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Słowo wstępne Dyrektora PCA 

Z  prawdziwą przyjemnością oddaję Państwu do  rąk 

nowy numer „PCA Info” – numer specjalny, podsumowu-

jemy w  nim bowiem nie tylko ostatnie półrocze, ale całe 

20  lat działalności Polskiego Centrum Akredytacji. Rok 

2021 jest dla naszej instytucji rokiem podwójnego jubile-

uszu: naszych dwudziestych „urodzin” i 30-lecia funkcjono-

wania akredytacji w Polsce.

Tak się złożyło, że ten piękny jubileusz przyszło nam 

świętować w czasie wyjątkowym i nadal bardzo trudnym, 

bo  choć pandemię udało się zatrzymać i  nasze życie po-

woli wraca do normalności, czeka nas wciąż bardzo wiele 

wyzwań, związanych przede wszystkim z  odbudową go-

spodarki po koronakryzysie. I to jest właśnie moment, gdy 

wzrasta zapotrzebowanie na  usługi akredytowanej oceny 

zgodności, która buduje zaufanie do  wyrobów, mechani-

zmów rynkowych czy kompetencji osób.

Akredytacja oferuje cały wachlarz rozwiązań i  narzę-

dzi przydatnych np. w biznesie czy handlu, ma pozytywny 

wpływ na podnoszenie jakości usług, w tym usług w ochro-

nie zdrowia, a konsumentom daje gwarancję, że produkty, 

które do nich trafiają, są bezpieczne. Od 20 lat PCA odpo-

wiada za  funkcjonowanie systemu akredytacji w  Polsce – 

systemu, który jest filarem infrastruktury jakości.

Jubileusz to  okazja, żeby spojrzeć wstecz i  przywołać 

najważniejsze wydarzenia z naszej historii, ale też dokonać 

swego rodzaju bilansu „20-latka” i podsumować, gdzie je-

steśmy dzisiaj. I tu chcę podzielić się z Państwem satysfak-

cją z  powodu uzyskania przez PCA pozytywnego wyniku 

ewaluacji w ramach ocen wzajemnych EA MLA (European 

co-operation for Accreditation Multilateral Agreement).

Pozytywne rezultaty dwóch ewaluacji (w  ramach 

EA  MLA oraz FALB), które przeprowadzane są w  stałych 

4-letnich cyklach przez jednostki akredytujące z  innych 

krajów, to przede wszystkim obiektywny dowód – potwier-

dzenie, że PCA spełnia wszystkie rygorystyczne wymagania 

Szanowni Państwo!

dotyczące działalności akredytacyjnej i jest instytucją nie-

zależną oraz wiarygodną. Oczywiście, daje to  ogromną 

satysfakcję nam wszystkim: pracownikom i  kierownictwu 

PCA. Ale jest to  też bardzo dobra informacja dla naszych 

Klientów – bo  dzięki międzynarodowym porozumieniom, 

których PCA jest sygnatariuszem, akredytowane wyniki 

oceny zgodności są uznawane na całym świecie, co ozna-

cza ogromne ułatwienia np. w eksporcie.

Przeszłość, teraźniejszość i  przyszłość – te trzy perspek-

tywy czasowe przeplatają się w nowym numerze „PCA Info”.  

O historii PCA, początkach działalności i kolejnych etapach 

rozwoju, ale także o  naszych planach na  najbliższą przy-

szłość – dowiecie się Państwo z artykułu „Podwójny jubile-

usz: 20 lat PCA i 30 lat akredytacji w Polsce” oraz rozmowy 

„Akredytacja i gospodarka tworzą system naczyń połączo-

nych”. Polecam też podsumowanie „Ewaluacja PCA w  ra-

mach EA MLA”.

Dużo miejsca w nowym numerze tradycyjnie poświęci-

liśmy działalności akredytacyjnej – piszemy  m.in. o  zmia-

nach w  zakresie polityki akredytacji do  celów notyfikacji, 

a  także o  rozszerzeniu działalności o  obszar biobanków. 

W  rozdziale na temat działań komunikacyjnych prezen-

tujemy nasze nowe projekty i przedsięwzięcia promocyjne 

związane z jubileuszem, takie jak pierwszy polski cykl pod-

castów o  akredytacji. Polecam również artykuł o  Świato-

wym Dniu Akredytacji, który w tym roku obchodzimy pod 

hasłem „Akredytacja wspiera realizację celów zrównowa-

żonego rozwoju”.

Serdecznie zapraszam do lektury!

Lucyna Olborska

Dyrektor  
Polskiego Centrum Akredytacji



Jubileusz Polskiego 
Centrum Akredytacji
Od dwóch dekad budujemy zaufanie  
do usług oceny zgodności

2001 – 2021
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Dwie dekady temu – 1 stycznia 2001  r.  

– rozpoczęło działalność Polskie Centrum 

Akredytacji, krajowa jednostka upoważniona 

do  potwierdzania kompetencji podmiotów 

działających w  obszarze oceny zgodności. 

System akredytacji w  Polsce funkcjonuje 

od lat 90.

Wraz z transformacją ustrojową i przejściem do go-

spodarki wolnorynkowej konieczne stało się uzupeł-

nienie systemu kontroli jakości, określonego w Ustawie 

z  dnia 8 lutego 1979  r. o  jakości wyrobów, usług, robót 

i  obiektów budowlanych, o  skuteczny mechanizm wery-

fikacji kompetencji uczestników oceny zgodności w za-

kresie zarówno regulacji krajowych, jak i europejskich.

Pierwszy obszar, w  którym zaczął obowiązywać 

swoisty system akredytacji, objął laboratoria badawcze: 

w  1984  r. Centralne Biuro Jakości Wyrobów (CBJW) 

zostało zobowiązane do  prowadzenia ocen i  wydawa-

nia laboratoriom upoważnień do  wykonywania badań 

na potrzeby państwowej kwalifikacji jakości. Weryfika-

cja odbywała się na podstawie wytycznych Przewodnika  

ISO/IEC 25:1982. 

W  latach 90. został utworzony krajowy system 

akredytacji laboratoriów badawczych zgodny z  wyma-

ganiami norm serii EN 45000 (Zarządzenie nr 45 Preze-

sa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i  Jakości z  dnia  

11 lipca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szcze-

gółowego trybu kwalifikacji i  oznaczania wyrobów pań-

stwowymi znakami jakości i  znakiem bezpieczeństwa). 

W  1994  r. powstało Polskie Centrum Badań i  Certyfi-

kacji, które przejęło zadania CBJW. W tym samym roku 

w  Głównym Urzędzie Miar rozpoczął działalność Ze-

spół Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych. 

Przełomowym krokiem było powołanie do życia nie-

zależnej organizacji o statusie krajowej jednostki akre-

dytującej – Polskiego Centrum Akredytacji (podstawy 

prawne stworzyła Ustawa z  dnia 28 kwietnia 2000  r. 

o  systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie nie-

których ustaw). PCA przejęło zadania i  zobowiązania 

swoich poprzedników w  zakresie akredytacji, a  także 

część kadry. 

1 stycznia 2010  r. weszło w  życie  Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i  Rady Unii Europejskiej  (WE)  

nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., na mocy którego PCA 

zostało wskazane jako jedyna krajowa jednostka akre-

dytująca. Aktualnie PCA prowadzi działalność na  pod-

stawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oce-

ny zgodności i nadzoru rynku. 

W  ciągu 20 lat działalności PCA podwoiło liczbę 

etatowych pracowników i znacząco rozbudowało bazę 

współpracujących audytorów i ekspertów. W odpowie-

dzi na  zapotrzebowanie rynku regularnie rozszerzamy 

Podwójny jubileusz: 20 lat PCA i 30 lat akredytacji w Polsce

Temat numeru

Pierwszy certyfikat akredytacji został 

przyznany:  

• laboratorium badawczemu w 1992 r., 

•  jednostce certyfikującej wyroby 

w 1993 r., 

•  jednostce certyfikującej systemy 

zarządzania w 1994 r.,

•  jednostce certyfikującej osoby w 1998 r.,

•  laboratorium wzorcującemu  

w 1997 r., 

• jednostce inspekcyjnej w 2000 r., 

•  weryfikatorowi EMAS i weryfikatorowi 

GHG w 2006 r.,

•  organizatorowi badań biegłości  

w 2009 r.,

•  laboratorium medycznemu  

w 2010 r.

•  producentowi materiałów odniesienia 

w 2018 r.
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Temat numeru 

działalność o kolejne obszary i oferujemy nowe progra-

my certyfikacji. W 2008 r. liczba nadzorowanych przez 

PCA akredytacji przekroczyła 1000. Obecnie mamy po-

nad 1630 ważnych akredytacji.

Stanowimy część międzynarodowego systemu akre-

dytacji: PCA jest sygnatariuszem wielostronnych po-

rozumień – European co-operation for Accreditation 

Multilateral Agreement (EA MLA), International Labo-

ratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition 

Arrangement (ILAC MRA) oraz International Accredi-

tation Forum Multilateral Recognition Arrangement  

(IAF MLA) – i  systematycznie rozszerza ich zakres.  

W  ramach porozumień z  EA i  Forum of Accreditation 

and Licencing Bodies (FALB) regularnie poddawani je-

steśmy rygorystycznym ocenom, co gwarantuje wiary-

godność i  międzynarodową uznawalność udzielonych 

przez PCA akredytacji.

Obszary akredytacji PCA

2001 r.

Kadra PCA

Audytorzy i eksperci współpracujący z PCA

Liczba ważnych akredytacji

2021 r.

laboratoria badawcze

laboratoria badawcze

laboratoria pomiarowe (wzorcujące)

laboratoria wzorcujące

laboratoria medyczne

jednostki certyfikujące wyroby 

jednostki certyfikujące wyroby 

jednostki certyfikujące personel (osoby)

jednostki certyfikujące osoby

organizatorzy badań biegłości

producenci materiałów odniesienia

jednostki inspekcyjne

weryfikatorzy EMAS

weryfikatorzy GHG

jednostki certyfikujące systemy zarządzania

jednostki certyfikujące systemy zarządzania

jednostki kontrolujące (inspekcyjne)

2001 r.     41 osób

2001 r.      469 osób

koniec 2001 r.     475

2021 r.     84 osoby

2021 r.     655 osób

koniec 2020 r.     1631
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Kalendarium 

1979 r.
Ustawa z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, 
usług, robót i obiektów budowlanych

2014 r.
Rozszerzenie zakresu porozumienia EA MLA  
w obszarze akredytacji weryfikatorów gazów 
cieplarnianych (GHG)

2002 r.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności

1984 r.
Uruchomienie przez Centralne Biuro 
Jakości Wyrobów (CBJW) systemu 
upoważnień dla laboratoriów badawczych

2015 r.
Lucyna Olborska dyrektorem PCA

1990 r.
Utworzenie krajowego systemu akredytacji 
laboratoriów badawczych zgodnego 
z wymaganiami norm serii EN 45000

2016 r.
•  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach 

oceny zgodności i nadzoru rynku 
•  Rozszerzenie zakresu porozumienia IAF MLA 

w obszarze akredytacji jednostek certyfikujących 
wyroby o program GLOBALG.A.P.

