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PCA 
wydarzenia, opinie, perspektywy

Na fl adze i herbie Berlina widnieje czarny niedźwiedź, po polsku zwa-
ny zdrobniale misiem, który z kolei najczęściej wywołuje skojarzenia 
z tytułem kultowego fi lmu Stanisława Barei. Misia, którego widać 
na zdjęciu, otrzymał z rąk szefa niemieckiej jednostki akredytującej 
DAkkS, Thomasa Facklama – organizatora majowego (25-26.05. br.) 
Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Akredytacji (European co-opera-
tion for Accreditation General Assembly) – dyrektor Polskiego Centrum 
Akredytacji, dr inż. Eugeniusz W. Roguski. Jest to kontynuacja „nowej, 
świeckiej tradycji” w EA, przekazywania podarunku – symbolizującego 
ducha Europejskiej Akredytacji – organizatorowi kolejnego zgromadze-
nia. W ramach przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej, to właśnie 
PCA będzie gospodarzem listopadowego (23-24.11.br.) Zgromadzenia 
Ogólnego EA, w Warszawie. Co otrzyma od nas organizator następnego 
spotkania? O tym przeczytają Państwo w kolejnym numerze PCA Info.
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SPIS TREŚCI

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfi kujących, kontrolujących, laboratoriów 
badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfi kacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o syste-
mie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późniejszymi zmianami). Polskie Centrum Akredytacji posiada status państwowej 
osoby prawnej i jest nadzorowane przez Ministra Gospodarki.



2

03
1 / 2 0 1 1

Pierwsza połowa tego roku, 
zgodnie z oczekiwaniami, była 
niezwykle intensywna. Wszyst-
kie zaplanowane punkty z har-
monogramu naszej działalności 
zostały pomyślnie zrealizowane. 
Wymienię najważniejsze.

13-ta edycja Targów EuroLab 
(9-11 marca 2011), które PCA 
od ośmiu lat wspiera w ich mery-
torycznym przygotowaniu, była 
tak samo udana – a  nawet 
bardziej – niż ubiegłoroczna. 

Organizatorzy mieli rekordową liczbę – 179 wystawców, 
natomiast Polskie Centrum Akredytacji – rekordową fre-
kwencję (ponad 500 słuchaczy!) na seminarium: „Obszary 
regulowane prawnie w akredytacji laboratoriów i wymaga-
nia techniczne”, podczas pierwszego dnia Targów oraz naj-
większą ilość osób odwiedzających nasze stoisko fi rmowe.

W   maju byliśmy gospodarzem posiedzenia, działającej 
w ramach Komitetu Laboratoryjnego EA, Grupy Roboczej 
ds. Porównań Międzylaboratoryjnych w zakresie Wzorco-
wań (EA LC WG ILC calibration), w którym uczestniczyli 
przedstawiciele jednostek akredytujących z 18 państw euro-
pejskich. Kilku z nich, m.in. z Francji i Austrii, skorzystało 
z naszego zaproszenia i wzięło udział w spotkaniu z przed-
stawicielami laboratoriów wzorcujących akredytowanych 
przez PCA, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami z działal-
ności w swoich krajach.

Doczekaliśmy się również szczęśliwego zakończenia prac 
parlamentarnych nad nowelizacją ustawy o systemie oce-
ny zgodności, o której obszernie pisaliśmy w poprzednim 
numerze „PCA Info”. W Dzienniku Ustaw z 18 maja 2011 
roku, opublikowano tekst Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. 
o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektó-
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rych innych ustaw (Dz.U. Nr 102, poz.586). Ustawa wpro-
wadza zmiany w systemie funkcjonowania oraz działalności 
akredytacyjnej PCA. Zapraszam na naszą stronę interne-
tową (www.pca.gov.pl), gdzie znajduje się jej pełny tekst.

