoleń.
PCA przewiduje utrzymanie szkoleń cieszących się największym
zainteresowaniem, takich jak:
System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika ds.
jakości i kierownictwa technicznego. (PD–1) – 6 terminów
w skali roku.
Audit wewnętrzny w laboratorium. (PD–2) – 4 terminy.
System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika
ds. jakości i kierownictwa technicznego. Audit wewnętrzny
w laboratorium. (PD–12) – 6 terminów.
Doskonalenie system zarządzania w jednostce certyﬁkującej
wyroby wg normy PN–EN 45011:2000. (PD–6) – 2 terminy.
Doskonalenie systemu zarządzania w jednostce certyﬁ kującej systemy zarządzania wg normy PN–EN ISO/IEC
17021:2011. (PD–11) – 1 termin (II poł. roku).
Droga do akredytacji PCA. Podstawowe elementy oceny
PCA. Procedura akredytacji. (PD–3) – 2 terminy.
Szkolenie dla auditorów PCA prowadzących ocenę wg normy
PN–EN ISO/IEC 17025. (PD–7) – 1 termin (II poł. roku).
Szkolenie dla auditorów wiodących PCA. (PD–9) – 1 termin
(II poł. roku).

”
”
”
”
”
”
”
”

Nowe szkolenia, wprowadzone w 2011 r., tj.:
Zadania Najwyższego Kierownictwa organizacji, w których
działają laboratoria spełniające wymagania PN–EN ISO/
IEC 17025.
Metrologia – podstawy teoretyczne. Teoria pomiaru i opracowania wyników pomiarów.
Metrologia – nadzorowanie wyposażenia pomiarowego w laboratoriach.

”
”
”

W przypadku spotkań z przedstawicielami akredytowanych
laboratoriów badawczych, PCA jest w trakcie analizy uwag
zgłoszonych przez uczestników spotkań w 2011 r. Ma to na
celu opracowanie takiej koncepcji przyszłych spotkań, aby
w jak największym stopniu spełniły oczekiwania klientów PCA,
zarówno pod kątem programowym, jaki i organizacyjnym.
Dodatkowo, PCA planuje organizację spotkań z przedstawicielami akredytowanych:
certyﬁkujących rolnictwo ekologiczne – 1 spotkanie
” jednostek
w I kwartale 2012 r.;
certyﬁkujących systemy – 1 spotkanie w II poł. roku;
” jednostek
jednostek inspekcyjnych – 1 spotkanie w I poł. roku;
” weryﬁkatorów raportów GHG – 1 spotkanie w I kwar” tale roku.

PERSONEL STAŁY PCA
W drugiej połowie 2011 r. w Polskim Centrum Akredytacji zatrudniono 3 osoby:
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Dział

Imię i nazwisko

do Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych

mgr inż. Pawła Tomczyka, absolwenta Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – Wibroakustyka i Inżynieria Dźwięku. Doświadczenie zawodowe zdobył
w Pracowni Metod Pomiarów i Obliczeń Akustycznych jako kierownik, a także w Instytucie
Techniki Budowlanej

do Działu Organizacyjno-Technicznego

mgr Elżbietę Polkowską, absolwentkę Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Wydziału
Rolniczego, Kierunek Biologia. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Wojewódzkim Inspektoracie
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, pracując w akredytowanym laboratorium i pełniąc
funkcję kierownika ds. jakości

do Działu Organizacyjno-Technicznego

inż. Wojciecha Zwierzyńskiego, absolwenta Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.
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AKREDYTACJA W LICZBACH

Na dzień 09 grudnia 2011 roku zarejestrowanych było 1344 akredytowanych jednostek oceniających zgodność.
W okresie od 2 stycznia do 9 grudnia 2011 r., PCA udzieliło
77 nowych akredytacji (w tym: 62 dla laboratoriów badawczych,
4 dla laboratoriów wzorcujących, 1 dla laboratorium medycznego, 2 dla jednostek certyﬁkujących systemy zarządzania, 1 dla
jednostki certyﬁkującej osoby, 6 dla jednostek certyﬁkujących
wyroby, 1 dla weryﬁkatora GHG), w następujących zakresach:

”

laboratoria badawcze: badania akustyczne i hałasu – w tym
hałasu spowodowanego przez drgania, badania chemiczne,
analityka chemiczna, badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne), badania mechaniczne,
badania metalograﬁczne, badania mikrobiologiczne, badania
ogniowe, badania właściwości ﬁzycznych, pobieranie próbek;

wzorcujące: wielkości elektryczne DC i m.cz.
” laboratoium
(energia); wielkości geometryczne (długość, kąt, geometria
powierzchni, pomiary współrzędnościowe), masa (wagi),
materiały odniesienia (gazowe);
medyczne: badania kliniczne medyczne obiek” laboratorium
tów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań;

” jednostki certyﬁkujące systemy zarządzania: QMS, PEFC;
certyﬁkująca osoby: spawacze, operatorzy urzą” jednostka
dzeń spawalniczych, nastawiacze zgrzewania oporowego,
zaplatacz, zalewacze stożków;
certyﬁkujące wyroby: certyﬁkacja wyrobów, opi” jednostki
niowanie danych do świadectw pochodzenia z kogeneracji,
zakładowa kontrola produkcji, certyﬁkacja wyrobów budowlanych na certyﬁkat zgodności;
kator GHG w sektorach: działalność energetyczna,
” weryﬁ
hutnictwo żelaza i stali, przemysł mineralny.
Jednocześnie, w tym samym okresie, cofnięto 14 akredytacji dla
laboratoriów badawczych, 2 dla laboratoriów wzorcujących oraz
1 dla jednostki certyﬁkującej wyroby. Wygasły 2 akredytacje
dla weryﬁkatorów EMAS i 2 dla laboratoriów badawczych.
Zawieszono 3 akredytacje dla laboratoriów badawczych,
1 dla laboratorium wzorcującego oraz 1 dla organizatora
badań biegłości.
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