•  Rozszerzenie zakresu porozumienia IAF MLA 
o obszar akredytacji jednostek certyfikujących osoby

2004 r.
Porozumienie o wzajemnym uznawaniu EA Multilateral 
Agreement (EA MLA) w zakresie: laboratoriów 
badawczych, laboratoriów wzorcujących oraz jednostek 
certyfikujących systemy zarządzania, wyroby i osoby

2021 r.
Powołanie Lucyny Olborskiej na 2. kadencję  
na stanowisku dyrektora PCA

2007 r.
Uznanie PCA przez FAB (Forum for Accreditation 
Bodies) za jednostkę kompetentną do prowadzenia 
akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS

2000 r.
Zatwierdzenie przez PKN i GUM  
wspólnej Księgi Jakości Akredytacji

2010 r.
Wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE)  
nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r. – PCA wskazane  
jako jedyna krajowa jednostka akredytująca

2012 r.
Rozszerzenie zakresu porozumienia 
ILAC MRA w obszarze akredytacji 
jednostek inspekcyjnych

2009 r.
Eugeniusz W. Roguski dyrektorem PCA

1996 r.
Podpisanie Memorandum of 
Understanding z ILAC (International 
Laboratory Accreditation Cooperation)

2018 r.
•  Rozszerzenie zakresu porozumienia IAF 

MLA w obszarze weryfikatorów gazów 
cieplarnianych (GHG) 

•   Rozszerzenie zakresu porozumienia IAF 
MLA o akredytację jednostek certyfikujących 
systemy zarządzania bezpieczeństwem 
żywności, jednostek certyfikujących systemy 
zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
jednostek certyfikujących systemy zarządzania 
energią oraz jednostek certyfikujących 
systemy zarządzania w obszarze wyrobów 
medycznych

1999 r.
•  Podpisanie Memorandum of Understanding z IAF 

(International Accreditation Forum)
•  Porozumienie o współpracy między PCBC i GUM

2019 r.
Rozszerzenie zakresu porozumienia 
ILAC MRA w obszarze akredytacji 
organizatorów badań biegłości

1994 r.

• Wejście w życie Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. 
o  badaniach i certyfikacji – powstanie Polskiego Centrum 
Badań i Certyfikacji, które przejęło zadania CBJW 

• Utworzenie w Głównym Urzędzie Miar Zespołu 
Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych

2017 r.
Rozszerzenie zakresu porozumienia EA MLA 
o obszar akredytacji organizatorów badań 
biegłości (PT)

2001 r.
•  Powstanie Polskiego Centrum Akredytacji – 

Karol Hauptmann pierwszym dyrektorem PCA 
•  Podpisanie Memorandum of Understanding z EA 

(European co-operation for Accreditation)

2020 r.
Rozszerzenie zakresu porozumienia IAF MLA o obszar 
systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2005 r.
•  Porozumienie o wzajemnym uznawaniu ILAC Mutual 

Recognition Arrangement (ILAC MRA) w zakresie: 
laboratoriów badawczych i laboratoriów wzorcujących 

•  Porozumienie o wzajemnym uznawaniu IAF Multilateral 
Recognition Arrangement (IAF MLA) w zakresie: 
jednostek certyfikujących systemy zarządzania 
jakością, jednostek certyfikujących systemy zarządzania 
środowiskowego i jednostek certyfikujących wyroby

•  Porozumienie o wzajemnym uznawaniu EA MLA 
w zakresie jednostek kontrolujących
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Rozmowa numeru 

20 lat temu powstało Polskie Centrum Akredytacji, 

ale to  nie był zupełny początek systemu akredytacji 

w Polsce…

Lucyna Olborska: Podstawą do  utworzenia krajo-

wego systemu akredytacji laboratoriów badawczych, 

zgodnego z wymaganiami norm serii EN 45000, było Za-

rządzenie nr 45 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, 

Miar i  Jakości z  dnia 11 lipca 1990  r. zmieniające zarzą-

dzenie w  sprawie szczegółowego trybu kwalifikacji i  ozna-

czania wyrobów państwowymi znakami jakości i  znakiem 

bezpieczeństwa. Zastąpił on funkcjonujący wcześniej 

system upoważnień udzielanych laboratoriom badaw-

czym przez Centralne Biuro Jakości Wyrobów (CBJW) 

zgodnie z wymaganiami Przewodnika ISO/IEC 25:1982.

Pierwszy certyfikat akredytacji dla laboratorium 

badawczego został przyznany we  wrześniu 1992 r., 

a  rok później, w  grudniu 1993 – certyfikat akredytacji 

otrzymała pierwsza jednostka certyfikująca wyroby. 

1  stycznia 1994 r. weszła w  życie  Ustawa o  badaniach 

i certyfikacji – powstało Polskie Centrum Badań i Certy-

fikacji (PCBC), które przejęło zadania CBJW. W marcu 

1994  r. w  Głównym Urzędzie Miar utworzony został 

Zespół Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych. Pierw-

sze laboratorium wzorcujące uzyskało akredytację 

w kwietniu 1997 r. W kwietniu 1999 r. zawarte zostało 

porozumienie o współpracy pomiędzy PCBC i GUM.

28 kwietnia 2000 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o sys-

temie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych 

ustaw, która stworzyła podstawy prawne do  powoła-

nia krajowej jednostki akredytującej jako organizacji 

bezstronnej i niezależnej. Polskie Centrum Akredytacji 

– utworzone na bazie Biura ds. Akredytacji PCBC i Ze-

społu Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych GUM 

–  rozpoczęło działalność 1 stycznia 2001 r. PCA prze-

jęło wierzytelności i  zobowiązania swoich poprzedni-

ków w zakresie akredytacji, w tym ponad 400 udzielo-

nych akredytacji, doświadczony personel, procedury 

O obchodzonym w tym roku podwójnym jubileuszu: 20-lecia Polskiego Centrum 

Akredytacji i 30-lecia akredytacji w Polsce, wyzwaniach związanych z pandemią  

COVID-19 i wsparciu, jakie akredytacja daje gospodarce, a także o planach rozwojowych 

PCA rozmawiamy z Dyrektor Lucyną Olborską.

Akredytacja i gospodarka tworzą system naczyń połączonych



Rozmowa numeru

działania, obszerną bazę audytorów oraz kontakty mię-

dzynarodowe.

Jak przez ostatnie dwie dekady zmieniał się system 

akredytacji i co uznałaby Pani za kamienie milowe roz-

woju akredytacji w Polsce?

W  mojej ocenie takim kamieniem milowym było 

uznanie Polskiego Centrum Akredytacji na forum mię-

dzynarodowym i zdobycie statusu sygnatariusza poro-

zumień międzynarodowych, dzięki którym certyfikaty, 

sprawozdania i świadectwa wydawane przez akredyto-

wane przez nas jednostki mogą być uznawane w Euro-

pie i na świecie. To otworzyło zupełnie nową erę w PCA. 

Ten proces rozpoczął się w  2003 r., kiedy dyrektorem 

PCA był Karol Hauptmann. Jako pierwsza została pod-

pisana w 2004 r. umowa z EA o wzajemnym uznawaniu 

w  zakresie: laboratoriów badawczych, laboratoriów 

wzorcujących, jednostek certyfikujących systemy za-

rządzania, wyroby i osoby – EA MLA. Potem podpisywa-

ne były kolejne umowy o wzajemnym uznawaniu (ILAC 

MRA i IAF MLA – 2005 r.) i etapami rozszerzaliśmy dzia-

łalność o nowe obszary.

Z  kolej patrząc na  te dwie dekady pod kątem istot-

nych zmian w prawie, to jako przełomowy wskazałabym 

rok 2008. Opublikowane zostało wtedy rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr 765/2008. 

Stworzyło ono nowe ramy prawne dla akredytacji w Eu-

ropie. Warto podkreślić, że tylko w  Europie mamy taki 

dokument, który określa wymagania dla jednostek akre-

dytujących we  wszystkich krajach członkowskich UE. 

Co przede wszystkim wynika z rozporządzenia? Na przy-

kład to, że w każdym kraju członkowskim jest tylko jedna 

jednostka akredytująca, uznana przez rząd tego kraju, 

więc jednostki ze sobą nie konkurują. Jednostki akredy-

tujące nie prowadzą działań w obszarze systemu oceny 

zgodności, przez co  nie konkurują ze  swoimi klientami, 

czyli jednostkami oceniającymi zgodność. Rozporządze-

nie wskazuje też, że każdy podmiot powinien składać 

wniosek o akredytację w swoim kraju, jeżeli krajowa jed-

nostka akredytująca oferuje akredytację we wnioskowa-

nym zakresie. Wreszcie – rozporządzenie nr  765/2008 

mówi, że jednostką wskazaną przez Komisję Europej-

ską do  zarządzania akredytacją w  Europie jest Europe-

an Co-operation for Accreditation (EA) oraz że Komisja 

Europejska przeznaczy środki na  rozwój akredytacji, 

ze szczególnym uwzględnieniem akredytacji w obszarze 

regulowanym, czyli tam, gdzie prawo wskazuje akredyta-

cję jako niezbędne narzędzie do  potwierdzenia kompe-

tencji jednostek oceniających zgodność.

Kamieniem milowym było 
uznanie Polskiego Centrum 
Akredytacji na forum 
międzynarodowym 
i zdobycie statusu 
sygnatariusza porozumień 
międzynarodowych, 
dzięki którym certyfikaty, 
sprawozdania i świadectwa 
wydawane przez 
akredytowane przez 
nas jednostki mogą być 
uznawane w Europie 
i na świecie.
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Istotny wpływ na polską akredytację w czasie tych 

20 lat miały też, rzecz jasna, zmiany prawa krajowe-

go. Dziś obowiązuje  Ustawa o  systemach oceny zgod-

ności i  nadzoru rynku, która weszła w  życie 13 kwiet-

nia 2016  r. Warto podkreślić, że jej zapisy są spójne 

i zgodne z kierunkiem wyznaczonym w unijnym rozpo-

rządzeniu nr  765/2008. Z  obu tych dokumentów wy-

nika, że PCA funkcjonuje jako organizacja non-profit. 

To znaczy: nie jest nastawiona na zysk, ale – co istotne 

– jeżeli taki zysk osiąga, to  powinien on być przezna-

czony na rozwój PCA. Aktualnie międzyresortowy ze-

spół powołany przez Premiera RP prowadzi prace nad 

reformą systemów oceny zgodności i  nadzoru rynku, 

czego wynikiem będzie ustawa dotycząca najprawdo-

podobniej akredytacji i systemu oceny zgodności.

Co – oceniając z perspektywy tych 20 lat – uważa 

Pani za największy sukces w działalności PCA?

Znów można na to spojrzeć z różnych perspektyw. 

Sukcesem na  pewno są te wymienione już kamienie 

milowe, przede wszystkim: osiągnięcie akceptowal-

ności międzynarodowej. Mogę powiedzieć, że dzisiaj 

PCA jest jedną z największych jednostek akredytują-

cych w  Europie, zarazem jednostką, która ma  mocną 

pozycję na arenie międzynarodowej. Zapracowaliśmy 

na tę pozycję, co potwierdzają pozytywne wyniki ocen 

PCA przeprowadzanych regularnie i przez różne gre-

mia – ministerstwo, Najwyższą Izbę Kontroli, a także 

ewaluatorów z  innych jednostek europejskich. Ewa-

luacje nie wskazują niedociągnięć, niezgodności czy 

zagrożeń, z czego wynika, że organizacja funkcjonuje 

w  sposób spełniający wszystkie wymagania i  oczeki-

wania. To  nie znaczy, że nie mamy już czego dosko-

nalić. Wręcz przeciwnie, stale prowadzimy działania 

doskonalące, bo  przecież nie ma  organizacji idealnej, 

a to, że nie mamy konkurencji na rynku, nie może uśpić 

naszej czujności.

