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List Dyrektora –
Czekanie
na przełom

Przed napisaniem tego tekstu zajrzałem do naszego elektronicznego archiwum z wydaniami „PCA Info”. Znalazłem
w nim ostanie ubiegłoroczne wydanie. Chciałem przypomnieć sobie, w jakim nastroju, jako szef PCA, żegnałem
rok 2012 i z jakimi nadziejami wchodziłem w rok, który właśnie się kończy. Doświadczyłem klasycznego déjā vu, czyli
- kolokwialnie mówiąc - powtórki z przeszłości.
Swój list do Czytelników zatytułowałem „Czekając na lepsze czasy” i zakończyłem słowami: „Z nadzieją wyglądać
więc będziemy lepszych czasów: dla akredytowanych jednostek oceniających zgodność i dla PCA. Może nadejdą
wcześniej – już w przyszłym, 2013 roku?”. Prawdę mówiąc
powtórzyłbym słowo w słowo, zmieniając tylko „3” na „4”
w numeracji lat.
Dla gospodarki – jak wynika z danych Głównego Urzędu
Statystycznego dotyczących wzrosty PKB, podanych 14
listopada br. – lepsze czasy już nadeszły, cytuję: „w trzecim kwartale tego roku polska gospodarka rozwijała się
tempie 1,9% licząc rok do roku”. Komentując ten, lepszy
od spodziewanego, wynik wzrostu PKB, analitycy podkreślali, że ożywienie gospodarcze stało się rzeczywistością
i z kwartału na kwartał PKB powinien rosnąć. Byli również zgodni w opiniach, że głównym motorem napędowym
gospodarki polskiej jest eksport - zarówno towarów, jak
i usług. Naszym producentom oraz firmom świadczącym
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mie 2010 roku fundusz płac, ale również zamrożoną liczbę
etatów. Mimo trudności gospodarczych – od kilku lat ilość
akredytowanych podmiotów rośnie. Obciążenie pracowników
dodatkowymi obowiązkami (bez możliwości podniesienia im
pensji) zbliża się do wielkości krytycznej.

nawet gdybyśmy nie zwiększyli swojego zakresu działania, a
przecież powstało wiele nowych programów akredytacji. Obciążenia pracowników PCA nie da się długo utrzymywać na
obecnym poziomie. Dlatego i oni, i ja – ciągle czekamy na lepsze czasy.

Ilość aktywnych akredytacji na koniec 2013 roku zamknie się
liczbą 1440. Dla porównania – w 2010 roku było tylko 1280.
Wzrost liczby podmiotów akredytowanych pociąga za sobą
konieczność dokonywania znacznie większej ilości ocen i
obserwacji – zbliżamy się do 2 tysięcy rocznie, gdy w 2010 r.,
było ich 1500. W przyszłym roku, w którym czekają nas nowe
wyzwania, bardzo trudne, wręcz praktycznie niemożliwe,
będzie utrzymanie dotychczasowej jakości obsługi klientów.
Przy wzroście liczby wniosków o akredytację (średnio ok. 100
w skali roku), powinniśmy corocznie zwiększać zatrudnienie
o 2-3 osoby, aby na tym samym poziomie swiadczyć usługi,

Oby przyszły, 2014 rok, był wreszcie przełomowy - zarówno
dla polskiej gospodarki, jak i dla wspierających ją, akredytowanych jednostek oceniających zgodność i PCA.

dr inż. Eugeniusz W. Roguski
Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji

usługi należą się słowa najwyższego uznania. Ale i Polskie Centrum Akredytacji oraz akredytowane przez nas
jednostki oceny zgodności przyczyniły się do tego pozytywnego trendu.
PCA - jako sygnatariusz wielostronnych porozumień międzynarodowych (EA MLA, IAF MLA, ILAC MRA) ma swój
udział w tym, że eksporterzy nie natrafiają na bariery
utrudniające im funkcjonowanie na światowych rynkach.
Porozumienia potwierdzają wzajemne zaufanie i akceptację akredytowanych wyników certyfikacji, inspekcji, wzorcowań i badań. Likwidują tym samym konieczność wielokrotnego powtarzania procesów certyfikacji dostawców
wyrobów lub usług we wszystkich krajach, które podpisały
porozumienia i powodują, że towary i usługi mogą swobodnie przekraczać granice na całym świecie.
Sygnalizowałem również w ubiegłorocznym liście, że „gospodarka wychodząca z kryzysu wymagać będzie od wszystkich
jednostek systemu oceny zgodności, a zwłaszcza od PCA,
zwiększenia skuteczności działania i szybszego likwidowania
wszelkich barier w dostępie do rynków: europejskiego i światowego”. W najbliższym czasie czeka polską gospodarkę konieczność implementacji 9 dyrektyw unijnych, do których PCA
będzie musiało przygotować 9 programów akredytacyjnych.
Musimy podołać temu zadaniu bez możliwości zatrudnienia
nowych pracowników. PCA ma nie tylko zamrożony na pozio-
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2
Porozumienie
pomiędzy PCA
i Urzędem Transportu
Kolejowego
Interoperacyjność
sytemu kolei
4 lipca 2013 r., Jakub Majewski, V-ce Prezes ds. Regulacji Rynku Urzędu Transportu Kolejowego, w imieniu Prezesa UTK Krzysztofa Dyla i Eugeniusz W. Roguski, Dyrektor
Polskiego Centrum Akredytacji, podpisali „Porozumienie
o współpracy w zakresie oceny i nadzoru nad podmiotami
akredytowanymi dla celów autoryzacji i notyfikacji do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie
interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie”.

66

Strony Porozumienia zobowiązały się do wymiany informacji
dotyczących podmiotów ubiegających się o akredytację lub
akredytowanych dla celów autoryzacji i notyfikacji do dyrektywy 2008/57/WE. Zgodnie z postanowieniami niniejszego porozumienia, UTK zapewni ekspertom PCA dostęp do projektów polskich i wspólnotowych aktów prawnych dotyczących
interoperacyjności kolei, natomiast PCA umożliwi Prezesowi
UTK lub upoważnionym przez niego osobom, zapoznanie się
z odpowiednimi projektami krajowych i unijnych wymagań
akredytacyjnych. Porozumienie zakłada również wzajemną wymianę wiedzy specjalistycznej, niezbędnej do oceny
podmiotów wnioskujących o akredytację w celu autoryzacji
i notyfikacji do dyrektywy 2008/57/WE. Obie instytucje zobowiązały się do przekazywania sobie wyników ocen, kontroli
i inspekcji, dokonywanych przez nie w jednostkach ubiegających się o akredytację oraz już akredytowanych i notyfikowanych - jednak z zastrzeżeniem dotyczącym danych stanowiących tajemnice prawnie chronione.
Żeby właściwie zrozumieć istotę i znaczenie porozumienia
zawartego pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji i Urzędem
Transportu Kolejowego, należy krótko przybliżyć pojęcia interoperacyjności oraz autoryzacji do celów notyfikacji.
Zgodnie z dyrektywą 2008/57/WE interoperacyjność oznacza
zdolność systemu kolei we Wspólnocie do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego przejazdu pociągów spełniających wymagany stopień wydajności tych linii. Zdolność ta zależy od warunków prawnych, technicznych oraz operacyjnych,
które muszą być spełnione.
W praktyce oznacza to, że interoperacyjny tabor może poruszać się po interoperacyjnej infrastrukturze kolejowej i przemieszczać pomiędzy sieciami kolejowymi poszczególnych
państw (zarządców infrastruktury):
• bez konieczności zatrzymywania się składów pasażerskich i towarowych na granicach państw,
• bez konieczności wymiany lokomotyw na granicach,
• bez konieczności zmiany maszynistów na granicach
oraz
• bez potrzeby wykonywania przez maszynistów jakichkolwiek czynności technicznych, specyficznych dla danej infrastruktury.

jowego, w drodze decyzji administracyjnej dokonuje autoryzacji jednostek ubiegających się o notyfikację w tym
obszarze. Jednym z podstawowych warunków ubiegania
się o autoryzację przez jednostki certyfikujące oraz laboratoria, jest uzyskanie akredytacji.
Dzięki współpracy Polskiego Centrum Akredytacji z Ministerstwem Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej oraz Urzędem Transportu Kolejowego, powstał
dokument DAN-02 „Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei
we Wspólnocie”. W dokumencie podane są szczegółowe
wymagania akredytacyjne, które powinny spełnić jednostki certyfikujące lub laboratoria badawcze, ubiegające się
o akredytację w zakresie oceny podsystemów interoperacyjności systemu kolei do celów autoryzacji i notyfikacji do
dyrektywy 2008/57/WE. Dokument został zaakceptowany
przez Prezesa UTK i zatwierdzony przez Dyrektora PCA.
W dniu 26 lipca 2013 r., opublikowany został komunikat nr
129, informujący o rozpoczęciu przyjmowania wniosków
o udzielenie akredytacji w tym obszarze.

Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło dwa specjalistyczne szkolenia, w których wzięli udział eksperci UTK oraz
auditorzy PCA. Podczas szkoleń omawiano szczegółowo
aspekty interoperacyjności kolei we Wspólnocie w świetle
dyrektywy 2008/57/WE, w tym m.in: zasady implementacji
dyrektyw nowego i globalnego podejścia w transporcie kolejowym, standaryzację i wymagania prawne oraz ewolucję
dyrektywy o interoperacyjności, moduły oceny zgodności
składników podsystemów interoperacyjności systemu kolei
oraz wymagania dokumentu DAN-02.

Problematyka wspólnego systemu kolei w Unii Europejskiej jest przedmiotem spójnego podejścia i od wielu lat
jest dość konsekwentnie realizowana przez kolejne prezydencje Wspólnoty. Aby zapewnić zgodność systemu kolei, konieczna jest ocena podsystemów, dokonana przez
jednostkę notyfikowaną. Prezes Urzędu Transportu Kole-
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Akredytacja do celów
notyfikacji – polityka
DA-11

Przyjęte w 2008 r. nowe ramy prawne (NLF), określone
rozporządzeniem Parlamentu i Rady (WE) nr 765/2008,
oraz decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
768/2008, mają m.in. na celu zwiększenie zaufania do unijnego systemu oceny zgodności, poprzez bardziej przejrzysty system zasad i wymagań dla notyfikowanych jednostek
oceniających zgodność. Ramy te przewidują wykorzystanie
akredytacji jako narzędzia wspierającego działania organu
notyfikującego. Intencję taką wyrażono w art. R22 decyzji
nr 768/2008, wskazując że certyfikat akredytacji przedkładany przez jednostki oceniające zgodność organowi
notyfikującemu stanowi potwierdzenie, że dana jednostka
spełnia wymagania ustanowione w art. R17. Przyjęte na
poziomie europejskim rozwiązanie wprowadziła w Polsce
ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002
r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.).
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Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania prawne,
PCA opracowało dokument DA-11 „Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji”. Dokument DA-11 ma na celu określenie polityki PCA w zakresie
akredytacji jednostek oceniających zgodność, działających
jako jednostki notyfikowane, realizujące zadania wynikające ze wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego. Dokument DA-11 został opracowany w uzgodnieniu
z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Urzędem Transportu
Kolejowego oraz Radą ds. Akredytacji.

procesów realizowanych dotychczas w PCA, nacisk został
położony na komunikację PCA z organami autoryzującymi, począwszy od przyjęcia w PCA wniosku o akredytację
oraz na kolejnych etapach postępowania. Przedstawiciele
organu autoryzującego będą mogli wziąć udział w ocenach
jako członkowie zespołów oceniających, w charakterze
ekspertów lub obserwatorów. Ponadto PCA, na wniosek organu autoryzującego i po uprzednim zawiadomieniu Klienta
PCA, będzie przekazywać informacje o wynikach ocen przeprowadzonych dla potrzeb notyfikacji, w odniesieniu do zakresu wnioskowanej lub udzielonej akredytacji.