Obchody Światowego Dnia Akredytacji (9 czerwca), połą-
czyliśmy z  jubileuszem 10-lecia działalności PCA. Dzięki 
przychylności kierownictwa mediów publicznych: Telewizji 
Polskiej oraz Programu 1 Polskiego Radia, które zapraszały 
naszych ekspertów i nadały relacje z uroczystości, mieli-
śmy wyjątkową możliwość popularyzacji wiedzy o systemie 
oceny zgodności i działalności PCA oraz jednostek ocenia-
jących zgodność, wśród bardzo szerokiego kręgu widzów 
i słuchaczy. Patronatem medialnym TVP i radiowej „Je-
dynki” objęte będzie również General Assembly European 
co-operation for Accreditation (Warszawa, 22-24 listopa-
da), którego gospodarzem – w ramach prezydencji Polski 
w Unii Europejskiej – jest Polskie Centrum Akredytacji. Ale 
o tym wydarzeniu, które będzie jakby zwieńczeniem nasze-
go jubileuszowego roku, przeczytają Państwo w następnym 
wydaniu „PCA Info”. 

Za niezwykle ważny należy uznać fakt dokonania kilkuset 
rozszerzeń zakresów akredytacji oraz udzielenia 35 nowych 
akredytacji, w okresie od stycznia do końca maja 2011 r. 
Nabiera on właściwego wymiaru, gdy przeanalizujemy go 
w kontekście poważnych problemów ekonomicznych – szcze-
gólnie w sferze fi nansów publicznych.

Tragiczne wydarzenia z końca maja w Niemczech i innych 
krajach europejskich, dotyczące przypadków śmierci i hospi-
talizacji spowodowanych bakterią Escherichia coli, stawiają 
w szczególnym świetle rolę akredytowanych laboratoriów 
badających żywność. Niestety, jak zwykle, musi dojść do 
tragedii, abyśmy uświadomili sobie ogrom ryzyka i zdali 
sprawę wręcz z niezbędności skutecznej kontroli żywności 
dostępnej na rynku.
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ŚWIATOWY DZIEŃ AKREDYTACJI I 10-LECIE PCA

Telewizja Polska S.A. oraz Program Pierwszy Polskiego Radia ob-
jęły patronatem medialnym obchody Światowego Dnia Akredyta-
cji, połączone w tym roku z uroczystościami dziesięciolecia PCA. 

W porannym programie TVP 1 „Kawa czy herbata?”, w rozmo-
wie z panią Lucyną Olborską, zastępcą dyrektora PCA, oprócz 
tematów rocznicowych, nie zabrakło odniesień do kwestii bez-
pieczeństwa żywności, w kontekście epidemii spowodowanej 
bakterią Escherichia coli. 

Gościem „Sygnałów Dnia” w radiowej „Jedynce”, o 8.15, był 
dyr. E. W. Roguski. Wywiad transmitowano równocześnie na 
antenie TVP HD. 

Zapisy DVD tych programów są dostępne na stronach interne-
towych TVP i Polskiego Radia. Wkrótce będą zamieszczone na 
stronie PCA.

Ofi cjalne uroczystości zgromadziły w  warszawskim Teatrze 
Capitol ponad 200 osób: obecnych i byłych pracowników PCA, 
auditorów oraz gości, reprezentujących instytucje związane z sys-
temem oceny zgodności, m.in. główne inspekcje: sanitarną, ochro-
ny środowiska, weterynaryjną oraz jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
Polski Komitet Normalizacyjny i Główny Urząd Miar.

Gościem honorowym był Waldemar Pawlak, wiceprezes Rady Mi-
nistrów, minister gospodarki. W swoim przemówieniu W. Pawlak 
porównał PCA do notariusza, który cieszy się pełnym zaufaniem 
społecznym i daje gwarancje wiarygodności. Na koniec złożył 
życzenia dalszych sukcesów w tak bardzo potrzebnej i odpowie-
dzialnej pracy. 

Wicepremier Waldemar Pawlak otrzymał z rąk dyr. E.W. Rogu-
skiego specjalną statuetkę, wykonaną dla upamiętnienia 10-lecia 
działalności PCA. Statuetkami wyróżniono również dziesięciu 
auditorów: Ryszardę Chachulską, Marka Dobeckiego, Teresę 
Lachowicz-Balcer, Janusza Saka, Zbigniewa Smoczyńskiego, 
Jolantę Szymańską, Marię Tabaczyńską, Andrzeja Wacha, Ro-
mana Witkowskiego i Halinę Wróblewską.

Trudne początki funkcjonowania Polskiego Centrum Akredyta-
cji przypomnieli w swych wystąpieniach: Karol Hauptmann – 
pierwszy dyrektor PCA (2001-2008) oraz Wojciech Henrykowski 
– przewodniczący (w trzech kadencjach) Rady ds. Akredytacji.