Mamy uznanie międzynarodowe we  wszystkich 

możliwych na  dziś obszarach, w  których prowadzona 

jest akredytacja w Europie. A jeżeli pojawiają się nowe 

obszary, zgłaszamy się o dokonanie oceny naszych kom-

petencji i  rozszerzamy działalność. To  powoduje, że 

wszyscy polscy przedsiębiorcy zainteresowani uzyska-

niem akredytacji mogą zgłosić się do  PCA. Gdybyśmy 

nie prowadzili działalności we  wszystkich obszarach, 

wówczas – zgodnie z  rozporządzeniem nr 765/2008 

– zainteresowani mają prawo zgłosić się po akredytację 

do  innego kraju. Dlatego tak staram się zarządzać or-

ganizacją, żebyśmy w  odpowiedzi na  zapotrzebowanie 

wszystkich stron przygotowywali odpowiednie progra-

my akredytacji. Zapewnienie możliwości akredytacji 

w  Polsce jest kluczowe – pamiętajmy, że wszystkie te 

działania na  końcu służą polskiej gospodarce, a  liczba 

akredytowanych jednostek oceniających zgodność od-

zwierciedla potrzeby gospodarki i zarazem jej kondycję.

Wdrożenie nowych obszarów akredytacji wyma-

ga od  nas bardzo dobrego przygotowania się, przede 

wszystkim – pozyskania ludzi posiadających odpowied-

nie kompetencje, a także stworzenia nowych procedur 

i zapewnienia dowodów, że takie oceny są przeprowa-

dzone w  sposób kompetentny, ponieważ certyfikaty 

wydane przez akredytowane przez nas organizacje są 

akceptowane w  całej Europie. A  wracając do  mocnej 

pozycji międzynarodowej PCA, świadczy o  niej także 

nasz udział w  pracach organizacji międzynarodowych 

– pracownicy PCA są członkami grup roboczych i komi-

tetów tworzących wymagania dla europejskiego syste-

mu akredytacji i  oceny zgodności, ale także członkami 

zarządzającymi. Jestem dumna z  personelu PCA, któ-

ry jest kompetentny i  młody, ponieważ średnia wieku 

naszych pracowników to  niewiele ponad 40 lat. Tym-

czasem większość jednostek akredytujących w  Euro-

pie boryka się z  takim problemem, że ma  specjalistów 

wysokiej rangi, ale to  są osoby w  wieku emerytalnym, 
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a proces wymiany kadr jest trudny. My ten proces wy-

miany pokoleniowej rozpoczęliśmy jakieś 10 lat temu 

i  osoby zatrudnione wówczas jako niespełna 30-lat-

kowie dziś tworzą doświadczony personel, doceniany 

również na forum międzynarodowym.

W  dzisiejszym świecie, który musiał się zmierzyć 

i nadal mierzy się z globalnym zagrożeniem, jakim jest 

pandemia, nauczyliśmy się jeszcze bardziej cenić bez-

pieczeństwo i  wszelkie mechanizmy, które pomagają 

to bezpieczeństwo osiągnąć. Żeby móc wrócić do nor-

malnego funkcjonowania i szybko przezwyciężyć spo-

łeczne i  gospodarcze skutki koronakryzysu, musimy 

odbudować społeczne zaufanie. Jak nam może pomóc 

akredytacja?

Koronawirus pokazał, jak ważne są badania i  labo-

ratoria. Dziś już wszyscy wiedzą, że testy na COVID-19 

robione są w  laboratoriach, że w  tych laboratoriach 

muszą pracować kompetentni pracownicy, a  badania 

muszą być wykonywane zgodnie z  określonymi proce-

durami, co  determinuje np.  liczbę wykonanych badań. 

Mieliśmy przecież i  takie sytuacje, że laboratoria rejo-

nowo były przeciążone, powstawały opóźnienia, poja-

wiały się wyniki fałszywie pozytywne lub fałszywie ne-

gatywne. W  tych spośród laboratoriów wykonujących 

badania na COVID-19, które mają akredytację, właśnie 

akredytacja zapewnia wiarygodność wyników poprzez 

zgodność z wymaganiami dla systemu zarządzania, po-

stępowania z próbką czy kontroli.

Kolejnym obszarem, gdzie akredytacja i system oce-

ny zgodności okazały się niezwykle przydatnymi narzę-

dziami, jest badanie półmasek i  masek chirurgicznych. 

Zaraz na początku pandemii pojawiły się pytania o certy-

fikaty, jakość maseczek, o ich badania. Zgodnie z prawo-

dawstwem europejskim, wymagania dotyczące środków 

ochrony indywidualnej oraz wymagania co do wyrobów 

medycznych zawarte są w stosownych rozporządzeniach 

unijnych. Wyroby podzielone są na  grupy w  zależności 

od tego, jaki jest ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo. 

I tak na przykład dla wyrobów medycznych klasy pierw-

szej – powiedzielibyśmy: najmniej restrykcyjnej – nie są 

wymagane certyfikaty, wystarczy deklaracja producen-

ta. Tak jest w  przypadku maseczek chirurgicznych. Dla 

„wyższych” grup musi być zaangażowana tzw. strona 

trzecia, czyli wyrób musi być zbadany w  laboratorium 

niezależnym od producenta i w ten sposób zapewnia się 

niezależność wyników badań.

Oprócz tych aspektów akredytacji, które mają zwią-

zek ze  zdrowiem i  bezpieczeństwem, bardzo istotne 

ze względu na walkę z gospodarczymi skutkami korona-

wirusa są wszelkie działania wspierające przedsiębior-

ców. Wyzwania gospodarcze, które już się pojawiły i któ-

re dalej będą się pojawiać w  nowej post-COVID-owej  

rzeczywistości, zostaną uwzględnione w  nowej poli-

tyce przemysłowej państwa, przygotowywanej przez 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i  Technologii. Akredyta-

cja i  szerzej – akredytowane usługi oceny zgodności – 

stanowią z pewnością jeden z tych instrumentów, które 

będą mogły wesprzeć przedsiębiorców w pokonywaniu 

skutków pandemii, np. ułatwiając im ekspansję na ryn-

kach eksportowych.

Bardzo ważnym elementem polityki wsparcia bizne-

su jest też uproszczenie prawa i ograniczenie biurokra-

cji. Dlatego po wybuchu pandemii wprowadziliśmy sze-

reg ułatwień dla naszych klientów, przede wszystkim 

uprościliśmy procedury, wychodząc z założenia, że klu-

czowy dla naszych klientów jest czas. Wszystkie wnioski 

klientów rozpatrujemy tak, żeby spełnić ich oczekiwa-

nia. Akceptujemy wnioski o odraczanie opłat, rozkłada-

nie ich na raty, a także przenoszenie i zmianę terminów 

ocen. Tu trzeba rozróżnić dwa aspekty naszej działalno-

ści – udzielanie akredytacji i jej utrzymanie. Akredytacja 

jest udzielana, gdy potwierdzimy, że organizacja spełnia 

określone wymagania, z  kolei utrzymanie akredytacji 
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polega na tym, że co roku potwierdzamy, iż organizacja 

nadal spełnia właściwe wymagania.

O pandemii możemy mówić właściwie od roku i już 

w marcu ub. roku zaczęły się u nas dyskusje na temat 

ocen okresowych, które mają potwierdzić utrzymanie 

akredytacji – oceny w tradycyjnej formie, czyli na miej-

scu, nie mogły się odbywać, dlatego zmieniliśmy na-

sze procedury, co  umożliwiło przeprowadzanie ocen 

w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzi informa-

tycznych. Z  pomocą przychodzą nam także wytyczne 

od  organizacji międzynarodowych zrzeszających jed-

nostki akredytujące, czyli ILAC i  IAF, które ogłaszają 

rekomendacje nt. możliwości i elastyczności procedur 

stosowanych przez jednostki akredytujące. Jeśli cho-

dzi o  tę elastyczność, jako przykład podam akredy-

towane przez nas „sanepidy”, czyli stacje sanitarno- 

-epidemiologiczne, które były i są nadal bezpośrednio 

zaangażowane w  działania związane z  pandemią. Za-

kres ich zadań zmieniał się i musieliśmy to uwzględniać 

– staraliśmy się, żeby proces ocen umożliwiających 

utrzymanie akredytacji nie zakłócał funkcjonowania 

tych organizacji.

Jubileusz 20-lecia – i  co  dalej? Jakie są plany PCA 

na najbliższą przyszłość? Jakie widzi Pani najważniej-

sze wyzwania w działalności akredytacyjnej?

Nie ma wątpliwości, że pandemia COVID-19 zostawi 

po  sobie trwałe ślady. Żadna organizacja już nie wróci 

w to miejsce, w którym była przed marcem 2020 roku. 

Mamy nowy ład i to samo dotyczy PCA. Na pewno zmie-

ni się organizacja pracy, bo  czas pandemii pokazał, że 

możemy pracować inaczej, czyli np.  zdalnie. PCA – jak 

inne organizacje – zrobiło ogromny krok naprzód w ob-

szarze cyfryzacji. Nasze procedury i  procesy są coraz 

bardziej „scyfryzowane”, z  każdego miejsca mamy do-

stęp do zasobów i dokumentów, a wiele ocen i spotkań 

może być przeprowadzonych zdalnie. Okazuje się, że 

bardzo często oceny prowadzone w  ten sposób są na-

wet efektywniejsze niż oceny na miejscu. Oczywiście, są 

też wady ocen zdalnych, np. brak kontaktu osobistego. 

Ale powoli przyzwyczailiśmy się już do tej nowej rzeczy-

wistości.

A  jeśli chodzi o  plany, to  będziemy dalej śledzić ry-

nek i  reagować na  wszystkie potrzeby, które są zwią-

zane z akredytacją. W 2019 r. przeprowadzone zostało 

porównanie europejskich jednostek akredytujących 

– na  tle innych mamy naprawdę dużo akredytowanych 

jednostek oceniających zgodność. Te jednostki utrzymu-

ją się, mają swoich klientów, co jest dla nas bardzo pozy-

tywnym sygnałem. Co  roku dostajemy po  kilkadziesiąt 

nowych wniosków, czyli rynek jest jeszcze nienasycony 

i ciągle są nowe organizacje, które dla swojej działalności 

i utrzymania pozycji rynkowej potrzebują niezależnego, 

zewnętrznego potwierdzenia swoich kompetencji.

Warto podkreślić, że akredytacja jako najbardziej 

obiektywny, transparentny i globalnie uznawany sposób 

potwierdzenia kompetencji podmiotów, które uczest-

niczą w  procesie oceny zgodności, doskonale wpisuje 

się w ideę „Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 

2030”. Pełna lista tzw. celów zrównoważonego rozwo-

ju wskazuje 17 kluczowych obszarów działań i dotyczy 

krajów rozwijających się i  rozwiniętych. Na  liście są 

obszary takie jak: „dobre zdrowie i  jakość życia”, „czy-

sta woda i  warunki sanitarne”, „działania w  dziedzinie 

klimatu”, „wzrost gospodarczy i godna praca”, „innowa-

cyjność, przemysł, infrastruktura”, a działania w każdym 

z tych obszarów są bardziej wiarygodne, gdy wykorzy-

stuje się akredytowane wyniki oceny zgodności. Okazją 

do  szerszej debaty na  ten temat jest Światowy Dzień 

Akredytacji, który obchodzimy 9 czerwca – w tym roku 

pod hasłem: „Akredytacja wspiera realizację celów 

zrównoważonego rozwoju”.

Rozmawiała Agnieszka Kwiecień
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Główną intencją organizatorów WAD jest promo-

cja zagadnień związanych z  akredytacją, a  w  szerszym 

wymiarze – budowanie zaufania do  akredytowanych 

wyników oceny zgodności. Hasło tegorocznej edycji na-

wiązuje do istotnej roli, jaką akredytacja – jeden z funda-

mentów infrastruktury jakości – odgrywa w działaniach, 

które koncentrują się na odpowiedzialnym i zrównowa-

żonym rozwoju świata.

25 września 2015  r. Zgromadzenie Ogólne ONZ 

przyjęło dokument o  kluczowym znaczeniu – „Agendę 

na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Określonych 

w niej zostało 17 celów zrównoważonego rozwoju i 169 

szczegółowych zadań, które stanowią odpowiedź na glo-

balne wyzwania współczesności. Ludzie, dobrobyt i pla-

neta – to  trzy filary zrównoważonego świata, zarazem 

trzy obszary działań wspieranych przez akredytację. 