Akredytacja, realizowana przez PCA na zasadach opisanych
w opublikowanej polityce, ma na celu zbudowanie zaufania
organów autoryzujących / notyfikujących w Polsce, odnośnie kompetencji technicznych jednostek wykonujących
działania jako jednostki notyfikowane, jak również co do
tego, czy właściwe wymagania wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego zostały spełnione.

Jednostki oceniające zgodność mogą wnioskować o akredytację dla potrzeb notyfikacji, w zakresie wyrobów objętych
dyrektywami Nowego Podejścia i innymi aktami wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego (21 dyrektyw oraz
CPR). W tym celu opublikowane zostały formularze zawierające informacje, jakie jednostka oceniająca zgodność
musi dostarczyć do PCA:

Biorąc pod uwagę fakt, że wdrożenie na szczeblu krajowym
przepisów wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego, może wymagać bardziej szczegółowych wyjaśnień,
w dokumencie DA-11 przyjęto również, że PCA – w miarę
potrzeb – może opracować, w porozumieniu z właściwym
organem autoryzującym, specyficzne programy akredytacji
(dokumenty serii DAN), w odniesieniu do poszczególnych
systemów sektorowych, określonych we wspólnotowym
prawodawstwie harmonizacyjnym. Dotychczas opublikowanymi programami sektorowymi w obszarze notyfikacji są:
dokument DAN-01 dot. CPR oraz dokument DAN-02 dot.
interoperacyjności kolei.
Dokument DA-11 określa również zasady prowadzenia procesów akredytacji oraz sprawowania nadzoru nad podmiotami akredytowami do celów notyfikacji. W odróżnieniu od

• FA-138 Załącznik do wniosku jednostki oceniającej zgodność o akredytację do celów notyfikacji (w przypadku CPR
stosuje się formularz FAN-01);
• FA-137 Arkusz oceny jednostki oceniającej zgodność do
celów notyfikacji.
W 2013 r. PCA udzieliło akredytacji dla celów notyfikacji
w zakresie:
- CPR wyroby budowlane - 16 JCW oraz 15 LB
- 2000/14/WE emisja hałasu do środowiska – 4 JCW
- 93/15/EWG materiały wybuchowe do użytku cywilnego – 2 JCW
- 2007/23/WE wyroby pirotechniczne – 2 JCW
- 96/98/EWG wyposażenie morskie – 2 JCW
Obecnie przyjmowane są kolejne wnioski, których procesy są w toku.
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• wzorcowania wewnętrzne;
• analiza ryzyka związanego z zastosowaniem w metodzie
badawczej urządzenia pomiarowego bez ważnego wzorcowania;
• polityka ILAC dotycząca spójności pomiarowej wyników
pomiarów – ILAC-P10:01/2013;
• zapewnienie spójności pomiarowej w ramach metod badawczych.

Spotkania z klientami /
konferencje z udziałem
przedstawicieli PCA

Drugi wykład T. Matrasa poświęcony był zasadom wyboru i stosowania przez laboratoria metod badawczych
oraz dokumentowania wyników badań w sprawozdaniach.
Omówił w nim:.
• różnice pomiędzy metodami znormalizowanymi i metodami własnymi (w tym stosowanie norm w językach obcych);
• odstępstwa od metod badawczych i zarządzanie w laboratorium odstępstwami;
• rolę i funkcje sprawozdania z badań – jako dokumentu
prezentującego wyniki badania i informacje związane
(uwzględniające dane dot. pobierania próbek), w tym
sprawozdania uproszczone i opracowywane w wersji
elektronicznej;
• stosowanie metod badawczych w ramach elastycznego
zakresu akredytacji laboratorium oraz zasady zarządzania elastycznym zakresem akredytacji.

Spotkanie
z przedstawicielami
akredytowanych
laboratoriów
badawczych
W sali konferencyjnej warszawskiego Tower-Service z udziałem 249 osób z całej Polski - odbyło się 21 października br., drugie w tym roku, branżowe spotkanie
specjalistów Polskiego Centrum Akredytacji z przedstawicielami akredytowanych przez PCA laboratoriów badawczych. Tym razem były to laboratoria wykonujące badania:
chemiczne, mikrobiologiczne, sensoryczne oraz właściwości fizycznych, a także zajmujące się pobieraniem próbek wyrobów konsumpcyjnych – w tym żywności.
Spotkanie otworzył Tadeusz Matras, kierownik Działu
Akredytacji Laboratoriów Badawczych (AB), który przywitał uczestników i przedstawił jego zarys tematyczny oraz
cele. Pierwszy zaprezentowany przez niego wykład nosił
tytuł: „Znowelizowane kryteria oceny kompetencji laboratoriów badawczych”, w którym omówił zmiany w dokumentach PCA, dotyczące:
• dokumentów akredytacyjnych i zasad powoływania się na
posiadaną akredytację;
• postępowania przy łączeniu ocen planowych z wnioskowanymi zmianami zakresu akredytacji;
• przeniesienia akredytacji z uwzględnieniem zmian lokalizacji działalności technicznej;
• niezgodności i trybu realizacji działań korygujących;
• autoryzacji sprawozdań z badań;
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• ceny bezstronności i niezależności z uwzględnieniem
właściwej interpretacji klienta laboratorium.
Katarzyna Szymańska, asystentka ds. procesu w Zespole
AB-F (Zespół ds. Badań Żywności, Wody Pitnej, Bezpieczeństwa Zdrowia i Bezpieczeństwa Ogólnego), przedstawiła zmiany w znowelizowanym dokumencie DA-05,
obejmujące:
• podstawowe pojęcia stosowane w działalności związanej
z badaniami biegłości (PT);
• cel, rola i funkcje uczestnictwa laboratorium w PT;
• planowanie i wybór programów PT. Ocena jakości i miarodajności porównań międzylaboratoryjnych;
• analiza wyników uczestnictwa i informowanie PCA;
• wykorzystanie przez PCA wyników uczestnictwa laboratoriów w PT w planowaniu oraz ustalaniu zakresów ocen;
• zasady uczestnictwa laboratoriów w międzynarodowych
programach PT.
Z kolei Kamila Skrzypczak-Zbiciak, kierownik Zespołu
AB-F, zaprezentowała znowelizowany dokument DA-06.
Poniżej główne tezy jej wystąpienia:
• spójność pomiarowa. Terminologia – PKN-ISO/IEC Guide
99:2010;
• wzorcowania a sprawdzanie okresowe urządzeń pomiarowych;

Hanna Tugi, zastępca kierownika Działu AB, w swojej prezentacji zatytułowanej: „Ocena kompetencji do realizacji
badań w obszarach regulowanych prawnie”, omówiła następujące zagadnienia:
• obszar regulowany a obszar dobrowolny;
• metody badań w obszarze regulowanym, modyfikacja
metod wskazanych w aktach prawnych;
• proces realizacji badania wykonywanego dla potrzeb
związanych z obszarem regulowanym (współpraca
z klientem);
• przydatność wyniku badania do zastosowania zgodnie
z przeznaczeniem;
• ocena zgodności z wymaganiami a formułowanie opinii
i interpretacji;
• informacje w sprawozdaniu z badań istotne dla interpretacji i wykorzystania wyniku badania.

i personelu, z którym zawarto umowę tymczasową;
• system upoważnień personelu laboratoriów. Kryteria i sposób nadzorowania kompetencji personelu z uwzględnieniem informowania PCA o zmianach osób autoryzujących
sprawozdania;
• przygotowanie laboratorium do oceny - prezentowanie
badań i pobieranie próbek.
Opisem kompetencji laboratoriów, prezentowanych w zakresach akredytacji, do badań i pobierania próbek zajęła
się w swoim drugim wykładzie K. Skrzypczak-Zbiciak.
Oto jego główne tezy:
• identyfikacja podmiotu i laboratorium w zakresach akredytacji (powiązanie z certyfikatem akredytacji i dokumentami określającymi status prawny organizacji i/lub
laboratorium);
• identyfikacja dziedzin badań i obiektów na pierwszej
stronie zakresu akredytacji;
• szczegółowy opis kompetencji technicznych w zakresie
akredytacji;
• standaryzacja opisu kompetencji technicznych – matryca kompetencji laboratoriów opracowana w PCA.
Po dwóch pierwszych wystąpieniach, uczestnicy spotkania mogli wysłuchać kolejnej prezentacji lub skorzystać z możliwości bezpośredniej rozmowy z ekspertami
z Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych PCA, zadawania im pytań oraz przedyskutowania z nimi zagadnień systemu zarządzania i kompetencji laboratoriów w ramach trzech stanowisk problemowych:
• Metody badawcze. Kompetencje do realizacji metod badań chemicznych i właściwości fizycznych oraz pobierania próbek wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych
do badań – w tym żywności (Kamila Skrzypczak-Zbiciak,
Aneta Suchocka, Katarzyna Kalinowska).
• Badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne (Katarzyna Szymańska, Elżbieta Polkowska, Hanna Tugi).
• Spójność pomiarowa i szacowanie niepewności pomiarów w metodach badawczych (Maria Szafran).
Materiały ze spotkania dostępne są na stronie internetowej
PCA.

Natomiast Aneta Suchocka, asystent ds. procesu w Zespole AB-F, w wykładzie zatytułowanym: „Możliwości techniczne – siły i środki laboratorium”, skoncentrowała się na
istotnych elementach systemu zarządzania, decydujących
o wykazaniu przez laboratorium kompetencji, w tym:
• wykorzystanie w akredytowanych badaniach wyposażenia nie będącego własnością laboratorium oraz kwestiach dotyczących personelu zatrudnionego na stałe
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realizacji metod znormalizowanych, podkreślając różnice dotyczące celów tych działań oraz oczekiwane efekty
przeprowadzonych czynności. Osobnym zagadnieniem
poruszonym w wystąpieniu były elementy zapewnienia
jakości wyników pomiarów – jako następstwo prawidłowości nadzorowania wyposażenia pomiarowego, w
szczególności w odniesieniu do jego roli w procesie pomiarowym i związanego z tym zapewnienia spójności pomiarów, poprzez jego okresowe wzorcowania. Wskazano
także rolę prawidłowego opracowania programu sprawdzeń okresowych, potwierdzających aktualność statu-

Spotkanie
z przedstawicielami
rumuńskiej administracji
(akredytacja jednostek
certyfikujących w obszarze
rolnictwa ekologicznego)

Spotkanie Klubu POLLAB
XIX Sympozjum Klubu POLLAB zorganizowane zostało
tradycyjnie w dwóch terminach i różnych lokalizacjach,
umożliwiających uczestnictwo przedstawicielom laboratoriów z terenu całej Polski. Pierwsze spotkanie odbyło
się w dniach 13 – 15 maja 2013 w Kołobrzegu, natomiast
druga sesja odbyła się 23 – 25 września 2013 r., w Kudowie
Zdroju.
Tematem tegorocznego Sympozjum było „Zarządzanie
wynikami pomiarów w laboratorium badawczym i wzorcującym”. Temat zarządzania jakością wyników pomiarów
rozpatrywany był w bardzo szerokim spektrum zagadnień
- zarówno jako zapewnienie jakości wyników badań i wzorcowań, wynikające z wymagań pkt. 5.9 normy PN-EN ISO/
IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, jak również
w kontekście szacowania niepewności pomiarów, walidacji i rewalidacji procedur pomiarowych, uczestnictwa
w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych oraz wykorzystywania analiz statystycznych w procesie zarządzania jakością w laboratorium.
Polskie Centrum Akredytacji reprezentowane było na
obu spotkaniach przez przedstawicieli Działu Akredyta-
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su wzorcowania i ich rolę w zapewnieniu prawidłowego
funkcjonowania nadzoru nad wyposażeniem. W wystąpieniu przedstawiciel PCA zasygnalizował zmiany wprowadzone w dokumencie ILAC-P10:01/2013 „Polityka ILAC
dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów”
i dokumencie ILAC-P14:01/2013 „Polityka ILAC dotycząca
niepewności pomiaru przy wzorcowaniu”, w odniesieniu
do ich poprzednich wydań. Poinformowano uczestników
Sympozjum o wpływie tych zmian na przygotowywaną
w PCA nowelizację dokumentu DA-06 „Polityka dotycząca
zapewnienia spójności pomiarowej”.

