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List Dyrektora PCA

W liście do poprzedniego wydania PCA Info
(11/2015) napisałam, że dobrze rozwijająca się od
kilku lat współpraca Polskiego Centrum Akredytacji
z organami administracji rządowej, w zakresie wykorzystania akredytacji na potrzeby autoryzacji i notyfikacji jednostek oceniających zgodność, zaowocowała
w tym roku podpisaniem kolejnych porozumień: z Ministrem Gospodarki w sprawie współpracy w zakresie
wykorzystania akredytacji do celów autoryzacji i notyfikacji jednostek oceniających zgodność oraz z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju i Prezesem Urzędu
Transportu Kolejowego w sprawie współpracy w zakresie akredytacji i nadzoru nad jednostkami oceniającymi w transporcie kolejowym. Efektywna współpraca
z regulatorami to jeden z celów, które sobie postawiłam obejmując stanowisko dyrektora PCA. Biorąc
powyższe pod uwagę 16 października 2015 r., podpisane zostało porozumienie z Głównym Inspektorem
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w sprawie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami
certyfikującymi w zakresie rolnictwa ekologicznego
oraz produktów regionalnych i tradycyjnych, które zastąpiło porozumienie z dnia 29 grudnia 2010 r. O porozumieniu piszemy szerzej na dalszych stronach tego
numeru PCA Info.
Skuteczna współpraca z regulatorami jest jednak
możliwa poprzez kontakt z akredytowanymi jednostkami oceniającymi zgodność. W bardzo wielu przypadkach PCA jest pośrednikiem między regulatorem i jednostką oceniającą zgodność. Regulatorzy zwracają się
do PCA z prośbą, na przykład w kwestiach wyjaśnienia

otrzymywanych wyników działalności akredytowanych podmiotów, które są przez nich wykorzystywane
do podejmowania decyzji w systemie oceny zgodności. Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą organizowania trójstronnych spotkań: przedstawicieli regulatorów, akredytowanych jednostek oceniający zgodność
i PCA, których celem byłoby omówienie obszarów
wymagających dodatkowych wyjaśnień. Pomogłoby
to regulatorom w podejmowaniu decyzji, w oparciu
o wyniki przedstawiane przez akredytowane jednostki
oceniające zgodność.
Efektem naszych starań była konferencja zorganizowana w związku z obchodzonym corocznie, od
2008 r., Światowym Dniem Akredytacji, ustanowionym przez IAF (International Accreditation Forum)
oraz ILAC (International Laboratory Accreditation
Cooperation), w celu propagowania wiedzy na temat
roli i znaczenia akredytacji dla zapewnienia swobodnego przepływu towarów i usług między państwami.
Temat konferencji wynikał jednak z faktu rozszerzenia
działalności PCA o akredytację do celów notyfikacji.
Głównym celem konferencji była wymiana informacji
na temat systemu akredytacji do celów notyfikacji, w
tym przekonanie tych, którzy się jeszcze wahają, czy
złożyć do Polskiego Centrum Akredytacji wniosek
o akredytację do celów notyfikacji, że warto to zrobić.
Konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych, w szczególności
organów autoryzujących oraz przedstawiciele najwyższego kierownictwa jednostek notyfikowanych,
została przeprowadzona w nowej formule panelu
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dyskusyjnego, umożliwiającego wymianę poglądów
i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wszystkich
zainteresowanych stron. Relację z konferencji szerzej
opisujemy w dalszej części tego wydania.
Problem ujednolicenia prowadzenia ocen akredytacyjnych dla potrzeb decyzji notyfikacyjnych jest
niezwykle „gorącym” tematem, który jest aktualnie
dyskutowany w EA. Został powołany specjalny zespół,
odpowiedzialny za przygotowanie projektu dokumentu przedstawiającego procedurę, która miałaby być
następnie stosowana przez wszystkie jednostki akredytujące. W pierwszej kolejności zespół opracuje procedurę ujednolicającą podejście do ocen w obszarze
dyrektyw, które są w Nowych Ramach Prawnych (ang.
New Legislative Framework, NLF). Kwestie dotyczące prowadzenia ocen na zgodność z tymi dyrektywami są o tyle pilne, że proces renotyfikacji w obszarze
większości dyrektyw z NLF powinien być zakończony
w kwietniu przyszłego roku. Otoczenie międzynarodowe, w którym działa Polskie Centrum Akredytacji
jest bardzo istotne, ponieważ w celu utrzymania statusu sygnatariusza EA MLA jesteśmy zobowiązani do
śledzenia i wdrażania wszystkich zmieniających się
międzynarodowych wymagań. Jednocześnie naszym
celem jest dopilnowanie, aby żadna z proponowanych
zmian nie wpłynęła niekorzystnie na system oceny
zgodności funkcjonujący w naszym kraju.
Polskie Centrum Akredytacji jest otwarte i czeka
na wnioski o akredytację każdej jednostki notyfikowa-

nej, aby – możliwie jak najszybciej – rozpocząć procesy
akredytacji do dyrektyw z Nowych Ram Prawnych.
Pewnie Państwo zauważyliście, że od jakiegoś czasu
PCA jest trochę inne. Nie tylko dlatego, że zmieniliśmy
stronę internetową, która pozwala łatwiej nawigować
i wyszukać wszystkie niezbędne informacje, ale również z tego powodu, iż jesteśmy otwarci na wszelkie,
zgłoszone do nas uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania PCA. Każdą bardzo wnikliwie analizujemy
i staramy się wykorzystać do udoskonalania systemu
zarządzania, by jeszcze lepiej spełniać oczekiwania naszych klientów.
Spełnienie oczekiwań naszych klientów to dla mnie
najważniejsze zadanie. Zadowoleni klienci są najlepszą
wizytówką każdej organizacji, albowiem obiektywnie
potwierdzają jej efektywność oraz skuteczność wprowadzonego systemu zarządzania. Dla osiągnięcia celu strategicznego – satysfakcji z naszej pracy wszystkich, akredytowanych przez PCA podmiotów, stosujemy narzędzia
systemu zarządzania, przyczyniające się do usprawnienia
działalności Polskiego Centrum Akredytacji.
Przytoczone fakty potwierdzają – moim zdaniem –
zapowiedź dalszego, niezakłóconego rozwoju współpracy Polskiego Centrum Akredytacji z wszystkimi
zainteresowanymi stronami. Życzę więc, wszystkim
pracownikom jednostek oceniających zgodność, regulatorom i PCA, by w 2016 roku i kolejnych latach, praca
dawała im równie wiele widocznych powodów do satysfakcji.

Lucyna Olborska
Dyrektor
Polskiego Centrum Akredytacji
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Porozumienie pomiędzy Dyrektorem PCA
i Głównym Inspektorem JHARS

Dyrektor PCA, Lucyna Olborska i Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
Stanisław Kowalczyk, podpisali 16 października 2015 r.
Porozumienie w sprawie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami certyfikującymi w zakresie rolnictwa ekologicznego
oraz produktów regionalnych i tradycyjnych, które zastąpiło
porozumienie z dnia 29 grudnia 2010 r.
Porozumienie zachowuje poprzednie ustalenia, określające zasady współpracy w zakresie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami certyfikującymi, a także warunki
wymiany informacji na temat prowadzenia ocen/kontroli
w tych jednostkach. Przewiduje również okresowe spotkania koordynacyjne obu stron oraz wspólne warsztaty
doskonalące dla inspektorów JHARS i auditorów PCA.
Nowe uregulowania dotyczą m.in. przekazywania informacji o wynikach ocen przeprowadzonych przez PCA.
Zgodnie z porozumieniem, PCA zobowiązuje się przekazywać Głównemu Inspektorowi JHARS informacje:
a)	o nowo udzielonych, przedłużonych, zawieszonych
i cofniętych akredytacjach w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz produktów rolnych i środków spożywczych, posiadających zarejestrowane nazwy jako
ChNP, ChOG lub GTS,
b)	uzyskane podczas ocen jednostek certyfikujących
i innych, które w opinii PCA mogą mieć znaczenie dla
nadzoru sprawowanego przez Głównego Inspektora
JHARS – po uprzednim otrzymaniu zgody od akredytowanego podmiotu.
Natomiast Główny Inspektor JHARS zobowiązuje się
do przekazywania Polskiemu Centrum Akredytacji informacji:
a)	o ustaleniach podjętych podczas audytów i inspekcji
jednostek certyfikujących,
b)	innych, które w opinii Głównego Inspektora JHARS
mogą mieć znaczenie dla nadzoru sprawowanego
przez PCA nad jednostkami certyfikującymi.
Ponadto PCA zobowiązało się do zapewnienia możliwości udziału przedstawicieli Głównego Inspektora
JHARS w roli obserwatorów, w ocenach jednostek certyfikujących, przeprowadzanych przez PCA, po uzyskaniu
zgody akredytowanego podmiotu.
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Rozszerzenie działalności PCA o akredytację jednostek
certyfikujących wyroby w programie BRC Global
Standard for Packaging & Packaging Materials

