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Szanowni Paƒstwo!

Oddajemy w Paƒstwa r´ce drugie wydanie Informatora PCA. Polskie Centrum Akredytacji istnieje

od 2001 roku, tak wi´c jesteÊmy z Paƒstwem od ponad dwóch lat. Ten rok jednak jest dla nas rokiem

szczególnym. Na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. Ustaw

Nr 166 z 7 paêdziernika 2002 r., poz. 1360), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i która

zastàpi∏a ustaw´ z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji oraz zmianie

niektórych ustaw – Polskie Centrum Akredytacji dzia∏a w zmienionych warunkach. Od 1 stycznia

2003 r. PCA jako paƒstwowa osoba prawna sta∏o si´ samodzielnà i samofinansujàcà organizacjà. 

W dalszym ciàgu b´dziemy realizowaç nasze cele strategiczne okreÊlone w drugim wydaniu 

Polityki JakoÊci, którà znajdà Paƒstwo w naszym Informatorze. Pragn´ zapewniç, ˝e PCA dok∏ada

wszelkich staraƒ aby wydawane przez nas certyfikaty akredytacji by∏y uznawane na arenie mi´dzy-

narodowej. Dla osiàgni´cia tego celu PCA uzyska∏o cz∏onkostwo w EA (European co-operation 

for Accreditation) i rozpocz´∏o procedur´  przystàpienia do grona sygnatariuszy EA MLA (EA Multi-

lateral Agreement). JesteÊmy ju˝ po wst´pnej ocenie dokonanej przez auditorów EA i czekamy 

na realizacj´ dalszych etapów procedury oceny przez EA. 

W tym numerze przedstawiamy szereg niezb´dnych i istotnych informacji nt. krajowego systemu

akredytacji, które pomogà naszym obecnym i potencjalnym Klientom w uzyskaniu bàdê utrzyma-

niu akredytacji. 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, na której znajdà Paƒstwo niezb´dne

informacje o krajowym systemie akredytacji

Karol Hauptmann – Dyrektor PCA



Polityka JakoÊci
wydanie 2 z 20-03-02

• wspó∏prac´ z akredytowanymi podmiotami

prowadzonà w sposób nie naruszajàcy zasad

bezstronnoÊci i zapewniajàcy im satysfakcj´ i wartoÊç dodanà;

• zapewnienie przejrzystoÊci systemu akredytacji dzi´ki szczegó∏owej, powszechnie dost´pnej 

i dostarczanej z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym informacji o zmianach w jego funk-

cjonowaniu;

• upowszechnienie systemu konsultacji z Klientami podstawowych dokumentów PCA;

• zapewnienie ochrony informacji o Klientach, auditorach i ekspertach oraz ochrony ich praw

w∏asnoÊci;

• zapewnienie satysfakcji pracowników PCA z uwzgl´dnieniem sta∏ego podnoszenia ich kwali-

fikacji;

• zaanga˝owanie kierownictwa w wyzwalanie aktywnoÊci i zach´canie pracowników do ciàg∏ego

doskonalenia sposobów wykonywania pracy.

Mierzalne cele operacyjne, ustalane rokrocznie podczas pierwszego przeglàdu dokonywanego

przez kierownictwo Polskiego Centrum Akredytacji w danym roku, sà do wglàdu wszystkich 

zainteresowanych.

Ca∏y personel Polskiego Centrum Akredytacji zna i stosuje polityk´ i procedury zawarte 

w Ksi´dze JakoÊci i towarzyszàcej dokumentacji. Kierownictwo Polskiego Centrum Akredytacji

deklaruje, ˝e do∏o˝y wszelkich staraƒ, aby powy˝sza polityka jakoÊci by∏a w pe∏ni realizowana.

Warszawa 20.03.2002 r.

Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji

Niniejsza polityka zosta∏a przedstawiona Radzie do Spraw Akredytacji i pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu
Rady w dniu 12.03.2002 r.
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Polskie Centrum Akredytacji
• dzia∏ajàc jako podmiot systemu oceny zgodnoÊci,

• troszczàc si´ o zaufanie do niego,

• dzia∏ajàc zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN EN 45003 (ISO/IEC Guide 58:1993) 

PN EN 45010 (ISO/IEC Guide 61:1996) i ISO/IEC TR 17010,

• majàc poczucie odpowiedzialnoÊci za poziom akredytacji,

• dbajàc o zapewnienie jej wiarygodnoÊci,

• przyczyniajàc si´ w ten sposób do usuwania barier technicznych w handlu mi´dzynarodowym,

stawia sobie nast´pujàce cele strategiczne:

doprowadzenie systemu jakoÊci i dzia∏aƒ Polskiego Centrum Akredytacji do poziomu umo˝-

liwiajàcego zapewnienie wysokiego, zgodnego z wymaganiami norm mi´dzynarodowych,

stopnia kompetencji akredytowanych przez PCA podmiotów;

wprowadzenie akredytowanych podmiotów do sieci Êwiatowego systemu oceny zgodnoÊci

w wyniku podpisania przez PCA stosownych porozumieƒ mi´dzynarodowych;

ciàg∏e doskonalenie kompetencji PCA i aktywne reagowanie na zg∏aszane zapotrzebowanie

na rozszerzanie systemu akredytacji na nowe obszary w zwiàzku z rozwojem Êwiatowego, 

a w Êlad za nim krajowego, systemu oceny zgodnoÊci.

Wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e poziom akredytacji, a tak˝e stopieƒ zadowolenia naszych

Klientów zale˝y od kwalifikacji i kompetencji pracowników PCA, auditorów i ekspertów zatrud-

nianych przez PCA do oceny podmiotów dzia∏ajàcych w systemie oceny zgodnoÊci, Polskie 

Centrum Akredytacji b´dzie realizowa∏o powy˝sze cele

strategiczne poprzez:

• wdro˝enie jednolitego systemu pozyskiwania, szko-

lenia, monitorowania i oceny auditorów i ekspertów

technicznych;

• zapewnienie niezale˝noÊci i bezstronnoÊci na wszys-

tkich poziomach funkcjonowania PCA;



10 lat pierwszej akredytacji

W dniu 8 wrzeÊnia 2002 roku min´∏a dziesiàta rocznica udzielenia pierwszej

akredytacji dla laboratorium badawczego. 

Zaszczytny pierwszy numer certyfikatu akredytacji uzyska∏o Centralne Laboratorium Dozoru

Technicznego w Poznaniu. Dokumentem odniesienia by∏a norma EN 45001:1990 Ogólne kryteria

dzia∏ania laboratoriów badawczych oraz Przewodnik ISO/IEC nr 25 Wymagania ogólne

dotyczàce kompetencji laboratoriów pomiarowych i badawczych. 

Z okazji tego znaczàcego wydarzenia w kalendarium polskiej akredytacji, Dyrektor Polskiego

Centrum Akredytacji wystosowa∏ do Pana Stanis∏awa Szymaƒskiego, Dyrektora Centralnego

Laboratorium Dozoru Technicznego – list gratulacyjny.

Pierwszy certyfikat akredytacji nr 1/92 zosta∏ wydany przez Centralne Biuro JakoÊci Wyrobów w

dniu 08.09.1992 roku. Kolejne certyfikaty, potwierdzajàce spe∏nianie przez akredytowane

laboratorium wymagaƒ dokumentów odniesienia, wydane zosta∏y przez Polskie Centrum Badaƒ

i Certyfikacji oraz Polskie Centrum Akredytacji. Aktualnie Centralne Laboratorium Dozoru

Technicznego w Poznaniu legitymuje si´ certyfikatem akredytacji Nr AB 001 wa˝nym do dnia

07.10.2005 roku, potwierdzajàcym spe∏nianie wymagaƒ normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

Nowa Ustawa

Ustawa o systemie oceny zgodnoÊci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 166

z 7 paêdziernika 2002 r., poz. 1360) zastàpi∏a ustaw´ z dnia 28 kwietnia 2000 r. (o systemie

oceny zgodnoÊci, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw).

Nowa ustawa wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. 

Ustawa okreÊla zasady funkcjonowania systemu oceny zgodnoÊci z zasadniczymi i szczegó-

∏owymi wymaganiami dotyczàcymi wyrobów, które mogà stwarzaç zagro˝enie albo s∏u˝à ochro-

nie lub ratowaniu ˝ycia, zdrowia, mienia oraz Êrodowiska, jak równie˝ procesów ich wytwarza-

nia, zasady i tryb udzielania akredytacji oraz autoryzacji, sposób zg∏aszania Komisji Europej-

skiej i paƒstwom cz∏onkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek oraz autoryzowa-

nych laboratoriów, nowy status Polskiego Centrum Akredytacji i jego zadania, zasady 

sprawowania nadzoru nad wyrobami podlegajàcymi ocenie zgodnoÊci oraz organy w∏aÊciwe 

w tych sprawach.
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Rada do spraw Akredytacji
przy Polskim Centrum

Akredytacji

Rada ds. Akredytacji jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Polskiego

Centrum Akredytacji w sprawach nale˝àcych do zakresu dzia∏ania Polskiego Centrum Akredytacji.

W sk∏ad Rady wchodzà proporcjonalnie, w liczbie zapewniajàcej brak dominacji którejkol-

wiek ze stron zainteresowanych dzia∏aniem systemu akredytacji, osoby reprezentujàce interesy

nast´pujàcych instytucji i organizacji:

1. rzàdowej;

2. klientów PCA (akredytowanych jednostek certyfikujàcych, kontrolujàcych, laboratoriów);

3. klientów akredytowanych organizacji, korzystajàcych z us∏ug jednostek certyfikujàcych, jedno-

stek kontrolujàcych, laboratoriów;

4. konsumentów i ogó∏u spo∏eczeƒstwa;

5. specjalistów z dziedziny normalizacji, metrologii, nauki i techniki.

Rada liczy 15 cz∏onków, których powo∏a∏ z dniem 8 lutego 2002 r. Prezes Rady Ministrów na

wniosek zainteresowanych stron.