cji Laboratoriów Badawczych. Referat „Wyniki pomiarów
w działalności zasadniczej laboratorium – zapewnienie
jakości”, wygłoszony przez przedstawiciela PCA, poruszał
szereg aspektów działalności technicznej laboratorium,
wpływających na ogólnie pojętą jakość wyników badań,
i wzorcowań. Zwrócono uwagę m.in. na prawidłowość stosowania terminów metrologicznych wynikających z aktualnego wydania dokumentu PKN-ISO/IEC Guide 99:2010
„Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe
i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)” oraz znaczenie tego faktu dla właściwej prezentacji i odbioru wyników
usługi laboratorium. Podkreślono także znaczenie właściwego użycia pojęć związanych z funkcjonowaniem metrologii w praktycznej działalności laboratorium, głównie
w odniesieniu do użytkowania i nadzorowania przyrządów
pomiarowych oraz zapewnienia spójności pomiarów realizowanych zarówno w laboratoriach wzorcujących, jak również w laboratoriach badawczych.
Biorąc pod uwagę problemy pojawiające się w trakcie
ocen prowadzonych przez PCA w ramach procesów akredytacji i nadzorów, w referacie poruszono zagadnienia
walidacji metod własnych, stosowanych przez laboratorium, jak również sprawdzenia i potwierdzenia możliwości

9 października 2013 r., w Krakowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami rumuńskiej administracji państwowej, zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, będące częścią wizyty studyjnej delegacji rumuńskiej w Polsce, której celem była wymiana
doświadczeń odnośnie systemu kontroli i certyfikacji
w rolnictwie ekologicznym. PCA zostało poproszone o wygłoszenie prezentacji na temat zasad krajowego systemu
kontroli oraz wymagań i procedur akredytacji w obszarze
rolnictwa ekologicznego. W swoim wystąpieniu przedstawiciel PCA, specjalista Działu Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych, Joanna Skrzypczak omówiła
znaczenie akredytacji PCA jako części krajowego systemu
kontroli w obszarze rolnictwa ekologicznego oraz zasady współpracy pomiędzy właściwymi organami państwa
członkowskiego w zakresie nadzoru nad jednostkami
certyfikującymi w tym obszarze.
Kwestie te reguluje porozumienie z 29 grudnia 2010 r.
pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji a Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dotyczy ono współpracy w zakresie nadzoru nad
akredytowanymi jednostkami certyfikującymi, działający-

mi w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz produktów
regionalnych i tradycyjnych, a także zasad wymiany informacji i prowadzenia ocen / kontroli w tych jednostkach.
Wymagania w tym obszarze ustanowione są w oparciu o:
• rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych;
• rozporządzenie Komisji (UE) nr 392/2013 zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do systemu kontroli produkcji ekologicznej;
• dokument EA-3/12–EA “Policy for the Accreditation of
Organic Production Certification”.
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5
Szkolenia
wewnętrzne
i zewnętrzne

Szkolenia wewnętrzne
Polskie Centrum Akredytacji organizuje corocznie szkolenia wewnętrzne
dla auditorów. Ich celem jest podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz
harmonizacja podejścia auditorów do oceny kompetencji laboratoriów.
W drugiej połowie 2013 roku zrealizowano następujące szkolenia dla
auditorów wiodących, auditorów technicznych i ekspertów oceniających
laboratoria wykonujące badania:
• chemiczne i właściwości fizycznych oraz pobieranie próbek paliw;
• w obszarze bhp środowiska pracy i środowiska ogólnego;
• gazów odlotowych;
• mikrobiologiczne żywności.
W odniesieniu do akredytacji jednostek certyfikujących, przeprowadzono
szkolenia, których organizacja była związana z rozszerzeniem działalności akredytacyjnej PCA o:
• Integrowaną produkcję roślin;
• GlobalGap;
• Kosmetyki - Dobre Praktyki Produkcji (GMP)
oraz ze zmianami w monitorowaniu, raportowaniu i weryfikacji w III
okresie Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do emisji CO2.
Dodatkowo, PCA przeprowadziło trzy szkolenia w obszarze oceny laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących wyroby, ubiegających
się o autoryzację i notyfikację w zakresie oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, w odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. Celem tych szkoleń była harmonizacja podejścia do oceny kompetencji CAB ubiegających się o autoryzację i notyfikację.
W drugiej połowie roku PCA zorganizowało również szkolenie z zakresu dyrektywy 2008/57/WE, dotyczącej interoperacyjności systemu kolei,
w celu ujednolicenia podejścia do oceny kompetencji jednostek oceniających zgodność, ubiegających się o autoryzację i notyfikację do dyrektywy 2008/57/WE. Pierwsza część szkolenia odbyła się 5 września i dotyczyła zasad implementacji Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia
w transporcie kolejowym oraz technicznych specyfikacji interoperacyjności. Drugą cześć (20 września br.) stanowiły informacje dotyczące
oceny zgodności składników podsystemów interoperacyjności systemu
kolei oraz wymagania dla jednostek akredytowanych, ubiegających się
o autoryzację i notyfikację do dyrektywy 2008/57/WE wg DAN-02.
9 grudnia 2013 r. zorganizowano warsztaty dla auditorów wiodących,
zaangażowanych w procesy akredytacji i nadzoru w obszarze laboratoriów wzorcujących. Celem spotkania było doskonalenie i ujednolicanie
sposobu prowadzenia ocen, między innymi pod kątem sporządzania raportów, formułowania niezgodności i spostrzeżeń, czy oceny wyników
porównań międzylaboratoryjnych.
W celu doskonalenia wiedzy z zakresu statystyki, zorganizowano szkolenie dotyczące metod statystycznych stosowanych przez organizatorów
badań biegłości w oparciu o normę ISO 13528 „Statistical methods for
proficiency testing by interlaboratory comparisons”.
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Szkolenia zewnętrzne
Szkolenia zewnętrzne odbyły się zgodnie z harmonogramem. W 2013 r. Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło 25 szkoleń zewnętrznych, w których uczestniczyło 631
osób.
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• PD-1 - System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika ds. jakości i kierownictwa technicznego.
• PD-2 - Audit wewnętrzny w laboratorium.
• PD-3 - Droga do akredytacji PCA. Podstawowe elementy
oceny PCA. Procedura akredytacji.
• PD-6 - Doskonalenie systemu zarządzania w jednostce certyfikującej wyroby wg normy PN-EN 45011:2000
z uwzględnieniem elementów i kierunków zmian nowego
wydania normy ISO/IEC 17065:2012.
• PD-7 - Szkolenie dla auditorów PCA prowadzących ocenę
wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.
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• PD-12- - System zarządzania w laboratorium. Zadania
kierownika ds. jakości i kierownictwa technicznego. Audit
wewnętrzny w laboratorium.
• PD-13 - Zadania Najwyższego Kierownictwa organizacji,
w których działają laboratoria spełniające wymagania
PN-EN ISO/IEC 17025.
• PD-14 - Metrologia - podstawy teoretyczne. Teoria pomiaru i opracowania wyników pomiarów.
• PD-15 - Metrologia - nadzorowanie wyposażenia pomiarowego w laboratoriach.
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Aktywność PCA
na forum
międzynarodowym

6
Współpraca
z chorwacką jednostką
akredytującą
Akredytacja organizatorów badań biegłości – to temat
pierwszego szkolenia, które w ubiegłym roku przeprowadził
w Zagrzebiu Ryszard Malesa, kierownik Działu Akredytacji
Laboratoriów Wzorcujących. Szkolenie odbyło się w ramach
współpracy, uzgodnionej przez panią Biserkę Bajzek Brezak, dyrektora generalnego chorwackiej jednostki akredytującej (HAA – Hrvatska akreditacijska agencija) i dr. inż.
Eugeniusza W. Roguskiego, dyrektora Polskiego Centrum
Akredytacji.
Kierownictwo HAA postanowiło kontynuować świetnie rozpoczętą, wzajemnie korzystną, współpracę z PCA i zaprosiło do
Zagrzebia naszych kolejnych ekspertów, tym razem zajmujących się mechanizmami monitorowania i weryfikacji emisji
GHG (gazów cieplarnianych) w Unii Europejskiej oraz akredytacją weryfikatorów GHG. W październiku (21-23), szkolenie
w zakresie tej problematyki przeprowadzili dla 10 osób (auditorów i najwyższego kierownictwa HAA): Barbara Zengel,
specjalista z Działu Akredytacji Jednostek Certyfikujących
i Inspekcyjnych oraz Sławomir Krakowiak, auditor PCA. Program szkolenia obejmował:
• ideę systemu handlu emisjami, mechanizmy, podstawy
prawne;
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• monitoring emisji, sprawozdawczość;
• proces weryfikacji;
• proces akredytacji.
Eksperci PCA omówili w swoich prezentacjach najważniejsze dokumenty prawne z tego zakresu, czyli: dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2003/87/EC
z 13.10.2003 r., która ustanowiła system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w ramach Wspólnoty, rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z 21 czerwca
2012 r., w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie
emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie
Komisji (UE) nr 600/2012 z 21 czerwca 2012 r., w sprawie
weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów oraz
akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady. W kontekście tego ostatniego dokumentu, przedstawione zostały zasady procesu
akredytacji weryfikatorów GHG obowiązujące w Polskim
Centrum Akredytacji.
Wcześniej, w Warszawie, w siedzibie PCA, gościliśmy
eksperta z chorwackiej jednostki akredytującej - Vladimira Mucko. Celem dwudniowej wizyty (10-11 lipca br.)
było przedstawienie doświadczeń HAA w zakresie prowadzenia procesów akredytacji jednostek oceniających
zgodność, działających w obszarze dyrektyw. V. Mucko
omówił m.in. zasady oraz praktyczne aspekty dotyczące
prowadzenia akredytacji w tym obszarze (przygotowanie i przeprowadzenie), sposób powoływania zespołów,
kryteria doboru auditorów, przegląd dokumentacji, raportowanie, proces rozwoju i doskonalenia kompetencji
auditorów HAA, jak również współpracę z regulatorami.
Szczególną uwagę zwrócił na porozumienia podpisane
przez HAA z Ministerstwem Gospodarki Chorwacji w zakresie akredytacji do celów notyfikacji.