PCA rozszerzyło swoją działalność o akredytację
jednostek certyfikujących wyroby, prowadzących certyfikację według programu Global Standard for Packaging
& Packaging Materials. W tej sprawie opublikowany został Komunikat nr 171 z dnia 10.09.2015 r. Z dniem jego
publikacji, PCA rozpoczęło przyjmowanie wniosków
o akredytację jednostek oceniających zgodność w zakresie ww. programu. Warunkiem ubiegania się o akredytację lub rozszerzenie zakresu akredytacji w tym obszarze
jest spełnienie wymagań akredytacyjnych wymienionych
w DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących. Wymagania szczegółowe oraz wymagań zawartych w Global Standard for Packaging & Packaging Materials, wydanie 4.
Program identyfikuje akredytowane jednostki certyfikujące wyroby jako właściwe do realizowania certyfika-

cji opakowań i materiałów opakowaniowych i obejmuje
aspekty jakościowe oraz funkcjonalne materiałów opakowaniowych i opakowań, w połączeniu z wymaganiami
dotyczącymi zasad higieny, a także promuje podejście
związane z oceną ryzyka i zagrożeń opartych na zasadach
Kodeksu Żywnościowego. Zaletą BRC Global Standard for
Packaging & Packaging Materials jest jego wszechstronność zastosowania: zarówno w odniesieniu do opakowań
żywności, jak i produktów nieżywnościowych. Celem
programu jest wsparcie producentów materiałów opakowaniowych i opakowań, w zakresie spełniania wymagań
prawnych oraz zapewnienie ochrony interesów konsumenta.
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Rozszerzenie działalności PCA o akredytację
jednostek organizacyjnych, ubiegających się o
uzyskanie zgody Prezesa UTK na wykonywanie
ocen zgodności w obszarze kolei

Polskie Centrum Akredytacji opracowało przy współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego nowy program
akredytacji DAC-22 Akredytacja jednostek organizacyjnych
ubiegających się o zgodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na wykonywanie ocen zgodności w obszarze kolei.
Dokument powstał w celu harmonizacji podejścia do
akredytacji jednostek organizacyjnych, ubiegających się
o uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na wykonywanie działalności, o której mowa w art.
22g ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1297
z późn. zm.). Warunkiem uzyskania zgody Prezesa UTK,
wynikającym z art. 22g ust. 2 pkt 4 ww. ustawy jest uzyskanie właściwego certyfikatu akredytacji.
O akredytację w zakresie oceny zgodności w obszarze
kolei mogą ubiegać się, bądź wnioskować o rozszerzenie
dotychczasowego zakresu akredytacji w tym obszarze,

jednostki oceniające, zgodność spełniające wymagania akredytacyjne określone w normie PN-EN ISO/IEC
17065:2013-03.
Program DAC-22 określa wymagania dla jednostek
organizacyjnych, dotyczące m.in. niezbędnych zasobów
dla procesu oceny zgodności. W programie określono
również szczegółowe zasady prowadzenia ocen przez
PCA, w tym, opisano proces wnioskowania oraz realizację ocen na miejscu. Zgodnie z przyjętymi zasadami, obserwacja przez PCA postępowania jednostki, w obszarze
działalności, o której mowa w art. 22g ust. 1 ww. ustawy,
prowadzona będzie po uzyskaniu przez jednostkę akredytacji w tym zakresie oraz właściwej zgody Prezesa
UTK.
Program akredytacji DAC-22 został wprowadzony
Komunikatem nr 176 i obowiązuje od dnia 27 października 2015 r.
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5.1 	Spotkanie Grupy Roboczej EA ds. Żywności (EA WG Food) –
programy akredytacji w obszarze dobrowolnym
EA WG FOOD oraz ISO/TS 22003
Podczas spotkania grupy roboczej EA WG Food,
w dniach 14–18 czerwca 2015 r., w Amsterdamie, omówiono bieżące tematy odnoszące się do produkcji podstawowej oraz przetwórstwa żywności. W obszarze
rolnictwa ekologicznego przedstawiono wniosek dot.
rewizji dokumentu EA 3/12M:2013 EA Policy for the
Accreditation of Organic Production Certification bez dalszego oczekiwania na zmianę rozporządzenia Rady (WE)
nr 834/2007. Omówiono również problematykę ustalenia wspólnego podejścia państw członkowskich do
poziomów pozostałości środków ochrony roślin w pro-

duktach ekologicznych, a także proponowane zmiany
dotyczące częstotliwości inspekcji prowadzonych przez
jednostki certyfikujące. Zaproponowano usunięcie wymagania prowadzenia jednej pełnej rocznej inspekcji
i wprowadzenie zasady określenia częstotliwości inspekcji, w oparciu o ocenę ryzyka. Poinformowano też
o zamiarze wycofania się Komisji Europejskiej (KE) z
oceny do „celów równoważności”.
W zakresie programu BRC Globalna Norma Bezpieczeństwa Żywności potwierdzono, że dodatkowe moduły
stworzone na potrzeby sieci handlowych nie podlegają
akredytacji. Omówiono zmiany specyficznych wymagań
wprowadzonych 5. wydaniem programu GLOBALG.A.P.
W trakcie spotkania przedstawiono również zmienioną
specyfikację techniczną ISO/TS 22003:2013 Food safety
management systems – Requirements for bodies providing
audit and certification of food safety management systems.
Termin wdrożenia wymagań nowej specyfikacji ustanowiono na 15.12.2016 r. (IAF Resolution 2013–14). Obowiązkiem akredytowanej jednostki certyfikującej jest
sporządzenie planu przejścia na nowe wymagania. Plan
ten podlegać będzie ocenie przez PCA.
FSSC 22000
FSSC 22000 Food Safety System Certification Scheme,
został opracowany przez Fundację Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności (właściciel programu) przy wsparciu Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów (CIAA).
FSSC 22000 jest niezależnym systemem certyfikacji łańcucha żywnościowego, opartym na międzynarodowej
normie ISO 22000. Podstawą FSSC 22000 są wymagania
normy ISO 22000:2005, wymagania specyfikacji ISO/TS
22002-1:2009 oraz wytyczne FSSC. Standard ten jest
zatwierdzony przez GFSI (Global Food Safety Initiative),
co oznacza uznanie certyfikacji FSSC 22000 na równi ze
standardami BRC Food/ BRC IoP czy IFS.
Właściciel programu uzyskał uznanie dla FSSC
22000 w ramach EA MLA w dniu 11 stycznia 2011
r. Aktualna wersja programu opublikowana została
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w styczniu 2015 r., w związku z rozszerzeniem zakresu
o produkcję zwierzęcą.
Właściciel programu wymaga uzyskania akredytacji przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania
w ciągu roku od dnia podpisania warunkowego kontraktu. W tym czasie jednostka oceniająca zgodność może
prowadzić procesy certyfikacji, aby wykazać się kompetencjami w procesie akredytacji. Posiadanie akredytacji
w zakresie FSSC 22000 jest warunkiem podpisania kontraktu.
Właściciel programu FSSC 22000 prowadzi własny
nadzór właścicielski poprzez oceny w siedzibie jednostek, obserwacje prowadzenia auditów u klientów jednostek oraz przeglądy procesów.
Obecnie Polskie Centrum Akredytacji nie udziela akredytacji w zakresie programu FSSC 22000.
W przypadku zainteresowania jednostek certyfikujących systemy zarządzania akredytacją dla programu
FSSC 22000, możliwe jest rozszerzenie zakresu działalności akredytacyjnej PCA o ww. program.
BRC
PCA oferuje akredytację w odniesieniu do następujących programów BRC Globalna Norma Bezpieczeństwa
Żywności:
• Global Standard for Food Safety,
• Global Standard for Consumer Product,
• Global Standard for Packaging and Packaging Materials.
Najczęściej stwierdzane niezgodności przez nadzór
właścicielski w obszarze programu BRC Food to:
-n
 adawanie nowych kategorii auditorom tylko na
podstawie zdanego egzaminu w danej kategorii,
bez specyficznego doświadczenia zawodowego,
-n
 ieobjęcie auditem wewnętrznym, zaangażowanych w proces certyfikacji „biur związanych”,
-n
 iepodjęcie działań do stwierdzanych przez BRC
niezgodności.
BRC prowadzi analizę ryzyka w ramach nadzoru
właścicielskiego. W grupie wysokiego ryzyka wskazano Europę Wschodnią. W przypadku 47% obserwacji
w nadzorze właścicielskim stwierdzono, że ocena „A” na
certyfikacie była zawyżona. Od 1.07.2015 r. PCA pro-
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wadzi oceny dla nowego 7. wydania programu BRC Globalna norma dotycząca bezpieczeństwa żywności.
Bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu żywnościowym jest podstawowym wymaganiem prawa
żywnościowego i konsumenta. Akredytacja wspiera zaufanie polskiego konsumenta do systemu oceny zgodności, poprzez oferowanie jednostkom certyfikującym
akredytacji w obszarze łańcucha żywnościowego. PCA
posiada politykę oraz procedurę ewaluacji nowych programów oceny zgodności w obszarze dobrowolnym
i regulowanym prawnie. Dokument DA-09 Polityka dotycząca zakresu działalności akredytacyjnej PCA, opisuje
postępowanie PCA w przypadku otrzymania od zainteresowanej strony opracowanego przez nią programu
oceny zgodności. Ewaluacja takiego programu i uznanie
go za program, który może stanowić podstawę udzielenia akredytacji (wymagania akredytacyjne), stanowi
część procesu rozszerzenia działalności akredytacyjnej
PCA.
Aktualnie, w obszarze łańcucha żywnościowego,
PCA oferuje, poza akredytacją w obszarze regulowanym prawnie (rolnictwo ekologiczne, integrowana
produkcja roślin, produkty regionalne i tradycyjne),
akredytację w zakresie programów oceny zgodności
w obszarze dobrowolnym tj.: polskie programy oceny
zgodności: QAFP System Gwarantowanej Jakości Żywności oraz QMP System Certyfikacji QMP, a także programy oceny zgodności o zasięgu międzynarodowym:
BRC Globalna Norma Bezpieczeństwa Żywności, IFS Standard zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności oraz
GLOBALG.A.P. Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa
i Jakości w Gospodarstwie. W ww. programach działalność prowadzą jednostki certyfikujące, akredytowane wg normy PN-EN ISO/IEC 17065 Ocena zgodności.
Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy
i usługi. Obecnie, akredytację w obszarze dobrowolnym
związanym z łańcuchem żywnościowym posiada sześć
jednostek certyfikujących. PCA udziela także akredytacji w obszarze dobrowolnym dla systemu zarządzania
bezpieczeństwem żywności (FSMS), w którym działalność prowadzą jednostki certyfikujące systemy zarządzania – aktualnie akredytowanych jest dziewięć jednostek certyfikujących FSMS.
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5.2 Spotkanie Grupy Roboczej EA ds. Laboratoriów Medycznych
Współpraca EA z interesariuszami w obszarze badań
medycznych, EFLM, EDMA, EA Breast Cancer
W dniach 16–17 czerwca 2015 r., w Kopenhadze, odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej EA ds.
Laboratoriów Medycznych (EA LC WG Healthcare).
W posiedzeniu Grupy uczestniczyli przedstawiciele
jednostek akredytujących – sygnatariuszy EA MLA
oraz reprezentanci organizacji EDMA (European Diagnostic Manufacturers Association) i EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine).
Program spotkania obejmował, m.in.:
•	Omówienie bieżących prac prowadzonych w ramach
organizacji EFLM, która wspólnie z ISO/CEN przygotowuje przewodnik dotyczący zakresów elastycznych dla laboratoriów medycznych. Aktualnie trwają
również prace związane z nowelizacją ISO/TS 22367
dot. zarządzania ryzykiem w laboratoriach medycznych.
•	Dyskusję nt. stosowania materiałów do kontroli
jakości w laboratoriach medycznych. Podkreślono
znaczenie potwierdzenia niezależności materiałów
(materiały kontrolne produkowane przez niezależną trzecią stronę) i jakości (materiały do kontroli
jakości, zachowujące się w systemie badawczym
w sposób maksymalnie zbliżony do próbek pacjentów). Potrzebę stosowania materiałów potwierdzonych niezależnie, uzasadniono przedstawiając
publikację dot. włoskiego laboratorium medycznego, które używając materiałów do kontroli jakości,
wyprodukowanych przez producenta urządzenia,
nie wykryło odchylenia pomiarowego (biasu) przy
oznaczeniu parathormonu (PTH). Większość laboratoriów medycznych funkcjonuje w zamkniętym
systemie obejmującym: kalibrator – odczynnik
– urządzenie pomiarowe – materiały do kontroli
jakości, dostarczonych przez producenta wyposażenia. Takie wyniki pomiarów mogą być obciążone
odchyleniem pomiarowym (biasem), ze względu
na brak kontroli jakości z użyciem materiałów po-