Z kolei pani Lucyna Olborska, zastępca dyrektora PCA, omówiła 
trzy fi lary, na których opiera się funkcjonowanie Polskiego Cen-
trum Akredytacji. Określają je trzy daty:1 stycznia 2001 roku – 
wejście w życie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności, na 
mocy których PCA rozpoczęło działalność, następnie 24 listopada 

2004 r. – podczas Zgromadzenia Ogólnego EA (European co-
-operation for Accreditation) w Zagrzebiu, PCA podpisało umowę 
o wzajemnym uznawaniu – EA Multilateral Agreement. Trzecią 
ważną datą był rok 2008, w którym ukazało się Rozporządzenie 
WE 765/2008 (obowiązujące od 2010 r.) ustanawiające ramy 
prawne dla usług akredytacyjnych świadczonych w Europie.

O tym, że w zjednoczonej Europie Polskie Centrum Akredytacji 
doskonale daje sobie radę i obecnie plasuje się w ścisłej czołówce 
wśród jednostek akredytujących z krajów UE – mówił dyr. E.W. 
Roguski. Podkreślił przy tym, że o sukcesie zadecydowały zmia-
ny w systemie zarządzania oraz odpowiednie, pełne życzliwości 
relacje między starszymi i nowo zatrudnianymi pracownikami. 
Podziękował również za nadesłane gratulacje i życzenia z okazji 
jubileuszu PCA.

Wszyscy, którzy pracują w PCA od początku jego istnienia – słu-
żąc swym doświadczeniem oraz wiedzą młodszym (stażem) kole-
gom i koleżankom -zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi. 
Wszystkich, w porządku alfabetycznym, wymieniamy: Dorota 
Budny, Krystyna Cieślińska, Kazimiera Czerwińska, Zdzisław 
Erenc, Hanna Gałązka, Teresa Heythausen, Magdalena Kincel, 
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Adela Malta, Krystyna Misterska, Małgorzata Olczak-Wąsik, Te-
resa Parol, Anna Plewako, Sylwia Pokorska, Katarzyna Ptaszyń-
ska, Urszula Seweryn, Mirosław Szlenda, Sylwia Śmietanowska, 
Teresa Turek-Daruk, Małgorzata Tworek, Krystyna Urban, To-
masz Wontorski i Tomasz Żołyniak.

Ten dzień był najlepszą okazją, by przed tak wspaniałym audy-
torium odbył się premierowy pokaz 6-minutowego fi lmu promu-
jącego system oceny zgodności, wyprodukowanego przez fi rmę 
ROTOCO na zlecenie Polskiego Centrum Akredytacji. Fragmenty 
tego fi lmu już następnego dnia (10.06. br., o godz. 12.00) były 
wykorzystane w relacji telewizyjnych „Wiadomości”.

Po części ofi cjalnej, zebranych w Teatrze Capitol, w jeszcze lepszy 
nastrój wprowadziła świetna komedia Neila Simona pt. „Dziwna 
para”, w doborowej obsadzie aktorskiej, z Cezarym Żakiem na 
czele. Wielokrotnie ich grę nagradzano brawami przy otwartej 
kurtynie. 

Świąteczny wieczór zakończył koktajl.
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W  dniach 10 i  11 maja 2011 r. 
w Warszawie odbyło się posiedzenie 
Grupy Roboczej Komitetu Laborato-
ryjnego EA ds. Porównań Między-
laboratoryjnych we Wzorcowaniach 
(EA LC WG ILC calibration), które-
go gospodarzem było Polskie Cen-
trum Akredytacji. W spotkaniu tym 
wzięli udział przedstawiciele jedno-
stek akredytujących z 18 państw eu-
ropejskich: Austrii, Belgii, Bułgarii, 
Chorwacji, Czech, Danii, Finlandii, 
Francji, Grecji, Hiszpanii, Łotwy, 

Niemiec, Polski, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Włoch.