Pierwsze posiedzenie Rady po∏àczone z wr´czeniem nominacji jej cz∏onkom odby∏o si´ w

dniu 12.03.2002 r. W trakcie tego posiedzenia wybrano przewodniczàcego Rady, którym zosta∏

Pan Wojciech Henrykowski – dyrektor Polskiego Centrum Badaƒ i Certyfikacji (aktualnie: Prezes

Zarzàdu PCBC S.A.), a jego zast´pcami: Pani El˝bieta Krodkiewska-Skoczylas – prezes Klubu Pol-

skie Forum ISO 9000 (I zast´pca) i Pani Barbara Kuroczko – z-ca dyrektora Zespo∏u Monitoringu

w G∏ównym Inspektoracie Ochrony Ârodowiska (II zast´pca).

Ponadto Rada na swoim pierwszym

posiedzeniu podj´∏a uchwa∏y:

– w sprawie przyj´cia regulaminu dzia∏ania

Rady do Spraw Akredytacji przy Polskim

Centrum Akredytacji;

– w sprawie powo∏ania Komitetu Odwo-

∏awczego przy Polskim Centrum Akredy-

tacji oraz ustanowienia regulaminu jego

dzia∏ania.

W wyniku podj´tej uchwa∏y Rada powo∏a∏a czteroosobowy Komitet Odwo∏awczy. 

Do zadaƒ Komitetu Odwo∏awczego nale˝y rozpatrywanie odwo∏aƒ w sprawach odmowy udzie-

lenia, zawieszenia, cofni´cia akredytacji lub ograniczenia jej zakresu. 

Cz∏onkowie Komitetu Odwo∏awczego:

Pani Barbara Lisowska – Wiceprezes G∏ównego Urz´du Miar;

Pani Krystyna KrzyÊko – Prezes Klubu POLLAB;

Pani Jolanta Ga∏ka – osoba spoza Rady, niezale˝na;

Pan Tadeusz Be∏dowski – osoba spoza Rady, niezale˝na.

Rada, zgodnie z przyj´tym przez siebie regulaminem dzia∏ania, okreÊli∏a cz´stoÊç posiedzeƒ

na co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym zwo∏ywanych przez Przewodniczàcego, bàdê

m.in. na wniosek Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, Przewodniczàcego Komitetu Odwo-

∏awczego lub na wniosek 1/3 sk∏adu Rady.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akre-

dytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 43, poz.489) i rozporzàdzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie organizacji oraz trybu dzia∏ania Polskiego Centrum

Akredytacji (Dz. U. Nr 122, poz. 1328) do zadaƒ Rady nale˝y opiniowanie:

• stanu i kierunków rozwoju akredytacji;

• dzia∏alnoÊci merytorycznej Polskiego Centrum Akredytacji;

• wewn´trznych procedur i instrukcji zwiàzanych z akredytacjà prowadzonà przez Polskie 

Centrum Akredytacji;

• rocznych sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci Polskiego Centrum Akredytacji.

Rada wyra˝a opinie oraz formu∏uje propozycje w sprawach, o których mowa wy˝ej, 

w drodze uchwa∏ podpisywanych przez Przewodniczàcego. Przyj´cie uchwa∏ odbywa si´ poprzez

g∏osowanie.

W 2002 r. odby∏y si´  dwa posiedzenia Rady, w dniach: 05.06.2002 r. i 18.12.2002 r.
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zdj´cia: Cz∏onkowie Rady ds. Akredytacji
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Nowe Dokumenty

Na stronie internetowej w menu dokumenty zamieszczone zosta∏y dwa nowe 

dokumenty:

• dokument DA-05 Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotyczàca wykorzystywania ba-

daƒ bieg∏oÊci / porównaƒ mi´dzylaboratoryjnych w procesach akredytacji i nadzoru labora-

toriów, wydanie 1 z 3 lutego 2003 r.; 

• dokument DA-06 Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotyczàca zapewnienia spójnoÊci 

pomiarowej, wydanie 2 z 12 maja 2003 r.

Spe∏nienie wymagaƒ przedstawionych w dokumencie DA-05 b´dzie egzekwowane od dnia

1 lipca 2003 r. Stosowanie si´ do nich b´dzie przedmiotem oceny w trakcie auditów.

Spe∏nienie wymagaƒ przedstawionych w dokumencie DA-06 b´dzie egzekwowane od dnia

1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem laboratoriów pomiarowych (wzorcujàcych), dla których sà 

obowiàzujàce od daty og∏oszenia tej Polityki. Stosowanie si´ do nich b´dzie przedmiotem 

oceny w trakcie auditów.

Oba dokumenty zosta∏y zaakceptowane przez Rad´ ds. Akredytacji na posiedzeniu w dniu

18 grudnia 2002 r.

Porozumienie o wspó∏pracy pomi´dzy Polskim Centrum Akredytacji i Klubem 

Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

W dniu 18 lutego 2003 roku w Warszawie podczas Walnego Zgromadzenia cz∏onków Klubu

Polskich Laboratoriów Badawczych, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji Karol Hauptmann 

i Prezes Klubu POLLAB Krystyna KrzyÊko podpisali porozumienie o wspó∏pracy pomi´dzy PCA 

i Klubem POLLAB.

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych jest organizacjà dobrowolnà, niezale˝nà, zrzeszajàcà

laboratoria badawcze i pomiarowe, jednostki certyfikujàce wyroby oraz inne instytucje, zak∏ady

produkcyjne i us∏ugowe, którym bliska jest tematyka dzia∏ania Klubu. 

Klub POLLAB stanowi forum wspó∏dzia∏ania i wymiany doÊwiadczeƒ polskich laboratoriów

badawczych, pomiarowych i jednostek certyfikujàcych wyroby w zakresie wdra˝ania systemów

zarzàdzania jakoÊcià. 

Porozumienie o wspó∏pracy
pomi´dzy PCA i Klubem POLLAB
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Porozumienie zawiera zobowiàzania obu stron do:

– wzajemnego promowania dzia∏alnoÊci;

– przekazywania istotnych informacji, które mogà byç wzajemnie wykorzystywane w celu ciàg∏e-

go doskonalenia ich dzia∏alnoÊci zwiàzanej z krajowym systemem akredytacji;

– przedstawiania na organizowanych przez POLLAB spotkaniach (seminariach, sympozjach itp.)

informacji o aktualnym stanie krajowego systemu akredytacji i/lub zwiàzane tematycznie 

referaty;

– uznawania programów badaƒ bieg∏oÊci / porównaƒ mi´dzylaboratoryjnych, organizowanych

przez POLLAB, w procesach akredytacji i nadzoru nad akredytowanymi laboratoriami, je˝eli

spe∏niaç b´dà one wymagania dokumentu DA-05 Polityka Polskiego Centrum Akredytacji 

dotyczàca wykorzystywania badaƒ bieg∏oÊci / porównaƒ mi´dzylaboratoryjnych w procesach

akredytacji i nadzoru laboratoriów;

– informowania PCA o projektowanych przez POLLAB porównaniach mi´dzylaboratoryjnych 

i/ lub programach badania bieg∏oÊci.

PCA zapewnia bezpoÊredni „link” ze swojej strony internetowej do strony POLLAB-u, 

natomiast POLLAB ze swojej strony na stron´ PCA.

Dyrektor PCA Karol Hauptmann i Prezes Klubu POLLAB Krystyna KrzyÊko 
podpisujà porozumienie.

Akredytacja 
jednostek certyfikujàcych

produkcj´ ekologicznà

Ustawa z dnia 16 marca 2001 r.
o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 38, poz. 452)

otworzy∏a drog´ do akredytacji jednostek certyfikujà-

cych produkcj´ i przetwórstwo metodami ekologiczny-

mi wprowadzajàc obowiàzek ich akredytacji. 

Polskie Centrum Akredytacji, przygotowujàc si´ do

akredytacji jednostek w tym zakresie, powo∏a∏o Komitet

Techniczny ds. Rolnictwa Ekologicznego z∏o˝ony z re-

prezentantów Êrodowisk ekologicznych.

Jego zadaniem jest udzielanie PCA wsparcia technicznego w sprawie akredytacji ww. jednostek.

Komitet opracowa∏ Program Akredytacji Jednostek Certyfikujàcych Podmioty Dzia∏ajàce w Zakre-

sie Rolnictwa Ekologicznego (DAK-03, wydanie z dnia 28.03.2002 r., dost´pny na stronie inter-

netowej PCA).

W oparciu o dany program PCA rozpocz´∏o akredytacj´ jednostek certyfikujàcych, o których

wy˝ej mowa.

W procesie akredytacji (a tak˝e rozszerzania akredytacji) oceniano:

1) zgodnoÊç systemu zarzàdzania jednostek z wymaganiami normy PN-EN 45011:2000;

2) zgodnoÊç dzia∏ania jednostek z wymaganiami ww. ustawy;

3) zgodnoÊç dzia∏ania jednostek z wymaganiami Programu Akredytacji (DAK-03);

4) kompetencje jednostek do kontroli gospodarstw i przetwórni ekologicznych.



Auditorzy i eksperci PCA oceniali system zarzàdzania jednostek i towarzyszyli inspektorom

jednostek w gospodarstwach i przetwórniach podczas kontroli.

Procesy akredytacji prowadzi Dzia∏ Akredytacji Jednostek Kontrolujàcych.

Pierwsze oceny odby∏y si´ w maju 2002 r.

Dotychczas akredytacj´ uzyska∏y nast´pujàce jednostki:

1) PCBC – Oddzia∏ Pi∏a;

2) Jednostka Certyfikacji Produkcji Ekologicznej PNG Sp. z o.o.;

3) COBICO Sp. z o.o.;

4) Bioekspert  Sp. z o.o. ;

5) Agro Bio Test Sp. z o.o.

Produkty ekologiczne zyskujà coraz wi´kszà popularnoÊç w spo∏eczeƒstwie oraz coraz wi´ksze

poparcie rzàdów Unii Europejskiej. Sektor ten bardzo silnie rozwija si´ na ca∏ym Êwiecie. Polska,

majàc stosunkowo czyste Êrodowisko naturalne, ma wielkie szanse zdobyç znaczàcà pozycj´ 

w tej dziedzinie. Wià˝e si´ to równie˝ ÊciÊle z pozycjà i przysz∏oÊcià jednostek certyfikujàcych.

Nowe wydanie publikacji DAC 02

Nowe wydanie publikacji DAC 02 Ogólne wytyczne dotyczàce akredytacji

jednostek certyfikujàcych systemy jakoÊci w odniesieniu do wymagaƒ normy PN-EN

45012:2000.

Na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl ukaza∏o si´ drugie wydanie 

Wytycznych DAC-02, zast´pujàce wydanie pierwsze z dnia 14 marca 2002 r. 

Niniejszy dokument powsta∏ na podstawie publikacji EA-7/01 rev 01: „EA Guideline on the

Application of EA 45012”, wydanej przez EA w grudniu 2001 r. i wspólnej z drugim wydaniem

wytycznych IAF do stosowania Przewodnika ISO/IEC 62.

Dla u∏atwienia korzystania z nowych wytycznych zmienione lub wprowadzone fragmenty 

zosta∏y zapisane kursywà oprócz za∏àczników 3 i 4, które sà w ca∏oÊci nowe.

Wprowadzone zmiany w odniesieniu do

pierwszego wydania Wytycznych
W rozdziale 1, pkt 1.3 wprowadzono nowà definicj´ dotyczàcà

akredytowanego certyfikatu;

W wytycznych do:

* rozdzia∏u 2 

• pkt 2.1. – wprowadzono wymagania dotyczàce norm bàdê 

dokumentów normatywnych, wed∏ug których jednostka pro-

wadzi certyfikacj´/rejestracj´ (pkt wytycznych G 2.1.7.);

• pkt 2.1.2. – okreÊlone zosta∏y wymagania dotyczàce jednostki, 

jej struktury (G.1.14), bezstronnoÊci, udzia∏u wszystkich zainte-

resowanych stron (G 2.1.16 i G 2.1.17), a tak˝e stabilnoÊci fi-

nansowej (G 2.1.20);

– okreÊlono, jakie dzia∏ania mo˝e prowadziç jednostka certyfiku-

jàca, aby nie by∏y uwa˝ane za konsultacje (G 2.1.24) oraz wyma-

gania jakie musi spe∏niç jednostka je˝eli jednostki zwiàzane pro-

wadzà takà dzia∏alnoÊç (G 2.1.25);

• pkt 2.1.3 – okreÊlono wymagania w przypadku podzlecania

prac (G 2.1.39);
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• pkt 2.1.4 – okreÊlono wymagania dotyczàce osoby majàcej bezpoÊredni dost´p do najwy˝-

szego kierownictwa (G 2.1.40);

• pkt 2.1.5 – okreÊlono zalecenia dotyczàce konsekwencji zawieszenia i cofni´cia certyfikacji/re-

jestracji (G 2.1.45.); 

• pkt 2.4 – okreÊlono wymagania stawiane personelowi do rozpatrywania odwo∏aƒ i rekla-

macji (G 2.4.1);

* rozdzia∏u 3 

• pkt 3.1.1. – sprecyzowano wymagania dotyczàce aktualizacji informacji dostarczanych 

jednostce (G 3.1.1.);

• pkt 3.2. – sprecyzowano kiedy ma miejsce przeglàd wst´pny (G 3.2.1) oraz okreÊlono np.

mo˝liwoÊci korzystania z t∏umaczy (G 3.2.2.);

• pkt 3.3. – okreÊlono wymagania stawiane auditorom przy auditowaniu systemów zintegro-

wanych (G 3.3.3.);

• pkt 3.4 – sprecyzowano wymagania dotyczàce raportu (G 3.4.1∏G 3.4.4 i G 3.4.6);

• pkt 3.5 – okreÊlono wymagania stawiane osobie podejmujàcej decyzje (G 3.5.2), sprecyzo-

wano wymagania dotyczàce akredytacji wed∏ug innej normy ni˝ ta, na którà jednostka 

posiada certyfikat/rejestracj´ (G 3.5.7) oraz jasnego zdefiniowania zakresu certyfikacji/reje-

stracji (G 3.5.9), terminu wa˝noÊci certyfikatu (G 3.5.10), tak˝e akredytowanego dokumen-

tu certyfikacji (G 3.5.11), identyfikacji jednostek akredytujàcych przy posiadaniu przez 

jednostk´ certyfikujàcà wi´cej ni˝ jednej akredytacji (G 3.5.12);

• pkt 3.6 – okreÊlono wymagania dotyczàce przeglàdu raportu z auditu w nadzorze 

(G 3.6.10) oraz informacji zawartych w raporcie (G 3.6.11);

• pkt 3.7 – uzupe∏niono o tabel´ zawierajàcà wytyczne odnoÊnie stosowania znaków certy-

fikacji/rejestracji (G 3.7.4).

Wytyczne zosta∏y uzupe∏nione o:
• Za∏àcznik nr 2 dotyczàcy czasu pracy auditorów – podano w nim wskazówki do okreÊlania 

czasu niezb´dnego do oceny organizacji. W za∏àczniku zamieszczono tabel´, w której okreÊlo-

no ramy czasowe do planowania auditu, bioràc pod uwag´ liczb´ pracowników ocenianej 

organizacji oraz czynniki dotyczàce auditowanej organizacji zwi´kszajàce lub zmniejszajàce

czas podstawowy;

• Za∏àcznik nr 3 dotyczàcy certyfikacji/rejestracji organizacji wielooddzia∏owych – podano 

definicj´ organizacji wielooddzia∏owej, warunki jakie organizacja musi spe∏niaç oraz zasa-

dy oceny takiej organizacji, w tym zasady próbkowania i wielkoÊç próbki.

• Za∏àcznik nr 4 dotyczàcy przenoszenia akredytowanej certyfikacji/rejestracji – okreÊlono 

wymagania dotyczàce przenoszenia certyfikatów akredytacji.

Nowa Norma iso/iec 17024

Nowa norma mi´dzynarodowa dotyczàca certyfikacji personelu
ISO/IEC 17024 Ocena zgodnoÊci – wymagania ogólne doty-
czàce jednostek prowadzàcych certyfikacj´ osób.
Akredytacj´ jednostek prowadzàcych ocen´ oraz certyfikacj´ personelu prowadzono dotychczas

w oparciu o Polskà Norm´ PN-EN 45013:1993 (identycznà z normà europejskà EN 45013:1989) 

wraz z wytycznymi interpretacyjnymi DAC-03 Ogólne wytyczne dotyczàce akredytacji jednostek 

certyfikujàcych personel w odniesieniu do wymagaƒ normy PN-EN 45013:1993. Norm´ 

EN 45013:1989, która jako jedyna z norm europejskich „serii 45000” nie zosta∏a znowelizowa-

na w latach 1995–2000 zastàpi norma europejska identyczna z nowà normà mi´dzynarodowà

ISO/IEC 17024 : 2003 „Conformity assessment – General requirements for bodies operating 

certification of persons”, opublikowanà w pierwszym kwartale 2003 r. Po opublikowaniu normy

europejskiej znowelizowana zostanie tak˝e ww. Polska Norma.

Polskie Centrum Akredytacji chcàc umo˝liwiç swoim Klien-

tom szybkie i skuteczne dostosowanie si´ do zmienionych wy-

magaƒ opublikowa∏o w maju 2002 r. na stronie internetowej

www.pca.gov.pl ogólnà informacj´ o projektowanych1 zmia-

nach w normie. Niniejsze opracowanie oparto na ostatecznym

projekcie normy mi´dzynarodowej (ISO/IEC FDIS 17024 

z listopada 2002 r.).2

Norma okreÊla wymagania dla jednostek certyfikujàcych

personel, ∏àcznie z wymaganiami dotyczàcymi opracowywania

i utrzymywania programów certyfikacji. Program certyfikacji

zdefiniowano jako „specyficzne wymagania certyfikacyjne od-

noszàce si´ do okreÊlonych kategorii personelu, w stosunku do

których obowiàzujà te same normy, przepisy i procedury”. Ogólne wytyczne opracowywania 

takich programów zawiera Za∏àcznik A (informacyjny). Zaleca si´ w nim, mi´dzy innymi, aby 

programy certyfikacji osób tworzyç wy∏àcznie w odpowiedzi na okreÊlone wymagania stawiane

przez organy w∏adzy (ochrona interesu publicznego) lub na wyraêne zapotrzebowanie rynku

(wiarygodnoÊç, zaufanie, doskonalenie danej profesji).

Z innych definicji istotna jest definicja kompetencji – jest to „wykazana zdolnoÊç do pos∏u-

giwania si´ wiedzà i/lub umiej´tnoÊciami oraz, jeÊli to w∏aÊciwe, wykazane cechy osobowe jak

1 Na podstawie projektu normy mi´dzynarodowej, ISO/IEC DIS 17024 z grudnia 2001 r.
2 W t∏umaczeniu PCA, które mo˝e ró˝niç si´ nieco od oficjalnej wersji przysz∏ej Polskiej Normy.
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okreÊlono w programie certyfikacji”. Ró˝ni si´ ona niewiele, lecz znaczàco od definicji kwalifikacji

– które zosta∏y zdefiniowane jako “wykazane cechy osobowe, wykszta∏cenie, wyszkolenie i prak-

tyka”. To rozró˝nienie jest bardzo istotne, poniewa˝ certyfikat ma poÊwiadczaç kompetencje,

a nie tylko kwalifikacje. NowoÊcià jest te˝ definicja procesu certyfikacji, które to poj´cie obejmuje

zarówno wnioskowanie, ocen´ i decyzj´ o certyfikacji, jak te˝ nadzór i odnowienie certyfikacji3

oraz pos∏ugiwanie si´ certyfikatami i znakami.

W normie rozró˝nia si´ wnioskujàcego oraz kandydata – czyli „wnioskujàcego spe∏niajàcego

okreÊlone warunki wst´pne umo˝liwiajàce poddanie go procesowi certyfikacji”. Zdefiniowano

tak˝e poj´cie egzaminu jako tej cz´Êci oceny, w której „mierzy si´” w ró˝ny sposób kompeten-

cje kandydata.

OdnoÊnie wymagaƒ dotyczàcych samej jednostki certyfikujàcej personel, wymagania takie

jak: niedyskryminujàce stosowanie procedur, dost´pnoÊç systemu certyfikacji oraz obowiàzek

okreÊlenia i upublicznienia przez jednostk´ ogólnych zasad udzielania, odmowy udzielenia,

utrzymania, zawieszania, cofania i zmiany zakresu certyfikacji sà takie same jak podane w normach

PN-EN 45011:2000 i PN-EN 45012:2000 dla innych typów jednostek certyfikujàcych. Praktycznie

te same sà tak˝e wymagania dotyczàce struktury organizacyjnej, w szczególnoÊci wymóg 

posiadania osobowoÊci prawnej (jednostka ma byç osobà prawnà lub cz´Êcià osoby prawnej),

istnienia udokumentowanej struktury zapewniajàcej bezstronne dzia∏anie jednostki (umo˝liwia-

jàcej bez jakiejkolwiek dominacji udzia∏ wszystkich stron istotnie zainteresowanych w tworzeniu

polityki i zasad zwiàzanych z systemem certyfikacji4 prowadzonym przez jednostk´), roli i odpo-

wiedzialnoÊci kierownictwa, oddzielenia decyzji od oceny oraz sposobów finansowania i pokrywa-

nia zobowiàzaƒ wynikajàcych z odpowiedzialnoÊci prawnej. Zbli˝one sà tak˝e wymagania 

dotyczàce podwykonawstwa, zapisów, poufnoÊci oraz rozpatrywania reklamacji i odwo∏aƒ.

Nowe lub specyficzne dla jednostek certyfikujàcych personel sà m in. wymagania dotyczàce

zgodnoÊci polityki i procedur z odpowiednimi przepisami i regulacjami, nale˝ytej ochrony mate-

ria∏ów egzaminacyjnych przez ca∏y okres ich wykorzystywania oraz powo∏ywania komitetów

programowych odpowiedzialnych za programy certyfikacji i reprezentujàcych, w sposób rzetel-

ny i sprawiedliwy5 interesy wszystkich stron zainteresowanych danym programem (czyli konkret-

nà profesjà). Rola komitetów programowych jest bardzo istotna. Sà one odpowiedzialne 

za opracowywanie i doskonalenie programów certyfikacji, a tak˝e majà udzia∏ w okreÊlaniu 

warunków nadzoru nad certyfikowanym personelem.

Wymagania dotyczàce tworzenia programu certyfikacji sà uj´te w projekcie normy 

w odr´bnym punkcie, zawierajàcym szeÊç podpunktów. Wymagajà one od jednostki certyfikujàcej

ustalenia metod i mechanizmów s∏u˝àcych do oceny kompetencji kandydatów. Metody egzami-

nowania powinny byç uczciwe i wiarygodne oraz poddane walidacji. Co najmniej raz w roku jed-

nostka powinna je poddaç ocenie, stosujàc odpowiednià metodyk´ i procedury (np. wykorzystu-

jàc dane statystyczne).

Jednostka powinna zdefiniowaç proces tworzenia i aktualizacji programu(ów) certyfikacji,

z uwzgl´dnieniem walidacji programu przez komitet programowy. Stanowisko komitetu nale˝y

rozwa˝yç tak˝e przy ewentualnych zmianach wymagaƒ, stawianych przy certyfikacji. Komitet

aprobuje tak˝e ewentualne wytyczne dotyczàce zastosowania dokumentów odniesienia 

w konkretnym programie.

Jednym z wymagaƒ programu certyfikacji mo˝e byç ukoƒczenie z pozytywnym wynikiem

okreÊlonych, zaaprobowanych szkoleƒ, jednak uznanie / zaaprobowanie przez jednostk´ certyfi-

kujàcà danych kursów szkoleniowych nie mo˝e naruszaç zasady bezstronnoÊci lub skutkowaç

z∏agodzeniem wymagaƒ stawianych podczas oceny i certyfikacji osobom, które takie szkolenia

ukoƒczy∏y.

Jednostka nie powinna oferowaç i prowadziç szkoleƒ ani pomagaç innym w Êwiadczeniu 

takich us∏ug, „chyba ˝e wyka˝e brak zale˝noÊci pomi´dzy szkoleniami i prowadzonà ocenà oraz

certyfikacjà gwarantujàcy, ˝e poufnoÊç i bezstronnoÊç nie sà zagro˝one”.

Wymagania dotyczàce systemu zarzàdzania uwzgl´dniajà nowà filozofi´ zawartà w normach

serii ISO 9000:2000. Wymagane jest ustanowienie i wdro˝enie udokumentowanego systemu 

zarzàdzania, obejmujàcego wszystkie wymagania normy ISO/IEC 17024 i zapewniajàcego 

skuteczne spe∏nianie tych wymagaƒ, stworzenie warunków do sta∏ego doskonalenia (m.in. przez

w∏aÊciwie dzia∏ajàcy system auditów wewn´trznych, przeglàdów zarzàdzania, dzia∏aƒ korygujà-

cych i zapobiegawczych, nadzoru nad dokumentacjà). W formie uwagi podano, ˝e jednà 

3 W oryginale „recertification”.
4 System certyfikacji jest w tej normie zdefiniowany jako: „zestaw procedur i zasobów do 

prowadzenia procesu certyfikacji zmierzajàcego do wydania certyfikatu kompetencji i jego utrzymania,
wed∏ug programu certyfikacji”

5 W oryginale: „fairly and equitably”

i n f o r m a t o r 1716



z metod spe∏nienia wymagaƒ tego punktu normy jest istnienie udokumentowanego systemu 

zarzadzania opartego na ISO 9001:2000, uwzgl´dniajàcego wszystkie wymagania ISO/IEC 17024.

Wymagania ogólne dotyczàce personelu (sta∏ego i kontraktowego) sà podobne do wymagaƒ

zawartych w normach PN-EN 45011:2000 i PN-EN 45012:2000 dla innych typów jednostek 

certyfikujàcych. Norma zawiera ogólne wymagania dotyczàce egzaminatorów. Wymagania

szczegó∏owe jednostka powinna okreÊliç na podstawie odpowiednich norm lub innych doku-

mentów „kompetencyjnych”. Jednostka powinna zastosowaç odpowiednie Êrodki zapewniajàce

poufnoÊç i bezstronnoÊç egzaminu w przypadku, gdy egzaminator móg∏by stanàç w obliczu

konfliktu interesów egzaminujàc kandydata.

Opis procesu certyfikacji jest podobny do opisu takich procesów w normach PN-EN

45011:2000 i PN-EN 45012:2000. Sk∏ada si´ ze z∏o˝enia formalnego wniosku wraz 

z dowodami potwierdzajàcymi wymagane kwalifikacje wnioskujàcego, oceny (której cz´Êcià jest

egzamin: pisemny, ustny, praktyczny, polegajàcy na obserwacji lub przeprowadzany w inny 

sposób) i decyzji. W przypadku decyzji pozytywnej jednostka wydaje certyfikat w formie pisma,

karty lub innej. Certyfikat powinien, mi´dzy innymi, przywo∏ywaç norm´ lub inny dokument 

stanowiàcy podstaw´ certyfikacji, ∏àcznie z identyfikacjà wydania. Certyfikacji udziela si´ na

okreÊlony czas (certyfikat powinien zawieraç dat´ up∏ywu wa˝noÊci certyfikacji).

Nadzór nad certyfikowanym personelem i odnowienie certyfikacji jednostka powinna prze-

prowadzaç zgodnie z programem certyfikacji. Warunki utrzymania certyfikacji (∏àcznie z cz´sto-

Êcià i sposobem sprawowania nadzoru i odnawiania certyfikacji) powinny byç przyj´te przez 

komitet programowy i zapewniaç bezstronnà ocen´ w celu potwierdzenia sta∏ego utrzymywa-

nia kompetencji przez certyfikowanà osob´.

Realizacja Szkoleƒ

Polskie Centrum Akredytacji od chwili powstania zorganizowa∏o:

• szkolenie dla auditorów pracujàcych na rzecz PCA, które odby∏o si´ w dwóch terminach: 

8 grudnia 2001 r. oraz 9 marca 2002 r. Celem szkolenia by∏o zapoznanie uczestników z nowy-

mi procedurami: procedurà akredytacji - PA-01, procedurà auditu - PA-04 i wytycznymi obo-

wiàzujàcymi w Polskim Centrum Akredytacji; 

• spotkanie z jednostkami certyfikujàcymi, które odby∏o si´ 18 kwietnia 2001 r. Celem spotka-

nia by∏o omówienie wspó∏pracy mi´dzy PCA a akredytowanymi jednostkami certyfikujàcymi;

• spotkanie z jednostkami certyfikujàcymi systemy zarzàdzania, które odby∏o si´ 24 lipca 2002 r.

Celem spotkania by∏o: omówienie dokumentu stanowiàcego szczegó∏owy opis kryteriów

akredytacji i nadzoru nad jednostkami certyfikujàcymi systemy zarzàdzania, omówienie zasad

obserwacji przez PCA auditów realizowanych przez jednostki certyfikujàce u swoich klientów,

monitorowanie auditorów przez jednostki certyfikujàce, szczegó∏owe programy akredytacji;

• spotkanie z jednostkami certyfikujàcymi wyroby, które odby∏o si´ 12 wrzeÊnia 2002 r. Celem

spotkania by∏o m.in. omówienie spraw zwiàzanych z: weryfikacjà dotychczasowych zakresów

akredytacji jednostek, zasadami organizowania auditów obserwacyjnych w jednostkach,

ujednoliceniem dokumentów odniesienia stosowanych przy certyfikacji, a tak˝e z korzyÊciami

wynikajàcymi z cz∏onkostwa PCA w EA.

W 2003 roku w ramach Programu PHARE 2001 przeprowadzono w PCA szkolenia doskona-

lenia zawodowego dla auditorów wiodàcych oceniajàcych laboratoria i jednostki certyfikujàce.

Program jest realizowany przez AFNOR (Francja).
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Program kolejnych sesji szkoleniowych obejmuje:

• system jakoÊci auditowanej jednostki,

• niezale˝noÊç i bezstronnoÊç auditowanej jednostki,

• kompetencje auditowanej jednostki,

• szczegó∏owe wymagania dla jednostki - ocena zgodnoÊci.

Terminy szkoleƒ:

• 3-7 lutego 2003 r. – dla auditorów oceniajàcych laboratoria (I sesja);

• 10-14 lutego 2003 r. – dla auditorów oceniajàcych jednostki certyfikujàce (II sesja);

• 24-28 marca 2003 r. – powtórzenie I sesji szkoleniowej;

• 7-11 kwietnia 2003 r. – powtórzenie II sesji szkoleniowej;

Terminy III-ej sesji szkoleniowej obejmujàcej szczegó∏owe wymagania dla ka˝dego rodzaju jed-

nostek oceniajàcych zgodnoÊç:

• 10 kwietnia 2003 r. – dla auditorów oceniajàcych jednostki kontrolujàce;

• 14-15 kwietnia 2003 r. – dla auditorów oceniajàcych jednostki certyfikujàce personel;

• 6-7 maja 2003 r. – dla auditorów oceniajàcych weryfikatorów EMAS i EMS;

• 12-13 maja 2003 r. – szkolenie specjalistyczne w zakresie oceny jednostek notyfikowanych.

Akredytacja laboratoriow
badawczych 

– potrzeba, koniecznoÊç 
czy niepotrzebny wysi∏ek?

Wyraz „akredytacja” zawiera ∏aciƒski termin „credere” co oznacza

wierzyç, mieç zaufanie, a w s∏owie tym znajdujemy te˝ s∏owo „dare” – dawaç, oferowaç. Tak

wi´c, akredytacja oznacza dawaç zaufanie. Spo∏eczeƒstwo mo˝e mieç zaufanie, ˝e akredytowa-

ne jednostki zapewnià Êwiadczenie swoich us∏ug w sposób kompetentny i solidny.

Postawione w tytule pytanie wymaga rozwa˝enia kilku przes∏anek, by daç na nie odpowiedê.

Akredytacja pe∏ni istotnà rol´ we wspó∏czesnej gospodarce:

• tworzy warunki do krajowego i mi´dzynarodowego uznawania kompetencji dla potrzeb 

oceny zgodnoÊci;

• tworzy klimat zaufania jako efekt przejrzystoÊci i mo˝liwoÊci porównywania;

• zapewnia dba∏oÊç o sta∏e utrzymywanie i rozwój kompetencji laboratoriów;

• stosuje kryteria oceny na poziomie krajowym zgodne z przyj´tymi na poziomie mi´dzynaro-

dowym;

• stawia na pierwszym planie kompetencje techniczne i doÊwiadczenie akredytowanych labo-

ratoriów.

Zatem, czy warto si´ akredytowaç?
Mi´dzynarodowa Wspó∏praca w Dziedzinie Akredytacji Laboratoriów (International Labora-

tory Accreditation Cooperation – ILAC), organizacje regionalne takie jak Europejska Wspó∏praca

w Dziedzinie Akredytacji (European co-operation for Accreditation – EA) uwa˝ajà za jednà ze

swoich misji wyjaÊnianie i propagowanie idei akredytacji jako narz´dzia do tworzenia atmosfe-

ry zaufania w ocenie zgodnoÊci i realizacji idei - wyrób raz zbadany w´druje na kolejne rynki bez

dalszego badania. Mi´dzynarodowa Organizacja ds. Handlu (World Trade Organization – WTO)

i Komisja Europejska (EU-Commission) wspierajà konsekwentnie te dzia∏ania. Wydaje si´ to byç

zrozumia∏e, wszak akredytatorzy ˝yjà z akredytacji i w konsekwencji namawiajà do jej uzyskiwa-

nia. Powiedzmy zatem inaczej, przekonaj si´, ˝e warto ˝yç z dobrym systemem jakoÊci zarzàdza-

nia, który jest zgodny z ogólnie uznanym wzorcem - normà ISO/IEC 17025 (w Polsce PN-EN ISO/IEC

17025:2001), a wówczas kiedy zapytajà Ci´ o potwierdzenie tego systemu, pomyÊl o akredytacji. 
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Trzeba przy tym bardzo stanowczo podkreÊliç, ˝e akredytacja jest dobrowolna – jednostka

akredytujàca nie ma prawa ani mo˝liwoÊci zmuszania jakiegokolwiek laboratorium do poddania

si´ procesowi akredytacji – jest to wy∏àcznie wola podmiotu, który wnioskuje o uzyskanie akre-

dytacji.

Uznanie kompetencji w dziedzinie badaƒ
Akredytacja laboratoriów jest sposobem na potwierdzanie kompetencji technicznych labora-

toriów wykonujàcych badania, pomiary i wzorcowania. Jest ona formalnym uznaniem kompe-

tencji laboratoriów, a zatem dostarcza klientom gotowych Êrodków identyfikowania i wybiera-

nia wiarygodnych us∏ug w zakresie badaƒ, pomiarów i wzorcowaƒ takich, które spe∏nià ich 

potrzeby.

Po to, by zapewniç utrzymywanie tego uznania, laboratoria sà okresowo oceniane przez jed-

nostk´ akredytujàcà tak, by stale mo˝na by∏o mieç pewnoÊç, ˝e spe∏niajà one wymagania akre-

dytacyjne i zachowujà deklarowany poziom jakoÊciowy swoich us∏ug. Od laboratorium mo˝na

równie˝ wymagaç, by w okresach pomi´dzy kolejnymi ocenami uczestniczy∏o w odpowiednich

programach badania bieg∏oÊci, czyli jest to kolejny sposób na potwierdzanie jego kompetencji.

Akredytowane laboratoria wydajà sprawozdania z badaƒ lub Êwiadectwa wzorcowaƒ opa-

trzone znakiem akredytacji lub s∏ownym powo∏aniem si´ na akredytacj´. Ta informacja wskazu-

je na ich status akredytacji.

Poziom odniesienia utrzymywania kompetencji
KorzyÊcià akredytowanych laboratoriów przynoszonà przez akredytacj´ jest mo˝liwoÊç okreÊla-

nia przez nie tego czy poprawnie i zgodnie z przyj´tymi standardami wykonujà swojà prac´, 

a do tego jeszcze daje im poziom odniesienia dotyczàcy utrzymywania ich kompetencji. 

Regularna ocena, przeprowadzana przez jed-

nostk´ akredytujàcà, obejmuje wszystkie aspekty

poprawnoÊci dzia∏aƒ zapewniajàcych uzyskiwa-

nie Êcis∏ych i wiarygodnych wyników badaƒ. 

W trakcie takich ocen sà wskazywane i omawiane mo˝liwoÊci doskonalenia, a w ich wyniku 

powstaje dok∏adny raport, przekazywany po ka˝dej wizycie. Je˝eli jest to konieczne, jednostka

akredytujàca monitoruje dzia∏ania b´dàce nast´pstwem takich wizyt, aby byç pewnym, ˝e podj´-

to w∏aÊciwe dzia∏ania korygujàce. 

Obok komercyjnych us∏ug badawczych i wzorcowania, laboratoria akredytowane mogà byç

wykorzystywane przez producentów do wykonywania badaƒ ich wyrobów w procesach rozwo-

ju i modernizacji oraz potwierdzania wyników badaƒ uzyskiwanych w ich w∏asnych laborato-

riach.

KorzyÊç marketingowa
Akredytacja jest efektywnym narz´dziem dla laboratoriów badawczych do zaprezentowania

swoim potencjalnym klientom faktu, ˝e ich mo˝liwoÊci zosta∏y potwierdzone w niezale˝ny sposób.

Akredytacja laboratoriów jest wysoce uznawanym, zarówno na poziomie krajowym jak i mi´-

dzynarodowym, wiarygodnym potwierdzeniem kompetencji technicznych i wdro˝enia systemu

jakoÊci. 

W obszarach prawnie regulowanych (tzw. obligatoryjnych) badania sà wykorzystywane 

w procesach oceny zgodnoÊci, które majà zapewniç, ˝e wyroby, us∏ugi i okreÊlone warunki, 

np. Êrodowiskowe spe∏niajà wymagania, bezpieczeƒstwo jest zagwarantowane i w zwiàzku 

z tym konsumenci sà chronieni. Regulacje prawne dotyczàce badaƒ dla tych celów wymagajà,

by by∏y one realizowane w laboratoriach akredytowanych.

W obszarach, gdzie nie ma regulacji prawnej (tzw. dobrowolnych) wyroby i us∏ugi sà wpro-

wadzane do obrotu na podstawie kontraktów zawieranych zgodnie z regulacjami prawnymi.

Partnerzy sà zobowiàzani do okreÊlenia wymagaƒ i trybu ich potwierdzania. Akredytowane 

laboratoria pe∏nià jednà z centralnych ról w procesach oceny zgodnoÊci. Wiele ga∏´zi przemys∏u

rutynowo wymaga, by badania by∏y zlecane do akredytowanych laboratoriów.

Akredytacja laboratoriów stosuje kryteria i procedury specjalnie opracowane w celu okreÊle-

nia kompetencji technicznych, aby w ten sposób zapewniç klientów akredytowanych laborato-

riów lub jednostek kontrolujàcych, ˝e wyniki ich badaƒ, wzorcowaƒ i pomiarów sà w∏aÊciwe 

i wiarygodne.

Wiele jednostek akredytujàcych publikuje równie˝ wykazy akredytowanych laboratoriów, 

w których podane sà dane pozwalajàce skontaktowaç si´ z laboratoriami oraz informacje o ich

mo˝liwoÊciach badawczych. Jest to kolejny sposób promowania laboratoriów wobec ich poten-

cjalnych klientów.

Na koniec, poprzez system porozumieƒ mi´dzynarodowych (omówiono to w kolejnej cz´Êci)

akredytowane laboratoria otrzymujà rodzaj mi´dzynarodowego uznania, co pozwala, by ich 

wyniki by∏y akceptowane na rynku mi´dzynarodowym bez wi´kszych k∏opotów. Takie uznanie 
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pomaga producentom i eksporterom redukowaç koszty poprzez to, ˝e raz zbadany w akredyto-

wanym laboratorium wyrób lub materia∏ mo˝e byç uznany na rynku innego kraju bez dodatko-

wych badaƒ, lub przy znacznym zmniejszeniu ich programu.

Mi´dzynarodowe uznanie laboratorium
Wiele krajów na Êwiecie ma jednà lub wi´cej organizacji odpowiedzialnych za akredytacj´

laboratoriów na ich terytorium. Wi´kszoÊç z tych jednostek akredytujàcych wdro˝y∏o norm´

ISO/IEC 17025 jako podstawowe kryterium w akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujà-

cych. Pomog∏o to w tych krajach zastosowaç jednolite podejÊcie do okreÊlania kompetencji 

laboratoriów. Zach´ci∏o to równie˝ laboratoria do przyj´cia, tam gdzie to mo˝liwe, akceptowa-

nego na poziomie mi´dzynarodowym post´powania w badaniach i pomiarach.

Jednolite podejÊcie pozwala zawrzeç porozumienie mi´dzynarodowe, oparte o wzajemnà

ocen´ i akceptacj´ systemów akredytacji ka˝dego z sygnatariuszy. Takie mi´dzynarodowe porozu-

mienia, nazywane wzajemne porozumienia o uznawaniu (mutual recognition arrangements

– MRA), sà decydujàce w umo˝liwieniu akceptowania wyników pomi´dzy tymi krajami. W rezulta-

cie, ka˝dy partner takiego porozumienia MRA uznaje laboratoria akredytowane w innym kraju, sy-

gnatariusza porozumienia, w taki sam sposób jak akredytowane przez jego w∏asnà jednostk´.

Ten rozwini´ty system mi´dzynarodowego uznawania MRA pomi´dzy jednostkami akredytu-

jàcymi, umo˝liwi∏ akredytowanym laboratoriom uzyskaç rodzaj mi´dzynarodowego uznania 

i w konsekwencji wyniki badaƒ dotyczàce eksportowanych wyrobów mogà byç znacznie ∏atwiej

akceptowane na innych rynkach. Takie post´powanie pozwala efektywnie ograniczyç koszty,

zarówno producenta jak i importera, poniewa˝ eliminuje lub ogranicza do minimum potrzeb´

ponownego badania w innym kraju.

Przedstawione powy˝ej przes∏anki wskazujà, ˝e akredytacja jest uznanym Êrodkiem potwier-

dzania kompetencji laboratoriów i poziomu Êwiadczonych przez nie us∏ug. Laboratoria zyskujà

przewag´ na rynku badaƒ, a w obszarach regulowanych jest to warunek istnienia i Êwiadczenia

us∏ug. Przyk∏adem mogà byç badania dla potrzeb urz´dowej kontroli ˝ywnoÊci – bez akredytacji

laboratorium nie znajdzie zatrudnienia w tym obszarze – taki jest warunek dyrektywy 93/99/EWG,

no mo˝e nie dos∏ownie, bo dyrektywa wymaga przestrzegania kryteriów EN ISO/IEC 17025. 

Poniewa˝ jednak nikt do tej pory nie wymyÊli∏ lepszego od akredytacji sposobu dla potwierdza-

nia spe∏niania tych kryteriów, wi´c nie ma innego wyjÊcia. 

Jakie rodzaje laboratoriów mogà si´ akredytowaç
Norma 17025 (tak si´ powszechnie skrótowo oznacza norm´ PN-EN ISO/IEC 17025:2001) jest

skierowana przede wszystkim do laboratoriów:

• niezale˝nie od liczby personelu i zakresu dzia∏alnoÊci dotyczàcej badaƒ i/lub wzorcowaƒ;

• dotyczy wszystkich organizacji przeprowadzajàcych badania i/lub wzorcowania, przyk∏ado-

wo laboratoriów pierwszej (producent/dostawca), drugiej (klient/u˝ytkownik) i trzeciej (nie-

zale˝na organizacja) strony, tak˝e tych laboratoriów, w których badania i/lub wzorcowania

stanowià cz´Êç kontroli lub certyfikacji wyrobów;

• obejmuje badania i wzorcowania, które sà wykonywane przy wykorzystaniu metod znormali-

zowanych, metod nieznormalizowanych oraz metod, które zosta∏y opracowane w laboratorium;

• jest przeznaczona dla laboratoriów rozwijajàcych swoje systemy jakoÊci, administracyjne 

i techniczne, które s∏u˝à zarzàdzaniu ich dzia∏alnoÊcià. Klienci laboratoriów, organy stanowià-

ce i jednostki akredytujàce mogà równie˝ wykorzystywaç niniejszà norm´ mi´dzynarodowà 

do potwierdzania lub uznawania kompetencji laboratoriów.

Przedstawione powy˝ej cytaty wskazujà jednoznacznie na zakres oddzia∏ywania normy

17025:

• korzystajà z niej laboratoria, które chcà mieç systemem jakoÊci zbudowany wed∏ug po-

wszechnie uznanego wzorca;

• korzystajà z niej jednostki akredytujàce, jako z podstawowego kryterium w procesach akredytacji.

Wi´kszoÊç krajowych jednostek akredytujàcych mo˝e udzieliç akredytacji nast´pujàcym 

organizacjom:

• laboratoria wykonujàce wszystkie rodzaje badaƒ, wyrobów lub oceny materia∏ów, wzorcowa-

nia lub pomiary;

• laboratoria prywatne lub rzàdowe;

• laboratoria jednoosobowe lub wielkie wielodyscyplinarne organizacje;

• laboratoria dzia∏ajàce poza siedzibà i laboratoria tymczasowe.

Pozostaje jeszcze pytanie czy akredytowaç laboratoria parajàce si´ badaniami podstawowymi?
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Zdania w odniesieniu do tego rodzaju laboratoriów sà podzielone, ale pewne jest, ˝e dobrze

dzia∏ajàcy system jakoÊci z pewnoÊcià pomagaç b´dzie w pracy i tym laboratoriom.

Jak si´ akredytowaç
Laboratorium mo˝e akredytowaç ca∏oÊç lub cz´Êç swojej dzia∏alnoÊci badawczej, lub wzor-

cowaƒ. Proces akredytacji obejmuje rzetelnà ocen´ wszystkich elementów laboratorium, które 

majà wp∏yw na realizacj´ badaƒ i uzyskiwanie w∏aÊciwych i wiarygodnych wyników.

Ocena laboratorium w miejscach realizacji jego us∏ug mo˝e zajmowaç od jednego do kilku

dni i sà w nià w∏àczeni specjaliÊci i eksperci techniczni, którzy oceniajà system jakoÊci i poszcze-

gólne rodzaje badaƒ lub pomiarów realizowanych w laboratorium. Kryteria oceny wynikajà 

z mi´dzynarodowej normy ISO/IEC 17025 (poprzednio norma EN 45001 i przewodnik ISO/IEC 25),

która w Êwiecie jest powszechnie wykorzystywana do oceny laboratoriów. Jednostki akredytujàce

laboratoria wykorzystujà t´ norm´ szczególnie do oceny charakterystycznych czynników wska-

zujàcych na zdolnoÊç laboratorium do uzyskiwania precyzyjnych, dok∏adnych wyników badaƒ 

i wzorcowaƒ, obejmujàce:

• system jakoÊci w obszarze zarzàdzania;

• kompetencje techniczne personelu;

• merytorycznà miarodajnoÊç i odpowiednioÊç metod badaƒ;

• spójnoÊç pomiarowà pomiarów i wzorcowaƒ z wzorcami krajowymi lub mi´dzynarodowymi;

• odpowiednioÊç, wzorcowanie i obs∏ugiwanie wyposa˝enia pomiarowego;

• Êrodowisko badaƒ;

• pobieranie próbek, obs∏ugiwanie i przemieszczanie obiektów badaƒ;

• zapewnienie jakoÊci wyników badaƒ;

• sposób przekazywania klientom wyników badaƒ.

Na zakoƒczenie oceny dok∏adny raport dotyczàcy oceny jest przekazywany do laboratorium.

W raporcie sà przedstawiane wszystkie obszary laboratorium, które by∏y oceniane, a w szczegól-

noÊci omawia si´ te, które wymagajà uwagi i podj´cia dzia∏aƒ korygujàcych, zanim b´dzie mo˝-

liwe rekomendowanie udzielenia akredytacji dla laboratorium.

Raz akredytowane laboratorium jest okresowo ponownie oceniane, aby zapewniç jego 

sta∏à zgodnoÊç z wymaganiami i sprawdziç czy utrzymuje poziom swoich dzia∏aƒ. Jednostka

akredytujàca mo˝e te˝ wymagaç by laboratorium uczestniczy∏o w odpowiednich programach

badania bieg∏oÊci pomi´dzy ponownymi ocenami – jest to jeden z istotnych sposobów potwier-

dzania kompetencji technicznych.

Proces akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji
Informacji o systemie akredytacji laboratoriów badawczych w Polsce udziela Polskie Centrum

Akredytacji. Zgodnie z ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci

(Dz. U. Nr 166, poz. 1360) akredytacja jest udzielana przez Polskie Centrum Akredytacji, które

jest krajowà jednostkà akredytujàcà.

Krajowy system akredytacji zarzàdzany przez PCA jest zaprezentowany w dokumencie 

DA-01 Opis systemu akredytacji, wyd. 4 z 06.03.2003 r. Dokument ten (tak jak i pozosta∏e pod-

stawowe dokumenty zwiàzane z akredytacjà ) mo˝na znaleêç na stronie internetowej PCA.

Jako jednostka akredytujàca laboratoria, PCA dzia∏a zgodnie z wymaganiami normy 

PN-EN 45003 (ISO/IEC Guide 58:1993) System akredytacji laboratoriów wzorcujàcych i badawczych.

W swojej dzia∏alnoÊci dotyczàcej akredytacji laboratoriów PCA kieruje si´ te˝ wytycznymi 

European co-operation for Accreditation (EA) i International Laboratory Accreditation Coopera-

tion (ILAC), których jest cz∏onkiem. Organizacje te administrujà te˝ wspomnianymi wy˝ej poro-

zumieniami o wzajemnym uznawaniu akredytacji, a PCA obecnie jest w procesie oceny przed 

ich podpisaniem.

System akredytacji prowadzony przez PCA jest:

• dobrowolny;

• otwarty dla wszystkich klientów bez wzgl´du na ich wielkoÊç, form´ w∏asnoÊci, po∏o˝enie

geograficzne, przynale˝noÊç paƒstwowà i przynale˝noÊç organizacyjnà;

• niedyskryminujàcy pod ˝adnym wzgl´dem;

• nie narzucajàcy zainteresowanym akredytacjà klientom wygórowanych warunków finansowych.

Informacj´ o kosztach akredytacji zainteresowani znajdà w dokumencie DA-04 Cennik op∏at

za czynnoÊci zwiàzane z akredytacjà, wyd. 3 z 01.04.2002 r.

Wymagania stawiane laboratoriom badawczym sà szczegó∏owo opisane w Za∏àczniku A do

dokumentu DA-01, a podstawowym dokumentem odniesienia jest norma PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

Akredytacja laboratoriów badawczych jest realizowana przez Dzia∏ Akredytacji Laboratoriów 

Badawczych (AB).

Wspólna praca laboratorium i PCA rozpoczyna si´ z chwilà z∏o˝enia wniosku o udzielenie

akredytacji. Ca∏y proces akredytacji jest opisany we wspominanym ju˝ dokumencie DA-01. Pod-

stawowà zasadà jakà kieruje si´ PCA jest wspólne z laboratorium przedstawienie obiektywnych

dowodów potwierdzajàcych spe∏nianie przez laboratorium kryteriów akredytacji. Proces groma-

dzenia tych dowodów rozpoczyna si´ z chwilà analizy wniosku o akredytacj´. Kolejne elementy

wspólnej pracy sà nast´pujàce:

• rejestracja wniosku o akredytacj´ i wst´pna kalkulacja kosztów procesu akredytacji;

• merytoryczna ocena dostarczonej dokumentacji - wnioskowany zakres akredytacji, dokumen-

tacja systemu jakoÊci (ksi´ga jakoÊci i procedury ogólne);
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• wyznaczenie zespo∏u oceniajàcego do przeprowadzenia auditu w laboratorium;

• audit w laboratorium;

• dzia∏ania poauditowe (korekcja niezgodnoÊci, dzia∏ania korygujàce i je˝eli to konieczne 

audit sprawdzajàcy usuni´cie niezgodnoÊci i skutecznoÊç podj´tych dzia∏aƒ korygujàcych);

• opiniowanie przebiegu procesu przez Komitet Akredytacyjny;

• decyzja o udzieleniu akredytacji;

• podpisanie kontraktu wynikajàcego z udzielonej akredytacji;

• przekazanie dokumentów akredytacyjnych.

Na tym koƒczy si´ proces akredytacji i rozpoczyna si´ nadzór nad akredytowanym laborato-

rium – realizowany przez audity kontrolne, ale nie tylko.

Nie wydaje si´ konieczne opisywanie tutaj szczegó∏ów nadzoru, jedno jest wa˝ne certyfikat

akredytacji potwierdzajàcy akredytacj´ laboratorium jest wa˝ny cztery lata. Po tym okresie labo-

ratorium przechodzi ponownie pe∏nà ocen´ – oczywiÊcie, poniewa˝ si´ ju˝ znamy nie jest ona

tak szczegó∏owa jak w procesie akredytacji, ale obejmuje wszystkie elementy systemu jakoÊci 

i kompetencji technicznych.

Jednym z bardzo wa˝nych narz´dzi wykorzystywanych przez PCA, zarówno w procesie akre-

dytacji, jak te˝ i nadzoru, jest ocena wyników uzyskiwanych przez laboratorium w porównaniach

mi´dzylaboratoryjnych i programach badania bieg∏oÊci. Poniewa˝ na to narz´dzie oceny labora-

toriów jest k∏adziony bardzo du˝y nacisk przez EA i ILAC, PCA rozpoczyna wskazywanie dziedzin

badaƒ dla których uczestnictwo w programach badania bieg∏oÊci b´dzie warunkiem uzyskania 

i utrzymania akredytacji. 

Podsumowujàc, akredytacja nie jest najwa˝niejszym problemem – znacznie wa˝niejsze

jest posiadanie dobrego systemu jakoÊci, rozpoznawalnego przez otoczenie laboratorium

(klienci bezpoÊredni i poÊredni, organa administracji rzàdowej i samorzàdowej, sàdownic-

two, ubezpieczyciele, organa kontrolne, itd.). Jednak to samo otoczenie laboratorium, 

pr´dzej czy póêniej, b´dzie domaga∏o si´ potwierdzenia istnienia systemu jakoÊci i kompe-

tencji laboratorium, a na to nie ma innego lekarstwa jak akredytacja.

Odpowiadajàc zatem na tytu∏owe pytanie – akredytacja jest potrzebna (pozycja na rynku),

konieczna (w obszarach regulowanych) i z pewnoÊcià nie jest niepotrzebnym wysi∏kiem

w∏o˝onym w jej uzyskanie. 

Rola EA

EA odgrywa kluczowà rol´ w eliminowaniu technicznych barier w handlu, m.in.

poprzez:

• osiàgni´cie w Europie wspólnego podejÊcia do akredytacji;

• osiàgni´cie powszechnego uznania certyfikatów i sprawozdaƒ z badaƒ akredytowanych 

organizacji;

• zbudowanie i utrzymywanie wzajemnego zaufania do uznanych krajowych systemów akre-

dytacyjnych;

• wspieranie wdra˝ania zharmonizowanych norm dotyczàcych akredytacji;

• wspieranie wymiany wiedzy technicznej pomi´dzy sygnatariuszami MLA i cz∏onkami zrzeszonymi;

• utrzymanie spójnoÊci pomiarowej;

• utrzymywanie i rozwijanie porozumienia wielostronnego (MLA) w ramach EA oraz porozu-

mieƒ z jednostkami akredytujàcymi nie b´dàcymi cz∏onkami EA lub grupami regionalnymi. 

Co oznacza wielostronne porozumienie EA MLA (EA Multila-
teral Agreement)?

MLA jest umowà o wzajemnym uznawaniu wyników badaƒ, certyfikatów i raportów z kon-

troli. Zawierana jest pomi´dzy jednostkami akredytujàcymi laboratoria, jednostki certyfikujàce 

i kontrolujàce. MLA jest wi´c g∏ównym sposobem na zminimalizowanie technicznych barier 

w handlu. 

Poprzez MLA zapewniony jest jednolity poziom kompetencji wszystkich zaanga˝owanych

akredytowanych jednostek, a tak˝e minimalizowana jest bàdê ca∏kowicie eliminowana potrzeba

wielokrotnej oceny. Oznacza to, ˝e potrzebny b´dzie tylko jeden certyfikat lub raport, który 

b´dzie uznawany przez ca∏y rynek europejski i wszystkie rzàdy.
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Akredytacja 
jako narz´dzie notyfikacji

Notyfikacja a Dyrektywy Nowego
PodejÊcia

Akredytacja zaczyna odgrywaç istotnà rol´ w procesie notyfikacji. 

Decyzjà Rady Europejskiej nr 93/465/EEC „jednostki notyfikowane, które mogà wykazaç swojà

zgodnoÊç ze zharmonizowanymi normami (EN serii 45000) przez przedstawienie certyfikatu lub

innego dokumentu z za∏o˝enia spe∏niajà wymagania dyrektyw”. Akredytacja zosta∏a uznana 

za preferowany sposób oceny czy jednostka ubiegajàca si´ o notyfikacj´ spe∏nia wymagania.

Akredytacja pojawiajàca si´ w notyfikacji ma istotne znaczenie, poniewa˝ zapewnia pomoc tech-

nicznà dla w∏adz publicznych przy ocenie jednostek, które majà byç notyfikowane: przez zwery-

fikowanie kompetencji technicznych, zapewnienie niezale˝noÊci i bezstronnoÊci, przeprowadze-

nie auditu systemu zarzàdzania jakoÊcià w organizacji i zapewnienie jej w∏aÊciwego funkcjono-

wania oraz poprzez prowadzenie regularnego monitoringu i okresowych auditów kontrolnych.

Jednostki notyfikowane stanowià kluczowy element w dyrektywach nowego podejÊcia, 

których wdro˝enie ma na celu zapewnienie swobodnego przep∏ywu towarów o wysokim poziomie

bezpieczeƒstwa technicznego w obr´bie Unii Europejskiej. Na wymaganiach dyrektyw nowego

podejÊcia, opracowywanych i wdra˝anych w Unii Europejskiej na podstawie Uchwa∏y Rady z dnia

7 maja 1985 r. wprowadzajàcej „nowe podejÊcie” w dziedzinie harmonizacji technicznej, oparty

jest obszar obowiàzkowy, czyli regulowany. Podstawowym celem stosowania dyrektyw nowego

podejÊcia jest zapewnienie, aby w obrocie znajdowa∏y si´ tylko wyroby bezpieczne dla zdrowia,

˝ycia, mienia i Êrodowiska. Dyrektywy nowego podejÊcia zawierajà podstawowe wymagania

i metody demonstrowania zgodnoÊci wyrobu, odbiegajàc od dyrektyw „starego podejÊcia” tym,

˝e poprzednie dyrektywy zawiera∏y szczegó∏owe wymagania techniczne, podczas gdy nowe 

– tylko ogólne wymagania dotyczàce ochrony zdrowia, Êrodowiska, mienia i bezpieczeƒstwa.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e poprzednie dyrektywy by∏y zalecane do stosowania, natomiast dyrektywy

nowego podejÊcia muszà byç wdro˝one przez wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie.

WejÊcie do grona sygnatariuszy MLA nast´puje w wyniku wnikliwej oceny dzia∏alnoÊci danej

jednostki akredytujàcej, przeprowadzanej przez zespó∏ auditorów EA. W przypadku pozytywnej

oceny, MLA mo˝e byç podpisane w takim zakresie, w jakim zosta∏y potwierdzone kompetencje

ocenionej jednostki akredytujàcej, a wi´c dla akredytacji jednostek certyfikujàcych i/lub jedno-

stek kontrolujàcych i/lub laboratoriów. Podpisujàc MLA jednostka akredytujàca uznaje równo-

wa˝noÊç systemów akredytacji pozosta∏ych sygnatariuszy MLA, a w konsekwencji certyfikatów 

i raportów wydanych przez jednostki akredytowane w tych systemach. 

EA promuje uznawanie i akceptacj´ we wszystkich krajach, b´dàcych sygnatariuszami MLA,

certyfikatów i raportów wydanych przez organizacje akredytowane przez krajowe jednostki

akredytujàce, które podpisa∏y MLA.

21 listopada 2001 r. – Polskie Centrum Akredytacji podpisa∏o Memorandum of Understan-

ding i zosta∏o pe∏noprawnym cz∏onkiem EA. PCA jest w trakcie oceny EA, której rezultatem 

b´dzie podpisanie EA MLA. 
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EA Jutro

W ciàgu najbli˝szych lat EA b´dzie musia∏o stawiç czo∏a wielu nowym wyzwaniom.

1. Rozszerzenie cz∏onkostwa w EA o krajowe jednostki akredytujàce z Europy Centralnej 

i Wschodniej b´dzie wymaga∏o wielu wysi∏ków zmierzajàcych ku pomyÊlnej integracji. Niektó-

re z tych jednostek zosta∏y utworzone niedawno. Najwa˝niejszym celem, który powinniÊmy

osiàgnàç jest aktywne uczestnictwo nowych cz∏onków w codziennych pracach EA, a tak˝e

podpisanie porozumieƒ o wzajemnym uznawaniu – EA MLA (EA Multilateral Agreement). 

2. Dla wzmocnienia wiarygodnoÊci akredytacji pomys∏ europejski wydaje si´ dobrze zaplanowa-

ny. Jednak EA w swoich kryteriach dotyczàcych cz∏onkostwa musi wzmocniç kilka kluczowych

punktów:

• uznanie krajowe: jednostki b´dàce cz∏onkami EA muszà byç uznane przez rzàd w ich kraju;

• dzia∏alnoÊç non-profit: akredytacja prowadzona przez cz∏onków EA musi byç dzia∏alnoÊcià 

non-profit. Dla uzyskania pe∏nej niezale˝noÊci dzia∏alnoÊç akredytacyjna nie mo˝e wynikaç 

z pobudek komercyjnych;

• orientacja na klienta: cz∏onkowie EA muszà dzia∏aç w sposób zapewniajàcy klientom efek-

tywne, wysokiej jakoÊci us∏ugi, które zaspokajajà potrzeby rynku oceny zgodnoÊci. Muszà te˝ 

blisko wspó∏pracowaç ze wszystkimi zainteresowanymi stronami;

• brak konkurencji: powinno si´ unikaç wspó∏zawodnictwa pomi´dzy cz∏onkami EA, ponie-

wa˝ prowadzi to do zachwiania ich niezale˝noÊci i wiarygodnoÊci. Cz∏onkowie EA tylko w

szczególnych przypadkach mogà  prowadziç dzia∏ania w innych krajach (np. gdy w innym

kraju brak jest dzia∏ajàcego systemu akredytacji). W takich przypadkach powinna zostaç

utworzona zagraniczna polityka akredytacyjna; 

• niezale˝noÊç: EA oraz jej cz∏onkowie muszà si´ zobowiàzaç do przeprowadzania dzia∏aƒ 

w taki sposób, aby akredytacja pozostawa∏a ostatnim ogniwem kontroli dzia∏aƒ oceny zgodnoÊci

z punktu widzenia kompetencji technicznych, bezstronnoÊci i integralnoÊci. Cz∏onkowie EA 

muszà si´ zobowiàzaç, ˝e nie b´dà proponowaç ˝adnego rodzaju dzia∏aƒ dot. oceny zgodnoÊci.

3. EA musi braç pod uwag´ g∏osy i opinie stron zainteresowanych akredytacjà, wyra˝anych m.in.

poprzez Rad´ Nadzorczà EA, a tak˝e próbowaç spe∏niaç ich oczekiwania dot. akredytacji, 

w g∏ównej mierze dotyczàcych zgodnoÊci, bezstronnoÊci oraz efektywnoÊci finansowej. 

4. Wa˝nym elementem jest tak˝e utworzenie MLA dla jednostek kontrolujàcych. Pojawi∏o si´ 

du˝e zapotrzebowanie, zarówno ze strony jednostek kontrolujàcych, jak i ze strony przemy-

s∏u. Niestety, w dalszym ciàgu niektóre problemy nie zosta∏y jeszcze rozwiàzane, czego zna-

czàcym przyk∏adem sà ró˝ne interpretacje normy dotyczàce niezale˝noÊci jednostek kontrolu-

jàcych w stosunku do jednostek zwiàzanych (je˝eli takie istniejà). Proces oceny ju˝ si´ rozpo-

czà∏, a jego wyniki miejmy nadziej´, doprowadzà do osiàgni´cia wspólnego zharmonizowa-

nego stanowiska. Jest to wst´pnym warunkiem do podpisania MLA w tej dziedzinie.

5. W zakresie certyfikacji systemów jakoÊci niektóre ga∏´zie przemys∏u (np. motoryzacyjny, lotni-

czy, telekomunikacyjny) ustali∏y szczegó∏owe odst´pstwa od norm serii ISO/IEC. Obecnie ta

tendencja pojawia si´ tak˝e w odniesieniu do badaƒ. Przyk∏adem sà sk∏adniki bezprzewodo-

wych sieci komputerowych w technologii Bluetooth oraz AEMCLRP (Program Akredytacji 

Laboratoriów EMC dla potrzeb Motoryzacji) dla kompatybilnoÊci elektromagnetycznej 

elementów motoryzacyjnych. 

W jaki sposób reagowaç na rozpowszechnianie si´ takich specyficznych projektów, które 

anga˝ujà jednostki oceny zgodnoÊci oraz jednostki akredytujàce? Powinno si´ je traktowaç 

ze szczególnà uwagà. Z jednej strony istnieje potrzeba lepszego zaspokajania oczekiwaƒ prze-

mys∏u oraz potrzeba unikania powielania ocen, b´dàcych wynikiem tworzenia podobnych syste-

mów akredytacji, z drugiej jednak strony musimy byç restrykcyjni i nie przychylaç si´ tworzeniu

projektów, które majà czysto komercyjne za∏o˝enia. 

Dlatego te˝ EA zosta∏o poproszone przez Rad´ Nadzorczà EA o sformu∏owanie tzw. „projek-

tu polityki sektorowej”. Sformu∏owanie takiej polityki odnosi si´ zarówno do ILAC, jak i EA. 

6. Sprawà nie mniej istotnà w Êwietle globalizacji handlu jest rozwój wspó∏pracy w dziedzinie

akredytacji na poziomie mi´dzynarodowym. W tym wzgl´dzie EA aktywnie uczestniczy 

w pracach ILAC i IAF. Aby lepiej s∏u˝yç gospodarkom krajowym na ca∏ym Êwiecie udzia∏ 

w ww. organizacjach musi byç wzmocniony tak bardzo jak to mo˝liwe. Jednak to wymaga

czasu, pieni´dzy, a tak˝e zasobów EA, podczas gdy zasoby jej cz∏onków sà ograniczone. 

Podsumowujàc, myÊl´ ˝e w wielu krajach akredytacja stopniowo wskazuje swojà wartoÊç 

dodanà. Mo˝emy robiç wi´cej i lepiej i w tym kierunku b´dziemy podà˝aç, przy wsparciu wszyst-

kich stron zainteresowanych. 

* Artyku∏ opublikowany w Biuletynie Informacyjnym COFRAC;

Autor Daniel Pierre, 
Przewodniczàcy EA (European co-operation for Accreditation)

T∏umaczenie PCA
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PCA

Polskie Centrum Akredytacji (PCA):
ul. K∏obucka 23A, wejÊcie B, 02-699 Warszawa

Telefon: (0-prefix-22) 548 80 00

(0-prefix-22) 847 93 23

Fax: (0-prefix-22) 647 13 01 

(0-prefix-22) 847 93 25

e-mail: sekretariat@pca.gov.pl 

www.pca.gov.pl

Dyrektor PCA Karol Hauptmann

Biuro ds. Akredytacji

Kierownik Biura, Zast´pca Dyrektora Magdalena Nowak

Dzia∏ Akredytacji Jednostek Certyfikujacych

Kierownik Dzia∏u Izabela Skalska

Dzia∏ Akredytacji Jednostek Kontrolujàcych

Kierownik Dzia∏u Alfred Lichota

Dzia∏ Akredytacji Laboratoriów Badawczych

Kierownik Dzia∏u Tomasz Wontorski

Dzia∏ Akredytacji Laboratorów Pomiarowych

Kierownik Dzia∏u Magdalena Nowak

Dzia∏ Integracji Europejskiej i Wspó∏pracy z Zagranicà

Kierownik Dzia∏u Ma∏gorzata Olczak

Dzia∏ Finansowo-Ksi´gowy

G∏ówna Ksi´gowa Katarzyna Ptaszyƒska

Na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl znajdà Paƒstwo 

dodatkowo:

– Cennik op∏at za czynnoÊci zwiàzane z akredytacjà;

– Opis systemu akredytacji;

– Zasady pos∏ugiwania si´ znakiem akredytacji PCA;

– Zasady przedstawiania znaku akredytacji PCA;

– Polityk´ JakoÊci Polskiego Centrum Akredytacji;

– Wzór kontraktu;

– Kryteria oceny, dokumenty pomocnicze stosowane przy akredytacji laboratoriów badawczych,

pomiarowych, jednostek kontrolujàcych, certyfikujàcych wyroby, personel, systemy zarzàdzania;

– Wykazy akredytowanych laboratoriów i jednostek;

– Formularze wniosku o akredytacj´;

– Linki do stron www:

EA – European co-operation for Accreditation www.european-accreditation.org

IAF – International Accreditation Forum, INC. www.iaf.nu

ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation www.ilac.org

GUM – G∏ówny Urzàd Miar www.gum.gov.pl

PKN – Polski Komitet Normalizacyjny www.pkn.pl

POLLAB – Klub Polskich Laboratoriów Badawczych www.pollab.pl

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej w celu aktualizacji posiadanych informacji.
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