twierdzonych niezależnie. Nie zawsze jest możliwe
użycie do kontroli jakości materiałów potwierdzonych niezależnie, ze względu na ograniczony do
nich dostęp.
Omówiono też stan realizacji europejskiego projektu dotyczącego badań raka piersi. Podczas dyskusji rozważano, czy projekt EA Breast Cancer powinien
uwzględniać certyfikację osób (podano przykład Finlandii, gdzie pielęgniarki wykonujące badania mammografii podlegają programowi certyfikacji osób).
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5.3 S
 potkanie Grupy Roboczej ISO/CASCO WG 44
– nowelizacja normy ISO/EC 17025
Grupa Robocza ISO/CASCO WG 44, powołana do
nowelizacji normy ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania
dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, której dotychczasowe trzy spotkania robocze
odbyły się w Genewie, przyjęła program i nakreśliła
główne kierunki zmian w zakresie nowelizacji normy.
Na pierwszym spotkaniu WG 44 ustalono 36-miesięczny okres opracowania końcowej wersji projektu normy
oraz jej publikacji. Podczas kolejnych spotkań została
zaakceptowana struktura znowelizowanej normy ISO
17025, a także wskazano te elementy, które wymagają
szczegółowej analizy i weryfikacji, w celu określenia zakresu i formy ich przedstawienia.
Grupę Roboczą ISO/CASCO WG44 tworzą przedstawiciele jednostek normalizacyjnych z całego świata,
przedstawiciele krajowych jednostek akredytujących,
laboratoriów i innych zainteresowanych stron. Polski
Komitet Normalizacyjny i jednocześnie Polskie Centrum Akredytacji, reprezentuje w pracach Grupy zastępca dyrektora PCA, Tadeusz Matras, który na bieżąco śledzi dyskusję i kierunki zmian proponowane przez
członków Grupy oraz aktywnie uczestniczy w opracowaniu znowelizowanych dyspozycji, wnosząc propozy-

cje zmian i opiniując kolejne wersje projektu normy ISO/
IEC 17025. PCA ma więc możliwość wpływania na przyszły kształt i zakres wymagań normy, a – tym samym
– reprezentowania interesów krajowego rynku usług
badawczych i zapewnienia jednoznaczności wymagań,
które będą podstawą funkcjonowania tysięcy laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Nowelizacja normy ISO 17025 jest ukierunkowana w znacznym stopniu na dostosowanie jej struktury
i treści wymagań w obszarze organizacji i zarządzania
do wymagań CASCO, dotyczących opracowywania
norm serii ISO 17000, w tym: możliwości wykorzystania
w systemie zarządzania laboratoriów, systemu zarządzania jakością, opartego o wymagania normy ISO 9001
(adoptowanie systemu wg wymagań normy ISO 9001
funkcjonującego w laboratorium lub organizacji, której
częścią jest laboratorium).
Zmiany struktury wymagań normy ISO 17025 obejmują również podział dotychczasowych wymagań na trzy
podstawowe grupy: wymagania dotyczące organizacji,
zasobów i procesów. Podejściu procesowemu do grupowania wymagań dotychczasowej normy ISO 17025, towarzyszy również uwzględnienie w nowelizowanej normie wymagań w odniesieniu do zarządzania ryzykiem
w działalności laboratorium.
W ramach nowelizacji wymagań normy ISO 17025
planuje się przyjęcie rozstrzygnięcia w odniesieniu do:
•	rozdzielenia w normie ISO 17025 wymagań dotyczących wzorcowań od wymagań dla badań i pobierania próbek,
•	podejścia do pobierania próbek pierwotnych, jako
części integralnej procesu badań, realizowanej w laboratorium lub jako działalności możliwej do realizacji oddzielnie od badań, w tym, przez organizacje nie
będące laboratorium (stand alone activities),
•	podejścia do stwierdzeń dotyczących zgodności/niezgodności z wymaganiami oraz formułowania opinii
i interpretacji w działaniach laboratorium, w tym,
z uwzględnieniem przedstawiania stwierdzeń dotyczących oszacowanej niepewności pomiarów.
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5.4 P
 osiedzenie Komitetu EA ds. Laboratoriów (EA LC)
		 – wykorzystanie PT w ewaluacjach jednostek akredytujących
Wrześniowe posiedzenie Komitetu EA ds. Laboratoriów, które odbyło się w Belgradzie, było kolejnym, na
którym dużo uwagi poświęcono dyskusji na temat międzynarodowych badań biegłości (PT), w tym, wykorzystania wyników pracy dwóch działających przy EA LC
grup roboczych zajmujących się PT, w obszarze badań
i wzorcowań.
Temat został zainicjowany przez przewodniczących
grup i wynikał z potrzeby doskonalenia i wzmocnienia
mechanizmów dotyczących wykorzystania wyników
międzynarodowych PT podczas ocen równorzędnych,
którym podlegają jednostki akredytujące. Ocena danych uzyskanych z uczestnictwa w międzynarodowych
PT, stanowi jeden z elementów, który może dostarczyć
informacji na temat skuteczności wielostronnych porozumień EA MLA. Jeżeli dane te dowodzą, że wyniki
uzyskiwane przez laboratoria akredytowane przez różne jednostki akredytujące – sygnatariuszy EA MLA – są
porównywalne, można na tej podstawie wnioskować
o zaufaniu do skuteczności funkcjonowania porozumienia.
Zdecydowano więc o powołaniu grupy zadaniowej,
która opracowała dokument Stanowisko Komitetu Laboratoryjnego EA – Rola międzynarodowych PT i ich wykorzystanie podczas ocen równorzędnych. Dokument poddany
był opiniowaniu przez jednostki akredytujące. Podczas
bieżącego spotkania, przewodniczący EA LC omówił
treść dokumentu, który:
•	przywołuje dokumenty EA i ILAC, wskazujące na
obowiązki jednostek akredytujących, sygnatariuszy
wielostronnych porozumień EA MLA i ILAC MRA,
odnośnie międzynarodowych PT (w tym zapewnienie uczestnictwa laboratoriów w międzynarodowych PT, jeżeli są dostępne i właściwe, monitorowania rezultatów uczestnictwa, posiadanie stosownej
polityki i procedury),
•	wskazuje na zadania dwóch grup roboczych, zajmujących się PT w obszarze badań i wzorcowań,
które współpracują z organizatorami badań biegłości, w celu dostarczenia danych do monitorowania

skuteczności EA MLA (bazując na identyfikacji potrzeb w EA – opracowywanie planu pięcioletniego,
dotyczącego międzynarodowych PT; omawianie
wyników programów PT wraz ze wskazywaniem
technicznych działań doskonalących, wynikających
z poszczególnych programów PT; sprawozdawczość
do EA LC w odniesieniu do oceny skuteczności EA
MLA oraz proponowania działań doskonalących
i harmonizujących ocenę kompetencji wybranych
obszarów technicznych),
•	przywołuje 3 dokumenty EA, wspierające rangę
pracy wykonywanej przez grupy robocze: EA Strategy on Proficiency Testing/Inter – Laboratory Comparisons 2011-2021, EA-2/14:2008 Procedure for Regional Calibration ILCs in Support of the EA MLA oraz
EA-INF/12:2014 Benefits and importance of the participation in EA highlighted PT schemes (treść ostatniego
dokumentu została przetłumaczona i jest dostępna
na stronie internetowej PCA w zakładce Międzynarodowe PT),
•	wskazuje na problemy napotykane przez grupy robocze, które utrudniają realizację zadań: niedostateczne zaangażowanie niektórych jednostek akredytujących w realizowane PT, co powoduje brak
możliwości uruchomienia danego programu PT, bądź
uniemożliwia wykorzystanie wyników do oceny skuteczności EA MLA; niezdefiniowany zakres informacji dotyczący międzynarodowych PT, niezbędny dla
ocen równorzędnych oraz brak mechanizmu, w celu
zapewnienia, że techniczne działania doskonalące
z poszczególnych PT są wykorzystywane przez jednostki akredytujące,
•	wskazuje na następujące postanowienia: ewaluatorzy, czyli auditorzy dokonujący ocen równorzędnych, powinni skoncentrować się na ocenie polityk
stosowanych przez jednostki akredytujące przy nominowaniu laboratoriów do udziału w międzynarodowych PT (zaproponowano udoskonalenia raportu
z oceny równorzędnej), weryfikacji czy techniczne
działania doskonalące są komunikowane w jednost-
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ce akredytującej, a następnie wykorzystywane podczas ocen w laboratoriach.
Przewodniczący EA LC podkreślił, że bazując na
odpowiedziach otrzymanych od jednostek akredytujących, opiniujących dokument, można stwierdzić, że
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powyższe podejście jest zharmonizowane pomiędzy
sygnatariuszami MLA. Członkowie EA LC poparli stanowisko przedstawione w dokumencie, jako kolejny krok
wskazujący konieczność przeprowadzenia szkoleń dla
ewaluatorów.

5.5 S
 zkolenie GLOBALG.A.P. oraz spotkanie z właścicielami
programów BRC /IFS/ GLOBALG.A.P
Wydanie 5. programu GLOBALG.A.P. Zintegrowane
Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie
zmienia wymagania dla jednostek akredytujących
w obszarze GLOBALG.A.P. W nowym wydaniu zmieniono, m.in.: wymagania dotyczące prowadzenia obserwacji przez jednostki akredytujące – w procesie akredytacji wymagane jest przeprowadzenie co najmniej
jednej obserwacji działalności jednostki certyfikującej
we wnioskowanym zakresie (w dowolnie wybranym
podzakresie). W procesie nadzoru wymagane jest przeprowadzenie co najmniej jednej obserwacji w danym
zakresie w cyklu akredytacji (w jednym dowolnie wybranym podzakresie). W przypadku rozszerzenia zakresu akredytacji o nowy podzakres w posiadanym już
zakresie – jednostka akredytująca ocenia i potwierdza
kompetencje personelu. Ponadto, do dokumentów normatywnych właściwych dla programu, dodano Technical
News, wydawane przez GLOBALG.A.P. Wprowadzono
także nowe logo identyfikujące program GLOBALG.A.P.
Zmienioną strukturę programu certyfikacji IFA
GLOBALG.A.P. tworzą 3 zakresy: uprawa roślin (podzakresy: owoce i warzywa, kwiaty i rośliny ozdobne, rośliny
zbierane mechanicznie, herbata, roślinny materiał rozmnożeniowy), akwakultura oraz zwierzęta hodowlane
(podzakresy: bydło i owce, trzoda chlewna, drób, indyki).
Do 30.06.2016 r. równolegle funkcjonuje zarówno wydanie 4., jak i 5. programu IFA GLOBALG.A.P. Od
1.07.2016 r. decyzje certyfikacyjne mogą być wydawane tylko dla wydania 5. IFA GLOBALG.A.P. (należy
uwzględnić wyjątki opisane w Technical News wydawane
przez właściciela programu).
Uczestnikom szkolenia przedstawiono zasady pro-

cesu wstępnej akceptacji („Provisional approval”) jednostek certyfikujących przez GLOBALG.A.P., istotne
dla potrzeb realizacji procesu akredytacji. Podkreślono,
że w przypadku, gdy jednostka certyfikująca uzyskała upoważnienie od GLOBALG.A.P., na podstawie odstępstwa dotyczącego akceptacji danego inspektora/
auditora – jednostka akredytująca zachowuje prawo
do oceny kompetencji tej osoby i nie uznania ww. upoważnienia. Omówiono działalność Grup Technicznych
GLOBALG.A.P. dotyczącą uczestnictwa w tłumaczeniu
programu certyfikacji oraz wydawania interpretacji do
wymagań programu GLOBALG.A.P. Opinia Grup Technicznych, po zaakceptowaniu przez Sekretariat GLOBALG.A.P. staje się dokumentem normatywnym GLOBALG.A.P. dla państwa, w którym została opublikowana.
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5.6 S
 potkanie Komitetu EA ds. Certyfikacji (EA CC)
– nowelizacja normy ISO/IEC 17021-1:2015
W dniach 6–8 października 2015 r., w Lizbonie, odbyło się 30. posiedzenie Komitetu EA ds. Certyfikacji.
Podczas spotkania dyskutowano w grupach na temat
interpretacji niektórych wymagań normy ISO/IEC
17021-1:2015 Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarządzania – Część 1: Wymagania.
Dyskusji poddano m.in. zagadnienia związane z wycofaniem wymagania ustanowienia przez jednostkę
certyfikującą Komitetu chroniącego jej bezstronność.
Nowe wymagania wprowadzają podejście procesowe
do zarządzania bezstronnością i ciągłej jej oceny. Jednostka certyfikująca powinna posiadać proces bieżącej
identyfikacji, analizy, oceny, postępowania, monitorowania i dokumentowania ryzyk związanych z konfliktem interesów, wynikających z prowadzonego procesu

certyfikacji, uwzględniający jakiekolwiek konflikty powstałe z jej powiązań właścicielskich. Dopuszcza ona
utrzymanie Komitetu, który brałby udział w procesie
zarządzania bezstronności i reprezentował strony zainteresowane, z którymi jednostka konsultowałaby sprawy związane z bezstronnością.
Drugą istotną zmianą, którą omawiano podczas
spotkania, było wprowadzenie wymagań dotyczących
możliwości podejmowania decyzji po upływie ważności
certyfikatu, w przypadku gdy proces ponownej certyfikacji nie został zakończony. Dopuszcza się wznowienie
certyfikacji na zasadach jak dla ponownej certyfikacji
(co najmniej etap 2. auditu) w ciągu 6. miesięcy od daty
utraty ważności certyfikatu. Data ważności certyfikatu
powinna być określona na podstawie wcześniejszego
cyklu certyfikacji.

5.7 Spotkanie Komitetu ILAC ds. Inspekcji
31 października 2015 r., w Mediolanie, odbyło się 8. posiedzenie Komitetu ILAC ds. Inspekcji
(ILAC IC). W trakcie spotkania omówiono m.in. bieżącą działalność regionalnych zrzeszeń jednostek
akredytujących, w tym EA (European co-operation
for Accreditation), APLAC (Asia Pacific Laboratory
Accreditation Cooperation), IAAC (Inter-American
Accreditation Cooperation), SADCA (Southern
African Development Community Cooperation in
Accreditation), AFRAC (African Accreditation Cooperation), ARAC (Arab Accreditation Cooperation),
prezentując aktualny stan udzielonych akredytacji dla
jednostek inspekcyjnych na zgodność z wymaganiami
normy ISO/IEC 17020:2012, zakres prowadzonych
prac w odniesieniu do nowych obszarów kompetencyjnych jednostek inspekcyjnych (np. homologacja,
weryfikacja technologii środowiskowych) oraz status
podpisanych międzynarodowych porozumień.

Omówieniu i dyskusji poddano również szereg
dokumentów obecnie opracowywanych przez dedykowane do tego celu eksperckie grupy robocze lub
podlegających rewizji, w związku z koniecznością
wprowadzenia w nich zmian wynikających m.in. ze
zgłoszonych wątpliwości interpretacyjnych, sygnalizowanych potrzeb ze strony rynku usług inspekcyjnych,
czy zmieniających się uregulowań formalno-prawnych.
W opracowaniu znajdują się: Guideline for the formulation of scopes of accreditation for inspection bodies;
Witnessing activities for the accreditation of inspection
bodies; Guidance on measurements performed as part
of an inspection process; 14034 Environmental management – Environmental technology verification; Accreditation for non-destructive testing. Rewizji poddawane są m.in. ILAC-P15:06/2014 Application of ISO/IEC
17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies;
EA-5/02 Guidance on the application of ISO/IEC 17020
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in periodic inspection of the roadworthiness of motor vehicles and their trailers.
Najwięcej uwagi poświęcono nowelizacji dokumentu ILAC-P15:06/2014, stanowiącego uszczegółowienie dyspozycji normy PN-EN ISO/IEC
17020:2012. Dokument ten już w momencie jego
publikacji, w roku 2014, został bardzo dobrze przyjęty przez międzynarodowe środowisko akredytacyjne, zaś jego obecna nowelizacja podyktowana jest
doświadczeniami jednostek akredytujących, płynącymi z prowadzonych ocen jednostek inspekcyjnych
w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy.
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Jako nowe zagadnienie zasygnalizowano również
zgłaszane potrzeby odnośnie określenia i/lub uszczegółowienia dyspozycji dla prowadzenia inspekcji w
obszarze produkcji i uboju w systemie Halal, istotnej
dla wyznania muzułmańskiego i jego implementacji w
krajach, gdzie może to mieć zastosowanie.
Przedstawione powyżej zmiany dokumentów i
nowe projekty zostały wstępnie zaplanowane do realizacji w latach 2015–2016. Ich przyjęcie może w
perspektywie zapewnić harmonizację podejścia do
wymagań akredytacyjnych przez poszczególne jednostki akredytujące.

5.8 Spotkanie ILAC/WADA
W listopadzie 2015., w Mediolanie, odbyło się 15.
spotkanie Grupy ILAC/WADA Liaison Group. Członkami
Grupy są przedstawiciele krajowych jednostek akredytujących, będący członkami ILAC i sygnatariuszami porozumienia ILAC MRA, a także przedstawiciele WADA (The
World Anti-Doping Agency). ILAC oraz WADA współpracują ze sobą od 2003 roku, zaś pierwsze spotkanie Grupy
ILAC/WADA odbyło się w 2004 roku.
Grupa, która jest częścią ILAC Accreditation Committee (ILAC AIC), powstała w celu umożliwienia
sprawnej współpracy pomiędzy ILAC i WADA oraz zapewnienia, że w trakcie potwierdzania kompetencji laboratoriów antydopingowych w procesach akredytacji
i nadzoru, będą miały zastosowanie postanowienia ILAC
oraz WADA. Podstawowym efektem działania Grupy
ILAC/WADA jest uzyskanie zaufania do wyników ocen
kompetencji laboratoriów antydopingowych, realizowanych przez jednostki akredytujące i WADA oraz brak
powielania działań w przeprowadzanych ocenach.
Akredytacja laboratoriów antydopingowych przez
krajowe jednostki akredytujące (będące członkiem ILAC
i sygnatariuszem porozumienia ILAC MRA) na zgodność
z normą ISO/IEC 17025, stanowi podstawę do akredytacji laboratorium antydopingowego przez WADA.
Proces ten uwzględnia ocenę kompetencji laboratoriów
antydopingowych wobec wymagań zawartych w In-

ternational Standard for Laboratories (ISL). Dokument
ten jest publikowany przez WADA (obecnie laboratoria
antydopingowe obowiązuje wersja 8.0 opublikowana
20.03.2014 r.). Ocena kompetencji laboratoriów antydopingowych jest prowadzona przez krajowe jednostki akredytujące z udziałem auditorów zatwierdzonych
przez WADA i przeszkolonych w zakresie wymagań
WADA (w tym ISL).
WADA akredytowało dotychczas 34 laboratoria
antydopingowe. Wśród nich znajduje się laboratorium
Instytutu Sportu w Warszawie (nr akredytacji PCA: AB
108).
Podczas tegorocznego spotkania Grupy omawiano
m.in.:
•	postęp prac związanych z opracowywanym
projektem trzeciego wspólnego komunikatu
ILAC/WADA, który szczegółowo definiuje rolę i odpowiedzialność ILAC i WADA w obszarze akredytacji laboratoriów antydopingowych,
•	prace związane z potrzebą harmonizacji sposobu
opisu zakresów akredytacji laboratoriów antydopingowych, ze szczególnym uwzględnieniem opisu
granic elastyczności,
•	potrzebę wprowadzenia zmian do porozumienia
podpisanego przez ILAC oraz WADA (Memorandum of Understanding).
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5.9 R
 ezolucje podjęte podczas IAF/ILAC General Assembly
i EA General Assembly
• IAF/ILAC General Assembly
W dniach 4 i 5 listopada 2015 r., w Mediolanie,
odbyło się 29. Zgromadzenie Ogólne International
Accreditation Forum (IAF) oraz 19. Zgromadzenie Ogólne International Laboratory Accreditation Cooperation
(ILAC). Natomiast 6 listopada – połączone spotkanie
IAF i ILAC. Podczas spotkań przyjęto szereg rezolucji.
Poniżej najważniejsze dla funkcjonowania Polskiego
Centrum Akredytacji rezolucje, zobowiązujące PCA do
wdrożenia odpowiednich działań:
IAF Resolution 2015 –12 – w oparciu o rekomendację Komitetu Technicznego IAF, Zgromadzenie Ogólne uchwaliło, że okres przejściowy dla normy ISO/IEC
27006:2015 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Wymagania dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem
informacji, wyniesie dwa lata od daty jej publikacji, tj. do
30 września 2017 r.
IAF Resolution 2015 13 – w oparciu o rekomendację Komitetu Technicznego IAF, Zgromadzenie Ogólne uchwaliło, że okres przejściowy dla kolejnej nowelizacji normy
ISO 13485:2003 Wyroby medyczne – Systemy zarządzania
jakością – Wymagania do celów przepisów prawnych, wyniesie trzy lata od daty publikacji znowelizowanej normy.
IAF Resolution 2015 –14 – w oparciu o rekomendację Komitetu Technicznego IAF, Zgromadzenie Ogólne podjęło
uchwałę, zgodnie z którą zaleca się, aby jednostki akredytujące, będące członkami IAF, podpisały ze swoimi akredytowanymi jednostkami oceniającymi zgodność prawnie
wiążące umowy, zawierające ustalenia zapobiegające wydawaniu przez te jednostki nieakredytowanych certyfikatów dla systemów zarządzania w obszarach objętych
posiadanym zakresem akredytacji. Zgromadzenie Ogólne
uchwaliło, że okres przejściowy wyniesie rok od daty zatwierdzenia uchwały.
IAF Resolution 2015–15 – w oparciu o rekomendację Komitetu Technicznego IAF, Zgromadzenie Ogólne podjęło
uchwałę, zgodnie z którą zaleca się, aby w dokumentach
IAF odniesienie do ISO/IEC 17021 było rozumiane jako
odniesienie do ISO/IEC 17021-1:2015 dla jednostek oceniających zgodność, które zakończyły okres przejściowy

lub są po okresie przejściowym. Jednocześnie zaleca się,
aby jednostki akredytujące i jednostki oceniające zgodność, korzystając z dokumentów IAF, uwzględniały w swojej działalności (jako odniesienie) zmiany wprowadzone
w ISO/IEC 17021-1, które będą implementowane dopiero
po okresie przejściowym.
• EA General Assembly
W dniach 25–26 listopada 2015 r., w Budapeszcie, odbyło się 36. Zgromadzenie Ogólne European co-operation
for Accreditation (EA). Poniżej najważniejsze rezolucje:
EA Resolution 2015 (36) 05 – w oparciu o rekomendację Komitetu Wykonawczego EA (EA Executive Committee), Zgromadzenie Ogólne EA zatwierdziło aktualną
listę preferowanych norm zharmonizowanych dla akredytacji do celów notyfikacji (dokument EAGA(15)19),
jako stanowisko EA do wykorzystania w rozmowach
z Komisją Europejską oraz władzami krajowymi odnośnie
stosowania właściwych norm w akredytacji do celów notyfikacji. Podjęto też decyzję, że kontekst i wykorzystanie listy w procesach EA będzie przedmiotem dalszych
dyskusji oraz zostanie opracowany przez Komitet Wykonawczy EA.
EA Resolution 2015 (36) 10 – Zgromadzenie Ogólne
EA podjęło decyzję o złożeniu przez EA wniosku do IAF
o rozszerzenie uznawania regionu w obszarze Greenhouse Gas Validation and Verification – ISO 14065 oraz
o przeprowadzenie przez IAF ewaluacji równorzędnej EA
w tym zakresie.
EA Resolution 2015 (36) 11 – w oparciu o rekomendację
Komitetu Wykonawczego EA (EA Executive Committee), Zgromadzenie Ogólne EA przyjęło dokument ILAC–
R7:05/2015 Rules for the use of the ILAC MRA Mark, jako
obowiązujący do stosowania przez wszystkich członków
EA będących sygnatariuszami ILAC MRA.
EA Resolution 2015 (36) 19 – w oparciu o rekomendację Komitetu EA ds. Certyfikacji (EA Certification Committee), Zgromadzenie Ogólne EA przyjęło dokument
IAF MD5:2015 Determination of Audit Time of Quality and
Environmental Management Systems, jako obowiązujący do
stosowania przez wszystkich członków EA.
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Relacja z konferencji „Akredytacja jednostek
oceniających zgodność do celów notyfikacji
– nowe wyzwania”

„Akredytacja jednostek oceniających zgodność do
celów notyfikacji – nowe wyzwania” – to temat konferencji zorganizowanej przez Polskie Centrum Akredytacji 20 listopada br., w której uczestniczyło ponad 150
osób.
Zaproszenie na konferencję przyjęli m.in.: Janina
Maria Popowska – prezes Głównego Urzędu Miar, Tomasz Schweitzer – prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Krzysztof Dyl – prezes Urzędu Transportu
Kolejowego, Mieczysław Borowski – prezes Urzędu
Dozoru Technicznego, Andrzej Kolasa – dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego, Wojciech Henrykowski – przewodniczący Rady ds. Akredytacji oraz
goście z zagranicznych jednostek akredytujących: Bostjan Godec – dyrektor słoweńskiej jednostki akredytującej (Slovenska akreditacija, SA) i Catalina Neague
– dyrektor rumuńskiej jednostki akredytującej (Romanian Accreditation Association, RENAR). W Konferencji uczestniczyli ponadto przedstawiciele ministerstw
i urzędów centralnych, w szczególności organów autoryzujących, przedstawiciele najwyższego kierownictwa
jednostek notyfikowanych, Klubu POLLAB, Forum ISO

9000, członkowie Rady ds. Akredytacji oraz pracownicy PCA.
Konferencja została zorganizowana w związku z obchodzonym corocznie, od 2008 r., Światowym Dniem
Akredytacji, ustanowionym przez IAF (International
Accreditation Forum) oraz ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), w celu propagowania wiedzy na temat roli i znaczenia akredytacji dla
zapewnienia swobodnego przepływu towarów i usług
między państwami. Temat konferencji wynika z faktu
rozszerzenia działalności PCA o akredytację do celów
notyfikacji.
W wystąpieniu otwierającym, dyrektor PCA, Lucyna Olborska przywitała wszystkich przybyłych gości
oraz podkreśliła, że głównym celem konferencji jest
wymiana informacji na temat systemu akredytacji do
celów notyfikacji, w tym przekonanie tych, którzy się
jeszcze wahają, czy złożyć do Polskiego Centrum Akredytacji wniosek o akredytację do celów notyfikacji, że
warto to zrobić.
- W trakcie swoich prezentacji, nasi eksperci wyjaśnią,
jak przebiegają procedury i jakie są konkretne wymagania
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stawiane jednostkom ubiegającym się o akredytację do celów notyfikacji. Podczas dyskusji panelowej postaramy się
udowodnić Państwu, że ci, którzy już posiadają naszą akredytację do celów notyfikacji, czerpią z tego faktu wymierne
korzyści – powiedziała dyr. L.Olborska. Nasze spotkanie
jest pierwszym, na które zaprosiliśmy wszystkie trzy strony
tego procesu: przedstawicieli jednostek oceniających zgodność ubiegających się o akredytację do celów notyfikacji,
regulatorów – reprezentujących organy autoryzujące i notyfikujące oraz, oczywiście, ekspertów PCA.
Pierwszą prezentację przedstawił Maciej Dobieszewski, naczelnik Wydziału Prawa Technicznego
w Ministerstwie Gospodarki, który podkreślił znaczenie akredytacji udzielonej przez PCA do celów notyfikacji, w procesie podejmowania decyzji przez organ
notyfikujący.
– Jednym z podstawowych priorytetów polityki rządu, który mam zaszczyt reprezentować – mówił M. Dobieszewski – jest wzmocnienie krajowego przemysłu, a
nawet reindustrializacja gospodarki narodowej. To będzie
z całą pewnością wizja polityki gospodarczej polskiego rządu
w najbliższych latach. Wszyscy jesteśmy świadomi, że realizacja tak postawionych celów nie stanie się możliwa bez
silnego i sprawnie funkcjonującego systemu akredytacji.

Jestem przekonany, że świadomość znaczenia działalności
Polskiego Centrum Akredytacji, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i przedstawicieli władz, będzie coraz większa.
W kolejnych wystąpieniach eksperci PCA: Krzysztof Woźniak, kierownik Działu Akredytacji Jednostek
Certyfikujących i Inspekcyjnych (AJ), Ewa Rogowska,
koordynator w Dziale AJ, Andrzej Kober, kierownik
Zespołu w Dziale Akredytacji Laboratoriów (AB) oraz
Tadeusz Matras, zastępca dyrektora PCA, omówili następujące zagadnienia:
1.	
Dostosowanie dyrektyw unijnych do Nowych Ram
Prawnych (New Legislative Framework).
2.	Wykorzystanie akredytacji do oceny kompetencji
jednostek posiadających/ubiegających się o notyfikację – stan aktualny i perspektywy zmian.
3.	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 (CPR).
4. Nowelizacja polityki DA-11.
Przedstawicielka jednostki notyfikowanej, Magdalena Swat, kierownik Biura Certyfikacji Instytutu Nafty
i Gazu, podzieliła się doświadczeniami zebranymi podczas przygotowań oraz oceny przeprowadzonej przez
PCA, w celu uzyskania certyfikatu akredytacji dla potrzeb notyfikacji.
Drugą część konferencji stanowiła dyskusja panelowa – formuła wprowadzona w PCA po raz pierwszy.
Dyskusja dotyczyła wymiany poglądów na temat korzyści wynikających z posiadania akredytacji do celów notyfikacji i uzyskania przez jednostkę oceniającą
zgodność autoryzacji, a następnie statusu jednostki
notyfikowanej, w oparciu o ściśle zdefiniowany zakres
akredytacji do celów notyfikacji. Dyskusję poprowadził
Krzysztof Woźniak, a jej uczestnikami byli: Maciej Dobieszewski z MG, Natalia Petryk, naczelnik Wydziału
Rynku Infrastruktury w Urzędzie Transportu Kolejowego, Paweł Mazur, z Departamentu Koordynacji Strategii
i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Andrzej Kolasa, dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego oraz Włodzimierz Stawecki, dyrektor
Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR. Przedstawiamy najważniejsze wątki dyskusji:
K. Woźniak: Jednostki ubiegające się o akredytację, składają dobrowolnie wniosek do PCA, bo chcą mieć akredy-
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tację celową, adresowaną w pewnej konkretnej sprawie.
Rodzi się pytanie: dlaczego jednostki oceniające zgodność
zgłaszają się do PCA o akredytację do celów notyfikacji?
Jakie korzyści wiążą się z posiadaniem takiej akredytacji?
W. Stawecki: W naszym przypadku warto było przeprowadzić akredytację w celach notyfikacji, gdyż dzięki niej
znacząco rozszerzyliśmy naszą ofertę dla klientów – nie tylko krajowych, ale również zagranicznych. Drugą korzyścią
jest fakt uznawania wyników naszych badań praktycznie
na całym świecie. Regulatorzy także nie mają do nich zastrzeżeń.
Chciałbym jeszcze dodać, że gdy kilkanaście lat temu zakończyliśmy pomyślnie proces akredytacji laboratorium,
zaobserwowałem zmianę mentalności całego personelu.
Wszyscy zrozumieli, że muszą działać systemowo, według
procedur, przestrzegać zasad ładu i czystości oraz sporządzać dokumenty zgodnie z wymaganiami PCA.
A. Kolasa: Od kilkunastu lat współpracujemy z Deutsche
Bahn przy odbiorach technicznych podzespołów pojazdów
szynowych. Po uzyskaniu akredytacji PCA do celów noty-
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fikacji, będziemy mogli rozszerzyć współpracę z kolejami
niemieckimi o nowe obszary. W najbliższych dniach jadę do
Berlina, by o tych sprawach rozmawiać.
K. Woźniak: Jak, z punktu widzenia organu autoryzującego – Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, powinna wyglądać współpraca z PCA?
P. Mazur: Dla nas najbardziej istotnym było przygotowanie przez PCA programu akredytacji uwzględniającej specyfikę dyrektyw, określanych mianem dyrektyw nowego
podejścia. Drugą kwestią jest wymiana informacji między
PCA i Ministerstwem. Przy autoryzacji i notyfikacji niezwykle ważna jest zwrotna informacja od nas do PCA: czy
jednostka uzyskała notyfikację, czy nie było zastrzeżeń ze
strony Komisji Europejskiej i państw członkowskich, natomiast od PCA: czy jednostka nie utraciła kompetencji, gdyż
wówczas Ministerstwo zobligowane jest do cofnięcia bądź
ograniczenia zakresu autoryzacji do celów notyfikacji. Muszę stwierdzić, że współpraca z PCA układa się bardzo dobrze.
N. Petryk: Akredytacja do celów notyfikacji w zakresie interoperacyjności kolei we Wspólnocie, została określona
w dokumencie PCA: DAN-02, który powstał we współpracy z UTK. Korzyści, jakie wynikają z akredytacji celowej,
przede wszystkim zauważalne są w sposobie formułowania
zakresu akredytacji, w którym znajduje się bezpośrednie
odwołanie do dyrektywy dotyczącej interoperacyjności, a
także do technicznych specyfikacji. Dzięki temu UTK może
szybko i prawidłowo dokonać autoryzacji, co znacznie
przyśpiesza proces notyfikacji.
W wystąpieniu podsumowującym dyskusję panelową i całą konferencję, dyrektor Polskiego Centrum
Akredytacji, Lucyna Olborska, z satysfakcją podkreśliła
fakt, że zarówno uczestnicy dyskusji, jak i zabierający
głos goście z sali, pozytywnie ocenili inicjatywę PCA
dot. organizacji spotkań trójstronnych z udziałem jednostek oceniających zgodność, regulatorów i PCA oraz
działalność PCA w obszarze akredytacji do celów notyfikacji.
- Myślę, że formuła spotkania, którą zaproponowaliśmy
Państwu po raz pierwszy, sprawdziła się w stu procentach.
Będziemy ją kontynuować podczas kolejnych spotkań
z klientami PCA, również przy okazji obchodów Światowego Dnia Akredytacji w przyszłych latach.
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LAB 3/2015
Dwumiesięcznik LAB – laboratoria, aparatura, badania, opublikował relację z II Ogólnopolskiego Forum
Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych (Warszawa, 22–23 maja 2015), w którym
uczestniczyło ponad 500 osób z całego kraju.
„Polskie Centrum Akredytacji objęło patronat nad
Forum – czytamy w artykule. Przedstawiciel PCA, wygłosił pierwszego dnia obrad referat zatytułowany:
Wymagania prawne w akredytacji diagnostycznych
laboratoriów medycznych”(…). Następnie redaktor
LAB szczegółowo omówił najważniejsze tezy referatu.
Kwartalnik „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”
(06.07.2015)
O rolnictwie ekologicznym pisze Małgorzata Waszewska z Biura Rolnictwa Ekologicznego
i Produktów Regionalnych GIJHARS. Od momentu
wejścia do Unii Europejskiej obowiązuje w Polsce
– ustanowiony na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 – system kontroli
rolnictwa ekologicznego, w skład którego wchodzą:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (upoważnia jednostki certyfikujące do działania w rolnictwie ekologicznym); Polskie Centrum Akredytacji (akredytuje
jednostki certyfikujące na zgodność z normą PN-EN
17065:2013); Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (sprawuje nadzór nad jednostkami certyfikującymi i nadzór nad
produkcją ekologiczną); jednostki certyfikujące w
rolnictwie ekologicznym (przeprowadzają kontrole
u producentów ekologicznych w celu weryfikacji,
czy ich działalność jest prowadzona zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego oraz wydają i cofają
certyfikaty producentom ekologicznym).
Magazyn „Builder” (15.07.2015)
Jakość pod cenzurą – to tytuł redakcyjnej sondy poświęconej kontroli jakości, w której wzięli udział dyrektorzy i prezesi firm z branży budowlanej.
Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego
Dróg i Mostów powiedział m.in.: „Ważnym elementem

kontroli robót i wyrobów budowlanych są badania
laboratoryjne i terenowe. Akredytacja laboratoriów
potwierdza kompetencje do wykonywania badań oraz
wiarygodność i rzetelność uzyskiwanych wyników
oznaczeń. Obecnie w Instytucie Badawczym Dróg
i Mostów funkcjonuje 14 laboratoriów akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji”.
Kurier Kolejowy (20.07.2015)
IK z pełnym wachlarzem prerogatyw certyfikacyjnych – w artykule pod tym tytułem redakcja informuje, że: „Instytut Kolejnictwa stał się jedyną w Polsce
i pierwszą uznaną przez Polskie Centrum Akredytacji jednostką kompetentną do prowadzenia procesów oceny zgodności ze wszystkimi Technicznymi
Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI), opublikowanymi od 2002 r. do kwietnia 2015 roku włącznie
(…)”.
Portal: innpoland.pl (27.08.2015)
Zamieścił informację o pierwszym w Polsce Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego, które powstało na Politechnice Rzeszowskiej:
„Kompetencje laboratorium z Rzeszowa w zakresie
prowadzonych prac badawczych potwierdza akredytacja National Aerospace Defense Contractors
Acc-reditaton Program (NADCAP), światowej organizacji Performance Review Institute dla firm przemysłu lotniczego i obronnego oraz akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji”.
LAB 4/2015
W kolejnym numerze redakcja LAB omawia m.in.
konieczność szybkiego wdrożenia do stosowania
zmian znowelizowanej normy ISO 15189:2013
przez akredytowane diagnostyczne laboratoria
medyczne. Zgromadzenie Ogólne ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) ustaliło
dzień 1 marca 2016 roku – jako termin zakończenia przez wszystkie jednostki akredytujące ocen
w akredytowanych laboratoriach diagnostycznych,
w odniesieniu do wymagań znowelizowanej normy
ISO 15189:2013.
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Portal: nowa-energia.com.pl (28.09.2015)
Informacja o uzyskaniu przez kolejną polską ekotechnologię: Bio-Com System, europejskiego świadectwa weryfikacji ETV, które potwierdza jej najwyższą jakość:
„W Polsce uprawnione do weryfikacji technologii
w ramach ETV UE są trzy akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji jednostki: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Oddział w Poznaniu (Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe),
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut
Badawczy w Warszawie (Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych) oraz Przemysłowy Instytut
Motoryzacji (Ośrodek Jakości PIMOT)”.
LAB 5/2015
Publikuje wypowiedź dyrektora PCA, Lucyny Olborskiej, w której przedstawia główne zadania, jakie
wyznaczyła sobie po objęciu najwyższego stanowiska
w Polskim Centrum Akredytacji oraz dzieli się refleksjami na temat funkcjonowania PCA w kraju i w organizacjach międzynarodowych.
Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki
(28.09.2015)
Spotkanie z Polskim Centrum Akredytacji ws. rozporządzenia eIDAS – w informacji opatrzonej tym tytułem omówione zostały zagadnienia poruszane podczas – zorganizowanego w Ministerstwie Gospodarki
–spotkania przedstawicieli PCA z podmiotami zainteresowanymi akredytacją jednostek oceniających
zgodność w obszarze usług zaufania:
„Rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego
i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) zacznie być
stosowane bezpośrednio w porządku prawnym Polski
i pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej w lipcu 2016 r. Treść ww. regulacji implikuje, że
wskazane (chociaż nie obligatoryjne) byłoby posiadanie przez Polskę akredytowanych jednostek oceniających zgodność w obszarze usług zaufania.
W przeciwnym razie polscy dostawcy usług zaufa-
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nia będą zmuszeni do poddawania się (raz na 2 lata)
audytowi realizowanemu wyłącznie przez jednostki
zagraniczne. Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło podjęcie działań zmierzających do uruchomienia akredytacji dla jednostek oceniających zgodność
zainteresowanych prowadzeniem auditów u kwalifikowanych dostawców usług zaufania”.
Fakty – Magazyn Gospodarczy (nr 6/2015)
W tym numerze Faktów, w zdecydowanej większości poświęconemu problematyce systemów zarządzania jakością, opublikowany został wywiad
z dyrektorem Polskiego Centrum Akredytacji, Lucyną Olborską, zatytułowany: Z akredytacją świat stoi
otworem, w którym czytamy m.in.: „Ryzyko związane
z funkcjonowaniem jednostki na rynku – postrzegane
w kontekście możliwości wydania pieniędzy na „usługi bezwartościowe” – w przypadku podmiotów posiadających naszą akredytację jest zredukowane prawie
do zera.
Polskie Centrum Akredytacji jest sygnatariuszem
wielostronnych porozumień międzynarodowych
i dzięki temu akredytowane wyniki badań są respektowane na całym świecie, zapewniając naszym klientom nieograniczony rynek”.
The Warsaw Voice No. 12/1
Satisfied Customers Are Our Best Recommendation
(Najlepszą rekomendacją są nasi zadowoleni klienci)
– anglojęzyczny magazyn drukuje pod tym tytułem
rozmowę z Lucyną Olborską, dyrektorem Polskiego
Centrum Akredytacji. Cytujemy fragment w polskim
tłumaczeniu: „Spełnienie oczekiwań naszych klientów, których mamy ponad 1500 – to dla mnie najważniejsze zadanie. Zadowoleni klienci są najlepszą
wizytówką każdej organizacji, albowiem obiektywnie potwierdzają jej efektywność oraz skuteczność
wprowadzonego systemu zarządzania. Dla osiągnięcia celu strategicznego – satysfakcji z naszej pracy
wszystkich, akredytowanych przez PCA podmiotów,
stosujemy narzędzia z systemu zarządzania, przyczyniające się do usprawnienia działalności Polskiego
Centrum Akredytacji”.
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Szkolenia otwarte i wewnętrzne w pierwszej
połowie 2016 r.

Plan szkoleń otwartych PCA w 2016 r. będzie
obejmował dotychczas realizowane spotkania,
w szczególności cieszące się największym zainteresowaniem szkolenie PD-1 System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika ds. jakości i kierownictwa
technicznego (4 terminy) oraz PD-12 System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika ds. jakości
i kierownictwa technicznego. Audit wewnętrzny w laboratorium – szkolenie łączące tematykę szkoleń PD-1
i PD-2 (5 terminów).
W związku z pracami nad nowym wydaniem normy
ISO/IEC 17025, Polskie Centrum Akredytacji przewiduje wyznaczenie 6 terminów nowego szkolenia, którego celem będzie przedstawienie kierunków zmian

wymagań w nowelizacji normy ISO/IEC 17025. Pierwszy termin spotkania planowany jest na koniec maja
2016 r.
Dodatkowo, w związku z opublikowaniem normy
ISO/IEC 17021-1:2015 Ocena zgodności – Wymagania
dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów
zarządzania – Część 1: Wymagania, PCA planuje zorganizowanie szkoleń nt. wymagań znowelizowanej normy, w dwóch terminach.
Terminarz szkoleń otwartych na 2016 r. będzie dostępny na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl na
przełomie grudnia i stycznia 2016 r. i będzie uwzględniał następujące spotkania:

Harmonogram szkoleń otwartych na 2016 r.
Temat

Termin

PD-1

System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika
ds. jakości i kierownictwa technicznego

4 terminy
w ciągu roku

PD-2

Audit wewnętrzny w laboratorium

4 terminy
w ciągu roku

PD-3

Droga do akredytacji PCA. Podstawowe elementy oceny PCA.
Procedura akredytacji

1 termin
w II poł. roku

PD-5

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 z elementami auditu
wewnętrznego

1 termin
w I poł. roku

PD-6

System zarządzania w jednostce certyfikującej wyroby wg normy PN-EN ISO/
IEC 17065:2013

3 terminy
w ciągu roku

PD-7

Szkolenie dla auditorów PCA prowadzących ocenę wg normy PN-EN ISO/IEC
17025.

