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WPROWADZENIE
Polskie Centrum Akredytacji jest krajowà jednostkà akredytujàca, powo∏anà z dniem 1 stycznia 2001 r.
ustawà z dnia 28 kwietnia 2000 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 489) z delegacjà do prowadzenia w szczególnoÊci procesów akredytacji jednostek
certyfikujàcych, jednostek kontrolujàcych, laboratoriów badawczych i laboratoriów pomiarowych oraz do nadzoru nad akredytowanymi podmiotami.
INTRODUCTION
Polish Centre for Accreditation is the national accreditation body, established on 1 January 2001, by virtue of the Act of Parliament of 28 April 2000
(Off. J. No 43, item 489) and is delegated to perform, in particular accreditation processes of certification bodies, inspection bodies,
testing and calibration laboratories and to survey of the accredited bodies.
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PREZENTACJA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
PRESENTATION OF THE POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION
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1.1
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KRÓTKI RYS HISTORYCZNY
HISTORICAL OUTLINE

Polskie Centrum Akredytacji powsta∏o na bazie Biura do Spraw Akredytacji w Polskim Centrum Badaƒ
i Certyfikacji oraz Zespo∏u Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych w G∏ównym Urz´dzie Miar. PCA przej´∏o
z dniem 1 stycznia 2001 r., na mocy ustawy z 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji
oraz zmianie niektórych ustaw, nadzór nad akredytowanymi: 310 laboratoriami badawczymi, 26
laboratoriami pomiarowymi, 74 jednostkami certyfikujàcymi, 2 jednostkami kontrolujàcymi oraz prowadzenie
rozpocz´tych procesów akredytacji.Trwajàca od dawna wzajemna wymiana informacji i koordynacja dzia∏aƒ
zwiàzanych z akredytacjà pomi´dzy zajmujàcymi si´ akredytacjà komórkami PCBC i GUM znalaz∏a formalny
wyraz w Porozumieniu o Wspó∏pracy zawartym w Warszawie w dniu 8 kwietnia 1999 r. pomi´dzy Polskim
Centrum Badaƒ i Certyfikacji a G∏ównym Urz´dem Miar oraz w zatwierdzeniu wspólnej Ksi´gi JakoÊci Akredytacji
w kwietniu 2000 r. Zarówno Polskie Centrum Badaƒ i Certyfikacji (kontynuujàce dzia∏alnoÊç swego poprzednika
– Centralnego Biura JakoÊci Wyrobów) jak i G∏ówny Urzàd Miar prowadzi∏y wczeÊniej, przez wiele lat, odpowiednio:
ocen´ i upowa˝nianie laboratoriów badawczych dla potrzeb certyfikacji, w oparciu o przewodniki ISO/IEC nr 25
oraz ISO/IEC nr 45 oraz ocen´ i upowa˝nianie laboratoriów pomiarowych dla potrzeb krajowej infrastruktury
metrologicznej. Certyfikat akredytacji, wydany w wyniku procesu akredytacji zgodnego z wymaganiami norm
europejskich serii 45000, pierwsze laboratorium badawcze uzyska∏o w 1992 r., pierwsza jednostka certyfikujàca
w 1993 r., zaÊ pierwsze laboratorium pomiarowe – w 1997 r. Przygotowania do akredytacji jednostek kontrolujàcych
rozpocz´∏y si´ w drugim kwartale 1999 r., natomiast formalne rozpocz´cie tej dzia∏alnoÊci sta∏o si´ mo˝liwe po wejÊciu
w ˝ycie ustawy z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji. Pierwszy certyfikat akredytacji
jednostki kontrolujàcej wydano w po∏owie 2000 r.
Polish Centre for Accreditation was created on the basis of the Accreditation Office of the Polish Centre for Testing and Certification and the Calibration
Laboratories Accreditation Department of the Central Office of Measures. On the basis of the Act of Parliament of 28 April 2000 on conformity
assessment system, accreditation and amendments to certain acts, beginning with 1 January 2001 PCA took over all commitments of the above
institutions concerning surveillance of the accredited bodies and laboratories, (i.e. 310 testing laboratories, 26 calibration laboratories, 74 certification
bodies, 2 inspection bodies) and conducting of the already began accreditation processes. On 8 April 1999, as a consequence of long lasting coordination of accreditation activities and mutual exchange of information between the accreditation departments of PCBC and GUM, an Agreement
between the Polish Centre for Testing and Certification and the Central Office of Measures was signed in Warsaw. In April 2000, the common Accreditation
Quality Manual was authorised. Both, Polish Centre for Testing and Certification (continuing activity of its predecessor - the Central Office for Product Quality)
and the Central Office of Measures have previously carried out, for a long time, appropriately: assessment and authorization of testing laboratories for
certification purposes according to ISO/IEC Guides: 25 and 45, and assessment and authorization of calibration laboratories for the purpose of the national
metrological infrastructure. The first certificate of accreditation, issued as a result of accreditation process carried out in accordance with the requirements of
European Standards of 45000 series, was granted to testing laboratory in 1992, to certification body in 1993 and to calibration laboratory in 1997. Works
on accreditation of inspection bodies began in the second quarter of 1999. However the formal commencement of accreditation of inspection activities became
possible after the Act of Parliament of 22 July 1999 on changes to the Act on testing and certification entered into force. First certificate of accreditation for
inspection body was issued in the middle of 2000.

The Act of Parliament of 28 April 2000 on conformity assessment system,
accreditation and amendments to certain acts (Off. J. No 43, item 489) and the
following executive regulations constitute the legal basis for the operation of the
Polish Centre for Accreditation as the national accreditation body:
* Regulation of the Chairman of the Council of Ministers of 29 December 2000
on organization and mode of operation of the Polish Centre for Accreditation
(Off. J. No 122, item 1328);
* Regulation of the Minister of Finance of 12 April 2001 (Off. J. No 37, item 434)
on the mode of determining the fees for activities connected with obligatory product
conformity assessment, accreditation and notification;
* Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 7 March 2001
(Off. J. No 20, item 240) on rules of remuneration of the Polish Centre for
Accreditation employees.

Podstawà prawnà dzia∏ania Polskiego Centrum Akredytacji, jako krajowej jednostki akredytujàcej, jest
ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 43, poz. 489) oraz trzy rozporzàdzenia wykonawcze:

• Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2000 r.
w sprawie organizacji i trybu dzia∏ania Polskiego Centrum Akredytacji
(Dz. U. Nr 122, poz. 1328);

• Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2001 r.
w sprawie sposobu ustalania op∏at za czynnoÊci zwiàzane z obowiàzkowà ocenà zgodnoÊci wyrobów,
akredytacjà i notyfikacjà
(Dz. U. Nr 37, poz. 434);

• Rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 7 marca 2001 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Akredytacji
(Dz. U. Nr 20, poz. 240).
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PODSTAWY PRAWNE DZIA¸ANIA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
LEGAL BASIS FOR THE OPERATION OF THE POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