Akredytacja zapewnia wsparcie techniczne i operacyjne, 

kluczowe dla funkcjonowania społeczeństw rozwiniętych 

i  rozwijających się – czytamy w  Oświadczeniu Przewod-

niczącego IAF Xiao Jianhua i Przewodniczącej ILAC Etty 

Feller. Pomaga też realizować cele strategiczne, w takich ob-

szarach jak: handel transgraniczny, bezpieczeństwo żywno-

ści, ochrona zdrowia i  środowiska, czy rozwój przemysłowy 

i infrastrukturalny. Akredytacja stanowi wiarygodną platfor-

mę dla definiowania, opracowywania i  weryfikowania wy-

magań dla produktów oraz usług, pomaga również w zapew-

nieniu i  wykazaniu, że spełniają one określone wymagania. 

Z kolei decydentom, przedsiębiorcom i innym zainteresowa-

nym stronom dostarcza wiedzy technicznej, ułatwia wdra-

żanie, pomiar i monitorowanie szeregu celów i zadań zrów-

noważonego rozwoju oraz wspiera ich realizację. (…) Temat 

tegorocznego Światowego Dnia Akredytacji został wybrany 

tak, aby zapewnić stałe zainteresowanie decydentów wyko-

rzystaniem akredytacji i  innych usług infrastruktury jakości 

do wspierania realizowanych przez nich zadań zrównoważo-

nego rozwoju.

W  tym roku obchody Światowego Dnia Akredyta-

cji – podobnie jak w poprzedniej edycji – przeniosły się 

głównie do  sieci i  mediów społecznościowych. Warsz-

taty on-line, webinaria, filmy, broszury i  dedykowane 

strony mają przybliżyć opinii publicznej rolę akredytacji 

i na konkretnych przykładach pokazać, jak akredytowa-

na ocena zgodności pomaga w realizacji poszczególnych 

celów zrównoważonego rozwoju. Promocję wydarze-

nia wspiera kampania w  mediach społecznościowych: 

#WAD2021. 

Szczegółowe informacje o  inicjatywach w  ramach 

Światowego Dnia Akredytacji można znaleźć na  stro-

nach www.iaf.nu i www.ilac.org.

Ludzie, dobrobyt 
i planeta – to trzy filary 
zrównoważonego świata, 
zarazem trzy obszary 
działań wspieranych przez 
akredytację.

Światowy Dzień Akredytacji 2021

9 czerwca świętujemy World Accreditation Day (WAD) – Światowy Dzień Akredytacji,  

w tym roku pod hasłem: „Akredytacja wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju”.  

Inicjatywa ma charakter międzynarodowy, a koordynatorami obchodów są ILAC  

– International Laboratory Accreditation Cooperatiom i IAF – International Accreditation 

Forum.

Wydarzenie 
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AKREDYTACJA 
wspiera realizację celów 

zrównoważonego rozwoju

9 CZERWCA 2021 R.

ŚWIATOWY DZIEŃ AKREDYTACJI
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Działalność akredytacyjna

PCA, mając na  uwadze utrzymanie ciągłości akre-

dytacji w  sytuacji kryzysowej związanej z  pandemią, 

prowadzi działalność akredytacyjną z  wykorzystaniem 

głównie ocen zdalnych, jak również ocen na  miejscu, 

ocen hybrydowych oraz przeglądów dokumentacji, 

z  uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej 

w kraju i obowiązujących w tym zakresie komunikatów. 

Opublikowane 30 grudnia 2020  r. wydanie 11. do-

kumentu DA-01 Opis systemu akredytacji, ustanawia-

jącego ogólne zasady procesów akredytacji i  nadzoru 

jednostek oceniających zgodność, wprowadza uszcze-

gółowienie zasad odnoszących się do przeprowadzania 

ocen zdalnych i hybrydowych w procesach akredytacji 

i  nadzoru z  wykorzystaniem technologii informacyjno-

-komunikacyjnych (ICT). Ujednolica także terminologię 

stosowaną w  obszarze przeglądu dokumentów jedno-

stek oceniających zgodność.

Dokument uściśla możliwe formy przeprowadzania 

wizytacji wstępnej, zakres oceny na  miejscu i  techniki 

mające na  celu pozyskanie dowodów potwierdzających 

kompetencje jednostek oceniających zgodność. Podnosi 

kwestię zależności formy oceny od zdefiniowanego ryzy-

ka, związanego ze specyfiką danego podmiotu, zakresem, 

lokalizacją i sposobem realizacji działań, zaangażowane-

go personelu, historii ocen i innych czynników.

W  przypadkach popartych wynikami analizy ryzy-

ka pozyskanie obiektywnych dowodów kompetencji 

jednostki oceniającej zgodność może być przeprowa-

dzone w  części zdalnie z  zastosowaniem ICT (ocena 

hybrydowa). W  przypadkach szczególnych, uzasadnio-

nych możliwością zdalnego obserwowania działań jed-

nostki oceniającej zgodność, PCA może przeprowadzić 

ocenę zdalną z zastosowaniem ICT (bez wizyty zespołu 

oceniającego w tej lokalizacji) z zastosowaniem kombina-

cji odpowiednich technik audytowych. Dodatkowo PCA 

przewiduje możliwość podjęcia decyzji o zdalnej (lub czę-

ściowo zdalnej) ocenie działań w obszarze niezgodności. 

W  przypadku ocen zdalnych, każdorazowo uzasad-

nionych wynikami rozpatrywania ryzyka w  kontekście 

zapewnienia pozyskania obiektywnych dowodów kom-

petencji, akredytowana jednostka zobowiązana jest 

do  udostępnienia zespołowi oceniającemu PCA doku-

mentacji umożliwiającej skuteczną realizację celu i  za-

dań oceny. 

Potwierdzenie zmiany lokalizacji działań w  obsza-

rze oceny zgodności, w zależności od charakteru zmian 

kompetencji jednostki oceniającej zgodność, odbywa 

się w formie przeglądu dokumentacji lub oceny na miej-

scu z uwzględnieniem możliwości i zasadności przepro-

wadzenia oceny jako oceny zdalnej lub hybrydowej. De-

cyzję w  tej sprawie podejmuje PCA z  uwzględnieniem 

rozpatrywania ryzyka.

Znowelizowane wydanie 11. dokumentu DA-01 

Opis systemu akredytacji weszło w życie z dniem 1 marca 

2021 r.

Autor: Anna Zajączkowska,  

Dział Akredytacji Badań Chemicznych

Działalność akredytacyjna

Oceny zdalne –  
podsumowanie działalności PCA  
w ostatnim półroczu 
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Zmiany w zakresie polityki  
dotyczącej akredytacji  
do celów notyfikacji 

W kwietniu 2020 r. European co-operation for Accre-

ditation (EA) opublikowało nowe wydanie obowiązko-

wego dokumentu dotyczącego akredytacji do celów no-

tyfikacji EA-2/17 M. PCA jako członek EA zobligowane 

było do  przyjęcia i  wdrożenia wymagań wynikających 

z tego dokumentu do kwietnia 2021 r. 

Powstała więc konieczność nowelizacji naszej poli-

tyki DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność 

do  celów notyfikacji. Należy podkreślić, że istotą udzie-

lanej przez PCA akredytacji do  celów notyfikacji jest 

wspieranie notyfikacji prowadzonej w ramach unijnego 

prawodawstwa harmonizacyjnego. 

W wyniku akredytacji udzielanej do celów notyfika-

cji PCA formalnie wykazuje i potwierdza, że jednostka 

oceniająca zgodność:

• ma kompetencje, działa bezstronnie, niezależnie 

i  spójnie w  obszarze realizacji zadań, do  których 

jest notyfikowana,

• spełnia wymagania unijnego prawodawstwa har-

monizacyjnego objętego zakresem akredytacji 

do celów notyfikacji. 

Tym samym akredytacja do  celów notyfikacji daje 

organom notyfikującym potwierdzenie zarówno 

co  do  kompetencji jednostki oceniającej zgodność, jak 

i spełniania przez nią mających zastosowanie wymagań 

przepisów prawa.

Nowelizowany dokument DA-11 dotyczy akredy-

tacji jednostek oceniających zgodność prowadzących 

działania w obszarze dyrektyw i rozporządzeń UE, któ-

re są zgodne z nowymi ramami prawnymi dostosowany-

mi do postanowień decyzji (WE) 768/2008. Ma również 

zastosowanie w akredytacji w obszarze innych przepi-

sów prawa (dyrektyw, rozporządzeń), które nie są do-

stosowane do postanowień decyzji (WE) 768/2008 oraz 

w  odniesieniu do  jednostek działających jako strona 

trzecia, przeprowadzająca ocenę i  weryfikację stałości 

właściwości użytkowych, zgodnie z  rozporządzeniem 

w  sprawie wyrobów budowlanych (CPR). Wykaz unij-

nego prawodawstwa harmonizacyjnego, w odniesieniu 

do  którego opisana polityka ma  zastosowanie, został 

określony w załączniku nr 1 do DA-11.

Komunikatem nr 342 z  30 kwietnia 2021  r. PCA 

wprowadziło do  stosowania wydanie 6. dokumentu  

DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność 

do  celów notyfikacji wraz ze  zaktualizowaną Listą wy-

magań akredytacyjnych dla jednostek notyfikowanych. 

Dokument obowiązuje od 30 czerwca 2021 r.

Główne zmiany wprowadzone w  polityce DA-11 

wynikają z nowelizacji obowiązkowego dokumentu EA-

2/17 M:2020 Document on Accreditation for Notification 

Purposes i dotyczą:

• stosowania preferowanych norm akredytacyjnych 

w powiązaniu z określonymi modułami/procedurami 

oceny zgodności i dodatkowych wymagań akredyta-

cyjnych w  ocenie kompetencji jednostek notyfiko-

wanych,

• warunków stosowania w akredytacji do celów noty-

fikacji innych niż preferowane normy akredytacyjne,

• specyficznych wymagań dotyczących akredytowa-

nych jednostek notyfikowanych (bezstronność, sto-

sowanie postanowień dokumentów Grup Koordyna-

cyjnych jednostek notyfikowanych),

• zasad współpracy jednostki akredytującej i  orga-

nów autoryzujących/notyfikujących przy udziela-

niu akredytacji do celów notyfikacji i nadzorowania 

udzielonych akredytacji,

• treści zakresów akredytacji udzielanej do celów no-

tyfikacji,

• zasad i  procesów oceny kompetencji jednostek no-

tyfikowanych w akredytacji i nadzorze, w tym zasad 
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próbkowania w ocenach na miejscu oraz w zakresie 

obserwacji działań jednostek notyfikowanych reali-

zowanych w  ramach określonych modułów/proce-

dur oceny zgodności.

Zgodnie z postanowieniami dokumentu EA-2/17 M:2020,  

jednostki notyfikowane akredytowane w  odniesieniu 

do wymagań norm akredytacyjnych, innych niż prefero-

wane, powinny uzyskać akredytację zgodnie z postano-

wieniami wydania 6. polityki DA-11 w  nieprzekraczal-

nym terminie do 14 kwietnia 2023 r.

W okresie przejściowym postanowienia wydania 6. 

polityki DA-11 dotyczące preferowanych norm akredy-

tacyjnych obowiązują dla wszystkich nowych akredy-

tacji udzielanych do celów notyfikacji. Wnioski o akre-

dytację do  celów notyfikacji na  zasadach określonych 

w wydaniu 6. polityki DA-11 będą przyjmowane w PCA 

i procedowane od daty wejścia w życie postanowień po-

lityki DA-11.