1 termin
w II poł. roku

PD-9

Szkolenie dla auditorów wiodących PCA

1 termin
w II poł. roku

PD-10

System zarządzania w jednostce certyfikującej osoby wg normy PN-EN ISO/IEC
17024:2012

1 termin
w II poł. roku
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Temat
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Termin

PD-11

System zarządzania w jednostce certyfikującej systemy zarządzania wg PN-EN
ISO/IEC 17021-1:2015

2 terminy
w ciągu roku

PD-12

System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika ds. jakości i kierownictwa technicznego. Audit wewnętrzny w laboratorium

5 terminów
w ciągu roku

PD-13

Zadania Najwyższego Kierownictwa organizacji, w których działają laboratoria
spełniające wymagania PN-EN ISO/IEC 17025

1 termin
w I poł. roku

PD-14

Metrologia – podstawy teoretyczne. Teoria pomiaru i opracowania wyników
pomiarów

2 terminy
w ciągu roku

PD-15

Metrologia – nadzorowanie wyposażenia pomiarowego w laboratoriach

2 terminy
w ciągu roku

PD-16

Kierunki zmian wymagań w nowelizacji normy ISO/IEC 17025

6 terminów
w ciągu roku

Szkolenia wewnętrzne
Szkolenia wewnętrzne PCA są prowadzone w celu
podwyższania i uzupełniania kwalifikacji auditorów
oraz stałego personelu PCA. Szkolenia te będą obejmowały, między innymi tematykę zmiany normy ISO/
IEC 17021-1:2015, PN-EN ISO 9001:2015 Systemy
zarządzania jakością – Wymagania oraz PN-EN ISO
14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego –
Wymagania i wytyczne stosowania. W ramach szkoleń
wewnętrznych planowany jest również szeroki cykl
dziedzinowych szkoleń dotyczących specyficznych
wymagań dla laboratoriów badawczych, funkcjonujących w obszarach regulowanych przepisami prawa

oraz wzorcowaniom w wybranych dziedzinach pomiarowych.
Dodatkowo, jak co roku, planowane są szkolenia
doskonalące dla auditorów z obszaru oceny jednostek
certyfikujących systemy zarządzania, weryfikatorów
EMAS i GHG, jednostek certyfikujących osoby, wyroby
i jednostek inspekcyjnych oraz laboratoriów.
Głównym celem powyższych szkoleń będzie wypracowanie jednolitego podejścia do oceny kompetencji laboratoriów, jednostek certyfikujących
i inspekcyjnych oraz organizatorów badań biegłości
i harmonizacja działań w ramach ocen prowadzonych
w procesach akredytacji oraz nadzoru.
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Polityka kadrowa
– model kompetencyjny

W drugiej połowie 2015 roku, Polskie Centrum
Akredytacji podjęło działania zmierzające do wprowadzenia kolejnego narzędzia zarządzania zasobami
ludzkimi – modelu kompetencyjnego, który będzie
wykorzystywany we wszystkich istotnych obszarach
działania PCA. Podstawą do rozpoczęcia prac nad budową i wdrożeniem modelu była potrzeba pozyskania
zidentyfikowanych i opisanych kompetencji pracowniczych, powiązanych w jeden spójny i funkcjonalny model.
Zarządzanie kompetencjami to realizacja funkcji personalnych, która prowadzi do zintegrowania kompetencji
indywidualnych pracowników z kompetencjami organizacji, umożliwiając szybsze, bardziej elastyczne reakcje organizacji na zmiany oraz osiąganie celów strategicznych.
System zarządzania kompetencjami będzie podporządkowany misji i strategii PCA oraz uwzględni istniejące uwarunkowania zewnętrzne oraz wewnętrzne.
Podstawowym elementem modelu kompetencyjnego
będą specyficzne kompetencje PCA, czyli takie cechy,
dzięki którym odróżniamy się od innych firm.
W opracowywanym modelu kompetencji, zostały
uwzględnione następujące kategorie:
1.	
Kompetencje ogólnofirmowe: wymagane na wszystkich stanowiskach w firmie (umiejętność komunikacji,
współpraca nastawiona na rezultaty, jakość w działaniu, rozwój wiedzy i umiejętności, efektywność orga-

nizacyjna, elastyczność w poszukiwaniu rozwiązań).
2.	
Kompetencje menedżerskie/kierownicze, specyficzne dla zajmowanego miejsca w hierarchii służbowej
(przywództwo, przewodzenie zmianom, podejmowanie decyzji, motywowanie, kierowanie pracą podwładnych).
3.	
Kompetencje specjalistyczne, specyficzne dla pracowników działów akredytacji, administracji, finansów, kadr i innych (orientacja na klientów/interesariuszy, budowanie relacji, myślenie analityczne,
orientacja na klienta zewnętrznego i wewnętrznego).
Kompetencje pracowników, które decydują
o skuteczności realizacji zadań zawodowych są dynamiczne, czyli zmienne w czasie i mogą być na nowo
zdefiniowane, w zależności od potrzeb i sytuacji oraz
od oczekiwań Klientów PCA. Ponadto są one warunkowane wiedzą, umiejętnościami, motywacją, cechami osobowymi i nie dają się zmierzyć bezpośrednio.
O ich poziomie nasi Klienci będą mogli wydać osąd na
podstawie zachowań prezentowanych w trakcie wykonywania zadań przez pracowników PCA.
Dlatego też Kierownictwo PCA przywiązuje dużą
wagę do realizacji corocznego programu szkoleń, które
są elementem procesu kształcenia ustawicznego, zapewniającego możliwość aktualizacji posiadanej wiedzy
oraz stałego podnoszenia kwalifikacji wszystkim pracownikom etatowym i kontraktowym.
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Akredytacja w liczbach

23 listopada 2015 roku zarejestrowanych było 1497
akredytowanych jednostek oceniających zgodność.

1497

akredytowane jednostki

oceniające zgodność
W okresie od 2 stycznia do 23 listopada 2015 r., PCA
udzieliło 53 nowych akredytacji (w tym: 38 dla laboratoriów
badawczych, 2 dla laboratoriów wzorcujących, 2 dla laboratoriów medycznych, 4 dla jednostek inspekcyjnych, 4 dla
jednostek certyfikujących systemy zarządzania, 3 dla jednostek certyfikujących wyroby) w następujących zakresach:

53
nowych
akredytacjI

02.01

2015

talograficzne (J); badania mikrobiologiczne (K); badania
właściwości fizycznych (N); badania radiochemiczne
i promieniowania – w tym nuklearne (O); pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P);
•	laboratoria wzorcujące: wagi; wzorce masy; termometria elektryczna; termometria nieelektryczna;
•	laboratoria medyczne: chemia kliniczna; bakteriologia;
mykologia; serologia infekcyjna;
•	jednostki inspekcyjne: ICSM-inspekcje adekwatności
stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa
w zakresie wyceny i oceny ryzyka; IETV-weryfikacje
technologii środowiskowych;
•	jednostki certyfikujące systemy: systemy zarządzania QMS; ocena zgodności: Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca
2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we
Wspólnocie;
•	jednostki certyfikujące wyroby: certyfikacja zakładowej kontroli produkcji – decyzje KE: 98/601/WE,
99/90/WE; ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
(CPR), decyzje KE: 96/581/WE, 98/601/WE, 99/90/
WE, 99/91/WE; certyfikacja zgodności wyrobów, kod
ICS: 97.200; certyfikacja wg standardu BRC; certyfikacja wg standardu IFS.
Jednocześnie, w tym samym okresie, cofnięto 18 akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz 1 akredytację
dla laboratorium wzorcującego. Wygasła 1 akredytacja dla
laboratorium badawczego oraz 1 akredytacja dla jednostki
certyfikującej wyroby. Zawieszono 11 akredytacji dla laboratoriów badawczych, 3 akredytacje dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania oraz 3 akredytacje dla
jednostek certyfikujących wyroby.

23.11

•	laboratoria badawcze: badania akustyczne i hałasu –
w tym hałasu spowodowanego przez drgania (A); badania biologiczne i biochemiczne (B); badania chemiczne,
analityka chemiczna (C); badania elektryczne i elektroniczne (E); badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (F); badania dotyczące inżynierii środowiska
(środowiskowe i klimatyczne) (G); badania w dziedzinie
nauk sądowych (I); badania mechaniczne, badania me-
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akredytacji
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2015

23.11
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