Komitet EA ds. Laboratoriów
26. Posiedzenie Komitetu EA ds Laboratoriów (EA LC)
odbyło się w dniach 18-19 września 2013 r. w Brukseli.
Program obejmował stałe elementy związane z realizacją
zadań przewidzianych w planie pracy, wystąpienia przedstawicieli zainteresowanych stron oraz omówienie zagadnień zawartych w pytaniach skierowanych do Komitetu
przez jednostki akredytujące.
Dużo uwagi poświęcono harmonizacji podejścia do właściwego definiowania i potwierdzania oraz do zakresu
działalności laboratorium, która jest objęta akredytacją
w odniesieniu do wymagań normy ISO/IEC 17025. W podejściu Komitetu, działalność zasadnicza laboratoriów

jest rozpatrywana w akredytacji, w odniesieniu do ISO/
IEC 17025, jako wykonywanie badań łącznie z pobieraniem
badanych próbek. Jednocześnie akredytacja potwierdza
kompetencje laboratorium do uzyskania miarodajnych
wyników badań dla konkretnej próbki podlegającej badaniu i przedstawiania stwierdzeń oraz, opcjonalnie, opinii
i interpretacji tylko w odniesieniu do wyniku wykonanego
badania i przedmiotu badania - ściśle zdefiniowanej i zidentyfikowanej próbki - niezależnie od faktu, czy laboratorium pobierało próbki do badań, czy też nie.
Rozpatrując powyższe zagadnienia, Komitet odniósł się
również do możliwości akredytacji laboratoriów w odnie-
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sieniu do wymagań normy ISI/IEC 17025, do formułowania
opinii i interpretacji w sprawozdaniach z badań. Grupa
Robocza Komitetu opracowała projekt przewodnika do
akredytacji laboratoriów badawczych w zakresie formułowania opinii i interpretacji. Opracowanie przewodnika wynika z rozbieżności w podejściu jednostek akredytujacych
do możliwości akredytacji laboratoriów w tym obszarze
i konieczności ustalenia wspólnych – zharmonizowanych
zasad akredytacji tej działalności laboratoriów. Przewodnik podejmuje próbę zdefiniowania, czym są opinie i interpretacje w działalności zasadniczej laboratorium, wskazując ich zakres i przedmiot, w odróżnieniu od działalności
właściwej dla certyfikacji wyrobów lub kontroli inspekcyjnej. W przewodniku wskazano podstawowe elementy decydujące o wykazaniu przez laboratorium kompetencji do
formułowania opinii i interpretacji – jako realizacji procesu
na bazie prowadzonej działalności badawczej, równolegle z
konkretnym zleceniem na wykonanie badania, powiązanego tematycznie z opinią i interpretacją. Projekt przewodnika zostanie skierowany do jednostek akredytujacych i innych zainteresowanych stron, w celu opiniowania. Będzie
on rozpatrywany na kolejnym posiedzeniu EA LC, w marcu
2014 r.
Uczestników Komitetu zapoznano również z pracami związanymi z nowelizacją wymagań prawnych, obowiązujących
urzędowe laboratoria funkcjonujące w sferze badań żywności,
roślinności i weterynarii – regulowanych Rozporządzeniem
(WE) 882/2004). Przedstawiciel DG SANCO zwrócił uwagę na
wymagania przepisów prawa, które powinny być uwzględnione w procesie akredytacji i nadzoru laboratoriów urzędowych.
Wymagania te obejmują, miedzy innymi, określenie metod
badań i pobierania próbek (referencyjnych), walidację metod
referencyjnych – poprzez wskazanie: kto waliduje metody
oraz zasady bezstronności i niezależności laboratoriów urzędowych. Do rozstrzygnięcia we współpracy z Komitetem pozostają zasady identyfikacji w zakresach akredytacji kompetencji laboratoriów urzędowych, z uwzględnieniem wskazania
kompetencji do pobierania próbek.
Bazując na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród jednostek akredytujących, poddano weryfikacji, ocenie i dyskusji stan akredytacji laboratoriów wykonujących badania
w obszarze gazów odlotowych w różnych krajach Europy. Po ich analizie stwierdzono rozbieżności w podejściu
jednostek akredytujących do akredytacji oceny zgodności w obszarze emisji gazów odlotowych. Istotny problem
w harmonizacji podejścia zaobserwowano w obszarze stosowania metod badawczych – akredytowane są metody
własne, opracowane „w oparciu” o metody referencyjne, co
stoi w sprzeczności z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego EA
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z maja 2008 r. i wymaganiami normy ISO 14181. Omówiono
również kwestie związane z możliwością stosowania w badaniach emisji gazów odlotowych metod badawczych EPA
oraz postępowanie w sytuacji, gdy znormalizowane metody
badawcze nie są w pełni zgodne z normą EN 15259:2011,
a także gdy instalacje, na których przeprowadzane są badania, również nie odpowiadają wymaganiom tych norm.
W wyniku dyskusji wskazano potrzebę weryfikacji specyfikacji technicznej CEN/TS 15675:2007 „Air quality - Measurement of stationary source emissions - Application of EN
ISO/IEC 17025:2005 to periodic measurements”, pod katem
możliwości stosowania metod innych niż dotychczas uznanych za referencyjne, wskazując jednocześnie, że wszystkie przypadki braku zgodności pomiędzy wymaganiami
powiązanych z sobą norm, opisujących pobieranie próbek
i badania, a także zgodności metod badawczych i pobierania
próbek z konkretnymi instalacjami, powinny być rozstrzygane na bazie walidacji metod do konkretnego zastosowania.
Uczestnicy Posiedzenia zostali zapoznani ze stanem prac
realizowanych w celu rozszerzenia EA MLA o akredytację
producentów materiałów odniesienia (RMP) oraz akredytację organizatorów badań biegłości (PTP). Po ustaleniu
podstawowego kryterium oceny kompetencji RMP, którym
jest dokument ISO Guide 34 „General requirements for the
competence of reference material producers”, prace nad
rozszerzeniem EA MLA o akredytację RMP i PTP są obecnie
w fazie końcowej. Podkreślono, że w oparciu o uzgodnienia
ILAC i BIPM, narodowe instytuty metrologii (NMI), produkujące materiały odniesienia, są traktowane jak komercyjni
producenci tych materiałów.

Grupa Robocza Komitetu
Laboratoryjnego EA ds.
Porównań Międzylaboratoryjnych
w zakresie Wzorcowań
W dniach 28-29 października 2013 r., w Oslo, odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej Komitetu Laboratoryjnego w zakresie Wzorcowań (EA LC WG ILC Calibration).
Grupa ta zbiera się dwa razy w roku, w celu opracowania,
przedyskutowania i zaakceptowania określonych programów PT/ILC dla akredytowanych laboratoriów wzorcujących. Programy te wynikają z planu opracowanego na kolejne pięć lat, który także jest przedmiotem każdorazowej
analizy i aktualizacji.

Podczas posiedzeń omawiane są aspekty techniczne wybranych programów PT/ILC, które następnie rozsyłane są
do Organizatorów Badań Biegłości. Organizatorzy składają
swoje oferty zawierające proponowany sposób realizacji,
czas trwania oraz cenę (dla każdego uczestnika programu).
W trakcie posiedzenia Grupy dokonuje się wyboru oferenta,
biorąc pod uwagę parametry techniczne (wielkości i ich zakresy pomiarowe - punkty pomiarowe, oferowane wartości
CMC, liczbę punktów pomiarowych, itp.) oraz logistyczne
i ekonomiczne.

Ponadto poinformowano o pracach ISO CASCO nad nowymi
normami, w tym o:
• postępie prac nad rewizją normy ISO/IEC 17021:2011
„Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania”;
• pracach nad ISO/IEC TS 17024-2 „Terminologia”;
• ustanowieniu w dniu 25.05.2013 r. ISO/TS 17023 “Conformity assessment – Guidelines for determining the duration of management system certification audits”.

Podczas spotkania w Oslo, oprócz omówienia powyższych
kwestii, dokonano wyboru kolejnego Organizatora Badań
Biegłości. Został nim Instytut Łączności, posiadający akredytację PCA. Porównania międzylaboratoryjne będą organizowane w obszarze wielkości elektrycznych, w poddziedzinie
„pojemność” (kondensatory). Przewiduje się, że w ww. badaniach biegłości weźmie udział 25-30 laboratoriów z około
18 krajów. Będzie to pierwsze tego typu międzynarodowe
przedsięwzięcie dla Instytutu.

Komitet Techniczny IAF

Komitet EA ds. Certyfikacji
26-te posiedzenie Komitetu EA ds. Certyfikacji EA odbyło się
w Madrycie, w dniach 1-2 października 2013 r. Na posiedzeniu omawiano m.in.:
• projekt dokumentu EA „Witnessing Practices for MS
Certification”, ustalającego zasady próbkowania do obserwacji działalności jednostek certyfikujących systemy
zarządzania;
• potrzebę uruchomienia prac nad rewizją dokumentu EA6/02 „Wytyczne EA dotyczące stosowania norm EN 45011
i ISO/IEC 17021 w odniesieniu do certyfikacji według normy EN ISO 3834”;
• projekt normy ETSI EN 319 403 „Trust Service Provider
Conformity Assessment – Requirements for conformity
assessment bodies assessing Trust Service Providers”,
stanowiącej dodatkowe wymagania ustanowione przez
ETSI (the European Telecommunications Standards Institute ETSI, the European Telecommunications Standards Institute) dla jednostek certyfikujących „dostawców zaufanych usług”;
• dodatkowe wymagania w odniesieniu do auditorów i auditów systemów zarządzania energią (EnMS), które znalazły się w projekcie normy ISO/CD 50003 „Energy management systems -- Requirements for bodies providing
audit and certification of energy management systems”.

W dniach 20-21 października 2013 r., w Seulu, odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Technicznego IAF, podczas którego omawiano m.in.:
• postęp prac nad nowym wydaniem ISO/TS 22003 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania
dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów
zarządzania bezpieczeństwem żywności”. Przewiduje się,
że wydanie tego dokumentu nastąpi w 2014 r.;
• prace nad projektem dokumentu ustalającego zasady
próbkowania do obserwacji działalności jednostek certyfikujących systemy zarządzania;
• kwestię dokumentu IAF GD5 „Wytyczne IAF do stosowania przewodnika ISO/IEC Guide 65:1996 (idt. z PN-EN
45011:2000). Wymagania”, który należy stosować tylko z
ISO/IEC Guide 65 i zostanie wycofany z dniem 15.09.2015 r.
Uczestników zapoznano ze stanem prac normalizacyjnych,
w tym o:
• opublikowaniu ISO/TS 17023:2013 Conformity assessment- Guidelines for determining the duration of management system certification audits;
• opracowaniu projektu ISO/DIS 50003 Energy management systems – Requirements for bodies providing audit
and certification of energy management systems (EnMS);
• opracowaniu projektu ISO/DIS 50015 Energy management systems – Measurement and Verification of Organizational Energy Performance – General Principles and
Guidance;
• postępie prac nad nowym wydaniem ISO 14001.

21

Komitet EA ds. Inspekcji

Na poziomie światowej akredytacji, poinformowano o następujących okresach przejścia dla niżej wymienionych norm:

3 października 2013, w Madrycie odbyło się 26. posiedzenie
Komitetu EA ds. Inspekcji.
Tytuł normy
• ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection.

1.03.2015 r.

• ISO/IEC 17024:2012 Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons.

1.07.2015 r.

• ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment - Requirements for bodies certifying
products, processes and services.

15.09.2015 r.

• ISO/IEC TS 17021-2:2012 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems.

15.08.2014 r.

• ISO/IEC TS 17021-3:2013 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems.

2.05.2015 r.

• ISO/IEC 27001:2013 Information technology - Security techniques - Information security management systems – Requirements.

1.10.2015 r.

Określono również okresy przejścia dla norm jeszcze niepublikowanych:
• trzyletni okres liczony od daty publikacji dla ISO/TS 22003 Food
safety management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
oraz trzyletni okres dla ISO 9001 Quality Management.
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Ostateczny termin wdrożenia

W trakcie obrad omawiano następujące zagadnienia:
• podsumowano wdrożenie nowej norrmy ISO/IEC 17020:2012
- w Polskim Centrum Akredytacji odbywają się szkolenia
dla auditorów oraz spotkania z jednostkami inspekcyjnymi w tym zakresie. Na początku 2014 roku rozpoczną się
szkolenia otwarte PCA według wymagań tej normy;
• działająca przy komitecie grupa techniczna, zajmująca
się inspekcją pojazdów - TN Car Inspection Tor&Ro przedstawiła postęp prac nad nowelizacją dokumentu
EA-5/02 „Guidance on the Application of EN 45004 in
recurrent inspection of motor vehicles; Zakres prac grupy obejmuje zbieranie wytycznych do oceny okresowych
kontroli technicznych pojazdów samochodowych. Grupa
zbiera pytania, informacje z przeprowadzonych przez
jednostki akredytujące ocen, w celu zharmonizowania
ocen w tym obszarze technicznym. Prace nad dokumentem trwają, w planach jest przygotowanie projektu dokumentu na posiedzenie EA IC na marzec 2014 roku.
• dyskutowano na temat współpracy z Komitetem ILAC ds.
Inspekcji (ILAC IC), zwłaszcza z grupą WG 1, opracowującą dokument PXX – projekt wytycznych do normy ISO/IEC
17020:2012. Dokument ma na celu zinterpretowanie wytycznych przedstawionych w normie, dotyczących takich
zagadnień jak: bezstronność i niezależność oraz identyfikacja ryzyka dla bezstronności, obserwacji inspektorów
na miejscu dla potwierdzenia stałości ich kompetencji,
programów wzorcowań wyposażenia, spełniających wymagania polityki ILAC P10 (polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej), stosowania podwykonawstwa
oraz symbolu akredytacji, zgodnie z polityką ILAC P8
(polityka dotycząca zasad stosowania symboli akredytacji), sposobu przeprowadzania auditów wewnętrznych
zapewniających ocenę całego obszaru. Dokument jest w
trakcie rewizji;
• przekazano informacje dotyczące akredytacji w obszarze
pobierania próbek według wymagań norm ISO/IEC 17025
lub ISO/IEC 17020. Kwestie wyboru norm pozostawiono
do rozstrzygnięcia w każdej jednostce akredytującej;
• poinformowano o postępach prac dotyczących nowelizacji dokumentu ILAC G19 – „Wytyczne dla laboratoriów
kryminalistycznych” (dokument dot. czynności dochodzeniowych, zarówno w odniesieniu do normy ISO/IEC
17020, jak i ISO/IEC 17025). Komitet zgłosił uwagi do ww.
dokumentu, w tym propozycję ponownego rozpatrzenia
niektórych zapisów, szczególnie dotyczących wymagań

normy ISO/IEC 17020. W związku z tym, że przedłuża się
wydanie tego dokumentu, wstrzymano prace nad dokumentem EA-5/03 „Guidance for the implementation of
ISO/IEC 17020 in the field of crime scene investigation”;
• przedstawiono informacje na temat akredytacji w obszarze ETV (Weryfikacja Technologii Środowiskowych).
Zwrócono uwagę na problem deficytu ekspertów w tej
dziedzinie oraz brak promocji tego programu przez regulatorów, co w konsekwencji skutkuje małym zainteresowaniem. W Europie jest tylko kilka jednostek akredytowanych w tym obszarze (najwięcej akredytacji udzieliła
brytyjska jednostka akredytująca, UKAS – 9 akredytowanych podmiotów). Polskie Centrum Akredytacji oferuje
akredytację jednostek inspekcyjnych w obszarze ETV.
6 maja 2013 r. PCA udzieliło pierwszej akredytacji jednostce inspekcyjnej prowadzącej weryfikacje technologii
środowiskowych. Aktualnie PCA prowadzi kolejny proces akredytacji w tym zakresie;
• dyskutowano na temat konieczności podjęcia współpracy
z Europejską Agencją Kolejową (ERA), w celu określenia
wspólnych metod oceny bezpieczeństwa, promowania
odpowiednich dokumentów technicznych oraz szkoleń
organizowanych przez zainteresowane strony;
• omówiono także kwestie dotyczące zakresu elastycznego w akredytacji jednostek inspekcyjnych. Temat ten,
mimo iż podejmowany był od 2010 roku, nadal pozostaje na etapie dyskusji. Spowodowane jest to tym, że nie
wszystkie kraje widzą możliwość funkcjonowania takich
zakresów w obszarze inspekcji.
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Rezolucje
Zgromadzenia
Ogólnego IAF / ILAC
w Seulu oraz
Zgromadzenia
Ogólnego EA w Oslo
Rezolucje Zgromadzenia
Ogólnego IAF/ILAC
W dniach 23 – 25 pażdziernika 2013 r., w Korei, odbyło się
27. Zgromadzenie Ogólne International Accreditation Forum (IAF) oraz 17. Zgromadzenie Ogólne International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Podczas obu
spotkań przyjęto szereg rezolucji.

Najważniejsze rezolucje IAF
• IAF Resolution 2013-12 – podjęto decyzję o zatwierdzeniu “ISO/IEC TS 17021-3:2013 Conformity assessment Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 3: Competence
requirements for auditing and certification of quality
management systems”, jako normatywnego dokumentu do stosowania w połączeniu z ISO/IEC 17021 dla QMS.
Okres końcowy na dostosowanie normy ISO/IEC TS
17021-3 nie powinien przekroczyć dwóch lat od daty publikacji. Za datę publikacji uważa się 2 maja 2013 r., natomiast terminem końcowym na dostosowanie się jednostek certyfikujących do przepisów jest 2 maja 2015 r.
• IAF Resolution 2013-13 – podjęto decyzję o zatwierdzeniu „ISO/IEC 27001:2013 Information technology - Security techniques - Information security management systems – Requirements”, jako dokumentu normatywnego.
Okres końcowy na dostosowanie do ISO/IEC 27001:2013
nie powinien przekroczyć dwóch lat od daty publikacji.
Rok po opublikowaniu ISO/IEC 27001:2013 wszystkie
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nowe akredytacje wydane w tym zakresie powinny być
udzielane w odniesieniu do ISO/IEC 27001:2013. Za datę
publikacji uważa się 1 października 2013 r., natomiast
terminem końcowym na dostosowanie się jednostek
certyfikujących do przepisów jest 1 października 2015 r.
• IAF Resolution 2013-14 - podjęto decyzję o zatwierdzeniu kolejnej rewizji “ISO/TS 22003:2007 Food safety management systems - Requirements for bodies providing
audit and certification of food safety management systems”, jako dokumentu normatywnego. Ustalono, że
okres przejściowy dla wdrożenia kolejnego wydania ISO/
TS 22003 wynosić będzie 3 lata od jego publikacji.
• AF Resolution 2013-15 - podjęto decyzję o zatwierdzeniu
kolejnej rewizji „ISO 9001:2008 Quality management
systems – Requirements”, jako dokumentu normatywnego. Ustalono, że okres przejściowy dla wdrożenia kolejnego wydania ISO 9001 wynosić będzie 3 lata od jego
publikacji. Zwrócono uwagę, że jednostki oceniające
zgodność powinny zachęcać swoich klientów do jak najszybszego rozpoczęcia prac związanych z przejściem na
nową normę.
• IAF Resolution 2013-18 - podjęto decyzję o objęciu programu GlobalG.A.P. Integrated Farm Assurance Scheme (General Regulations and related Control Points and
Compliance Criteria) zakresem IAF MLA (w ramach IAF
MLA dla wyrobów, zgodnie z ISO/IEC Guide 65/17065).
• IAF Resolution 2013-19 – podjęto decyzję o utworzeniu
Grupy ds. Wymiany Informacji Pomiędzy Jednostkami
Akredytującymi (Accreditation Body Information
Exchange Group). W związku z tym znowelizowany zostanie dokument IAF PL5 „Structure of the International
Accreditation Forum, Inc.”, w celu uwzględnienia zakresu działania ww. Grupy.

Najważniejsze rezolucje ILAC
• IILAC Resolution GA 17.16 – zgodnie z rekomendacją Komitetu ds. Laboratoriów uzgodniono, że ILAC, jako oficjalny przedstawiciel w ISO, wystąpi z wnioskiem do
ISO/CASCO odnośnie rozpoczęcia prac nad nowelizacją
ISO/IEC 17025:2005. Krajowe jednostki akredytujące
będą miały 90 dni na przeprowadzenie konsultacji
z akredytowanymi laboratoriami, począwszy od 1 listopada 2013 r. Głosowanie w sprawie wystąpienia do ISO/
CASCO z wnioskiem o nowelizację ISO/IEC 17025:2005
zostanie uruchomione 1 lutego 2014 r.

Rezolucje Zgromadzenia
Ogólnego EA
W dniach 20-21 listopada 2013 r., w Oslo, odbyło się 32.
Zgromadzenie Ogólne European co-operation for Accreditation (EA). Poniżej najważniejsze rezolucje:
• EA Resolution 2013 (32) 02 - Zgromadzenie Ogólne
ustaliło, że EA, jako uznane stowarzyszenie regionalne,
złoży wniosek do IAF o rozszerzenie zakresu IAF MLA
o‘certyfikację osób’, zgodnie z ISO/IEC 17024 oraz
uwzględnienie oceny w tym obszarze podczas planowa-

nej ewaluacji EA, realizowanej przez zespół ewaluatorów
IAF/ ILAC w 2014 roku;
• EA Resolution 2013 (32) 03 - Zgromadzenie Ogólne ustaliło, że EA złoży wniosek do IAF o rozszerzenie, w ramach
głównego zakresu IAF MLA ,,certyfikacja systemów zarządzania”, zgodnie z ISO/IEC 17021, o podzakresy FSMS,
ISMS oraz Medical Devices MS.

25

9

Relacja z posiedzenia
EA CPC w Warszawie

Dwudzieste czwarte posiedzenie Komitetu EA ds. Komunikacji i Wydawnictw (European co-operation for Accreditation Communication and Publication Committee), którego gospodarzem było Polskie Centrum Akredytacji, odbyło
się Warszawie, w dniach 18-19 września 2013 r. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek akredytujących
z 20 państw europejskich.
Celem Komitetu jest realizacja szeroko rozumianych działań związanych z promocją akredytacji i wielostronnych
porozumień (EA MLA) oraz komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną EA. Najważniejsze punkty spotkania:
• dyskusja na temat koncepcji zmiany logo EA – decyzja
w tej sprawie zostanie podjęta przez Zgromadzenie
Ogólne. Potrzeba odświeżenia logo EA wynika przede
wszystkim ze zmieniającego się środowiska, w jakim
znajduje się obecnie EA (bliska współpraca z Komisją
Europejską, rozszerzenie zakresu działania o nowe obszary, w tym akredytację do celów notyfikacji);
• baza danych EA, zawierająca wykaz akredytowanych
podmiotów (EA Search Facility) – dotychczas dane na
temat akredytowanych podmiotów w obszarze badań
i wzorcowań zamieściło 12 jednostek akredytujących,
będących sygnatariuszami porozumienia EA MLA. System wyszukiwania akredytowanych podmiotów EA, dostępny pod adresem http://db.european-accreditation.
org/, umożliwia dostęp do informacji o laboratoriach
badawczych i wzorcujących, akredytowanych przez krajowe jednostki akredytujące. Podstawowe usługi oferowane przez system, to: wyszukiwanie pełnotekstowe
oraz za pomocą słów kluczowych, bezpośredni dostęp
do szczegółowych informacji na temat wybranych akredytowanych podmiotów, a także szybki dostęp do pełnych zakresów akredytacji;
• w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji
(UE) Nr 600/2012 w sprawie weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów
dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady – planowane jest uruchomienie bazy
danych EA, zawierającej listę akredytowanych weryfikatorów. Jednostki akredytujące są zobowiązane do przekazania danych do bazy. EA i Komisja Europejska podpisały kontrakt, na podstawie którego EA uzyska wsparcie
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Relacja z posiedzenia
EA CPC w Warszawie

