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Oświadczenie



Strategia Organizacji Narodów Zjednoczonych, 

której celem jest wyeliminowanie do 2030 r. 

ubóstwa, a także globalny postęp w aspektach 

ogólnospołecznych i ochrony środowiska, może 

przyczynić się do powstania prawie 380 mln 

miejsc pracy oraz osiągnięcia zysków wartych 12 

bilionów dolarów (9 bilionów funtów). Dotyczy to 

wielu sektorów gospodarki: od zapewnienia tanich 

mieszkań i efektywności energetycznej, po nowe 

modele ekonomiczne i podwyższenie standardów 

opieki zdrowotnej. Cele zrównoważonego rozwoju 

przyjęte przez ONZ stanowią wzorzec na drodze 

do osiągnięcia lepszej i bardziej zrównoważonej 

przyszłości.

Cele te są ukierunkowane na globalne wyzwania, 

takie jak: ubóstwo, zmiany klimatyczne, degradacja 

środowiska, nierówności społeczne, czy zagadnienia 

dotyczące sprawiedliwości. Wytypowano 17 celów 

zrównoważonego rozwoju i odpowiadających im 169 

wskaźników, które mają być realizowane w ramach 

wielu przedsięwzięć rozwojowych na poziomie 

globalnym, regionalnym i krajowym. Akredytacja, 

a wraz z nią inne dziedziny funkcjonujące w ramach 

infrastruktury jakości (Quality Infrastructure, QI), 

takie jak metrologia, normalizacja, ocena zgodności 

i nadzór rynku, są kluczowymi elementami 

służącymi do wspierania celów zrównoważonego 

rozwoju oraz realizacji trzech powiązanych z nimi 

priorytetów strategicznych, którymi są: tworzenie 

wspólnego dobrobytu, zwiększanie konkurencyjności 

gospodarczej i ochrona środowiska.

Akredytacja zapewnia wsparcie techniczne 

i operacyjne, kluczowe dla funkcjonowania 

społeczeństw rozwiniętych i rozwijających 

się. Pomaga też realizować cele strategiczne, 

w takich obszarach jak: handel transgraniczny, 

bezpieczeństwo żywności, ochrona zdrowia 

i środowiska, czy rozwój przemysłowy 

i infrastrukturalny. Akredytacja stanowi 

wiarygodną platformę dla definiowania, 

opracowywania i weryfikowania wymagań 

dla produktów oraz usług, pomaga również 

w zapewnieniu i wykazaniu, że spełniają one 

określone wymagania. Z kolei decydentom, 

przedsiębiorcom i innym zainteresowanym stronom 

dostarcza wiedzy technicznej, ułatwia wdrażanie, 

pomiar i monitorowanie szeregu celów i zadań 

zrównoważonego rozwoju oraz wspiera ich realizację.

Akredytacja wspiera realizację  
celów zrównoważonego rozwoju

Obchody Światowego Dnia Akredytacji w 2021 

roku podkreślą rolę akredytacji we wspieraniu 

realizacji celów zrównoważonego rozwoju 

(Sustainable Development Goals, SDGs) 

przyjętych przez państwa członkowskie ONZ 

w 2015 roku. 
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Efektem współpracy między ILAC, IAF i UNIDO jest publikacja: „Jakość i normy w odpowiedzi na COVID-19”. 

Omówiono w niej wpływ pandemii COVID-19 na handel, pokazując przy tym, jak ważną rolę w łagodzeniu jej 

negatywnych skutków i we wspieraniu celów zrównoważonego rozwoju może odegrać akredytacja.

Pomimo obserwowanych na całym świecie znaczących sukcesów w obszarze wykorzystania akredytacji, 

temat tegorocznego Światowego Dnia Akredytacji został wybrany tak, aby zapewnić, stałe zainteresowanie 

decydentów wykorzystaniem akredytacji i innych usług infrastruktury QI do wspierania realizowanych 

przez nich zadań zrównoważonego rozwoju. Także 

członkowie ILAC i IAF będą mieli okazję do pokazania 

przykładów jak akredytacja pomaga osiągnąć cele, 

takie jak: rozwój handlu, rozwiązywanie problemów 

w zakresie ochrony zdrowia czy poprawa ogólnej 

jakości produkcji w gospodarce.

Temat ten może również inspirować do ewolucji 

w postrzeganiu akredytacji i wykazywać, że 

akredytacja nadal ma znaczenie w obliczu coraz 

szybszych innowacji technologicznych, czwartej 

rewolucji przemysłowej, czy zagrożeń powodowanych 

zmianami klimatycznymi, zanieczyszczeniem 

środowiska i zmniejszeniem zasobów. 

Na stronach: http://business-benefits.org i http://

publicsectorassurance.org umieszczone zostaną 

informacje z ponad 100 krajów nt. wydarzeń 

towarzyszących obchodom Światowego Dnia 

Akredytacji, w tym: relacje prasowe i telewizyjne oraz 

sprawozdania z warsztatów i seminariów. Celem tego 

działania jest zwiększenie świadomości nt. znaczenia 

i roli akredytacji we wspieraniu realizacji celów 

zrównoważonego rozwoju.
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Aby otrzymać więcej informacji należy się skontaktować z lokalną jednostką akredytującą:
http://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4 oraz https://ilac.org/ilac-membership/
Więcej przykładów można znaleźć na stronie internetowej: http://www.publicsectorassurance.org/


