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Akredytacja – wartość dodana w łańcuchu dostaw Akredytacja jako uprzywilejowany sposób 
wykazywania kompetencji technicznych 

jednostek oceniających zgodność

Akredytacja służy 

budowaniu i  umacnianiu  

zaufania do wyników certyfikacji 

wyrobów, procesów  i usług, 

certyfikacji systemów zarządzania, 

wzorcowań, badań, inspekcji  

i kwalifikacji certyfikowanych 

osób. 

 Każdy aspekt życia codziennego regulują określone  

– obowiązkowe lub dobrowolne – normy. Dotyczą one mię-

dzy innymi: bezpieczeństwa w zakresie środowiska pra-

cy, produkcji wyrobów, transportu, żywności, informacji, 

działalności handlowej, a właściwie wszystkich aspektów 

naszego życia. Bezpieczeństwo nierozerwalnie wiąże się 

z zaufaniem. Organizacje bezpośrednio lub pośrednio od-

powiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego 

wykorzystują akredytowane wyniki, wzbudzając zaufanie 

do podejmowanych na ich podstawie decyzji. Uzyskanie 

wiarygodnych wyników oceny zgodności wyrobów i usług 

wymaga właściwych kompetencji, rozumianych jako wyko-

rzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce.  

Akredytacja wsparciem konkurencyjności rynkowej

Zarówno w Polsce, jak i w Europie istnieje szereg akre-

dytowanych programów certyfikacji, które mają na celu 

wspieranie konkurencyjności rynkowej wyrobów objętych 

certyfikacją oferowaną przez akredytowane jednostki oce-

niające zgodność. Na przykład w branży rolno-spożywczej 

(w obszarze regulowanym) przepisy prawa wymagają uzy-

skania akredytacji przez jednostki certyfikujące, oceniające 

wyroby pod względem zgodności z wymaganiami prawny-

mi, w tym wymaganiami dotyczącymi identyfikowalności. 

W obszarze dobrowolnym (prywatnym) wymagania dla 

wyrobu nie odnoszą się do określonych przepisów prawa  

– są określane w prywatnych programach certyfikacji two-

rzonych przez określonego właściciela programu. Takim 

właścicielem programu może być zarówno jednostka oce-

niająca zgodność, administracja rządowa, jak i stowarzysze-

nie branżowe.

 Korzyści z akredytacji:

DLA RZĄDU I REGULATORÓW:

wsparcie dla zapewnienia bezpieczeństwa 

życia publicznego

DLA PRZEMYSŁU:

„licencja” na obrót towarów i usług

DLA KONSUMENTÓW:

zaufanie do wyrobów i usług

DLA PRACOWNIKÓW:

wybór pracodawcy, który traktuje 

zdrowie i bezpieczeństwo pracowników 

jako priorytet w ramach organizacji
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Program certyfikacji GLOBALG.A.P. CoC 

Certyfikacja:
BRCGS, IFS, FSMS, FSSC, 

badania laboratoryjne

Certyfikacja:
BRCGS, IFS, FSMS, FSSC, 

badania laboratoryjne

Certyfikacja:
BRC Opakowania i materiały 

opakowaniowe

Inspekcja 

Badania laboratoryjne 
wyrobu końcowego 

Certyfikacja: Integrowana  
produkcja roślin, produkty 

regionalne,  GLOBALG.A.P. IFA  
 

Certyfikacja:
GLOBALG.A.P. IFA

Certyfikacja:  
GLOBALG.A.P. IFA 

Certyfikacja:
 GLOBALG.A.P. CoC

 Jednym z przykładów międzynarodowej inicjatywy 

rynku polegającej na określeniu specyficznych wymagań  

dotyczących łańcucha dostaw jest program certyfikacji  

GLOBALG.A.P. CoC Łańcuch Kontroli nad Produktem (ang. 

GLOBALG.A.P. Chain of Custody Standard). 

 Program skierowany jest do podmiotów zajmujących się 

kupnem-sprzedażą produktów rolnych. Jest to program do-

browolny i oferują go jednostki certyfikujące wyroby posia-

dające akredytację wg normy PN-EN ISO/IEC 17065 „Ocena 

zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, 

procesy i usługi”. Podstawowe zasady łańcucha dostaw stano-

wiące wymagania certyfikacyjne to: 

• identyfikacja podmiotów uczestniczących w łańcuchu 
 dostaw, 

• weryfikacja dokumentacji wyrobów kupowanych, 

• oznakowanie wyrobu oraz dokumentacji mu  

 towarzyszącej, 

• identyfikowalność wyrobu w łańcuchu dostaw  

 potwierdzona  bilansem masy.

 Przedsiębiorcy posiadający certyfikat łańcucha dostaw 

GLOBALG.A.P. w systemie ciągłym utrzymują pełną kon-

trolę nad przebiegiem własnej działalności i gwarantują, że 

produkt, który został wyprodukowany w gospodarstwie 

rolnym spełnia wymagania dotyczące najlepszych prak-

tyk rolniczych GLOBALG.A.P., w tym w zakresie stosowania 

środków ochrony roślin, nawożenia, jak i bezpieczeństwa 

wyprodukowanej żywności w trakcie zbioru, transportu  

i przechowywania.      