finansowe na realizację ww. celu. W ramach EA CPC
została powołana grupa robocza, która ma zająć się
kwestią uruchomienia ww. bazy;
• na stronie internetowej EA zamieszczone zostały nowe
materiały promocyjno-informacyjne, w tym:
- „The EA MLA” - broszura nt. wielostronnego porozumienia EA MLA – skierowana w głównej mierze do przedstawicieli administracji państwowej;
- „EA – Accreditation in Europe” - broszura zawierająca
podstawowe informacje na temat EA i systemu akredytacji w Europie;
- „EA MLA Annual Report (2012)” - raport roczny EA MLA
za 2012 rok – przedstawiający, m.in. dane nt. wyników
ewaluacji jednostek akredytujących w Europie, prowadzonych w ramach wielostronnych porozumień, informacje dotyczące zakresu EA MLA oraz wykaz sygnatariuszy porozumień;
- „A briefing for European Commission Officials” – broszura
adresowana do urzędników Komisji Europejskiej, zawierająca informacje na temat struktury EA, wielostronnego porozumienia EA MLA oraz systemu akredytacji w Europie;
• omówiono wyniki ankiety dot. udziału jednostek akredytujących w pracach komitetów EA. Celem jej przeprowadzenia było zebranie informacji, a następnie ustalenie na tej
podstawie minimalnej liczby osobodni w poszczególnych
jednostkach akredytujących, przeznaczonych na prace
w komitetach / grupach roboczych EA oraz zasad zapewnienia wsparcia w tym zakresie. Zgodnie z art. 4., p. 9.
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr
765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.: „każde państwo członkowskie zapewnia, by jego krajowa jednostka akredytująca
dysponowała odpowiednimi zasobami, zarówno finansowymi, jak i ludzkimi, w celu właściwego wykonywania
swoich zadań, w tym wypełniania zadań specjalnych, takich jak działalność w ramach europejskiej i międzynarodowej współpracy akredytacyjnej”.
W trakcie spotkania odbył się audit wewnętrzny „Proces
komunikacji EA”, zrealizowany na zlecenie EA przez Zastępcę Dyrektora ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, Lucynę Olborską.
Spotkanie zakończyło się artystycznym akcentem: PCA
otrzymało olejny obraz „Poska akredytacja”, który namalował Vitały Bohaievsky z Ukrainy. Jest to już siódme jego
dzieło z cyklu „Accreditation Art”.
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Realizacja projektu
UE dla Białorusi
Zgodnie z założeniami projektu, którego celem jest poprawa
bezpieczeństwa i jakości białoruskiej żywności, poprzez
stopniowe wyrównywanie poziomu systemu zapewnienia jakości z odpowiednimi międzynarodowymi normami, w 2013
roku kontynuowano realizację kolejnych zadań. Projekt,
współfinansowany ze środków UE, realizowany jest przez
konsorcjum, w skład którego weszło Polskie Centrum Akredytacji. Beneficjentem całego projektu jest Państwowy Komitet Normalizacji Republiki Białoruś (Gosstandard), natomiast
w komponencie dotyczącym akredytacji jest nim Białoruskie
Państwowe Centrum Akredytacji (BSCA).
W 2013 roku, w czterech misjach przeprowadzonych
w białoruskiej jednostce akredytującej uczestniczyło troje
ekspertów PCA: Katarzyna Hatowska, Tadeusz Matras i Ryszard Malesa. Misje dotyczyły dwóch obszarów:
• wdrożenia na Białorusi wytycznych i procedur EA, ILAC i IAF;
• dostosowania białoruskiego systemu akredytacji do wymagań EA, IAF i ILAC, w celu podpisania dwustronnego porozumienia z EA oraz członkostwa w IAF i ILAC.
W efekcie, w ramach kolejnych misji, eksperci PCA zrealizowali następujące zadania:
• zidentyfikowano dokumenty EA i IAF w obszarze akredytacji
jednostek certyfikujących oraz ustalono priorytety odnośnie terminów wdrożenia do prawodawstwa białoruskiego
wymagań akredytacyjnych zawartych w dokumentach EA
i IAF (misja 27-29.03.2013 r.);
• przygotowano projekt procedury opisującej prowadzenie
procesów akredytacji i nadzoru w obszarze jednostek certyfikujących, uwzględniającą obszar działalności jednostek
(22-24.04.2013 r.);
• przeprowadzono ewaluację oceny, którą auditorzy BSCA
realizowali w laboratorium badawczym w obszarze badań
żywności (mikrobiologia, chemia). Ewaluacja została przeprowadzona na miejscu, w oddziale terenowym BSCA
i obejmowała weryfikację przygotowania zespołu do oceny
(przegląd dokumentów, zapisów, dobór auditorów) oraz
obserwację zespołu w trakcie prowadzenia oceny w akredytowanym laboratorium. Podczas trwania misji, na bieżąco przekazywano uwagi dotyczące sposobu prowadzenia
oceny oraz metod auditowania. Ponadto, przygotowano
zalecenia dotyczące dalszego doskonalenia procedur w zakresie prowadzenia procesów akredytacji i nadzoru przez
BSCA, a także szkoleń i podnoszenia kwalifikacji personelu
zaangażowanego do prowadzenia ocen (05-09.08.2013 r.);
• przeprowadzono specjalistyczne szkolenie dotyczące wymagań normy ISO/IEC 17043:2012 dla organizatorów badań biegłości (01-04.10.2013 r.). W szkoleniu wzięło udział
40 uczestników, w tym przedstawiciele firm organizujących
badania biegłości, reprezentujące m.in. obszar bezpieczeństwa żywności i badań weterynaryjnych, a także wiel-

kości elektrycznych. Program obejmował przedstawienie
ogólnych wymagań normy ISO/17011:2004 w odniesieniu
do jednostek oceniających zgodność, a zwłaszcza organizatorów badań biegłości, omówienie wymagań EA i ILAC
w tym zakresie oraz normy 17043 pod kątem wymagań
technicznych i systemu zarządzania. W efekcie, uczestnicy
szkolenia uzyskali niezbędne informacje odnośnie spełnienia wymagań i wdrożenia systemu zarządzania, wynikających z normy ISO/EC 17043:2010. Ekspert PCA przekazał im ponadto praktyczne uwagi dotyczące:
- miejsca organizatora badań biegłości, w organizacji;
- wymagań co do kompetencji personelu;
- zapewnienia poufności, bezstronności oceny i spójności
operacyjnej;
- miejsca w strukturze organizacyjnej kierownika ds. jakości;
- zdefiniowania wymaganych polityk;
- różnych metod nadzoru nad dokumentami (w wersji papierowej i elektronicznej);
- nadzoru nad zapisami, danymi, wynikami pomiarów jak
i badań biegłości;
auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania.
Dodatkowo, w ramach umowy o współpracy pomiędzy PCA
i BSCA, podpisanej w 2009 roku, w związku z potrzebą zaangażowania się polskich instytucji w tworzenie i umacnianie
systemu oceny zgodności w krajach wschodnich oraz wspierania swobodnego przepływu towarów i usług w Europie i na
świecie, w połowie roku odbyły się dwie wizyty na Białorusi.
W pierwszej z nich, w maju 2013 r. uczestniczył dyrektor
PCA, Eugeniusz W. Roguski, który podczas spotkania z prezesem Państwowego Komitetu Normalizacji Republiki Białoruś (Gosstandard), Victorem Nazarenko oraz dyrektorem
białoruskiej jednostki akredytujacej, Tatyaną Nikolaeva
omówił dalsze etapy współpracy pomiędzy obiema jednostkami, w szczególności w zakresie akredytacji organizatorów
badań biegłości, akredytacji laboratoriów badawczych i laboratoriów antydopingowycjh. Prezes Gosstandard bardzo
wysoko ocenił kompetencje personelu PCA w zakresie
akredytacji jednostek oceniających zgodność oraz zaangażowanie PCA w doskonalenie systemu oceny zgodności
w Republice Białoruś.
Druga wizyta odbyła się 13 czerwca 2013 r. w Mińsku,
w związku z międzynarodową konferencją z okazji obchodów Światowego Dnia Akredytacji. W konferencji uczestniczyli goście z narodowych jednostek akredytujących z Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji i Ukrainy.
Polskie Centrum Akredytacji reprezentowała Małgorzata
Olczak-Wąsik, kierownik Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Wydawnictw, która omówiła w swoim wystąpieniu rolę PCA w krajowym i europejskim systemie oceny
zgodności.
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Akredytacja
weryfikatorów GHG
1 lipca 2013 r. został opublikowany Komunikat PCA nr 123
w sprawie akredytacji weryfikatorów GHG, z uwzględnieniem wymagań akredytacyjnych wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. Od
tej daty Polskie Centrum Akredytacji uruchomiło, zapowiadany wcześniej, proces zmiany wymagań akredytacyjnych
w tym obszarze. Kolejnym etapem uruchomienia tego procesu było opublikowanie w dniu 28.08.2013 r. nowego wydania dokumentu DAVG-01 „Akredytacja weryfikatorów rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych.
Wymagania szczegółowe”. Wprowadzenie tego dokumentu
zostało ogłoszone Komunikatem nr 130. Aktualizacja DAVG01 uwzględniła wymagania wynikające z ww. rozporządzenia
oraz dokumentów pomocniczych (wytycznych), opracowanych i rekomendowanych przez Komisję Europejską.
Zgodnie z przyjętą przez Unię Europejską polityką, weryfikatorzy raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów muszą
uzyskać akredytację w odniesieniu do normy ISO
14065 i rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012. W związku z powyższym PCA zobowiązało wszystkich akredytowanych weryfikatorów, którzy nadal wyrażają chęć działania
w tym obszarze, do wprowadzenia wymagań ww. rozporządzenia tak, aby możliwe było dokonanie oceny ich wdrożenia do 31 grudnia 2013 roku. W trakcie ocen prowadzonych
przez PCA, auditorzy – oceniając wdrożenie wymagań rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012 i wytycznych Komisji szczególną uwagę zwracają na określenie kryteriów kompetencyjnych dla personelu weryfikatora oraz ocenę ich
spełnienia, również w kontekście nowych rodzajów działalności włączonych do systemu EU ETS. Polskie Centrum
Akredytacji oczekuje, że proces transformacji dotychczasowych akredytacji weryfikatorów GHG zostanie zakończony nie później niż do końca lutego 2014 r.
W związku z ukazaniem się normy EN ISO 14065:2013 oraz
brakiem zmian merytorycznych w zawartych w niej wymaganiach, w 2014 roku planowane jest jej wdrożenie w trybie
administracyjnym.
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Dlatego - aby nie obniżać, lecz podwyższać poziom świadczonych usług - staram się, aby laboratorium co roku rozszerzało zakres posiadanej akredytacji. Obecnie obejmuje
ona: badanie chemiczne ścieków i wody, badanie mikrobiologiczne wody, badanie właściwości fizycznych ścieków
i wody oraz pobieranie próbek ścieków. W najbliższym
czasie będziemy próbować rozszerzyć zakres akredytacji
laboratorium o pobierania próbek wody oraz badanie zawartości metali ciężkich w wodzie, ściekach i osadach –
wówczas osiągnęlibyśmy stan bliski ideału. Dzięki posiadanej akredytacji PCA otrzymujemy bardzo dużo zleceń
badania wody od klientów zewnętrznych - w ciągu 8 miesięcy tego roku, na blisko 1100 przeprowadzonych badań,
więcej niż połowa była odpłatnie wykonana właśnie dla
nich. Dzięki akredytacji zarabiamy(…).”