Zasadniczym celem spotkań Grupy Roboczej jest inicjowanie po-
równań międzylaboratoryjnych (regionalnych), których wyniki są 
brane pod uwagę w trakcie ewaluacji jednostek akredytujących 
będących sygnatariuszami porozumienia EA MLA (European co-
-operation for Accreditation Multilateral Agreement). Propozycje 
porównań opracowywane są w podgrupach, a następnie omawiane 
są na forum całej Grupy (np. rodzaj przyrządu pomiarowego, jego 
typ, zakresy i punkty pomiarowe, poziom wartości niepewności 
itp.). Po wspólnej akceptacji, dokument zawierający konkretną, 
szczegółową propozycję przekazywany jest do EA. W trakcie po-
siedzenia przygotowywane są kolejne tematy oraz wyznaczane są 
składy podgrup do przygotowania następnych propozycji porów-
nań. W ten sposób tworzone są plany 5-letnie, których realizacja 
jest nadzorowana. Przekazywane są także informacje dotyczące 
nowych dokumentów międzynarodowych, działań podejmowanych 
przez EA i ILAC, a także prac organizacji metrologicznych (EU-
RAMET).

W ramach Grupy zbierane są również dane dotyczące potencjal-
nych organizatorów badań biegłości (PT Providers). Zestawienie 
organizatorów z różnych państw przekazywane jest do Komitetu 
Laboratoryjnego (LC) EA, który zwraca się do tych organizato-
rów z zapytaniem o możliwość organizacji określonego badania 
biegłości. 

Najważniejsze punkty spotkania:
• omówienie realizacji ustaleń podjętych na poprzednim 

spotkaniu w Zagrzebiu, w listopadzie 2010 r., 
• weryfi kacja 5-letniego planu pracy oraz analiza stanu 

realizacji regionalnych porównań międzylaboratoryjnych 
organizowanych przez EA, 

• przedstawienie nowych propozycji regionalnych porównań 
międzylaboratoryjnych na kolejne lata. Zatwierdzenie do 
realizacji w latach 2011 i 2012 propozycji przygotowanych 
i przedyskutowanych przez Grupę Roboczą,

• propozycja wspierania potrzeb EA w obszarze porównań 

SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. PORÓWNAŃ MIĘDZYLABORATORYJNYCH WE 
WZORCOWANIACH DZIAŁAJĄCEJ W RAMACH KOMITETU LABORATORYJNEGO EA

Ryszard Malesa 
Kierownik Działu Akredytacji 
Laboratoriów Wzorcujących 

międzylaboratoryjnych przez porównania kluczowe 
organizowane przez EURAMET (istnieje koncepcja, by 
w przyszłości akredytowane laboratoria, które mają 
wartości CMC na bardzo małym poziomie, mogły także 
uczestniczyć w porównaniach kluczowych),

• omówienie zmian w zakresie akredytacji organizatorów 
badań biegłości, w związku z wprowadzeniem normy 
PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności – Ogólne 
wymagania dotyczące badania biegłości”, w miejsce 
dotychczas stosowanych dokumentów,

• informacja nt. współpracy z Grupą Roboczą EA ds. 
Porównań Międzylaboratoryjnych Laboratoriów 
Badawczych (EA WG ILC testing).
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W Galerii Porczyńskich (Muzeum im. 
Jana Pawła II) w Warszawie, Polskie 
Centrum Akredytacji zorganizowało 

12 maja 2011 r. spotkanie z przedstawicielami laboratoriów wzor-
cujących oraz z auditorami. 

Uczestników spotkania przywitał Ryszard Malesa, kierownik 
Działu Akredytacji Laboratoriów Wzorcujących. Wprowadzenie 
wygłosił dr inż. Eugeniusz W. Roguski, dyrektor PCA, a krótką 
informację na temat idei spotkania oraz prelegentów przedstawiła 
Lucyna Olborska, zastępca dyrektora PCA.

Pierwszy referat wygłosił Arnold Leitner – przedstawiciel au-
striackiej instytucji metrologicznej BEV, wieloletni przedstawiciel 
EURAMET, biorący udział w pracach Grupy Roboczej Komitetu 
Laboratoryjnego EA ds. Porównań Międzylaboratoryjnych we 
Wzorcowaniach (EA LC WG ILC calibration). W swoim wystą-
pieniu zaprezentował instytucję EURAMET, jej rolę w dziedzinie 
metrologii w Europie i na świecie, a także przedstawił sposób wspie-
rania działalności akredytowanych laboratoriów wzorcujących, po-
przez publikację opracowań metrologicznych, a w szczególności 
szacowania niepewności oraz procedur pomiarowych w zakresie 
wzorcowań (materiały te są dostępne na stronie internetowej 
www.euramet.org).