Autor: Przemysław Gałkowski, 

Dział Akredytacji Inspekcji, Certyfikacji Wyrobów i Osób

e-Akredytacja 

Stale doskonalimy i wdrażamy nowe funkcjonalności 

w systemie e-Akredytacja. W pierwszej połowie 2021 r. 

nasza uwaga skupiona była na  podniesieniu efektyw-

ności komunikacji z  klientami, zarówno obecnymi, jak 

i potencjalnymi – podmiotami i osobami fizycznymi za-

interesowanymi akredytacją. 

Udostępniliśmy możliwość składania wniosków 

w  systemie e-Akredytacja. Składający wniosek na  bie-

żąco jest informowany o kolejnych etapach jego proce-

dowania. Nasi klienci – podmioty mające akredytację 

– mogą składać drogą elektroniczną wnioski o  zmiany 

w  zakresie akredytacji, korzystając ze  specjalnie dla 

nich przygotowanego portalu. 

Uruchomiliśmy też kolejny kanał komunikacji, 

umożliwiając wszystkim zainteresowanym tematyką 

akredytacji szybki i  bezproblemowy kontakt z  PCA. 

Dzięki zastosowanym algorytmom złożone pytania tra-

fiają bezpośrednio do wyznaczonych osób, fachowców 

w danej dziedzinie, zapewniając maksymalne skrócenie 

czasu odpowiedzi i zawsze kompetentną odpowiedź. 

Zachęcamy wszystkich do  korzystania z  nowych 

– elektronicznych form kontaktu z PCA.

Nowe obszary

Akredytacja biobanków w odniesieniu do wymagań 

normy PN-EN ISO 20387:2021-01

W  odpowiedzi na  rosnące zainteresowanie akre-

dytacją w  zakresie biobankowania materiału biolo-

gicznego PCA rozszerzyło swoją działalność o  akre-

dytację biobanków w  odniesieniu do  wymagań normy  

PN-EN ISO 20387:2021-01 Biotechnologia – Bioban-

kowanie – Ogólne wymagania dotyczące biobankowania. 

Norma ta  określa ogólne wymagania dotyczące kom-

petencji, bezstronności i spójnego działania biobanków, 

w tym wymagania dotyczące kontroli jakości materiału 

biologicznego i związanych z nim danych, i zgodnie z po-

stanowieniami rezolucji Zgromadzenia Ogólnego EA 

oraz ILAC została wskazana jako norma akredytacyjna 

właściwa dla akredytacji biobanków. 

Norma zawiera również wymagania dotyczące 

przygotowania i  długoterminowego przechowywania 

próbek, identyfikowalności próbek czy specyficzne dla 

biobanku wymagania dotyczące procedur pobierania 

i  transportu próbek. Podobnie jak inne normy akredy-

tacyjne, PN-EN ISO 20387:2021-01 obejmuje zarówno 

system zarządzania, jak i  techniczne aspekty działania 

biobanków.

Strony zainteresowane korzystaniem z  mate-

riałów poddawanych procesom biobankowania 

oczekują wysokiej jakości i  spójności w  odniesieniu 

do  gromadzenia, transportu, przetwarzania, przecho-

wywania, zapewnienia jakości, identyfikowalności 
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i zarządzania danymi dotyczącymi dystrybucji tych mate-

riałów. Akredytacja na zgodność z wymaganiami normy  

PN-EN ISO 20387:2021-01 jest w tym kontekście jed-

noznacznym potwierdzeniem możliwości technicznych 

biobanku, dostarczonym przez obiektywną stronę trze-

cią – jednostkę akredytującą. 

Dzięki temu akredytacja zwiększa zaufanie do wyni-

ków pracy biobanku i zapewnia zainteresowane strony, 

że kluczowe wymogi są konsekwentnie spełniane, a tym 

samym zapewniona jest oczekiwana jakość procesu bio-

bankowania. Akredytowane przez PCA biobanki, ma-

jąc potwierdzone kompetencje do  realizacji procesów 

biobankowania, będą stosowały i  spełniały wymagania 

jednolitych standardów biobankowania materiału bio-

logicznego i tym samym będą w stanie dostarczać odpo-

wiedniej jakości materiał biologiczny do badań, rozwoju 

oraz celów naukowych.

Warunkiem ubiegania się biobanku o  akredytację 

jest spełnienie wymagań akredytacyjnych określonych 

w  programie akredytacji DABB-01, w  tym wymagań 

normy akredytacyjnej PN-EN ISO 20387:2021-01. 

Program akredytacji DABB-01 ustala ponadto zasady 

i  procesy oceny kompetencji biobanków w  akredytacji 

i nadzorze. 

Program DABB-01, zgodnie z  procedurami rozsze-

rzenia działalności akredytacyjnej PCA, przed publika-

cją był opiniowany wewnętrznie i  powszechnie (publi-

kacja na stronie PCA) oraz w wersji końcowej poddany 

głosowaniu przez Radę ds. Akredytacji. Zgłoszone uwa-

gi zostały przeanalizowane i  tam, gdzie to  było właści-

we, uwzględnione w finalnej wersji programu. 

Z  dniem opublikowania przez PCA Komunikatu  

nr 343, czyli od 7 maja 2021 r., biobanki mogą wniosko-

wać do PCA o akredytację działalności w zakresie bio-

bankowania materiału biologicznego, polegającej  m.in. 

na pozyskiwaniu i przechowywaniu określonego mate-

riału biologicznego, a także związanych z nim informacji 

i  danych. Wnioski należy składać na  formularzu FA-01 

dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl 

Autor: Kamila Skrzypczak-Zbiciak, 

Dział Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności

Program IFS Broker 

PCA rozszerzyło swoją 

działalność akredytacyjną 

o kolejny program z rodziny 

IFS – IFS Broker Standard 

dla audytowania zgodności 

usług Agencji Handlowych, Importerów i Pośredników w od-

niesieniu do jakości i bezpieczeństwa produktów, wydanie 3. 

(Komunikat nr 340 z 23 marca 2021 r.).

Warunkiem ubiegania się o  akredytację lub rozsze-

rzenie zakresu akredytacji w tym obszarze jest spełnie-

nie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 

oraz wymagań standardu IFS Broker z czerwca 2019 r. 

(w tym Doktryny IFS Broker z sierpnia 2020 r.) Akredy-

tacja realizowana jest w dwóch etapach: ocena na miej-

scu oraz obserwacja prowadzenia audytu przez personel 

jednostki certyfikującej wyroby w warunkach rzeczywi-

stych u klienta.

W  procesie nadzoru nad udzieloną akredytacją, 

zgodnie z  wymaganiami właściciela programu, ocena 
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na  miejscu realizowana jest corocznie. Podczas oceny 

próbkowaniu podlega co  najmniej 10  proc. personelu 

lub kompetencje dwóch osób w funkcji audytora – w za-

leżności od tego, która wartość jest większa, oraz co naj-

mniej dwa procesy lub dwa proc. procesów certyfikacji 

– w zależności od tego, która wartość jest większa. Ob-

serwacje realizowane są co dwa lata. Obserwacja audi-

tu IFS Broker prowadzonego zdalnie może być realizo-

wana przez PCA także w formie zdalnej. 

PCA prowadzi weryfikację ryzyk związanych z  re-

alizacją ocen poprzez typowanie do  obserwacji róż-

nych audytorów lub ocenę kompetencji różnych osób 

realizujących określone funkcje w procesie certyfikacji 

w różnych kategoriach produktów objętych programem 

IFS Broker. W  zależności od  obszarów geograficznych, 

w których akredytowana jednostka prowadzi działania 

w  zakresie programu IFS Broker, na podstawie  oceny 

ryzyka, PCA może realizować obserwację działalności 

jednostki certyfikującej poza granicami Polski w  każ-

dym cyklu akredytacji.

Akredytowany program IFS Broker oferuje szereg 

korzyści dla podmiotów objętych akredytowaną certy-

fikacją oraz dla ich klientów w  zakresie doskonalenia 

jakości produktów i usług, jakie są oferowane na rynku, 

budowania zaufania do  podmiotów funkcjonujących 

w  łańcuchu dostaw produktów spożywczych i  nie-

spożywczych, ułatwionej weryfikacji dostawców, czy 

zmniejszenia ryzyka związanego z  reklamacjami. Po-

nadto, zaangażowanie w  proces certyfikacji akredyto-

wanych, niezależnych jednostek certyfikujących wyro-

by, procesy i usługi umożliwia – w przypadku naruszenia 

przez nie wymagań – złożenie skargi do PCA.

Autor: Joanna Skrzypczak,  

Dział Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności

Zmiany wymagań i nowelizacje 
dokumentów 

DAVE-02 Akredytacja 

weryfikatorów środowiskowych 

EMAS w obszarze gospodarki odpadami 

Proces uzgadniania dokumentu DAVE-02 Akredy-

tacja weryfikatorów środowiskowych EMAS w  obszarze 

gospodarki odpadami zakończył się opublikowaniem 

jego trzeciego wydania (Komunikat nr 335 z  18 stycz-

nia 2021 r). Głównym obszarem zmian było dosto-

sowanie dokumentu do  aktualnego wydania normy  

PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02, szczególnie w aspekcie: 

• rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego z za-

kresem i skalą działalności prowadzonej przez we-

ryfikatora środowiskowego EMAS, lokalizacjami 

i personelem zaangażowanym do planowania ocen 

w procesach akredytacji i nadzoru,

• uszczegółowienia zasady prowadzenia ocen na miej-

scu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru,

• zastosowania różnych technik oceny przy próbko-

waniu kompetencji weryfikatora środowiskowego 

EMAS w procesach akredytacji i nadzoru w powiąza-

niu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną. 

 Znowelizowany dokument wszedł w  życie z  dniem 

13 marca 2021 r.

ILAC-P14:09/2020 ILAC Policy 

for Measurement Uncertainty in 

Calibration

We  wrześniu 2020  r. został opu-

blikowany przez International Laboratory Accredita-

tion Cooperation (ILAC) znowelizowany obowiązkowy 

dokument ILAC-P14:09/2020  ILAC Policy for Measure-

ment Uncertainty in Calibration. Postanowienia polityki 

ILAC-P14 są stosowane łącznie z wymaganiami normy 

ISO/IEC17025:2017 jako wymagania akredytacyjne 
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w  ocenie kompetencji laboratoriów wzorcujących, 

a  także w  ocenie kompetencji jednostek oceniających 

zgodność wykonujących wzorcowania na  potrzeby 

własnej akredytowanej działalności, tj. laboratoriów 

badawczych i  medycznych, jednostek inspekcyjnych, 

biobanków, producentów materiałów odniesienia oraz 

organizatorów badań biegłości. PCA rozpoczęło sto-

sowanie znowelizowanej polityki ILAC-P14:09/2020  

1 kwietnia 2021 r.

Wymagania akredytacyjne dla 

weryfikatorów GHG realizujących 

działania w obszarze regulowanym 

przepisami dyrektywy 2003/87/WE 

PCA uaktualniło Listę wymagań akredytacyjnych dla 

weryfikatorów GHG (Komunikat nr 336 z  26 stycznia 

2021 r. ) w związku z opublikowaniem obowiązujących 

od 1 stycznia 2021 r.:

• rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

2020/2084 z  14 grudnia 2020  r. w  sprawie zmia-

ny i  sprostowania rozporządzenia wykonawczego 

(UE) 2018/2067 w sprawie weryfikacji danych oraz 

akredytacji weryfikatorów na  podstawie dyrekty-

wy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

• rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

2020/2085 z  14 grudnia 2020  r. w  sprawie zmia-

ny i  sprostowania rozporządzenia wykonawczego 

(UE) 2018/2066 w sprawie monitorowania i rapor-

towania w  zakresie emisji gazów cieplarnianych 

na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady,

• rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

2019/1842 z 31 października 2019 r. ustanawiają-

cego zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE 

Parlamentu Europejskiego i  Rady w  odniesieniu 

do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przy-

działu bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu 

na zmiany w poziomie działalności. 

Weryfikatorzy GHG zostali zobligowani do  wdro-

żenia i stosowania w swojej działalności wymagań ww. 

przepisów.

Akredytacja jednostek 

certyfikujących systemy zarządzania 

w odniesieniu do wymagań 

programu FSSC 22000 wersja 5.1

W związku z opublikowaniem wersji 5.1 programu 

certyfikacji FSSC 22000 System bezpieczeństwa żyw-

ności, PCA określiło zasady okresu przejściowego dla 

wdrożenia wymagań nowej wersji programu – Komuni-

kat nr 338 z 15 marca 2021 r. Zgodnie z przyjętymi zało-

żeniami, do 1 kwietnia 2021 r. akredytowane jednostki 

certyfikujące w zakresie programu FSSC 22000 powin-

ny potwierdzić swoje kompetencje do  prowadzenia 

certyfikacji systemu zarządzania w odniesieniu do wy-

magań wersji 5.1 programu FSSC 22000, a do 31 marca 

2022 r. jednostki powinny potwierdzić zgodność certy-

fikowanych systemów zarządzania z wymaganiami wer-

sji 5.1 programu FSSC 22000 w ramach sprawowanego 

nadzoru nad udzielonymi certyfikacjami.

Akredytacja jednostek 

certyfikujących w zakresie 

programu IFS FOOD Standard 

Od  1 lipca 2021  r. obowiązuje 

nowe, 7. wydanie programu certyfikacji IFS FOOD Stan-

dard for assessing product and process compliance in re-

lations to  food safety and quality wraz z  IFS Food Doctri-

ne. Akredytowane jednostki certyfikujące produkty 

spożywcze w  zakresie wydania 6.1 IFS Food  Standard 

do  audytowania jakości oraz bezpieczeństwa produktów 

spożywczych  mogą składać wnioski o  uaktualnienie za-

kresu akredytacji. Wnioski będą procedowane w trybie 

przeglądu dokumentacji lub łącznie z  planową oceną 

w nadzorze. Szczegóły na naszej stronie w Komunikacie 

nr 339 z 22 marca 2021 r.
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Najważniejsze pytanie, które sobie dziś zadajemy, 

mając na myśli obszar działań komunikacyjnych, brzmi: 

jak na różnych poziomach pomóc społeczeństwu otrzą-

snąć się z traumy, którą zostawia po sobie koronawirus, 

i  jak odbudować zaufanie konsumentów do  mechani-

zmów globalnej ekonomii, chociażby – do przerwanych 

w  czasie pandemii łańcuchów dostaw. Ogromną rolę 

będzie tu miała do odegrania właśnie akredytacja jako 

najbardziej skuteczny, obiektywny sposób weryfikacji 

kompetencji wszystkich podmiotów uczestniczących 

w ocenie zgodności. 

Pandemia pokazała, że w nowej rzeczywistości trze-

ba być naprawdę elastycznym i błyskawicznie reagować 

na potrzeby otoczenia. Przekonaliśmy się też, jak ważna 

dla planowania strategicznego w  firmie jest komuni-

kacja kryzysowa i  jak wiele zależy od dobrego przygo-

towania – bo  kryzysy zdarzały się i  będą się zdarzać. 

Z „lekcji” koronawirusa wynika jeszcze i to, że w działa-

niach komunikacyjnych bardzo ważna jest współpraca – 

łącząc siły, tworząc spójne strategie i zapraszając do ich 

realizacji inne podmioty, mamy szansę dotrzeć do  sze-

rokiego grona odbiorców. 

Strona internetowa i media społecznościowe

Dyskusja o  potrzebie ściślejszej współpracy i  koor-

dynacji działań promujących akredytację była ważnym 

punktem spotkania EA CPC – Komitetu ds. Komunikacji 

European co-operation for Accreditation (24-25 marca) 

i warsztatów grupy roboczej ds. komunikacji IAF/ILAC. 

Doświadczenia, którymi mogliśmy się wymienić w cza-

sie tych spotkań, organizowanych – oczywiście – w for-

mule zdalnej, stanowią źródło cennej wiedzy i praktycz-

nych rozwiązań.

Stosując się  m.in. do  tych wytycznych, duży na-

cisk kładziemy w  PCA na  komunikację w  kanałach cy-

frowych. Na  naszej stronie regularnie informujemy 

o  wszelkich zmianach w  obszarze akredytacji, zwięk-

szyliśmy częstość publikacji postów, udostępniamy 

dokumenty, filmy i  materiały informacyjne międzyna-

rodowych organizacji,  m.in. ISO, IAF, EA czy ILAC. Ak-

tywnie uczestniczymy też w  krajowych konsultacjach 

i wspieramy inicjatywy, które mają pomóc w odbudowie 

polskiej gospodarki po  koronakryzysie: Krajowy Plan 

Odbudowy, Biała Księga Rozwoju Przemysłu czy opra-

cowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technolo-

gii „Plan dla pracy i rozwoju”. 

Od początku tego roku jednym z  istotnych wątków 

komunikacyjnych jest nasz podwójny jubileusz: 20 lat 

działalności PCA i  30 lat funkcjonowania akredytacji 

w  Polsce. To  doskonała okazja nie tylko, żeby opowie-

dzieć o  historii, ale też edukować na  temat akredyta-

cji. W  związku z  jubileuszem przygotowaliśmy  m.in. 

Skuteczna komunikacja w czasach pandemii

Działania komunikacyjne

Minęło prawie półtora roku, odkąd z powodu COVID-19 radykalnie zmieniło się nasze życie 

i sposób funkcjonowania. Czas na wnioski, jak poradziliśmy sobie z koronakryzysem, ale też  

– jakie nowe wyzwania stawia przed nami rzeczywistość postpandemiczna.
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specjalne cykle tematyczne w  mediach społecznościo-

wych (#20latPCA), zakładkę na stronie, niebawem swo-

ją premierę będzie miał nowy film o  PCA. W  polskiej 

prasie branżowej i  na  łamach newslettera EA ukazały 

się jubileuszowe wywiady z  Dyrektor PCA Lucyną Ol-

borską. Jednym z ważniejszych wydarzeń była też pre-

miera w kwietniu br. pierwszego polskiego cyklu podca-

stów o akredytacji.

DGPtalk: 20 lat Polskiego Centrum Akredytacji 

Nowy, 5-odcinkowy cykl wywiadów popularyzu-

jących tematykę akredytacji powstał we  współpracy 

z ogólnopolskim tytułem – „Dziennikiem Gazetą Praw-

ną”, liderem w segmencie prasy i serwisów o tematyce 

prawno-gospodarczej. 

Naszym głównym celem jest dotarcie z  informacją 

o jubileuszu PCA, działalności, którą prowadzimy, a tak-

że roli i  korzyściach z  akredytacji, do  szerokiej grupy 

odbiorców. Jak wynika ze  statystyk, podcasty to  je-

den z najszybciej rozwijających się formatów. Co piąty 

polski internauta w wieku 19-49 lat deklaruje, że słucha 

podcastów, a to oznacza, że odbiorców tej formy komu-

nikacji można szacować na kilka milionów. 

W  kwietniu, maju i  czerwcu regularnie co  dwa ty-

godnie publikowaliśmy nowe odcinki cyklu „DGPtalk: 

20 lat Polskiego Centrum Akredytacji”. W  audycjach 

nasi eksperci w przystępny sposób wyjaśniają, na czym 

polega i  jak funkcjonuje akredytacja, opowiadają o ob-

szarach działalności PCA i na konkretnych przykładach 

pokazują, co  dzięki akredytacji zyskują producenci, 

przedsiębiorcy i konsumenci, czyli każdy z nas. 

W  pierwszym odcinku, zatytułowanym „PCA bez 

tajemnic”, Dyrektor PCA Lucyna Olborska mówi  m.in.  

o  roli akredytacji w  zapewnieniu bezpieczeństwa i  ja-

kości wyrobów: PCA potwierdza kompetencje jednostek, 

które następnie przeprowadzają czynności w  celu po-

twierdzenia, że wyroby spełniają określone standardy i  re-

gulacje krajowe, jak i  europejskie. Na  co  dzień konsument 

ma  do  czynienia z  wyrobem i  musi wiedzieć, że ten wyrób 

jest bezpieczny. (…) Znak CE np.  na  zabawce jest potwier-

dzeniem zgodności z wymaganiami, a dojście do tego znaku 

CE i oznakowanie nim zabawki przez producenta jest moż-

liwe dzięki systemowi, który zapewnia wiarygodność wyni-

ków, czyli: laboratorium akredytowane przez PCA wykonuje 

badania potwierdzające bezpieczeństwo danej zabawki.

W  drugim odcinku Joanna Skrzypczak, Koordyna-

tor w Dziale Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności, 

wyjaśnia, jak badania w akredytowanych laboratoriach 

i  akredytowana certyfikacja pomagają dbać o  jakość 

i  bezpieczeństwo żywności. O  akredytacji i  nowych 

technologiach w  trzecim odcinku opowiada Krzysztof 

Woźniak, Kierownik Działu Akredytacji Inspekcji, Cer-

tyfikacji Wyrobów i Osób. Tematem czwartego odcinka 

są badania diagnostyczne – rozmowa z Kamilą Skrzyp-

czak-Zbiciak, Koordynator w Dziale Akredytacji Badań 

i  Certyfikacji Żywności. W  ostatnim odcinku Tadeusz 

Matras, Kierownik Biura ds. Akredytacji, mówi  m.in. 
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o tym, jak akredytacja wspiera realizację celów zrówno-

ważonego rozwoju.

Wszystkie audycje dostępne są na naszej stronie in-

ternetowej, na stronie www.gazetaprawna.pl, w serwi-

sie Spotify, a także w mediach społecznościowych.

Współpraca z mediami branżowymi 

W  czasie pandemii popularność zyskała formuła 

zdalnego udziału w wydarzeniach i webinariach orga-

nizowanych przez media branżowe. Przedstawiciele 

PCA uczestniczyli w panelach dyskusyjnych w ramach 

Forum Laboratoryjnie.pl. Pierwsza, lutowa edycja po-

święcona była problematyce zapewnienia ważności 

wyników badań i wzorcowań, z kolei tematem spotka-

nia w kwietniu br. była spójność pomiarowa w działal-

ności laboratoryjnej.

W lutym br. na łamach kwartalnika „Laboratorium – 

Przegląd Ogólnopolski” ukazał się artykuł „Pobieranie 

próbek – element działalności laboratoryjnej” autorstwa 

Tadeusza Matrasa, kierownika Biura ds. Akredytacji. 

Aktualne wydanie normy ISO/IEC 17025:2017 pre-

zentuje nowe, w porównaniu z poprzednim wydaniem, po-

dejście do  pobierania próbek poddawanych badaniom lub 

wzorcowaniu – pisze T. Matras. Definicja „laboratorium” 

sformułowana w  normie wskazuje, że pobieranie próbek 

to jeden z elementów działalności, który może być wyłącz-

nym przedmiotem funkcjonowania laboratorium. Tym sa-

mym organizacje, które oferują usługi wyłącznie w zakresie 

pobierania próbek (realizowanego jako „stand-alone acti-

vity”) są „laboratoriami” w rozumieniu postanowień normy 

ISO/IEC 17025:2017, podobnie jak organizacje, które wy-

konują wzorcowania, pomiary czy też badania, w tym nie-

kiedy łącznie z pobieraniem próbek. 

W  najnowszym, czerwcowym numerze kwartalni-

ka „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski” ukazał się 

wywiad z  Dyrektor PCA Lucyną Olborską. Tematem 

rozmowy, oprócz jubileuszu PCA, były także wyzwania, 

jakie pandemia postawiła przed jednostkami akredytu-

jącymi. 

Po  pierwszym miesiącu, gdy oceny były wstrzymane, 

rozpoczęliśmy prowadzenie ocen w formie zdalnej – mówi 

L. Olborska. W  ten sposób zachowana została ciągłość 

działania, utrzymane mogły być akredytacje dla jednostek 

oceniających zgodność. (…) Z satysfakcją mogę powiedzieć, 

że utrzymaliśmy grupę wszystkich naszych klientów, pan-

demia nie spowodowała żadnej rezygnacji z  akredytacji. 

Myślę, że to także zasługa naszego elastycznego podejścia 

do klienta i stosowania różnych form pomocy, jak rozkłada-

nie opłat na raty czy przesuwanie terminów ocen. 

Wszystkie publikacje dostępne są na naszej stronie 

internetowej.

Autor: Agnieszka Kwiecień,  

Wydział Promocji i Wydawnictw

24



Działania komunikacyjne

Ewaluacja PCA w ramach EA MLA

Z przyjemnością informujemy, że z pozytywnym wynikiem zakończyła się w Polskim Centrum 

Akredytacji ewaluacja równorzędna przeprowadzona przez European co-operation for 

Accreditation. 

25

Wybrane aspekty współpracy  
międzynarodowej 

Na  mocy Wielostronnego Porozumienia EA  

(EA MLA), w ramach którego prowadzona była ta ewa-

luacja, sygnatariusze innych krajów uznają i  akceptują 

równoważność systemu akredytacji prowadzonego 

przez PCA, a  także wiarygodność wyników działań 

w obszarze oceny zgodności dostarczanych przez akre-

dytowane przez PCA jednostki oceniające zgodność. 

Dzięki temu osiągnięcie celu „raz akredytowany, akcep-

towany wszędzie” staje się realne. Międzynarodowe 

uznawanie wyników oceny zgodności ma  istotne zna-

czenie dla naszych klientów, gdyż ułatwia handel trans-

graniczny, jak również umożliwia wykazanie zgodności 

z  prawodawstwem europejskim w  odniesieniu do  wy-

robów i usług przyczyniających się do ochrony zdrowia, 

bezpieczeństwa i  środowiska. Pozytywny wynik tej 

ewaluacji umożliwia również PCA utrzymanie poro-

zumień o tym samym charakterze na poziomie świato-

wym, w ramach ILAC i IAF. 

Ewaluacja została przeprowadzona we  wszystkich 

obszarach działalności PCA w  odniesieniu do  spełnie-

nia przepisów rozporządzenia (WE) 765/2008, normy 

ISO/IEC 17011 oraz odpowiednich wymagań między-

narodowych organizacji ds. akredytacji EA, IAF, ILAC. 

W wyniku ewaluacji uzyskano dowody potwierdzające 

kompetencje PCA do utrzymania statusu sygnatariusza 

Wielostronnego Porozumienia EA w obszarach: labora-

toriów badawczych, laboratoriów medycznych, labora-

toriów wzorcujących, organizatorów badań biegłości, 
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jednostek certyfikujących wyroby, jednostek certyfiku-

jących systemy zarządzania, jednostek certyfikujących 

osoby, weryfikatorów rocznych raportów emisji gazów 

cieplarnianych (GHG) oraz jednostek inspekcyjnych. 

Każda kolejna ewaluacja w  PCA to  wyzwanie rów-

nież z  uwagi na  rozszerzający się zakres działalności 

PCA. W tym roku ubiegamy się o rozszerzenie zakresu 

EA MLA o  akredytację producentów materiałów od-

niesienia. Ponieważ procedura ewaluacji wymaga wy-

kazania się prowadzeniem działalności w praktyce, gdy 

w  maju 2017 roku Zgromadzenie Ogólne EA zatwier-

dziło uruchomienie EA MLA dla producentów mate-

riałów referencyjnych (EN ISO 17034), rozpoczęliśmy 

przygotowania do  prowadzenia działalności w  tym za-

kresie. W tym samym roku umożliwiliśmy polskim pod-

miotom uzyskanie akredytacji, a w 2018 r. udzieliliśmy 

pierwszej akredytacji w tym zakresie. Ewaluacja jest dla 

nas sprawdzianem, czy podjęte przez nas działania są 

prawidłowe. Tym bardziej miło nam poinformować, że 

zespół ewaluatorów rekomenduje przyznanie PCA sta-

tusu sygnatariusza w  obszarze akredytacji producen-

tów materiałów odniesienia. Oczywiście, na ostateczną 

decyzję EA MAC (Multilateral Agreement Council) mu-

simy poczekać, aż wszystkie etapy procesu ewaluacji 

zostaną zakończone. 

Tegoroczna ewaluacja została przeprowadzona 

przez 13-osobowy zespół. Wszyscy jego członkowie 

są stałymi pracownikami jednostek akredytujących 

z  innych krajów i  – oprócz spełnienia wymagań kom-

petencyjnych ustalonych przez EA – przede wszystkim 

specjalistami w  zakresie, który oceniają. Ewaluacja 

PCA wstępnie planowana była na  maj 2020  r., jed-

nak ze  względu na  pandemię COVID-19 oraz zgodnie 

ze  szczegółowymi postanowieniami opracowanymi 

przez EA-MAC została przesunięta i  przeprowadzona 

w dniach 1–5 marca 2021 r. w formie zdalnej.

Ewaluatorzy dokonali przed ewaluacją przeglądu 

dokumentacji PCA, a  w  trakcie wywiadów z  persone-

lem, poprzez analizę zapisów weryfikowali nasze działa-

nia. Poziom zadawanych pytań w kontekście wymagań 

akredytacyjnych oraz polityk i procedur PCA wymagał 

głębokiej wiedzy i przygotowania ze strony każdej oso-

by, która udzielała wyjaśnień – zarówno w odniesieniu 

do kluczowych procesów, jak i procesów wspierających 

(takich jak np. zarządzanie personelem).

Ponadto ewaluatorzy obserwowali zdalnie ocenę 

na  miejscu prowadzoną przez PCA w  dwóch akredyto-

wanych jednostkach oceniających zgodność: producen-

ta materiałów odniesienia i  organizatora badań biegło-

ści. Dziękujemy Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 

w Warszawie i Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytuto-

wi Metali Nieżelaznych za udział w tym przedsięwzięciu. 

Dzięki pozytywnemu wynikowi przeprowadzonej 

ewaluacji nasi klienci, przedstawiciele przemysłu i  biz-

nesu, a  także inne zainteresowane strony mogą nadal 

korzystać z ułatwień, jakie dają porozumienia o wzajem-

nym uznawaniu akredytacji i wyników oceny zgodności.

 

Autor: Małgorzata Tworek,  

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
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23 marca 2021  r. odbyło się posiedzenie Komite-

tu EA ds. Inspekcji (EA IC). Z  uwagi na  sytuację epide-

miologiczną zostało ono zorganizowane po raz kolejny 

w  formie zdalnej. Poza przeglądem aktualności wyma-

gań akredytacyjnych i dokumentów właściwych dla ob-

szaru inspekcji, uczestnicy wymienili się doświadczenia-

mi z  prowadzonych przez jednostki akredytujące ocen 

w formie zdalnej. 

Po przeszło roku od wdrożenia niezbędnych rozwią-

zań w  zakresie technologii komunikacyjno-informacyj-

nych (ICT) przyszedł czas na  pierwsze podsumowania. 

W wielu przypadkach potwierdzono skuteczność prze-

prowadzanych w  ten sposób ocen, zauważono jednak, 

że niektóre obszary kompetencyjne, obarczone różny-

mi uwarunkowaniami działań inspekcyjnych (organi-

zacyjne, prawne, techniczne, personalne) są niezwykle 

trudne do  miarodajnej weryfikacji przy wykorzystaniu 

ICT i wymagają dalszej analizy. 

Przedmiotem dyskusji był także dokument EA–5/02 

EA Guidance on the Application of ISO/IEC 17020 in Pe-

riodic Inspection of the Roadworthiness of Motor Vehicles 

and their Trailers dotyczący okresowej kontroli stacji 

pojazdów. Jest to  dokument nieobowiązkowy, jednak 

proponowany do  stosowania w  akredytacji jednostek 

inspekcyjnych. Dokument jest dostępny na  stronie in-

ternetowej EA. 

Dużym zainteresowaniem uczestników posiedzenia 

cieszył się również temat akredytacji w obszarze ”crime 

scene investigation”. W ramach programu AFORE trwa-

ją prace nad szczegółowym zdefiniowaniem tego obsza-

ru pod kątem wykorzystania w akredytacji zarówno la-

boratoriów badawczych, jak i jednostek inspekcyjnych. 

Dodatkowo omawiano perspektywy programu ETV 

(Environmental Technology Verification) oraz wyniki 

warsztatów zorganizowanych przez EA we współpracy 

z ERA (Europejska Agencja Kolejowa) pt. ”EA workshop 

on the accreditation of conformity assessment bodies 

in the regulated railway sector”, gdzie tematami prze-

wodnimi była akredytacja jednostek inspekcyjnych 

w działalności objętej rozporządzeniem wykonawczym 

Komisji (UE) nr 402/2013 z 30 kwietnia 2013 r. w spra-

wie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie 

wyceny i oceny ryzyka (CSM), jak również akredytacja 

jednostek notyfikowanych.

22 kwietnia br. odbyło się zdalne posiedzenie Ko-

mitetu ds. Inspekcji ILAC (ILAC IC). Głównym tematem 

spotkania była interpretacja wybranych wymagań za-

wartych w normie odniesienia właściwej dla akredytacji 

i  działalności jednostek inspekcyjnych, tj. PN-EN ISO/

IEC 17020:2012. Do  głosowania nad rozstrzygnięcia-

mi zgłaszanych przez uczestników problemów wyko-

rzystano platformę komunikacji online – niezwykle 

skuteczne narzędzie pozyskiwania informacji zwrotnej 

od  przedstawicieli jednostek akredytujących z  całego 

świata. Efekty prac Komitetu będą wkrótce widoczne 

na  stronie internetowej ILAC, w  zakładce Inspection 

FAQs.

Autor: Marek Wilgos,  

Dział Akredytacji Inspekcji, Certyfikacji Wyrobów i Osób

Wybrane aspekty współpracy międzynarodowej

Spotkania EA i ILAC w obszarze inspekcji
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Decyzją członków IAF (International Accredita-

tion Forum Inc.) program certyfikacji systemów zarzą-

dzania bezpieczeństwem żywności (Food Safety Sys-

tem Certification 22000), zgłoszony przez Fundację  

FSSC 22000, został zatwierdzony jako podzakres wie-

lostronnego porozumienia IAF MLA. Umowę potwier-

dzającą włączenie FSSC 22000 do  IAF MLA podpisali 

12 marca 2021  r. Xiao Jianhua, przewodniczący IAF, 

i Aldin Hilbrands, dyrektor generalny FSSC 22000. 

FSSC 22000 określa wymagania dotyczące audytu 

i  certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem 

żywności (FSMS) lub FSMS i systemów zarządzania ja-

kością (QMS) dla organizacji uczestniczących w  łańcu-

chu dostaw żywności. Program oparty jest na normach 

ISO/IEC 17021-1 i ISO/TS 22003 i określa wymagania 

dla niezależnej, uznanej przez stronę trzecią, certyfika-

cji systemu zarządzania w  zakresie hodowli zwierząt, 

wytwarzania żywności, pasz, produktów biochemicz-

nych i opakowań (materiałów), transportu i przechowy-

wania, jak również określa wymagania dla organizacji 

zajmujących się cateringiem i  handlem detalicznym/

hurtowym. Od  2010 roku FSSC 22000 jest uznawany 

przez Global Food Safety Initiative (GFSI).