Przegląd mediów
Materiały Budowlane (6/2013) - czerwcowy numer miesięcznika zamieszcza relację z Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, której organizatorem była Katedra
Konstrukcji Betonowych Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.
Podczas konferencji zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie urządzeń oraz sposobów i metodyki badań
doświadczalnych materiałów budowlanych i konstrukcji
inżynierskich, stosowanych w budownictwie ogólnym, komunikacyjnym, komunalnym podziemnym i naziemnym
oraz wodnym i geotechnicznym. Konferencja adresowana
była do inżynierów, dystrybutorów i producentów aparatury
badawczej, kadry laboratoriów, naukowców oraz wszystkich tych, którzy w swojej pracy stykają się z problemami
badań laboratoryjnych i polowych.
Patronat nad konferencją objęli mi. in.: rektor Politechniki
Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Hotała oraz dyrektor
Polskiego Centrum Akredytacji, dr inż. Eugeniusz Roguski.
„Akredytacja zamiast likwidacji” - taki tytuł nosi rozmowa
z Mieczysławem Kostyrą, prezesem Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (OPWiK) i Krystyną Kaczorek, kierownikiem Laboratorium Badawczego OPWiK,
zamieszczona 11 września br., na Portalu Samorządowym
Polskiej Agencji Prasowej. Cytujemy obszerne fragmenty,
które omawiają charakterystyczne problemy, przed jakimi
stają szefowie podobnych jednostek w całej Polsce:
,, - Laboratoria badawcze działające w strukturze powiatowych czy miejskich przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych nie mają prawnego obowiązku posiadania
certyfikatu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji
(PCA) – może się nim pochwalić tylko 80 laboratoriów,
a powiatów jest 380. Jego uzyskanie wymaga posiadania
odpowiedniego wyposażenia oraz pracowników z wysokimi kompetencjami. Dlaczego więc – tuż po wygraniu
konkursu na szefa OPWiK - zdecydował się pan na złożenie wniosku do PCA o rozpoczęcie procesu akredytacji
laboratorium.
M. Kostyra: Zabrzmi to może górnolotnie, ale zrobiłem to
dla dobra, a właściwie dla zdrowia mieszkańców Otwocka
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i powiatu otwockiego. Akredytacja jest potwierdzeniem
kompetencji i bezstronności zarówno kierownictwa firmy, jak i całego personelu. Gdy w czerwcu 2007 roku objąłem kierownictwo OPWiK, moim pierwszym zadaniem
było przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę
miejską. Potem musiałem się zastanowić nad jego
strukturą organizacyjną i finansami. Mogłem podjąć decyzję o likwidacji laboratorium i powierzeniu badań wody
i ścieków firmie zewnętrznej. Miałbym już na starcie
oszczędności.
Jednak nurtował mnie problem: czy w dłuższym horyzoncie czasowym nie straci na tym miasto Otwock i powiat otwocki. Firma zewnętrzna mogłaby, na przykład
dyktować nam ceny swych usług, a OPWiK musiałby
przerzucać wzrost kosztów na odbiorców wody. Budynek
laboratorium był świeżo po remoncie. Po rozmowie z panią Krystyną Kaczorek doszedłem do wniosku, że bardziej opłaca się zainwestować w podniesienie kwalifikacji personelu oraz w nowy sprzęt, by jak najszybciej
można było rozpocząć proces akredytacji laboratorium
w Polskim Centrum Akredytacji, czyli uzyskać dla niego
status jednostki o najwyższej wiarygodności badań. I to się udało w niespełna dwa lata. 21 kwietnia 2009 r. laboratorium uzyskało certyfikat akredytacji PCA. Czy trudno
było go zdobyć?
K. Kaczorek: Zarówno ja, jak i cały personel laboratorium,
byliśmy zdeterminowani, w nie mniejszym stopniu od
prezesa, by jak najszybciej wprowadzić system gwarantujący pełne zaufanie klientów OPWiK do wyników przeprowadzanych przez nas pomiarów i badań.
M. Kostyra: Mieliśmy również wsparcie ze strony władz
Otwocka, dlatego nie obawiałem się zainwestować
w studia podyplomowe dla kierownictwa laboratorium,
w kursy dokształcające dla personelu oraz w najnowocześniejsze wyposażenie.
K. Kaczorek: Przekonałam się, że akredytacja jest najlepszym sposobem stymulowania stałego podnoszenia
kwalifikacji personelu i dbania o stan wyposażenia, bo
nie jest dana raz na zawsze, lecz tylko na cztery lata. Dodatkowym impulsem motywującym są coroczne wizytacje auditorów Polskiego Centrum Akredytacji – które
mogą, w skrajnych przypadkach, doprowadzić do odebrania laboratorium akredytacji lub do jej zawieszenia.
Firma traci wówczas wiarygodność i prestiż.

W podobnym tonie utrzymana jest informacja zatytułowana
„ZWiK z akredytacją przebada wodę”, którą została opublikowana 19 września br., w gazecie „Polska Dziennik Łódzki”.
,,Zakład Wodociągów i Kanalizacji będzie mógł badać jakość wody i ścieków prywatnym klientom. Uzyskał bowiem
certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, który potwierdza
kompetencje laboratoriów, wykonujących takie badania.
Firma posiada trzy laboratoria: dwa w Łodzi i jedno w Tomaszowie Mazowieckim. W każdym z nich bada jakość
wody i ścieków pod względem różnych parametrów: chemicznych, fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych.
Wraz z uzyskaniem tej akredytacji poszerzyła się w regionie
lista wiarygodnych wykonawców ekspertyz. ZWiK zapewnia, że ma konkurencyjne ceny. Na jednej próbce klient
oszczędza około 30 złotych.”
We wrześniowym numerze anglojęzycznego magazynu „The
Warsaw Voice” (9/2013), zamieszczony został obszerny zapis
z rozmowy o ekonomicznym wymiarze działalności akredytacyjnej („The Benefits of Accreditation”), którą przeprowadził redaktor naczelny Andrzej Jonas z dyrektorem PCA, dr.
inż. Eugeniuszem W. Roguskim. W wersji oryginalnej jest
ona dostępna na stronie internetowej PCA (www.pca.gov.pl).
Przytaczamy fragment w polskim tłumaczeniu:
A.Jonas – Brytyjczycy wyliczyli, że działalność jednostki akredytującej UKAS (United Kingdom Accreditation Service)
przynosi gospodarce ponad 600 milionów funtów rocznie, a
jakie korzyści ma nasza gospodarka z działalności PCA?
E.W. Roguski - Wielka Brytania jest pierwszym krajem na
świecie, który podjął próbę przeliczenia na „żywą gotówkę” działalności swojej jednostki akredytującej. Opublikowany w marcu tego roku - unikalny w skali Europy
i świata - raport z badań naukowców Uniwersytetu Londyńskiego, zatytułowany: „The Economics of Accreditation”, wnikliwie omawia rolę i znaczenie UKAS dla brytyjskiej gospodarki.
Sądzę, że jest to niezwykle ciekawe opracowanie i zastanawiam się, czy nie należałoby pokusić się o sporządzenie podobnego raportu, w którym moglibyśmy pokazać,
w jaki sposób, i w jakiej skali, działania Polskiego Centrum Akredytacji przekładają się na wzrost naszej gospodarki. Podam jeden przykład: PCA - jako sygnatariusz wielostronnych porozumień międzynarodowych – ma
z pewnością swój udział w tym, że eksporterzy nie natrafiają na bariery utrudniające im funkcjonowanie na świa-

towych rynkach, a przecież to eksport jest kołem napędowym naszej gospodarki.
A. Jonas – Sądzę, że naukowcy z warszawskiej Szkoły
Głównej Handlowej, poradziliby sobie z tym zadaniem
równie dobrze, jak ich koledzy z Uniwersytetu Londyńskiego. Powstanie raportu wsparły dwa ministerstwa
rządu brytyjskiego, a jak układa się współpraca PCA
z naszą administracją?
E.W. Roguski - Ostatnie kilkanaście miesięcy to najintensywniejszy okres współpracy Polskiego Centrum Akredytacji z organami administracji rządowej, w zakresie
wykorzystania akredytacji na potrzeby autoryzacji i notyfikacji jednostek oceniających zgodność. W myśl prawa
europejskiego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008), każdy kraj członkowski
ma prawo dowolnie wybrać drogę – albo wykorzysta do
celów oceny kompetencji jednostek autoryzowanych,
a potem notyfikowanych – akredytację i w tym wypadku
sprawa jest oczywista, albo wybierze inne narzędzie, lecz
wówczas musi udowodnić Komisji Europejskiej, że wybrana metoda jest nie gorsza niż akredytacja.
Polska postanowiła wykorzystać akredytację do potrzeb
notyfikacji, czego wyrazem była nowelizacja ustawy
o systemie oceny zgodności i - w konsekwencji - niezwykle ożywiona współpraca Polskiego Centrum Akredytacji
z właściwymi organami autoryzującymi do poszczególnych dyrektyw. Współpraca jest realizowana w postaci
cyklu spotkań dwustronnych, czasem trójstronnych, ale
również, niekiedy – poprzez powołanie mieszanych zespołów roboczych, których zadaniem jest wypracowanie
stanowiska w dwóch podstawowych sprawach: zakresu
udzielanej akredytacji i sposobu oceny kompetencji jednostek oceniających zgodność. Nigdy w historii PCA,
współpraca z administracją państwową nie była tak
efektywna jak obecnie. Jestem niezwykle rad, że wreszcie sprawdzone narzędzie akredytacyjne jest z powodzeniem wykorzystywane przez większość organów autoryzujących administracji publicznej.
A. Jonas – Pisaliśmy na naszych łamach również o udziale
PCA w sukcesie eksportowym polskiej żywności, zwłaszcza mięsa i wyrobów mięsnych.
E.W. Roguski – Unia Europejska przykłada bardzo dużą
wagę do promocji wśród państw członkowskich zasad
polityki jakości (Quality Policy), mającej na celu wytwarzanie i dostarczanie na rynek artykułów spożywczych
najwyższej jakości, w tym mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego.
Dlatego też – na wniosek Unii Producentów i Pracodawców
Przemysłu Mięsnego oraz Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego – Polskie Centrum Akredytacji powołało dwa specjalistyczne komitety techniczne: ds. Quality Assurance for Food Products (QAFP) i ds. Quality Meat
Program (QMP). W pracach komitetów wzięli udział przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron: hodowców
bydła, trzody chlewnej i drobiu, konsumentów, Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz PCA. Efektem ich prac były
dwa dokumenty, będące podstawą procesu akredytacji.
Akredytacja jednostek certyfikujących w systemie QAFP i
QMP potwierdza spełnianie przez nie wymagań dokumentu
podstawowego: normy PN-EN 45011 oraz wymagań QAFP
i QMP.
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Konsumenci nabywający artykuły sygnowane emblematami QMP i QAFP, czyli posiadające certyfikaty akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji jednostek
certyfikujących, mają pewność, że wydali swoje pieniądze na produkt najwyższej jakości.
Natomiast producenci takiej żywności – dzięki podpisanym przez PCA wielostronnym porozumieniom międzynarodowym - mają pewność, że praktycznie wszystkie
rynki świata są dla nich otwarte”.

Dwumiesięcznik LAB (5/2013) publikuje dwa artykuły poświęcone Polskiemu Centrum Akredytacji.
Pierwszy dotyczy udziału PCA w projekcie Unii Europejskiej
dla Białorusi i opisuje kolejne specjalistyczne szkolenie,
które na początku października (1-4.10.br.) przeprowadził
w Mińsku Ryszard Malesa, kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów Wzorcujących. Ekspert PCA dzielił się z białoruskimi kolegami wiedzą z zakresu wymagań normy ISO/EC
17043:2012 dla organizatorów badań biegłości.