KRAJOWY SYSTEM AKRESYTACJI
NATIONAL ACCREDITATION SYSTEM

1.3
1.3

System akredytacji*, b´dàcy cz´Êcià systemu oceny zgodnoÊci, prowadzony przez Polskie Centrum
Akredytacji 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 jest dost´pny dla wszystkich
jednostek i laboratoriów, niezale˝nie od ich wielkoÊci, statusu prawnego, po∏o˝enia
geograficznego, dziedziny, w jakiej dzia∏ajà oraz uczestnictwa w jakiejkolwiek organizacji lub
grupie organizacji. Akredytacja w krajowym systemie akredytacji w Rzeczpospolitej Polskiej jest
dost´pna zarówno dla laboratoriów/jednostek krajowych, jak i zagranicznych, jest
niedyskryminujàca pod ˝adnym wzgl´dem, a udzia∏ w niej jest dobrowolny.
Podczas procesu akredytacji wnioskujàca o akredytacj´ organizacja poddaje si´ ocenie:
The accreditation system*, as a part of conformity assessment system is administered by the Polish
Centre for Accreditation in conformance with the requirements of PN-EN 45003 (ISO/IEC Guide
58:1993), PN-EN 45010 (ISO/IEC Guide 61:1996) and ISO/IEC TR 17010 and is accessible to all
bodies and laboratories, irrespective of their size, legal status, geographical location, range
of activity and participation in any organization or group of organizations. Accreditation in the
framework of the national accreditation system of Polish Republic is accessible to both, national and
foreign laboratories/bodies, is voluntary and non-discriminatory in all respects.
During the accreditation process the organization applying for accreditation undergoes
the assessment of:
* technical competences, including demonstration of the appropriate proficiency in operation;
* organization and management system ensuring impartiality and independence and assuring
the quality of rendered services which are described in the quality manual and, if necessary, in the
reference documents (e.g. procedures or instructions).

• kompetencji technicznych, w tym zademonstrowania nale˝ytej bieg∏oÊci w dzia∏aniach;
• organizacji i systemu zarzàdzania gwarantujàcych bezstronnoÊç i niezale˝noÊç

oraz

zapewniajàcych jakoÊç Êwiadczonych us∏ug, opisanych w ksi´dze jakoÊci i – jeÊli to konieczne
– w dokumentach zwiàzanych (np. procedurach czy instrukcjach).

* SYSTEM AKREDYTACJI jest to „system o w∏asnych zasadach post´powania i zarzàdzania dotyczàcych
przeprowadzania akredytacji” (definicja z PN EN 45020:2000)
* ACCREDITATION SYSTEM - “system, that has its own rules of procedure and management for carrying out
accreditation” (Def. EN 45020:2000)

Ogólne kryteria, wzgl´dem których ocenia si´ kompetencje organizacji wnioskujàcych
o akredytacj´, zawarte sà w Polskich Normach:

• PN-EN ISO/IEC 17025:2001 “Ogólne wymagania dotyczàce kompetencji laboratoriów
badawczych i wzorcujàcych” (zast´puje norm´ PN-EN 45001:1993 i przewodnik
ISO/IEC 25:1990);

• PN-EN 45004:1998
“Ogólne kryteria dzia∏ania ró˝nych rodzajów jednostek kontrolujàcych”;

• PN-EN 45011:2000
“Wymagania ogólne dotyczàce jednostek prowadzàcych systemy certyfikacji wyrobów”;

• PN-EN 45012:2000
“Wymagania ogólne dotyczàce jednostek prowadzàcych ocen´ oraz certyfikacj´/
rejestracj´ systemów jakoÊci”;
Competences of an organization applying for accreditation are assessed in relation to the general criteria
included in Polish Standards:
* PN-ISO/IEC 17025:2001 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
(replaces PN-EN 45001:1993 Standard and ISO/IEC Guide 25:1990);
* PN-EN 45004:1998 General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection;
* PN-EN 45011:2000 General requirements for bodies operating product certification systems;
* PN-EN 45012:2000 General requirements for bodies operating assessment and certification/registration
of quality systems;
* PN-EN 45013:1993 General criteria for certification bodies operating certification of personnel.
Guidelines on the application of standards constituting the basis for accreditation are given in documents
of international organizations (EA, IAF, ILAC). Specific requirements, depending on the type and fields of operation
of the applicant organizations, are contained in other normative documents (e.g. those describing test methods)
or in legal provisions (e.g. metrological provisions, provisions concerning certain types of inspection).

• PN-EN 45013:1993
“Ogólne wymagania dotyczàce jednostek certyfikujàcych personel”.
Interpretacj´ norm, stanowiàcych podstaw´ akredytacji, podajà wytyczne organizacji
mi´dzynarodowych (EA, IAF, ILAC).
Specyficzne wymagania, zale˝ne od rodzaju i obszarów dzia∏ania organizacji
ubiegajàcych si´ o akredytacj´, mogà byç zawarte w innych dokumentach
normatywnych (np. opisujàcych metody badaƒ) lub w przepisach prawnych (np.
przepisy metrologiczne; przepisy dotyczàce niektórych rodzajów kontroli).
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ORGANIZACJA
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
ORGANIZATION OF THE POLISH CENTRE
FOR ACCREDITATION

Organizacj´ Polskiego Centrum Akredytacji okreÊla rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
29.12.2000 r. w sprawie organizacji oraz trybu dzia∏ania Polskiego Centrum Akredytacji oraz wprowadzony
zarzàdzeniem nr 15 Dyrektora Centrum Regulamin Organizacyjny z dnia 10.05.2001 r.
Polskie Centrum Akredytacji ma struktur´ organizacyjnà, przedstawionà na za∏àczonym schemacie.
PCA zarzàdza dyrektor powo∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów. Dyrektor PCA – Karol Hauptmann – zosta∏
powo∏any na to stanowisko dopiero 1.02.2001 r. (ze wzgl´du na brak dyrektora, funkcjonowanie PCA by∏o
w styczniu 2001 roku niemo˝liwe).
Pomimo usilnych staraƒ ze strony PCA nie zosta∏a w 2001 r. powo∏ana Rada ds. Akredytacji, w zwiàzku z czym
niemo˝liwe by∏o tak˝e ukonstytuowanie si´ Komitetu Odwo∏awczego.
W strukturze jest wyodr´bnione Biuro ds. Akredytacji, w sk∏ad którego wchodzà cztery Dzia∏y Akredytacji: laboratoriów
badawczych, laboratoriów pomiarowych, jednostek certyfikujàcych i jednostek kontrolujàcych. Biuro to jest kierowane
i nadzorowane przez Kierownika Biura ds. Akredytacji, pe∏niàcego jednoczeÊnie funkcj´ zast´pcy dyrektora PCA.
Przy Biurze funkcjonujà cztery Komitety Akredytacyjne, powo∏ane przez dyrektora PCA w celu wydawania opinii
w sprawach prowadzonych w PCA procesów akredytacji i nadzoru.
Ponadto w strukturze PCA wy∏onione zosta∏o 5 dzia∏ów wspierajàcych dzia∏alnoÊç statutowà PCA, w tym Dzia∏ Integracji
Europejskiej i Wspó∏pracy z Zagranicà, zajmujàcy si´ wspó∏pracà z mi´dzynarodowymi i regionalnymi organizacjami
ds. akredytacji oraz zagranicznymi jednostkami akredytacyjnymi, a tak˝e prowadzeniem prac zwiàzanych z integracjà
europejskà oraz samodzielne stanowisko pe∏nomocnika ds. systemu jakoÊci, podlegajàce bezpoÊrednio dyrektorowi.