Gwarantują też, że właśnie ten produkt trafia do konsumenta. 

W tym przypadku najważniejszą korzyścią z akredytacji jest za-

ufanie konsumenta do certyfikowanego produktu rolno-spo-

żywczego, który zamierza nabyć.

Akredytacja gwarantuje wiarygodność wyników procesu 

certyfikacji oraz rzetelność certyfikatu wydanego dla danego 

wyrobu, który został oceniony zgodnie z określonymi wyma-

ganiami. 

Certyfikacja: IFS Logistic, 
Inspekcja

Etapy w łańcuchu dostaw 

Łańcuch Kontroli nad Produktem 



Wartość dodana akredytacji

 Polegając na akredytowanych badaniach, weryfika-

cjach, inspekcjach, wzorcowaniach i certyfikacjach (wspól-

nie określanych jako działania z zakresu oceny zgodności) 

uzyskanych dzięki przeprowadzonym przez stronę trzecią 

niezależnym i kompetentnym ocenom, konsumenci zyskują 

zaufanie do  wyrobów i usług dostarczanych na rynek.

Jednostki akredytujące, działając jako wiarygodne i bez-

stronne podmioty oceniają kompetencje laboratoriów oraz 

jednostek inspekcyjnych i certyfikujących czy weryfikato-

rów, przez co gwarantują wiarygodność oceny zgodności 

oraz rzetelność certyfikatów, sprawozdań i świadectw.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania z zakresu oceny zgodności świadczone przez akre-

dytowane jednostki potwierdzają natomiast, że wyroby  

i usługi są zgodne z ustalonymi wymaganiami – normami i in-

nymi właściwymi specyfikacjami, czy kryteriami sektorowymi, 

w obszarze:

• kompetencji technicznych, profesjonalizmu i uczciwości,

• zarządzania ryzykiem,

• odpowiedniego personelu i wyposażenia,

• monitorowania poprawy jakości wyrobów i usług,

• systemu rozpatrywania skarg i odwołań,

• zdolności konkurowania w skali międzynarodowej  w ramach  
 wielostronnych porozumień.

Więcej materiałów na temat roli i znaczenia akredytacji, jako narzędzia służącego zapewnieniu szeroko rozumianego  

bezpieczeństwa publicznego dostępnych jest na stronie internetowej: www.pca.gov.pl oraz na naszych kanałach  

w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Linkedin i YouTube).

Weryfikacja  
- zgodnie  z rozporządzeniem 

(WE) 600/2012, raporty z emisji 
gazów cieplarnianych powinny być 

weryfikowane przez akredytowanych 
weryfikatorów mogących prowadzić 

działalność w więcej niż jednym państwie 
członkowskim UE. Akredytowane 

raporty z weryfikacji mogą być 
akceptowane w całej  

Europie. 
W obszarze  

inspekcji akredytacja daje 
gwarancję kompetencji inspektorów,  
dostosowania metod prowadzenia 

inspekcji oraz bezstronności wyników. 
Inspekcja może być wykorzystywana zarówno 
w obszarze dobrowolnym, jak i regulowanym 
do oceny zgodności wyrobu, projektu, usługi, 

procesu lub instalacji, z odpowiednimi 
wymaganiami, w oparciu 

o profesjonalny osąd.

Akredytacja 
w obszarze certyfikacji 
systemów zarządzania 

gwarantuje, że procesy produkcji 
wyrobu lub usługi znajdują się pod 

kontrolą i są dokonywane w systematyczny 
sposób oraz są ciągle doskonalone,  

w celu spełniania wymagań klientów. 
Akredytowane  certyfikacje systemów 

zarządzania zapewniają 
bezstronność

oceny.

Akredytacja 
jednostek 

certyfikujących osoby może 
być dobrowolna albo obowiązkowa. 
Akredytowany certyfikat wydawany 

osobom odnosi się do kwalifikacji danej 
osoby, którą jednostka certyfikująca 
oceniła jako kompetentną i zawiera 

prawidłowe odniesienie do dokumentu 
normatywnego, którego wymagania 

spełnia ta osoba.

Akredytowane 
badania i wzorcowania  
gwarantują dokładność  
i wiarygodność wyników 

określonych badań oraz dają pewność,  
że wzorcowania są dokonywane  

w rzetelny, kompetentny, niezmienny  
i bezstronny sposób.

Akredytacja 
jednostek certyfikujących 

wyroby, procesy lub usługi – certyfikacji 
może podlegać wyrób (np. żarówka 

energooszczędna), usługa (np. transport pasażerski) 
lub proces (np. produkcja roślinna, identyfikowalność 

źródeł pochodzenia drewna). Akredytowana 
certyfikacja pozwala na deklarację producenta,  

że jego wyrób, proces lub usługa spełnia odpowiednie 
wymagania. Zadaniem jednostki certyfikującej 
jest poświadczenie prawdziwości stwierdzenia 

przez producenta zgodności  
z mającymi zastosowanie 

wymaganiami.



Polskie Centrum Akredytacji 
ul. Szczotkarska 42 
01-382 Warszawa
tel.: + 48 22 355 70 00
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Jesteśmy również na:


