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Każdy aspekt życia codziennego regulują określone - obowiązkowe lub dobrowolne 
- normy. Dotyczą one między innymi jakości i bezpieczeństwa żywności, bezpie-
czeństwa i higieny w miejscu pracy, w domu, bezpieczeństwa informacji, wyro-
bów przemysłowych i ochrony środowiska. Bezpieczeństwo nierozerwalnie wiąże 
się z zaufaniem. Organizacje bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialne za za-
pewnienie bezpieczeństwa powszechnego, wykorzystują akredytowane wyniki 
wzbudzając zaufanie do podejmowanych na ich podstawie decyzji. Uzyskanie wia-
rygodnych wyników oceny zgodności wyrobów i usług wymaga właściwych kom-
petencji, rozumianych jako wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce – najlep-
szym, sprawdzonym sposobem na ich wykazanie jest akredytacja.

Polskie Centrum Akredytacji



polsKie centrum                      
aKredytacji 
– Krajowa jednostKa 
aKredytująca                          

                               
Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest uznaną krajową jed-
nostką akredytującą, działającą na podstawie ustawy o sys-
temie oceny zgodności oraz rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r., 
ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzo-
ru rynku, odnoszące się do warunków wprowadzania pro-
duktów do obrotu. PCA przeprowadza akredytacje w charak-
terze władzy publicznej. 

zaKres                                                  
działalności 
aKredytacyjnej 
pca                                                    

Globalny system akredytacji dzieli się na regiony. W Europie 
jest on reprezentowany przez European co-operation for Ac-
creditation (EA) – organizację skupiającą jednostki akredytu-
jące, prowadzące akredytację we wszystkich obszarach 
działań związanych z oceną zgodności, w tym w zakresie ba-
dań, wzorcowań, inspekcji, certyfikacji i weryfikacji. 

Na poziomie światowym akredytacja reprezenrowana jest 
przez: International  Laboratory Accreditation Cooperation 
(ILAC) – organizację zrzeszającą jednostki akredytujące pro-
wadzące akredytację laboratoriów i jednostek inspekcyjnych 
oraz International Accreditation Forum (IAF) – zrzeszającą 
jednostki akredytujące działające w obszarze certyfikacji. 

Decyzje oraz kierunki działania i rozwoju tych organizacji  
określają istotę akredytacji prowadzonej przez krajowe jed-
nostki akredytujące w Europie i na świecie.

pca                                                                           

1                              
Jest formalnym uznaniem przez upoważnioną 
krajową jednostkę akredytującą - technicznych 
kompetencji do wykonywania określonych dzia-
łań przez jednostki oceniające zgodność.

2
Jest działaniem na rzecz ogółu społeczeństwa 
i obejmuje swoim zakresem niemal wszystkie 
obszary gospodarki.

3
Służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wy-
ników badań, wzorcowań, weryfikacji, inspekcji, 
certyfikowanych wyrobów i usług, certyfikowa-
nych osób oraz certyfikowanych systemów za-
rządzania.

4
Zapewnia transparentną i niezależną ocenę 
oferowanych usług, w odniesieniu do uznanych 
międzynarodowych norm i wytycznych, przez co 
zwiększa wiarygodność dostawców tych usług.

5
Zasady akredytacji zawarte są w międzynaro-
dowych normach i wytycznych, w których okre-
ślone zostały wymagania, zarówno dla jedno-
stek akredytujących, jak i dla akredytowanych 
organizacji.

pca sygnatariuszem 
wielostronnych 
porozumień                                

Polskie Centrum Akredytacji od początku swojego istnienia, 
czyli od 2001 roku, jest  pełnoprawnym członkiem organiza-
cji międzynarodowych: EA, IAF, ILAC, w ramach których 
podpisało wielostronne porozumienia, we wszystkich obję-
tych nimi zakresach:

• EA MLA (EA Multilateral Agreement) – w zakresie akre-
dytacji laboratoriów badawczych (w tym laboratoriów 
medycznych) i laboratoriów wzorcujących, jednostek cer-
tyfikujących systemy zarządzania, wyroby i osoby, jedno-
stek inspekcyjnych oraz weryfikatorów GHG;

• IAF MLA (IAF Multilateral Recognition Arrangement) 
– w zakresie akredytacji jednostek certyfikujących sys-
temy zarządzania jakością, jednostek certyfikujących 
systemy zarządzania środowiskowego oraz jednostek 
certyfikujących wyroby;

• ILAC MRA (ILAC Mutual Recognition Arrangement)  
– w zakresie akredytacji laboratoriów badawczych, wzor-
cujących i jednostek inspekcjyjnych.
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aKredytacja



                            

PCA jest sygnatariuszem EA MLA we wszystkich ww. zakre-
sach.

Poza Europą, EA MLA uznawane jest przez International La-
boratory Accreditation Cooperation (ILAC) http://ilac.org/ 
oraz International Accreditation Forum (IAF) http://www.iaf.nu/. 
Dzięki temu raporty z badań lub certyfikaty wydawane przez 
jednostki oceniające zgodność, akredytowane przez sygna-
tariuszy EA MLA, są uznawane za równoważne z wydawany-
mi przez sygnatariuszy wielostronnych porozumień IAF MLA 
i ILAC MRA. EA MLA ułatwia zatem dostęp do rynków w UE, 
natomiast dzięki porozumieniom ILAC MRA i IAF MLA - do 

rynków na całym świecie. 

Kto Korzysta                                        
z międzynarodowego 
uznawania ea mla?                  

Zharmonizowane i przejrzyste procedury oceny, stosowane 
w procesach akredytacji przez sygnatariuszy porozumienia 
EA MLA, mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich ro-
dzajów oceny zgodności i dostarczają wymiernych korzyści 
krajowym gospodarkom.

wielostronne                            
porozumienie ea mla 
- ułatwienie swobod-
nego przepływu 
towarów i usług                          

EA MLA jest porozumieniem podpisanym przez krajowe 
jednostki akredytujące, będące członkami European co-
-operation for Accreditation (EA), którego celem jest ak-
ceptacja oraz wzajemne uznawanie równoważności i wiary-
godności usług akredytacyjnych, a tym samym certyfikatów 
i raportów zawierających wyniki oceny zgodności, wydawa-
nych przez akredytowane organizacje. Jest to możliwe 
dzięki procesowi wzajemnych ocen, którym poddawane są 
jednostki akredytujące. Ma to na celu zapewnienie, iż wszy-
scy sygnatariusze porozumienia prowadzą systemy akre-
dytacji w sposób równoważny i kompetentny. Zakłada się, 
że jednostki oceniające zgodność akredytowane przez od-
powiednią krajową jednostkę akredytującą - sygnatariusza 
EA MLA, podczas prowadzenia działań objętych zakresem 
akredytacji, spełniają wymagania odpowiednich norm mię-
dzynarodowych. 
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european                                          
co-operation for 
accreditation (ea)                                                     

Rosnące wymagania konsumentów, przedsiębiorców i re-
gulatorów powodują, że – we wszystkich krajach i we 
wszystkich sektorach rynku – następuje wzrost liczby obo-
wiązkowych i dobrowolnych wymagań technicznych, norm 
oraz procedur w zakresie badań, inspekcji, certyfikacji  
i weryfikacji. Dlatego organizacje działające na arenie eu-
ropejskiej i światowej, zrzeszające jednostki akredytujące 
dążą do tego, by ujednolicić kryteria oceny w skali całego 
świata. Oznacza to, że jeżeli wyrób posiada certyfikat wyda-
ny przez akredytowaną jednostkę, na przykład przez Pol-
skie Centrum Akredytacji, to nabywca w innym kraju może 
mieć zaufanie do tego wyrobu. Podobnie jest z akredytowa-
nymi usługami.

European co-operation for Accreditation http://www.euro-
pean-accreditation.org/ jest organizacją zrzeszającą krajo-
we jednostki akredytujące w Europie, które oficjalnie zosta-
ły wskazane przez rządy poszczególnych państw do oceny 
organizacji świadczących usługi w zakresie certyfikacji, 
weryfikacji, inspekcji, badań i wzorcowań (określanych jako 
usługi oceny zgodności). EA zostało uznane przez Komisję 
Europejską jako europejska infrastruktura akredytacyjna, 
odpowiedzialna za harmonizację akredytacji na terenie Eu-
ropy, w celu ułatwienia swobodnego międzynarodowego 
przepływu towarów i usług, zapewnienia bezpieczeństwa 
oraz ochrony zdrowia i środowiska.

Rola, jaką odgrywa akredytacja w ekonomicznej infrastruk-
turze UE i EFTA, znalazła odzwierciedlenie w rozporządzeniu 
(WE) nr 765/2008, ustanawiającym ramy prawne dla akredy-
tacji w Europie. Rozporządzenie to zawiera między innymi 
postanowienia dotyczące uznawania certyfikatów i raportów 
wydawanych przez akredytowane jednostki oceniające zgod-
ność. Z kolei Decyzja (WE) nr 768/2008/EC, ustanawia ogól-
ne ramy dla przyszłego europejskiego prawodawstwa, 
w zakresie harmonizacji warunków dotyczących wprowa-
dzania wyrobów na rynek. 

administracja                         
publiczna                                     

• Akredytacja jest wykorzystywana jako narzędzie wspiera-
jące wdrożenie prawodawstwa krajowego i europejskiego. 

• Akredytacja minimalizuje ryzyko związane z wprowadza-
niem wyrobów na rynek, ponieważ decyzje dotyczące ich 
bezpieczeństwa mogą być podejmowane w oparciu o wia-
rygodne certyfikaty lub raporty, co w konsekwencji zwięk-
sza do nich zaufanie.  

• Porozumienie EA MLA sprawia, że administracja publicz-
na może mieć zaufanie do certyfikatów i raportów wyda-
wanych przez organizacje akredytowane w innych krajach.   

• Rozporządzenie (WE) nr 765/2008 obejmuje działania 
akredytacyjne, w celu wsparcia oceny zgodności w obsza-
rze dobrowolnym, jak również w obszarze wymaganym 
przez krajowe i europejskie prawodawstwo. W obszarze 
regulowanym, zapewnia administracji publicznej prawną 
podstawę do wdrożenia prawodawstwa obowiązującego  
na terenie całej Europy.



• Polska Agencja Prasowa zamieściła na Portalu http://biz-
nes.pap.pl/ (21.10.2013 r.), artykuł pod tytułem „Akredyta-
cja ułatwia eksport”, w którym przytoczyła optymistyczne 
dla polskiej gospodarki dane, opracowane przez Główny 
Urząd Statystyczny, dotyczące wzrostu polskiego ekspor-
tu. Autor pisze w nim: „Opłaciła się polskim firmom stra-
tegia stawiania na jakość w latach kryzysu. Dobre produkty, 
które posiadają certyfikaty wydane przez niezależne – 
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji – jed-
nostki certyfikujące wyroby, doskonale sprzedają się na 
rynkach zagranicznych. Potwierdza się teza, że eksport 
jest kołem napędowym naszej gospodarki”.

Konsumenci                               

• Akredytacja wywiera pozytywny wpływ na wszystkie aspek-
ty naszego życia codziennego, począwszy od bezpieczeń-
stwa powszechnie używanych wyrobów, a skończywszy na 
jakości środowiska, w jakim żyjemy. Akredytacja badań, 
inspekcji, weryfikacji i certyfikacji zapewnia, że działania w 
tych obszarach prowadzone są przez kompetentne orga-
nizacje. Wpływ akredytacji może nie zawsze być zauważa-
ny przez konsumentów, jednak warto podkreślić, że akre-
dytacja odgrywa niezwykle istotną rolę w zagwarantowaniu 
dostępu do bezpiecznych wyrobów lub usług.

• Tylko akredytacja, oparta na bezstronnej ocenie spełniania 
wymagań norm międzynarodowych daje gwarancje, że do-
stawca usługi czy wyrobów jest wiarygodny – dlatego jej po-
siadanie może być czynnikiem przesądzającym o jego wy-
borze przez kontrahenta. Jest również, coraz częściej, 
niezbędnym warunkiem przy ubieganiu się o kontrakty za-
mawiane w procesie przetargów. Poprzez harmonizację 
wymagań w skali międzynarodowej, akredytacja umożliwia 
jednolitą interpretację norm i przepisów, by nie stanowiły 
one barier utrudniających światowy obrót wyrobów i usług. 

Komisja europejsKa            

• Rozporządzenie (WE) nr 765/2008 zawiera zasady działa-
nia akredytacji w obszarze dobrowolnej oceny zgodności, 
jak również oceny zgodności wymaganej przez prawo eu-
ropejskie. Zapewnia to Dyrektoriatom Komisji prawną 
podstawę umożliwiającą zharmonizowane wdrożenie 
prawodawstwa na terenie całej Europy. 

• Istnienie EA MLA oznacza, że władze państwowe krajów 
członkowskich powinny uznawać – zgodnie z rozporzą-
dzeniem (WE) nr 765/2008 – równoważność usług akre-
dytacyjnych świadczonych przez krajowe jednostki akre-
dytujące, które zostały pozytywnie ocenione w ramach 
wzajemnej oceny. Tym samym powinny uznawać równo-
ważność raportów i certyfikatów, wydawanych przez 
akredytowane przez nie jednostki oceniające zgodność.

dlaczego 
ea mla jest 
godne 
zaufania?

• Warunkiem podpisania porozumienia EA 
MLA przez krajowe jednostki akredytujące 
jest uzyskanie pozytywnego wyniku wza-
jemnej oceny (przeprowadzanej co 4 lata), 
w celu potwierdzenia zgodności ich działa-
nia z uznaną międzynarodową normą - 
ISO/IEC 17011 oraz wymaganiami rozpo-
rządzenia (WE) nr 765/2008. 

• Proces ten obejmuje ocenę w siedzibie jed-
nostki oraz obserwację pracy auditorów 
podczas przeprowadzania ocen u klientów 
jednostek akredytujących. Ma to na celu 
sprawdzenie kompetencji, bezstronności 
i zdolności do prowadzenia działań przez 
jednostkę akredytującą. 

• Wzajemne oceny są przeprowadzane przez 
doświadczonych ewaluatorów z innych kra-
jowych jednostek akredytujących, zaś cały 
proces jest zarządzany przez EA i monito-
rowany przez Komisję Europejską, władze 
krajowe oraz Zespół Doradczy EA (EA Advi-
sory Board), składający się z przedstawi-
cieli wszystkich zainteresowanych stron.

• Proces wzajemnej oceny jest stale dostoso-
wywany do zmieniającego się otoczenia go-
spodarczego i prawnego, dzięki czemu jest 
godny zaufania.
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przemysł i biznes                                         

• Akredytacja działa jak swoisty akcelerator, przyśpieszający 
rozwój gospodarki narodowej. Dzieje się to w dwojaki spo-
sób: akredytacja wspomaga krajowe przedsiębiorstwa 
w ekspansji na rynki zagraniczne oraz potwierdza zaufanie 
do już sprawdzonych wyrobów importowanych z innych 
krajów.

• Eksport wyrobów i usług staje się prostszy i mniej kosz-
towny w związku z zasadą, że wyrób raz zbadany lub certy-
fikowany przez akredytowany podmiot objęty porozumie-
niem EA MLA, nie musi być ponownie badany lub 
certyfikowany w innym kraju.

• Import wyrobówi i usług, opatrzonych raportem lub certy-
fikatem objętym EA MLA, jest mniej ryzykowny i tańszy, 
ponieważ akredytacja potwierdza zgodność z uznanymi 
normami oraz pozwala na uniknięcie kosztów związanych  
z przeprowadzeniem ponownych badań.

• EA MLA pomaga eliminować bariery w handlu, gdyż 
wspiera swobodny przepływ wyrobów i usług w Europie. 
Dzięki międzynarodowemu uznawaniu, porozumienie  
otwiera także nowe, szerokie możliwości na rynkach świa-
towych. Akredytacja jest więc tym narzędziem, które po-
maga przedsiębiorstwom nie tylko w skutecznym i efek-
tywnym spełnianiu wymagań przepisów i norm, ale także 
w uzyskaniu przewagi nad konkurencją. Umożliwia rów-
nież rozszerzanie działalności na rynki zagraniczne, nie 
tylko w Europie, ale i na świecie.

• Niezależna ocena akredytowanej organizacji zapewnia,  
iż przedsiębiorstwa i użytkownicy mogą dokonywać pew-
nych i świadomych wyborów odnośnie dostarczanych na 
rynek wyrobów i usług.

Przykłady
• W marcu 2013 roku został opublikowany raport z badań 

przeprowadzonych przez naukowców Uniwersytetu Lon-
dyńskiego, zatytułowany: „Aspekty ekonomiczne akredy-
tacji” („The Economics of Accreditation”), omawiający rolę 
i znaczenie jednostki akredytującej UKAS (United Kingdom 
Accreditation Service) dla gospodarki Wielkiej Brytanii.  
W raporcie opublikowano dane, zgodnie z którymi gospo-
darka brytyjska, w związku z wykorzystaniem akredytacji 
uzyskała efekt ekonomiczny polegający na wzroście przy-
chodów o ponad 600 milionów funtów rocznie.

• Podobne badania przeprowadzono w Niemczech. Ponieważ 
DAkkS, niemiecka jednostka akredytująca, jest największa 
w Europie - kwoty podane w raporcie są jeszcze wyższe.
Korzyści dla gospodarki zostały obliczone na 8,6 miliarda 
euro, z czego blisko 2,8 miliarda euro przypada na eksport. 