Organization of the Polish Centre for Accreditation is determined by the Regulation of the
Chairman of the Council of Ministers of 29 December 2000 on organization and mode of
operation of the Polish Centre for Accreditation and bye-law on organization of the Polish
Centre for Accreditation introduced by the disposition No 15 of the PCA Director of
10 May 2001. Organizational structure of the Polish Centre for Accreditation
is presented at the attached scheme. PCA is administered by Director who is appointed
and recalled by the Chairman of the Council of Ministers. The PCA Director, Mr Karol
Hauptmann was appointed for his position on 1 February 2001 ( due to the lack
of Director, the operation of PCA in January 2001 was precluded).
The Council for Accreditation in spite of PCA efforts was not established in 2001.
Due to the above the Appeal Committee could not be constituted.
In the structure of the Polish Centre for Accreditation there was established the Office
for Accreditation consisting of four Accreditation Departments for: testing laboratories,
calibration laboratories, certification bodies and inspection bodies. Office for
Accreditation is administered and supervised by the Head of Accreditation Office who
also performs a function of PCA Deputy Director. Four Accreditation Committees
established by the PCA Director operate within the Office for Accreditation. The
Accreditation Committees are responsible for opinion giving on the matters
concerning the accreditation and surveillance processes conducted in PCA.
In the PCA structure there are additionally 5 units supporting the statutory activity
of PCA, including European Integration and Foreign Relation Section responsible
for co-operation with regional and international organizations for accreditation and
the foreign accreditation bodies, as well as management of activities connected
with European Integration. In the PCA structure there is also a self-contained
position of Quality Representative, who is directly subordinated to the Director.
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WA˚NIEJSZE ETAPY BUDOWANIA STRUKTURY NOWEJ INSTYTUCJI KALENDARIUM 2001 R.
1.02.2001

THE MAIN STAGES WHEN BUILDING UP THE STRUCTURE OF THE NEW ORGANIZATION 2001
1.02.2001
02.2001
03.2001
03.2001
04.2001
05.2001
05.2001
05.2001
05.2001
05.2001
05.2001
09.2001
11.2001
11.2001
12.2001

appointment of the Director;
settlement of internal organizational structure;
formulating of quality policy and operational goals for 2001;
introduction of PCA mark;
launching the PCA web-site;
submitting to the Patent Office an application for reservation of PCA logo;
introduction of PCA organizational bye-law;
approval and diffusion of PCA Quality Manual;
introduction of Price List for Accreditation Activities;
submitting to EA an application for membership, together with the required
documentation;
appointment of Accreditation Committees;
introduction of PCA work bye-law;
signing of Memorandum of Understanding for full membership in EA;
commencement of the course of outgoing training for PCA personnel;
commencement of the course of training for PCA assessors.

powo∏anie dyrektora;

02.2001

ustalenie wewn´trznej struktury organizacyjnej;

03.2001

sformu∏owanie polityki jakoÊci i celów operacyjnych na 2001 r.

03.2001

wprowadzenie znaku PCA;

04.2001

uruchomienie strony internetowej PCA;

05.2001

z∏o˝enie wniosku do Urz´du Patentowego o zastrze˝enie logo PCA;

05.2001

wprowadzenie regulaminu organizacyjnego;

05.2001

zatwierdzenie i rozpowszechnienie Ksi´gi JakoÊci PCA;

05.2001

wprowadzenie Cennika Op∏at za CzynnoÊci Zwiàzane z Akredytacjà;

05.2001

z∏o˝enie wniosku do EA wraz z kompletem wymaganych dokumentów;

05.2001

powo∏anie Komitetów Akredytacyjnych;

09.2001

wprowadzenie regulaminu pracy PCA;

11.2001

podpisanie MRU oznaczajàce pe∏noprawne cz∏onkostwo w EA;

11.2001

rozpocz´cie cyklu wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych personelu PCA;

12.2001

rozpocz´cie cyklu szkoleƒ dla auditorów PCA.

SYSTEM JAKOÂCI POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
QUALITY SYSTEM OF THE POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION
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System jakoÊci PCA, zgodny z dokumentami odniesienia: PN-EN 45003, PN-EN 45010 i ISO/IEC TR 17010 zosta∏
udokumentowany w Ksi´dze JakoÊci, 15 ogólnych procedurach systemowych oraz 4 instrukcjach ogólnych. Dla Klientów PCA
wydano w 2001 r. cztery dokumenty ogólne:

PCA quality system is in conformance with normative documents:
PN-EN 45003, PN-EN 45010 and ISO/IEC TR 17010 and
is documented in Quality Manual, fifteen general procedures and four
general instructions. Four general documents were issued in 2001 for
the use of PCA Clients:
* DA-01 “Description of Accreditation System”,
* DA-02 “Rules for the use of PCA accreditation mark”,
* DA-03 “Rules for display of PCA accreditation mark” (inc. pattern
of accreditation mark),
* DA-04 “Price List for Accreditation Activities”,
as well as the documents concerning the particular accreditation fields
including, among other, rights and obligations of accredited
organizations.
PCA has its own web-site ( www.pca.gov.pl ) which is continuously
developed. The documents listed above are available at the PCA
web-site, as well as the information concerning the accreditation systems,
accreditation application forms, current lists of accredited organizations,
application documents introducing the EA, IAF, ILAC Guidelines and the
documents precising the accreditation criteria.
PCA quality system is monitored, among others through the program
of internal audits.
Six internal audits were conducted in 2001: four in particular accreditation
departments and two observations of on-site assessments performed
by PCA assessors. Results of assessments, apart from opinions of the
Clients and PCA personnel remarks, constituted the basis for undertaking the
corrective and/or preventive actions. Working out the new and improvement
of already existing documents, elaboration of thesis for the training of PCA
assessors, commencement of such training and others are the results of such
activities.

• DA-01 “Opis systemu akredytacji”,
• DA-02 “Zasady pos∏ugiwania si´ znakiem akredytacji PCA”,
• DA-03 “Zasady przedstawiania znaku akredytacji PCA” (ze wzorem znaku),
• DA-04 “Cennik op∏at za czynnoÊci zwiàzane z akredytacjà”
oraz dokumenty dotyczàce poszczególnych obszarów akredytacji, m. in. zawierajàce prawa i obowiàzki akredytowanych
podmiotów.
PCA posiada i sukcesywnie rozbudowuje stron´ internetowà (www.pca.gov.pl), na której dost´pne sà oprócz dokumentów
wymienionych wy˝ej, informacje dotyczàce systemów akredytacji, formularze wniosków o akredytacj´ i aktualne wykazy
akredytowanych organizacji oraz dokumenty interpretacyjne, b´dàce wprowadzeniem wytycznych organizacji
mi´dzynarodowych i dokumenty uÊciÊlajàce kryteria akredytacji.
System jakoÊci PCA jest nadzorowany m. in. przy pomocy programu auditów wewn´trznych.
W 2001r. przeprowadzono szeÊç auditów wewn´trznych: cztery w poszczególnych dzia∏ach akredytacji i dwa, polegajàce
na obserwacji auditów przeprowadzanych przez auditorów PCA. Wyniki tych auditów stanowi∏y, oprócz sygna∏ów
od Klientów i pracowników PCA, podstaw´ do podejmowania dzia∏aƒ korygujàcych i/lub zapobiegawczych. Efektem tych
dzia∏aƒ by∏o opracowywanie nowych i doskonalenie ju˝ ustanowionych dokumentów, opracowanie tez na szkolenia
auditorów PCA, rozpocz´cie takich szkoleƒ i inne.

PERSONEL
PERSONNEL

1.6
1.6

W PCA w 2001 roku by∏o zatrudnionych ogó∏em 41 osób:
Dyrektor
Z-ca dyrektora
Pe∏nomocnik ds. systemu jakoÊci
Pracownicy Dzia∏ów Akredytacji – 22 osoby
Pracownicy dzia∏ów pomocniczych – 16 osób
Na listach auditorów i ekspertów wykorzystywanych przez PCA w procesach akredytacji i nadzoru
figurowa∏y na koniec 2001 r. nast´pujàce liczby osób:

• Dzia∏ Akredytacji Laboratoriów Badawczych – 282;
• Dzia∏ Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych – 45;
• Dzia∏ Akredytacji Jednostek Certyfikujàcych – 54;
• Dzia∏ Akredytacji Jednostek Kontrolujàcych – 88.

41 persons were employed in PCA in 2001:
Director
Deputy Director
Quality Representative
Personnel in Accreditation Departments - 22 persons
Personnel in Supporting Units - 16 persons
The lists of assessors and experts employed for the purpose of accreditation
and surveillance processes performed by PCA, contain the following number of persons at the end of 2001:
* Testing Laboratories Accreditation Department - 282;
* Calibration Laboratories Accreditation Department - 45;
* Certification Bodies Accreditation Department - 54;
* Inspection Bodies Accreditation Department - 88.

WYKONANIE ZADA¡ STATUTOWYCH
EXECUTION OF STATUTORY TASKS

2.0
2.0

AKREDYTACJA LABORATORIÓW BADAWCZYCH
ACCREDITATION OF TESTING LABORATORIES

2.1
2.1

Wyniki prowadzonej w 2001 r. dzia∏alnoÊci przez Dzia∏ AB w obszarze akredytacji laboratoriów badawczych przedstawiajà si´ nast´pujàco:
Results of activities in the field of accreditation
of
testing
laboratories
performed
in 2001 by AB Department:
Number:
• accreditations valid by the end of 2000
• accreditations valid by the end of 2001
• submitted applications for accreditation
• granted accreditations
• assessments/ preliminary visits performed:
inc.:
preliminary visits
initial assessments
surveillance visits
(together with extension of the scope
of accreditation and reassessment)

• resigning from accreditation

Liczba:

311
361
40
51
209
10
49

• wa˝nych akredytacji na koniec 2000 r.
• wa˝nych akredytacji na koniec 2001 r.
• z∏o˝onych wniosków o akredytacj´
• udzielonych akredytacji
• przeprowadzonych auditów/wizytacji wst´pnych:

311
361
40
51
209

w tym
wizytacji wst´pnych

10

auditów akredytacyjnych

49

auditów w nadzorze (w∏àcznie z rozszerzajàcymi zakres akredytacji i przed∏u˝ajàcymi akredytacj´) 150
150
1

Also the AB Department took part in the following forms
of activity:
• participation in works of Standardization Commission No 6;
• delivery of lectures during the training courses on preparation
of laboratories for accreditation, and the training courses for
assessors/experts performing assessment of laboratories;
• participation in organization of POLLAB seminar and giving
lectures during the above seminar;
• co-operation with Ministry of Health in preparation of guidelines
on building up the quality system in diagnostic laboratories;
• giving lectures for medical laboratories during seminars organized
by the Ministry of Health;
• organizing and performing of internal seminars for AB Department;
• taking part in works of ILAC Technical Accreditation Committee;
• co-operation with the Polish Standardization Committee - representing
the PKN in ISO CASCO works.

• rezygnacji z akredytacji

1

Ponadto dzia∏alnoÊç Dzia∏u AB przejawia∏a si´ w innych formach i dotyczy∏a:

• uczestnictwa w pracach Normalizacyjnej Komisji Problemowej Nr 6;
• udzia∏u pracowników jako wyk∏adowców na kursach dotyczàcych przygotowania laboratoriów do akredytacji, auditorów/ekspertów
oceniajàcych laboratoria;

• udzia∏u w przygotowaniu merytorycznym i jako wyk∏adowcy w seminarium POLLAB-u;
• wspó∏pracy z Ministerstwem Zdrowia w przygotowaniu wytycznych dotyczàcych budowy systemu jakoÊci w laboratoriach
diagnostycznych;

• uczestnictwa jako wyk∏adowcy w seminariach dla laboratoriów medycznych, organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia;
• seminariów w∏asnych Dzia∏u AB;
• uczestnictwa w pracach Komitetu ds. Technik Akredytacyjnych ILAC;
• wspó∏pracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym – reprezentowanie PKN w pracach ISO CASCO.

AKREDYTACJA LABOLATORIÓW POMIAROWYCH
ACCREDITATION OF CALIBRATION LABORATORIES

2.2
2.2

Wyniki prowadzonej w 2001 r. dzia∏alnoÊci przez Dzia∏ AP w obszarze akredytacji laboratoriów pomiarowych
przedstawiajà si´ nast´pujàco:
Liczba:

Results of activities in the field of accreditation of calibration laboratories performed
in 2001 by AP Department:
Number:
• accreditations valid by the end of 2000
• accreditations valid by the end of 2001
• submitted applications for accreditation
• granted accreditations
• assessments/ preliminary visits performed:
inc.:
preliminary visits
initial assessments
surveillance visits (together with extension of the scope of accreditation)
• resigning from accreditation

26
29
11
3
33
10
8
15
–

Also the AP Department took part in works of Standardization Commission No 6.

• wa˝nych akredytacji na koniec 2000 r.
• wa˝nych akredytacji na koniec 2001 r.
• z∏o˝onych wniosków o akredytacj´
• udzielonych akredytacji
• przeprowadzonych auditów/wizytacji wst´pnych

26
29
11
3
33

w tym:
wizytacji wst´pnych
auditów akredytacyjnych
auditów w nadzorze (w∏àcznie z rozszerzajàcymi zakres akredytacji)

• rezygnacji z akredytacji

10
8
15
–

Ponadto Dzia∏ AP uczestniczy w pracach Normalizacyjnej Komisji Problemowej Nr 6.

AKREDYTACJA JEDNOSTEK KONTROLUJÑCYCH
ACCREDITATION OF INSPECTION BODIES

2.3
2.3

Wyniki prowadzonej w 2001 r. dzia∏alnoÊci przez Dzia∏ AK w obszarze akredytacji jednostek
kontrolujàcych przedstawiajà si´ nast´pujàco:

• wa˝nych akredytacji na koniec 2000 r.
• wa˝nych akredytacji na koniec 2001 r.
• z∏o˝onych wniosków o:

Liczba:
Results of activities in the field of accreditation of inspection bodies performed in 2001 by
AK Department:
Number:
• accreditations valid by the end of 2000
• accreditations valid by the end of 2001
submitted applications for:
accreditation
• extension of the scope of accreditation
• granted accreditations
• assessments/ preliminary visits performed
inc.:
preliminary visits
initial assessments
extension of the scope of accreditation
surveillance visits
• resigning from accreditation

2
3

3

akredytacj´

1

rozszerzenie zakresu akredytacji

1

• udzielonych akredytacji
• przeprowadzonych auditów/wizytacji wst´pnych

1
1
1
5

2

1
5

w tym:

1
1
1
2
–

wizytacji wst´pnych

1

auditów akredytacyjnych

1

auditów o rozszerzenie zakresu akredytacji

1

auditów w nadzorze

2

• rezygnacji z akredytacji

–

Also the AK Department took part in the following forms of activity:
• delivery of lectures during the training courses for assessors/experts performing assessment

Ponadto dzia∏alnoÊç Dzia∏u AK przejawia∏a si´ w innych formach i dotyczy∏a:

of inspection bodies concerning interpretation of PN-EN 45004 Standard, accreditation criteria;
• delivery of lectures during the training courses for regional administration unit for control
of epidemics and hygiene promotion.

• udzia∏u pracowników jako wyk∏adowców na kursach dotyczàcych: auditorów/ekspertów
oceniajàcych jednostki kontrolujàce, omówienia i interpretacji normy PN-EN 45004, kryteriów
akredytacji,

• uczestnictwa jako wyk∏adowcy w szkoleniach dla Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Wyniki prowadzonej w 2001 r. dzia∏alnoÊci Dzia∏u AC w obszarze akredytacji
jednostek certyfikujàcych, w tym certyfikujàcych wyroby, systemy, personel
przedstawiajà si´ nast´pujàco:
Liczba:

• wa˝nych akredytacji na koniec 2000 r.
w tym:

•

Jednostki certyfikujàce wyroby (JCW)

59

Jednostki certyfikujàce systemy (JCS)

9

Jednostki certyfikujàce personel (JCP)

6

wa˝nych akredytacji na koniec 2001 r.

w tym

62

JCS

13

JCP

7
11

JCW

1

JCS

6

JCP

4

• udzielonych akredytacji

8

JCW

3

JCS

4

JCP

1

• przeprowadzonych auditów/wizytacji wst´pnych
w tym

82

JCW

• z∏o˝onych wniosków o akredytacj´

w tym

74

wizytacji wst´pnych
auditów akredytacyjnych

84
–
11

auditów w nadzorze
(w∏àcznie z rozszerzajàcymi zakres akredytacji
i przed∏u˝ajàcymi akredytacj´)

• rezygnacji z akredytacji

2.4
2.4

73
–

Results of activities in the field of accreditation of certification bodies performed in 2001 by AC Department,
including product certification, certification of management systems, certification of personnel:
Number:
• accreditations valid by the end of 2000
74
inc.:
product certification bodies (JCW)
59
management systems certification bodies (JCS)
9
personnel certification bodies (JCP)
6
accreditations valid by the end of 2001
82
inc.:
JCW
62
JCS
13
JCP
7
• submitted applications for accreditation
11
JCW
1
JCS
6
JCP
4
• granted accreditations
8
inc.
JCW
3
JCS
4
JCP
1
• assessments/ preliminary visits performed
84
inc.:
preliminary visits
–
initial assessments
11
surveillance visits (together with extension of
the scope of accreditation and reassessment)
73
• resigning from accreditation
–

AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJÑCYCH
ACCREDITATION OF CERTIFICATION BODIES

W procesy akredytacji sà w∏àczone Komitety Techniczne ds. Akredytacji, b´dàce cia∏ami doradczymi
w sprawach akredytacji, w szczególnoÊci w procesach podejmowania decyzji zwiàzanych
z prowadzonymi procesami akredytacji i nadzoru oraz przy formu∏owaniu dokumentów
interpretacyjnych.
Poni˝ej zamieszczono zestawienie odbytych w roku 2001 posiedzeƒ w∏aÊciwych dla Dzia∏ów
Akredytacji PCA Komitetów Akredytacyjnych.
Komitet techniczny ds.
Akredytacji Laboratoriów Badawczych

20

Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych

2

Akredytacji Jednostek Kontrolujàcych

3

Akredytacji Jednostek Certyfikujàcych

4

Razem

2.5
2.5

Liczba odbytych posiedzeƒ

29

PRACA KOMITETÓW TECHNICZNYCH ds. AKREDYTACJI
WORK OF TECHNICAL COMMITTEES FOR ACCREDITATION

Technical Committees for Accreditation are the advisory bodies
in the matters concerning accreditation and are involved
in accreditation processes, particularly in decision making
on accreditation and surveillance processes performed and when
formulating the application documents.
The following is the list of the PCA Accreditation Committees’
meetings, carried out in 2001:
Technical Committees for:
Accreditation of
Accreditation of
Accreditation of
Accreditation of
together

Testing Laboratories
Calibration Laboratories
Inspection Bodies
Certification Bodies

Number of meetings:
20
2
3
4
29

DZIA¸ALNOÂå SZKOLENIOWA
TRAINING ACTIVITY

2.6
2.6

Do zadaƒ statutowych PCA nale˝y równie˝ dba∏oÊç o wysoki poziom kompetencji personelu w∏asnego i osób
wspó∏pracujàcych - auditorów (równie˝ w∏asnych) wykorzystywanych do oceny laboratoriów i jednostek.
W roku 2001 ogó∏em przeprowadzono nast´pujàce szkolenia:
Rodzaj szkolenia

Liczba osób

Liczba szkoleƒ

dotyczàcych jakoÊci i oceny zgodnoÊci

8

21

specjalistycznych (rachunkowoÊç, kadry-p∏ace, bhp)

7

7

45

2

wewn´trznych

PCA zorganizowa∏o w 2001 r. 2 szkolenia dla innych jednostek organizacyjnych, w których wzi´∏o udzia∏
150 uczestników (w tym 13 pracowników PCA). Ponadto PCA zorganizowa∏o dla pracowników PCA:
Liczba osób
Kurs j´zyka angielskiego

26

Seminarium wyjazdowe na temat systemu jakoÊci w PCA

30

Szkolenie podstawowe w dziedzinie bhp

19

One of the PCA statutory tasks is to take care of the high level competences of its
personnel (including assessors) and the external assessors’ involved in assessment of
laboratories and bodies.
PCA employees participated in the following trainings in 2001:
Type of training
concerning quality
and conformity assessment
specialistic (finances, human resources,

Number of participants

Number of training

8

21

7
45

7
2

occupational health and safety)

internal

In 2001, PCA organized 2 trainings for external bodies (150 persons took part in the trainings,
including 13 employees of PCA).
Also PCA organized for the PCA personnel:

English courses
outgoing seminar concerning the PCA quality system
elementary training concerning occupational health and safety

Number of participants
26
30
19

WSPÓ¸PRACA Z ZAGRANICÑ I INTEGRACJA EUROPEJSKA
EUROPEAN INTEGRATION AND FOREIGN RELATION ACTIVITY

3.0
3.0

Polskie Centrum Akredytacji bierze czynny udzia∏ w pracach organizacji
mi´dzynarodowych dzia∏ajàcych w obszarze akredytacji i jest cz∏onkiem m.in.:

• IAF (International Accreditation Forum, Inc.) mi´dzynarodowej organizacji
skupiajàcej jednostki akredytujàce jednostki certyfikujàce i jednostki kontrolujàce na
ca∏ym Êwiecie;

• ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) organizacji skupiajàcej
jednostki akredytujàce laboratoria badawcze i pomiarowe na ca∏ym Êwiecie;

• EA (European co-operation for Accreditation) organizacji skupiajàcej jednostki
akredytujàce laboratoria, jednostki certyfikujàce i jednostki kontrolujàce
w Europie.

20 lutego 2001 r. - Polskie Centrum Akredytacji podpisa∏o Aneks do Umowy
z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie cz∏onkostwa w IAF (International
Accreditation Forum, Inc.).
21 listopada 2001 r. – Polskie Centrum Akredytacji podpisa∏o Memorandum
of Understanding i zosta∏o pe∏noprawnym cz∏onkiem EA (European
co-operation for Accreditation), co stanowi wst´pny warunek podpisania
porozumienia o wzajemnym uznawaniu i przystàpienia do grona
sygnatariuszy EA MLA planowanego w 2002 r.

3.0
3.0

Polish Centre for Accreditation takes part in works of international organizations acting
in the field of accreditation. PCA is a member of:
• IAF (International Accreditation Forum, Inc.);
• ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation);
• EA (European co-operation for Accreditation).
20 February 2001 - Polish Centre for Accreditation signed an Annex to the Agreement of 26 May 1999 on PCA membership
in IAF (International Accreditation Forum, Inc.).
21 November 2001 - Polish Centre for Accreditation signed Memorandum of Understanding and became a full member of EA
(European co-operation for Accreditation). EA membership constitute the initial condition for signing EA MLA,
which is planned for 2002.
Polish Centre for Accreditation as a member of international organizations and taking part in the activities performed by these
organizations has regard to create and maintain the accreditation system which supports elimination of technical barriers in trade.
PCA, being a member of IAF, ILAC and EA keeps in mind to attain this goal through, among others:
• reaching the uniform approach to accreditation;
• recognition of certificates and reports issued by the accredited bodies and laboratories all over the world (IAF, ILAC) or in Europe
(EA);
• building of confidence in the recognized within the Multilateral Agreements (MLA) national accreditation systems;
• supporting implementation of the harmonized standards and guidelines in the field of accreditation.
In 2001, the Financial Memorandum for implementation of European Union’s aid program, PHARE 2001 - “Certification and Standards,
Phase III” was signed. Polish Centre for Accreditation is one of the beneficiaries of the project. In 2002-2003, in the frame of the project,
PCA will receive the financial support, amounting to :

WSPÓ¸PRACA Z ZAGRANICÑ I INTEGRACJA EUROPEJSKA
EUROPEAN INTEGRATION AND FOREIGN RELATION ACTIVITY

• experts’ support (including training for assessors, study visits, consultancy of EU experts)

- 143 000 EUR;
• purchase of equipment - 200 000 EUR.

Polskie Centrum Akredytacji b´dàc cz∏onkiem i uczestniczàc w pracach organizacji mi´dzynarodowych

PCA cooperates with Office of the Committee for European Integration. In 2001 PCA passed
the information on implementation of its tasks resulting from Reports from Internal Market
Sub-Committee Meetings, as well as reports monitoring implementation of adjustment
activities and reports on Poland’s progress towards accession to the EU. The information
was necessary for the use of the following documents:
• Information for the European Commission’s Regular Report on Poland’s Progress
Towards Accession to the EU;
• Project of Accession Partnership 2002-2003;
• Addendum to the Information for the European Commission’s Regular Report
on Progress Made by Poland Towards Accession to the EU;
• Enlargement Strategy Paper - Report on progress towards accession each of the
candidate countries;
• Report from realization of NPPC (National Programme of Preparations for
Membership in the EU - project of records contained in the chapter “Free movement
of goods” concerning tasks implemented in 2001;
• Action Plan on Poland’s administrative and judicial capacity.

skupiajàcych jednostki akredytujàce przyczynia si´ do tworzenia i utrzymywania systemu akredytacji
wspierajàcego eliminowanie technicznych barier w handlu. Przynale˝noÊç do IAF, ILAC i EA ma na uwadze
osiàgni´cie tego celu mi´dzy innymi poprzez:

• osiàgni´cie jednolitego podejÊcia do akredytacji;
• uznawanie certyfikatów i raportów wydawanych przez akredytowane jednostki i laboratoria na ca∏ym
Êwiecie (IAF, ILAC) lub w Europie (EA);

• budowanie zaufania do uznanych w ramach wielostronnych porozumieƒ (MLA – Multilateral Agreement)
krajowych systemów akredytacji;

• wspieranie wdra˝ania zharmonizowanych norm i wytycznych w zakresie akredytacji.
W 2001 roku podpisane zosta∏o Memorandum Finansowe, stanowiàce podstaw´ realizacji programu pomocy
Unii Europejskiej, PHARE 2001 „Certification and Standards Phase III“. Polskie Centrum Akredytacji, obok kilku
innych instytucji, zosta∏o obj´te ww. przedsi´wzi´ciem. W ramach Programu w latach 2002-2003 Polskie Centrum
Akredytacji otrzyma wsparcie finansowe, w wysokoÊci:

• pomoc ekspercka

(w tym szkolenia dla auditorów, wizyty studyjne, konsultacje ekspertów Unii Europejskiej)

– 143 000 EUR;

• zakup sprz´tu – 200 000 EUR.
PCA, w ramach integracji europejskiej wspó∏pracuje z Urz´dem Komitetu Integracji Europejskiej. Przekazywane sà
informacje nt. realizacji zadaƒ Polskiego Centrum Akredytacji wynikajàcych ze sprawozdaƒ z posiedzeƒ Podkomitetu
ds. Rynku Wewn´trznego oraz sprawozdaƒ monitorujàcych realizacj´ priorytetowych dzia∏aƒ dostosowawczych,
a tak˝e informacji do raportów nt. stanu przygotowania Polski do cz∏onkostwa w Unii Europejskiej. Przekazane dane
by∏y niezb´dne, m.in. dla:

• Informacji do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej w sprawie post´pów Polski na drodze do cz∏onkostwa w UE;
• Projekcie Partnerstwa dla Cz∏onkostwa 2002-2003;
• Uzupe∏nieniu/ Addendum Informacji do Okresowego Raportu Komisji Europejskiej z post´pów Polski na drodze
do cz∏onkostwa w UE;

• Dokumentu Strategicznego przyj´tego przez Komisj´ Europejskà, w którym dokonane zosta∏o porównanie paƒstw
kandydujàcych w aspekcie ich przygotowania do cz∏onkostwa;

• Raportu z realizacji NPPC (Narodowego Programu Przygotowania do Cz∏onkostwa) – projektu zapisów dotyczàcych
realizacji w 2001 r. zadaƒ zawartych w rozdziale 1 „Swobodny przep∏yw towarów” ;

• Planu Dzia∏ania (Action Plan) w zakresie wzmocnienia administracji polskiej do wdra˝ania prawa oraz w kontekÊcie
przysz∏ego cz∏onkostwa w UE.

DZIA¸ALNOÂå FINANSOWA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI w 2001r.
FINANCIAL ACTIVITY OF THE POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION IN 2001

4.0
4.0

DZIA¸ALNOÂå FINANSOWA PCA w 2001r.
PCA FINANCIAL ACTIVITY IN 2001

4.0
4.0

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji oraz o zmianie
niektórych ustaw Polskie Centrum Akredytacji prowadzi gospodark´ finansowà na zasadach okreÊlonych
w przepisach o finansach publicznych dla zak∏adów bud˝etowych.
Stosownie do dyspozycji pkt 2 art. 14 ustawy przychodami Centrum sà wp∏ywy z dzia∏alnoÊci oraz dotacje
bud˝etowe, o ile wp∏ywy z dzia∏alnoÊci nie pokrywajà wydatków.
Podstawà dzia∏alnoÊci finansowej PCA jest plan finansowy.

In compliance with art.14 of the Act of 28 April 2000 on conformity assessment system, accreditation and amendments to certain acts, finances
of the Polish Centre for Accreditation are based on the rules determined in regulations of public finances for budgetary institutions.
According to the disposition, clause 2, art.14 of the Act, incomes of PCA are composed of incomes from its activity and budgetary grants - in the
case incomes from activity do not cover the expenses.
PCA financial activity is based on Financial Plan.

4.1
4.1

PRZYCHODY POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
INCOMES OF THE POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION
Polskie Centrum Akredytacji z tytu∏u Êwiadczonych us∏ug w zakresie akredytowania jednostek certyfikujàcych, laboratoriów,
jednostek kontrolujàcych oraz sprawowania nadzoru nad tymi jednostkami osiàgn´∏o przychody w wys. 4.069.567,72 PLN.

Due to rendered services concerning accreditation of certification
bodies, laboratories, inspection bodies and surveillance of the
laboratories and bodies, incomes of the Polish Centre for
Accreditation amounted to PLN 4.069.567,72.
Basing on the Financial Plan it was assumed that the sale level would
reach PLN 3.903.000, so that PCA exceeded the planned incomes
by PLN 166.567,72 (4,26 %).
The amount of incomes provided in the PCA Financial Plan was
based on the up to now experience of the Accreditation Office acting
within the structure of the Polish Centre for Testing and Certification.
The remaining operational incomes are composed of the following
items:
• grants from the Chancellery of the Prime Minister amounting to
PLN 580.000 for the purchase of current assets. In compliance
with the Financial Plan the above grants were spent on goods
and services connected with the current activity of the Polish
Centre for Accreditation. The specific identification of expenses
from grant resources is kept on the separate bank account, sub
account of the running account;
• incomes from the sale of the fully amortized car, amounting
to PLN 5 800,00;
• the remaining incomes, amounting to PLN 593,56.
The financial incomes from the bank interest amount to
PLN 29 343,77.
In order to maximise the increase of bank interests by way of the
possessed current assets PCA had signed with BRE Bank SA
an agreement on opening the overnight deposit.
The total amount of incomes according to the profit and loss
account amount to PLN 4 685 305,05.
PCA incomes result from the “Price list for accreditation
activities”, valid from 1 July 2001. The PCA Price List is based
on the Regulation of the Minister of Finance of 12 April 2001
on the mode of determining the fees for activities connected
with obligatory product conformity assessment, accreditation
and notification.

Plan finansowy zak∏ada∏ sprzeda˝ na poziomie 3.903.000 PLN, zatem PCA przekroczy∏o planowane przychody o 166.567,72 PLN
(4,26%). Zak∏adana przez plan finansowy wielkoÊç przychodów PCA opiera∏a si´ o dotychczasowe doÊwiadczenia dzia∏alnoÊci
Biura ds. Akredytacji w strukturach Polskiego Centrum Badaƒ i Certyfikacji.
Na kwot´ pozosta∏ych przychodów operacyjnych sk∏adajà si´ nast´pujàce pozycje:

• Dotacja na pierwsze wyposa˝enie w Êrodki obrotowe z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kwocie 580.000 PLN.
Zgodnie z planem finansowym dotacja wykorzystana zosta∏a w ca∏oÊci na zakup towarów i us∏ug zwiàzanych z bie˝àcà
dzia∏alnoÊcià Centrum. Szczegó∏owa identyfikacja poniesionych wydatków finansowanych ze Êrodków dotacji prowadzona jest
na oddzielnym rachunku bankowym – subkoncie rachunku bie˝àcego.

• Przychody ze sprzeda˝y ca∏kowicie zamortyzowanego samochodu osobowego w wys. 5 800,00 PLN
• Pozosta∏e wp∏ywy w kwocie 593,56 PLN
Przychody finansowe z tytu∏u otrzymanych odsetek wynios∏y 29 343,77 PLN.
Aby maksymalnie powi´kszyç odsetki bankowe z tytu∏u posiadanych Êrodków obrotowych PCA zawar∏o umow´ z Bankiem Rozwoju
Eksportu o otwarciu lokaty overnight.
¸àczna kwota przychodów wed∏ug rachunku zysków i strat wynios∏a 4 685 305,05 PLN.

Przychody PCA wynikajà z „Cennika op∏at za czynnoÊci zwiàzane z akredytacjà”, który obowiàzuje od 1 lipca 2001 r.
i powsta∏ w oparciu o przepisy rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie sposobu
ustalania op∏at za czynnoÊci zwiàzane z obowiàzkowà ocenà zgodnoÊci wyrobów, akredytacjà i notyfikacjà.
Prawid∏owe dzia∏anie Polskiego Centrum Akredytacji wymaga zatrudniania kwalifikowanych auditorów oraz ekspertów
posiadajàcych niezb´dnà wiedz´ w danej dziedzinie dzia∏alnoÊci jednostek ubiegajàcych si´ o akredytacj´.
Plan finansowy b´dàcy podstawà dzia∏ania PCA w 2001 r. powsta∏ w oparciu o cennik obowiàzujàcy w poprzedniej
organizacji – Polskim Centrum Badaƒ i Akredytacji.
Aby zrealizowaç zak∏adane w planie przychody kierownictwo PCA przyj´∏o koszt jednej roboczogodziny kalkulacyjnej
z udzia∏em auditora w kwocie 120 PLN.
Uj´te w planie bud˝etowym koszty i przychody zdeterminowa∏y sposób prowadzenia dzia∏alnoÊci finansowej PCA
i koniecznoÊç wyliczenia uzasadnionej wartoÊci jednej roboczogodziny, tak aby sprostaç za∏o˝eniom planu.
Zatem proporcja mi´dzy zaplanowanymi kosztami zwiàzanymi z zatrudnianiem auditorów a planowanymi z ich
udzia∏em przychodami by∏a podstawà wyliczenia i przyj´cia w cenniku us∏ug kosztu roboczogodziny na wymienionym
wy˝ej poziomie.

For the proper functioning of the Polish Centre for Accreditation
it is necessary to employ only highly qualified assessors and
experts possessing the indispensable knowledge in the given field
of activity of organizations applying for accreditation.
The Financial Plan constituting the basis for PCA activity in 2001
was founded upon the Price List binding in the PCA predecessor
- Polish Centre for Testing and Certification.
In order to realise the assumed incomes, the PCA management accepted
the cost of a man-hour of an assessor amounting to PLN 120.
Costs and incomes which were comprised in the budget plan
determined the financial activity of PCA and the necessity to valuate,
in justified manner, a man-hour so that to meet assumptions of the
Plan.
To sum up, the proportion between the planned costs of employment
of assessors and the planned incomes from assessors’ activity,
constituted the basis for enumeration and acceptance in the Price List
the cost of the given above a man-hour.

ROZCHODY POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
OUTGOINGS OF THE POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION
Koszty poniesione przez PCA zwiàzane bezpoÊrednio ze Êwiadczonymi us∏ugami akredytacyjnymi wynios∏y
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2 175 500,60 PLN. Koszty ogólnego zarzàdu dotyczàce funkcjonowania jednostki zamkn´∏y si´ kwotà 1 796 685,87 PLN.
Szczegó∏owe rozliczenie poniesionych kosztów rodzajowych (wed∏ug rachunku zysków i strat) przedstawia si´
nast´pujàco:
Zu˝ycie materia∏ów
Energia
Zakup us∏ug obcych
Wynagrodzenia*
Narzuty na wynagrodzenia

314 948,79 PLN
37 267,33 PLN
485 598,55 PLN
2 582 041,54 PLN
346 324,31 PLN

Podatki i op∏aty

40 736,27 PLN

Pozosta∏e koszty

34 540,15 PLN

Podró˝e s∏u˝bowe

52 454,25 PLN

Âwiadczenia na rzecz pracowników

30 870,00 PLN

Ponadto PCA ponios∏o nast´pujàce koszty:
Pozosta∏e koszty operacyjne
Koszty finansowe

PCA expenses directly connected with accreditation activity amounted
to PLN 2 175 500,60. General costs connected with functioning of PCA
amounted to PLN 1 796 685,87. The following is the detailed settlement of
sort costs (according to profit and loss account):
consumption of materials
energy
purchase of external services
wages*
wages surcharge
taxes and charges
remaining costs
business trips
social funds

314 948,79 PLN
37 267,33 PLN
485 598,55 PLN
2 582 041,54 PLN
346 324,31 PLN
40 736,27 PLN
34 540,15 PLN
52 454,25 PLN
30 870,00 PLN

Additionally, PCA bore the following costs:
a. the remaining operational costs amounted to PLN 23 454,28.
b. financial costs amounted to PLN 3 111,82.
In 2001, according to the result account, the total costs amounted to
PLN 3 998 752,57 while the planned outcomes amounted to PLN 4 338 000.