Jednostki certyfikujące działające zgodnie z  wer-

sją 5. lub wyższą programu FSSC 22000 powinny być 

akredytowane przez jednostkę akredytującą uznaną 

w ramach porozumienia IAF MLA dla zakresu certyfi-

kacji systemów zarządzania. Daje to pewność, że jed-

nostka certyfikująca jest godna zaufania, a uzyskiwane 

przez nią wyniki są wiarygodne, spójne i  obiektywne. 

Rozszerzenie IAF MLA o FSSC 22000
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Konsekwencją włączenia programu 

certyfikacji systemów zarządzania bez-

pieczeństwem żywności do  IAF MLA 

będzie uznanie EA jako regionu i rozsze-

rzenie zakresu EA MLA o FSSC 22000. 

Wraz z uznaniem EA, zakresy krajowych 

jednostek akredytujących, a więc i PCA, 

zostaną zatwierdzone także na  pozio-

mie IAF. To  oznacza, że zakres porozu-

mienia IAF MLA, który obejmuje PCA, 

zostanie rozszerzony o  obszar FSSC 

22000. Dzięki temu certyfikaty wyda-

wane przez akredytowane przez PCA 

jednostki certyfikujące systemy zarzą-

dzania bezpieczeństwem żywności uzy-

skają status równoważnych i wiarygod-

nych zarówno na poziomie europejskim, 

jak i światowym. 

Pełna lista sygnatariuszy porozumienia wraz z ich 
zakresami dostępna jest na  stronie internetowej 
IAF.

Włączenie programu FSSC 22000 do  IAF MLA ozna-

cza, że sygnatariusze IAF MLA uznani w ramach pod- 

zakresu FSSC 22000 będą uznawać za  równoważ-

ne certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące 

akredytowane przez wszystkich pozostałych sygnata-

riuszy tego podzakresu. Aktualny status IAF MLA jest 

opublikowany na stronie IAF.

Jednym z  celów, jakie wyznaczono IAF, jest ochrona 

konsumentów,  m.in. przed szkodliwą dla zdrowia żywno-

ścią. Jest to możliwe dzięki stosowaniu zharmonizowanych 

zasad i  norm oraz ułatwieniom w  handlu produktami wy-

twarzanymi przez organizacje certyfikowane przez akredy-

towane jednostki certyfikujące – powiedział Xiao Jianhua, 

przewodniczący IAF. Akredytacja stanowi dodatkowe za-

bezpieczenie w łańcuchu dostaw żywności, wspiera konsu-

mentów w dostępie do bezpiecznej żywności, umożliwiając 

w ten sposób realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy zaszczyceni włączeniem programu FSSC 

22000 do Wielostronnego Porozumienia IAF MLA – stwier-

dził Aldin Hilbrands, Dyrektor Generalny Fundacji FSSC 

22000. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności wyma-

ga międzynarodowej współpracy, a  MLA daje możliwość 

współdziałania w tym zakresie, szczególnie że akredytacja 

jest kluczowym elementem wspierającym osiągnięcie zrów-

noważonego rozwoju. Zaufanie do  branży dóbr konsump-

cyjnych jest tym, co napędza FSSC do działania, a uzyskane 

poparcie wspiera nas w tej misji.

Źródło: IAF News
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Współpraca w dziedzinie akredytacji jednostek oce-

niających zgodność była jednym z  tematów dyskusji 

podczas VII posiedzenia Polsko–Uzbekistańskiej Mię-

dzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, 

które odbyło się w  formie wideokonferencji 14 kwiet-

nia br. Na  spotkaniu omówiono  m.in. stan i  perspekty-

wy wymiany handlowej i  inwestycyjnej między Polską 

i Uzbekistanem, współpracę w dziedzinie małej i śred-

niej przedsiębiorczości, rozwoju start-upów, turystyki, 

rolnictwa czy edukacji. Posiedzeniu przewodniczyli: 

ze  strony polskiej – Podsekretarz Stanu w  Minister-

stwie Rozwoju, Pracy i  Technologii Robert Tomanek, 

natomiast ze strony Uzbekistanu – Wiceminister Inwe-

stycji i Handlu Zagranicznego Badriddin Abidov. 

Zacieśnienie współpracy w  dziedzinie akredytacji 

i systemu oceny zgodności było możliwie dzięki nawią-

zaniu przez PCA kontaktów bilateralnych z  jednostką 

akredytującą z Uzbekistanu (The Center for Accredita-

tion O’ZAKK). W odpowiedzi na zapotrzebowanie, jakie 

zgłosiła strona uzbecka, PCA zadeklarowało wsparcie 

O’ZAKK w  przygotowaniu do  przyznawania akredyta-

cji jednostkom oceniającym zgodność na terenie Uzbe-

kistanu. Ostatecznie, 27 kwietnia br. podpisane zostało 

porozumienie o współpracy między PCA i O’ZAKK w za-

kresie wymiany informacji i  doświadczeń, wdrażania 

międzynarodowych norm i  wytycznych oraz udziału 

w szkoleniach, konferencjach i warsztatach organizowa-

nych dla audytorów i ekspertów prowadzących procesy 

akredytacji i nadzoru jednostek oceniających zgodność.

Współpraca międzynarodowa i  umowy bilateralne 

są bardzo istotnym aspektem działalności PCA, przy-

czyniają się bowiem do  likwidowania technicznych ba-

rier w  handlu i  ułatwiają polskim przedsiębiorcom do-

stęp do rynków eksportowych na całym świecie. 

Podpisanie porozumienia z Uzbekistanem
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Zgodnie z EA Strategy 2025, w celu ułatwienia iden-

tyfikacji sygnatariuszy wielostronnego porozumienia 

EA Multilateral Agreement (EA MLA) i akredytowanych 

przez nich jednostek oceniających zgodność, opracowa-

no znak EA MLA. Został on zatwierdzony w listopadzie 

2019  r. przez członków Zgromadzenia Ogólnego EA. 

Konsekwencją tej decyzji było zgłoszenie go do  for-

malnej rejestracji jako wspólnego znaku w  ramach UE, 

a  następnie – w  oparciu na  porozumieniu madryckim 

– do rejestracji na poziomie międzynarodowym. Ponie-

waż w  procesie rejestracji niezbędne jest przedstawie-

nie zasad używania znaku, Komitet EA ds. Harmoniza-

cji Horyzontalnej (EA HHC) znowelizował dokument  

EA-3/01: Zasady EA dotyczące stosowania symboli akre-

dytacji, logo, powołania się na  akredytację i  odniesienia 

do statusu sygnatariusza EA MLA – Załącznik nr 1: Zasady 

dotyczące stosowania znaku EA MLA. Zasady, które zo-

stały zatwierdzone przez członków EA w  październiku 

2020  r., wejdą w  życie po  formalnym zarejestrowaniu 

znaku, przypuszczalnie w  połowie tego roku. Stosowa-

nie znaku EA MLA pozostanie dobrowolne dla jedno-

stek akredytujących – sygnatariuszy EA MLA – które 

będą uprawnione do  jego stosowania w  połączeniu 

ze  swoim logo. Jednostki oceniające zgodność akredy-

towane przez sygnatariuszy EA MLA będą miały prawo 

do  używania znaku w  połączeniu z  symbolem akredy-

tacji. Podstawową zasadą jest, że może on być używany 

tylko w  kraju, w  którym został prawidłowo zarejestro-

wany. Znak zostanie zarejestrowany we wszystkich kra-

jach sygnatariuszy EA MLA/BLA.

Źródło: EA e-News

Zasady dotyczące stosowania symboli 

akredytacji PCA zostały przedstawione 

w dokumencie DA-02, który określa wa-

runki, na  jakich akredytowane jednostki 

oceniające zgodność powinny powoły-

wać się na akredytację PCA oraz na status 

PCA jako sygnatariusza wielostronnych 

porozumień (EA MLA, IAF MLA, ILAC 

MRA). PCA udostępnia symbole akredy-

towanym podmiotom dla wykazania sta-

tusu posiadanej akredytacji. PCA jako sy-

gnatariusz wielostronnych porozumień 

dostosuje swoje wymagania w  tym za-

kresie zaraz po  formalnym zakończeniu 

procesu rejestracji i udostępnieniu przez 

EA nowego znaku do stosowania. 

Nowy znak EA MLA



Działalność szkoleniowa

 

Obostrzenia związane z pandemią 
spowodowały, że cieszące się tradycyjnie 
dużą popularnością szkolenia otwarte PCA 
nt. szeroko rozumianego systemu akredytacji 
zostały przekształcone w formę szkoleń 
on-line. Do chwili obecnej w taki sposób 
przeprowadziliśmy kilkanaście szkoleń. 

W ostatnim półroczu odbyły się cztery:

• PD-1 Kompetencje laboratorium w rozumieniu wyma-

gań ISO/IEC 17025:2018-02 (dwa terminy)

• PD-2 Audyt wewnętrzny w laboratorium

• PD-6 System zarządzania w  jednostce certyfikującej 

wyroby wg normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03

• PD-15 Metrologia – nadzorowanie wyposażenia po-

miarowego w laboratoriach

Szkolenia otwarte w  trybie on-line prowadzone są 

z  wykorzystaniem platformy Cisco Webex. Frekwen-

cja jest wysoka, a opinie uczestników na temat szkoleń 

– bardzo pozytywne. W  przypadku łagodzenia ograni-

czeń sanitarnych, PCA na  bieżąco będzie podejmować 

decyzje o zmianach formy szkoleń na hybrydowe (część 

uczestników brałaby udział w  szkoleniu stacjonarnie, 

część osób zdalnie) lub na w pełni stacjonarne.

W  drugiej połowie 2021  roku PCA zaplanowało 

następujące szkolenia w  formie on-line (z  możliwością 

zmiany ich formy):

• PD-1 Kompetencje laboratorium w rozumieniu wy-

magań ISO/IEC 17025:2018-02

• PD-2 Audyt wewnętrzny w laboratorium

• PD-3 Droga do akredytacji PCA. Podstawowe ele-

menty oceny. Procedura akredytacji

• PD-5 Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 

17020:2012 z elementami audytu wewnętrznego

• PD-7 Szkolenie dla audytorów PCA prowadzących 

ocenę wg normy PN-EN ISO/IEC 17025

• PD-9 Szkolenie dla audytorów wiodących PCA

• PD-10 System zarządzania w  jednostce certyfiku-

jącej osoby wg normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012

• PD-11 System zarządzania w jednostce certyfikują-

cej systemy zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 

17021-1:2015-09

• PD-15 Metrologia – nadzorowanie wyposażenia 

pomiarowego w laboratoriach

Zapraszamy! 

Pełna lista szkoleń dostępna jest na stronie: 

www.pca.gov.pl
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Szkolenia otwarte w formie on-line



Akredytacja w liczbach

Zgodnie ze stanem na 17 maja 2021 r. 

zarejestrowanych było 

cofnięto  14 akredytacji  

zawieszono  14 akredytacji

1642   

 akredytowanych jednostek  

oceniających zgodność

25
 nowych akredytacji w tym:  

19 dla laboratoriów badawczych,  

2 dla laboratoriów wzorcujących,  

2 dla organizatorów badań biegłości,

1 dla jednostki certyfikującej wyroby,

1 dla jednostki certyfikującej osoby.

Pełna lista akredytowanych podmiotów wraz z zakresami akredytacji 

dostępna jest na stronie www.pca.gov.pl

W okresie od 1 stycznia do 17 maja 2021 r.  

udzielono
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Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą, upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie Ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 514). Polskie Centrum Akredytacji posiada status państwowej 
osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 