Informacja pod tytułem „Akredytacja ułatwia eksport”,
zamieszczona 21 października 2013 r., na Portalu Biznes
Polskiej Agencji Prasowej, przytacza najnowsze - bardzo
optymistyczne dla polskiej gospodarki - dane opracowane
przez Główny Urząd Statystyczny:

Drugi artykuł – to relacja ze szkolenia dla auditorów PCA,
p.t.: „ Harmonizacja do podejścia do oceny kompetencji laboratoriów badawczych w obszarze badań paliw”, które
odbyło się 8 października br., w siedzibie Polskiego Centrum Akredytacji. Szkolenie zostało merytorycznie przygotowane przez zespół ekspertów pod kierunkiem Tadeusza
Matrasa, kierownika Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych, w składzie: Beata Czechowicz, Kinga Marciniak, Katarzyna Perka i Ewa Stopyra.

„Opłaciła się polskim firmom strategia stawiania na jakość
w latach kryzysu. Dobre produkty, które posiadają certyfikaty wydane przez niezależne – akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji – jednostki certyfikujące wyroby,
doskonale sprzedają się na rynkach zagranicznych. Potwierdza się teza, że eksport jest kołem napędowym naszej
gospodarki.
Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki ukazały
się wstępne dane GUS, dotyczące handlu zagranicznego
Polski po 8 miesiącach 2013 r. Eksport towarów zwiększył
się o 6,1%, w stosunku do roku ubiegłego, osiągając wartość 99,2 mld euro. Wzrost dotyczy eksportu zarówno do
krajów Unii Europejskiej (o 2,8%), jak i na rynki rozwijające
się i słabiej rozwinięte (o 14,9%).
Szybko rósł wywóz towarów m.in. do Chin (o 15,4%), Republiki Korei (o ponad 40%.), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o ponad 80%), a także do Rosji (o 11%), na Ukrainę (o
10,7%) oraz na Białoruś (o 17,3%). Wśród ważniejszych rynków unijnych najszybciej zwiększył się eksport do Węgier (o
10,7%), do Belgii (o 9,6%), na Słowację (o 8,3%), do Szwecji
(o 8,1%) i Hiszpanii (o 7,5%).
W przekroju towarowym, najlepszy wynik odnotował eksport artykułów rolno-spożywczych - wzrost o 12,7% (do blisko 12,6 mld euro), produktów chemicznych – wzrost
o 7,8% (do 14,2 mld euro) i wyrobów elektromaszynowych
– wzrost o 6,2% (do ponad 38,8 mld euro).
Polskie Centrum Akredytacji - jako sygnatariusz wielostronnych porozumień międzynarodowych (EA MLA, IAF
MLA, ILAC MRA – szczegóły na stronie: www. pca.gov.pl) –
ma swój udział w tym, że eksporterzy nie natrafiają na bariery utrudniające im funkcjonowanie na światowych rynkach. Porozumienia potwierdzają wzajemne zaufanie
i akceptację akredytowanych wyników certyfikacji, inspekcji, wzorcowań i badań. Likwidują tym samym konieczność
wielokrotnego powtarzania procesów certyfikacji dostawców wyrobów lub usług we wszystkich krajach, które podpisały porozumienia i powodują, że towary i usługi mogą
swobodnie przekraczać granice na całym świecie (…)”.
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O celach, mówi T. Matras:
Do tej pory, w tak szerokim zakresie wymagania prawne
jeszcze w żadnym obszarze nie wkraczały w obszar techniczny wykonywania badań i pobierania próbek do ich realizacji. To był dla nas sygnał – który nie pozwalał czekać na
nowelizację prawa krajowego. Przepisy będą obowiązywały
niebawem. Musieliśmy z wyprzedzeniem poinstruować naszych auditorów, jak oceniać kompetencje laboratoriów, aby
ich wyniki były przydatne do zastosowania w obszarze, gdzie
będą obliczane emisje CO2 do otoczenia” – powiedział T.
Matras o jednym z głównych celów, jakie postawili przed
sobą organizatorzy szkolenia.
Oba artykuły są w formacie PDF dostępne na stronie internetowej PCA, pod linkiem „O PCA - Media”.

13

Polityka kadrowa
W drugim półroczu 2013 roku zmiany kadrowe i organizacyjne w PCA były podyktowane kontynuacją długoterminowego planu strategicznego oraz, wynikającego z niego,
planu zatrudnienia.
W tym okresie PCA zakończyło współpracę z dwoma pracownikami, którzy nabyli prawo do świadczeń emerytalnych. Polskie Centrum Akredytacji, ze względu na szczególny charakter realizowanych zadań, opiera swoją
działalność przede wszystkim na wiedzy i doświadczeniu
swoich pracowników. Dlatego też, osobom tym zaproponowana została dalsza współpraca z PCA.
Podstawą prawidłowego rozwoju organizacji jest także stałe podnoszenie kompetencji zatrudnionego personelu. Mając powyższe na uwadze, dla każdego z nowo przyjętych
pracowników w PCA planowany jest program stażu, w czasie którego mają oni możliwość zdobycia potrzebnego doświadczenia i umiejętności praktycznych.
Polityka personalna w PCA dotyczy nie tylko kwestii aktualnego i przewidywanego stanu zatrudnienia. To także proces

wewnętrznej rekrutacji, uwzględniający zmiany w poszczególnych komórkach organizacyjnych, planowanie karier i rozwoju personelu. Efektem takiej polityki były awanse poziome w
ramach Biura ds. Akredytacji: status auditora wiodącego przyznano: Kamili Skrzypczak-Zbiciak, Katarzynie Szymańskiej,
Annie Kęsik oraz Markowi Wilgosowi.
W ramach awansów pionowych do pełnienia następujących
funkcji zostali powołani:
• Beata Czechowicz - z pełniącego obowiązki na kierownika
Zespołu ds. Badań Wody, Ścieków, Paliw i Gazów;
• Dorota Burstein-Czajka - na kierownika Wydziału Organizacyjno – Technicznego;
• Kamila Skrzypczak-Zbiciak - na pełniącego obowiązki kierownika Zespołu ds. Badań Żywności, Wody Pitnej, Bezpieczeństwa Zdrowia i Bezpieczeństwa Ogólnego.
Awanse poziome i pionowe związane były z podniesieniem
kompetencji i rozwojem umiejętności pracownika, któremu
w innym wydziale powierzono nowe zadania i obowiązki.
Celem awansu było lepsze wykorzystanie potencjału i dotychczasowego doświadczenia pracownika.
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Harmonogram
szkoleń w 2014 roku
Na podstawie przeprowadzonej w październiku 2013 r. ankiety, dotyczącej zapotrzebowania klientów na szkolenia
otwarte PCA, zostanie opracowany harmonogram spotkań
na 2014 r. Największym zainteresowaniem cieszą się dwie
nowe propozycje szkoleń: „Praktyczne aspekty szacowania
niepewności pomiarów w działalności laboratoriów” oraz
„Pobieranie próbek do badań”, których realizacja przewidziana jest na II połowę roku. Liczba pozostałych szkoleń
zostanie dostosowana do zadeklarowanego w ankiecie zainteresowania potencjalnych uczestników.
Terminarz szkoleń otwartych w 2014 r. dostępny jest na
stronie internetowej PCA (www.pca.gov.pl) i uwzględnia
następujące propozycje:
• System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika
ds. jakości i kierownictwa technicznego. (PD-1) – 4 terminy;
• 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) - 5 terminów;
• Doskonalenie systemu zarządzania w jednostce certyfikującej wyroby wg normy PN-EN 45011:2000 z uwzględnieniem elementów i kierunków zmian nowego wydania normy ISO/IEC 17065:2012. (PD-6) – 2 terminy;
• Doskonalenie systemu zarządzania w jednostce certyfikującej systemy zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC
17021:2011. (PD-11) – 1 termin;
• Struktura i system zarządzania w jednostce inspekcyjnej
wg normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 (oryg). (PD-5) –
1 termin w II połowie roku;
• Audit wewnętrzny w jednostce inspekcyjnej wg normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 (oryg). (PD-8) – 1 termin w II połowie roku;
• System zarządzania w jednostce certyfikującej osoby wg
PN-EN ISO/IEC 17024:2004, uwzględniający elementy
i kierunki zmian nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC
17024:2012 (oryg). (PD-10) – 1 termin w II połowie roku;
• Droga do akredytacji PCA. Podstawowe elementy oceny PCA.
Procedura akredytacji. (PD-3) – 1 termin w II połowie roku;
• Szkolenie dla auditorów PCA prowadzących ocenę wg normy
PN-EN ISO/IEC 17025. (PD-7) - 1 termin w II połowie roku;
• Szkolenie dla auditorów wiodących PCA. (PD-9) - 1 termin
w II połowie roku;
• Zadania Najwyższego Kierownictwa organizacji, w których
działają laboratoria spełniające wymagania PN-EN ISO/
IEC 17025 (PD-13) – 1 termin w I połowie roku;
• Metrologia - podstawy teoretyczne. Teoria pomiaru i opracowania wyników pomiarów (PD-14) – 3 terminy;
• Metrologia - nadzorowanie wyposażenia pomiarowego
w laboratoriach (PD-15) - 4 terminy.
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Akredytacja
w liczbach
Na dzień 6 listopada 2013 roku zarejestrowanych było 1442
akredytowanych jednostek oceniających zgodność.
W okresie od 2 stycznia do 6 listopada 2013 r., PCA udzieliło
92 nowe akredytacje (w tym: 77 dla laboratoriów badawczych, 8 dla laboratoriów wzorcujących, 1 dla laboratorium
medycznego, 2 dla jednostek certyfikujących wyroby, 1 dla
jednostki certyfikującej systemy zarządzania, 1 dla jednostki inspekcyjnej, 1 dla weryfikatora EMAS, 1 dla weryfikatora
GHG) w następujących zakresach:
• laboratoria badawcze: badania akustyczne i hałasu - w tym
hałasu spowodowanego przez drgania, badania biologicznie i biochemiczne, badania chemiczne, analityka chemiczna, badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne), badania elektryczne i elektroniczne,
badania kliniczne medyczne i weterynaryjne, badania mechaniczne, badania metalograficzne, badania mikrobiologiczne, badania nieniszczące, badania ogniowe, badania
sensoryczne, badania w dziedzinie nauk sądowych, badania właściwości fizycznych, pobieranie próbek, laboratoria
akredytowane do pobierania próbek;
• laboratoria wzorcujące: napięcie, prąd (DC), napięcie, prąd
(AC), ciśnienie, termometria elektryczna, analiza gazów,
przepływ (gazy), wielkości chemiczne, wielkości elektryczne
DC i m.cz., temperatura, masa, wielkości geometryczne;
• laboratorium medyczne: chemia kliniczna, hematologia
z koagulologią, immunologia;
• jednostki certyfikujące wyroby: certyfikacja zgodności wyrobów, certyfikacja na znaki zgodności;
• jednostka certyfikująca systemy zarządzania: QMS;
• jednostka inspekcyjna: ETV - weryfikacje technologii środowiskowych;
• weryfikator EMAS;
• weryfikator GHG.
Jednocześnie, w tym samym okresie, cofnięto 39 akredytacji dla laboratoriów badawczych, 1 dla jednostki certyfikującej systemy zarządzania, 1 dla jednostki inspekcyjnej,
4 dla weryfikatorów GHG. Wygasły 2 akredytacje dla laboratoriów badawczych, 1 dla laboratorium wzorującego oraz
1 dla jednostki inspekcyjnej. Zawieszono 11 akredytacji dla
laboratoriów badawczych, 1 dla laboratorium medycznego,
2 dla jednostek certyfikujących wyroby, 1 dla jednostki inspekcyjnej.
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