23 454,28 PLN
3 111,82 PLN

¸àczne koszty wed∏ug rachunku wyników wynios∏y w 2001 r. 3 998 752,57 PLN,
przy planowanych rozchodach na poziomie 4 338 000 PLN.

* wynagrodzenia obejmujà równie˝ wyp∏aty dla auditorów spoza PCA
* wages also include the expenses for PCA external assessors

W celu prawid∏owego funkcjonowania nowo powsta∏ej jednostki Polskie Centrum
Akredytacji otrzyma∏o dotacj´ z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kwocie ostatecznej
252.000 PLN.
Ârodki te wydatkowane zosta∏y na zakup Êrodka transportu (samochód osobowy
Skoda) oraz sprz´tu komputerowego.
Szczegó∏owy wykaz wydatków majàtkowych prowadzony jest na odr´bnym
subkoncie rachunku bie˝àcego.
For the proper functioning of the new established organization Polish Centre for Accreditation received
grants from the Chancellery of the Prime Minister amounting to PLN 252.000.
The above funds were spent for the purchase of transport facilities (purchase of a car, Skoda) and IT
equipment. The detailed list of asset expenses is kept on a separate sub account on running account.
The grant was spent in all.
The necessity of asset expenses resulted from the fact that, according to the decision of Minister
of Economy, PCA received the fixed assets from the Polish Centre for Testing and Certification and the Central
Office of Measures, amortized in 80 %, of total amount PLN 415.770,67.
Purchase of new IT equipment was necessary to perform by PCA its statutory tasks.

Dotacja ta wydatkowana zosta∏a w ca∏oÊci.
KoniecznoÊç wydatków majàtkowych wynika∏a z faktu, i˝ PCA zgodnie z decyzjà
Ministra Gospodarki otrzyma∏o Êrodki trwa∏e z Polskiego Centrum Badaƒ
i Certyfikacji oraz G∏ównego Urz´du Miar o wartoÊci ∏àcznej 415.770,67 PLN
zamortyzowane w 80 proc.
Zakup nowoczesnego sprz´tu komputerowego podyktowany by∏ koniecznoÊcià
wykonywania przez PCA zadaƒ ustawowych.

DOTACJA CELOWA NA SFINANSOWANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
BUDGETARY GRANTS FOR FINANCING OF INVESTMENT PURCHASES
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Wed∏ug podatkowego rachunku zysków i strat, bez uwzgl´dnienia obowiàzkowych obcià˝eƒ wyniku
finansowego, Polskie Centrum Akredytacji w wyniku Êwiadczenia us∏ug akredytacyjnych oraz
sprawowania nadzoru nad krajowym systemem akredytacji uzyska∏o zysk w wysokoÊci 740 945,66 PLN
(osiàgni´ty wynik finansowy winien byç interpretowany przy uwzgl´dnieniu faktu otrzymania z bud˝etu
paƒstwa dotacji w kwocie 580.000 PLN).
Bilansowy rachunek wyników uwzgl´dniajàcy podatek dochodowy od osób prawnych przedstawia si´
nast´pujàco:
Zysk brutto na sprzeda˝y us∏ug

1 894 067,12 PLN

Zysk na dzia∏alnoÊci operacyjnej

660 296,53 PLN

Zysk brutto na dzia∏alnoÊci gospodarczej

686 552,48 PLN

Zysk netto

480 208,48 PLN

Osiàgni´ty przez PCA zysk netto w kwocie 480 208,48 PLN jest równoznaczny z osiàgni´ciem nadwy˝ki
Êrodków obrotowych, która odprowadzona zostanie do bud˝etu paƒstwa.
Reasumujàc Polskie Centrum Akredytacji zamkn´∏o rok obrotowy 2001 zyskiem w wys. 480 208,48 PLN, który
odprowadzony zostanie do bud˝etu a jednoczeÊnie wp∏aci∏o do kasy paƒstwa kwot´ 206 344 PLN z tytu∏u
podatku dochodowego od osób prawnych.
Sprawozdanie finansowe Polskiego Centrum Akredytacji poddane zosta∏o badaniu przez bieg∏ego rewidenta,
którego wyniki zosta∏y uj´te w raporcie z dnia 26 marca 2002 r. z badania sprawozdania finansowego PCA.
Wed∏ug opinii bieg∏ego rewidenta, za∏àczone sprawozdanie finansowe sporzàdzone zosta∏o, we wszystkich istotnych
aspektach, zgodnie z okreÊlonymi zasadami rachunkowoÊci, stosowanymi w sposób ciàg∏y, na podstawie prawid∏owo
prowadzonych ksiàg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treÊci z obowiàzujàcymi przepisami prawa
i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego dzia∏alnoÊci gospodarczej
za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku, jak te˝ sytuacji majàtkowej i finansowej badanej jednostki
na dzieƒ 31 grudnia 2001 roku.
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WYNIK FINANSOWY
FINANCIAL OUTCOME

In the consequence of rendering of accreditation services and performing of surveillance
over the national accreditation system, according to the profit and loss task account,
without consideration of the obligatory charges of financial outcomes, Polish Centre for
Accreditation obtained the profit amounting to 740 945,66 PLN (the obtained financial
outcome shall be considered including the budgetary grant amounting to PLN
580.000). The following is a balance-sheet of result account including income tax of
legal entities:
gross profit from sale of services
profit from operating activity
gross profit from economic performance
net profit

1 894 067,12 PLN
660 296,53 PLN
686 552,48 PLN
480 208,48 PLN

The net profit made by PCA amounting to PLN 480 208,48 is equal to the surplus
of current assets, which will be transferred to the state budget. To sum up, in
2001 Polish Centre for Accreditation made the profit in total turnover amounting
to PLN 480 208,48 which will be transferred to the state budget. Also, PCA paid
to the state counter the amount of PLN 206 344 as income tax of legal entities.
Due to the requirements of international standards for national accreditation
bodies, the PCA Annual Report was made subject to examination by chartered
accountant, which results were included in Report from Examination of PCA
Finance Statement of 26 March 2002. In opinion of the chartered accountant,
the examined Finance Statement was prepared by the terms of accountancy,
basing on the properly kept accounting books. It is in conformance with the
legal regulations. The information important for examination of financial
outcomes of economic performance for the period from 01 January 2001 to
31 December 2001, as well as PCA financial status and its state of assets
as for 31 December 2001, were presented in a clear and reliable manner.

Pierwszy rok dzia∏alnoÊci PCA mo˝na z satysfakcjà podsumowaç stwierdzeniem, ˝e wszystkie cele
operacyjne zdefiniowane przez kierownictwo PCA na poczàtku dzia∏alnoÊci zosta∏y osiàgni´te. Wyjàtkiem
jest Rada ds. Akredytacji, która, mimo usilnych staraƒ PCA, zosta∏a powo∏ana dopiero w lutym 2002 r.
W wyniku prowadzonych dzia∏aƒ powsta∏a w Polsce silna, niezale˝na, bezstronna, samofinansujàca si´
jednostka akredytujàca, cieszàca si´ uznaniem krajowym i mi´dzynarodowym i realizujàca
z powodzeniem zadania ustawowe, jakie narzuci∏o Paƒstwo.

The first year of operation of PCA can be summarized as satisfactory. The operational
goals defined by PCA management at the beginning of its activity were achieved in all.
The only exemption was the Accreditation Council, which despite PCA endeavour, was
established only in February 2002.
In the consequence of performed activities there was established in Poland a strong,
independent, impartial and self financing accreditation body, acknowledged at the
national and international level, which has been realizing its statutory tasks with
success.
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