Drugim prelegentem był Gabriel Boisson, reprezentujący francu-
ską jednostkę akredytującą COFRAC, który omówił jej strukturę 
organizacyjną, sposób postępowania w procesach akredytacji i nad-
zoru oraz przedstawił liczbę i rodzaj podmiotów akredytowanych 
przez COFRAC.

Kolejne wystąpienie przedstawił Krzysztof Woźniak, kierownik 
Działu Akredytacji Jednostek Certyfi kujących i Inspekcyjnych PCA, 
który wygłosił referat pt.: Laboratoria wzorcujące w systemie oceny 
zgodności. Zwrócił on uwagę na znaczenie wzorcowań wykony-
wanych przez laboratoria wzorcujące na rzecz jednostek inspek-
cyjnych i certyfi kujących, na konieczność zapewnienia spójności 
pomiarowej w całym obszarze oceny zgodności oraz podobieństwo 
wymagań zawartych w różnych normach dotyczących nadzoru nad 
wyposażeniem pomiarowym.

Następnie Tadeusz Matras, kierownik Działu Akredytacji Labo-
ratoriów Badawczych PCA przedstawił prezentację pt.: Spójność 
pomiarowa i zapewnienie jakości wyników badań. Zawarł w niej 
m.in. propozycje współpracy między laboratoriami badawczymi 
i wzorcującymi (oprócz typowych zadań, jakimi są wzorcowania 
przyrządów pomiarowych, wykonywane w laboratoriach wzorcu-
jących, zlecane przez laboratoria badawcze, w celu zapewnienia 
spójności pomiarowej). Jednym z rodzajów współpracy mogłoby 
być organizowanie badań biegłości czy porównań międzylaborato-
ryjnych, w których wartości referencyjne mierzonych parametrów 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI LABORATORIÓW WZORCUJĄCYCH 

Ryszard Malesa 
Kierownik Działu Akredytacji 
Laboratoriów Wzorcujących 
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byłyby dostarczane przez określone laboratoria wzorcujące.

Referat specjalistyczny z zakresu metrologii w dziedzinie czasu 
i częstotliwości oraz specyfi ki porównań międzylaboratoryjnych 
w tym obszarze przedstawił Albin Czubla, kierownik Laboratorium 
Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar. Tytuł jego prezen-
tacji: Problematyka pomiarów czasu i częstotliwości oraz wybrane 
aspekty dotyczące porównań międzylaboratoryjnych.

W wystąpieniu zamykającym Ryszard Malesa przedstawił wybrane 
dane statystyczne dotyczące laboratoriów wzorcujących oraz ocen 
tych laboratoriów, realizowanych przez zespoły auditorów PCA. 
Z danych wynikają kierunki doskonalenia – zarówno dla auditorów, 

jak i dla laboratoriów. Przedstawił też obecne zadania realizowane 
w PCA dotyczące laboratoriów wzorcujących, a w szczególności 
prace nad nowelizacją polityki DA-05 i ich wpływ na zmianę wy-
magań zawartych w dokumencie DAP-04.

Po zakończeniu cyklu prelekcji kontynuowano wymianę informacji 
przy „stolikach ekspertów”, gdzie toczyły się indywidualne roz-
mowy przedstawicieli laboratoriów z auditorami techniczny-
mi i wiodącymi oraz z pracownikami Działu Akredytacji 
Laboratoriów Wzorcujących PCA.
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INFORMACJE ZE SPOTKANIA GRUPY ROBOCZEJ EA DO SPRAW PORÓWNAŃ 
MIĘDZYLABORATORYJNYCH W OBSZARZE BADAŃ (EA LC ILC TESTING)

Wzajemne uznawanie kompeten-
cji akredytowanych laboratoriów 
badawczych na rynku europejskim 

jest zapewnione poprzez podpisanie wielostronnego porozumienia 
w ramach EA (EA MLA), którego sygnatariuszem jest także PCA. 
Istnieje wiele narzędzi służących do weryfi kacji skuteczności MLA. 
Głównym z nich są regularne, wzajemne oceny (peer-evaluations), 
prowadzone przez inne zespoły składające się z przedstawicieli 
innych jednostek akredytujących będących członkami EA.
 
Kolejnym narzędziem, które może dostarczyć informacji świad-
czących o efektywności MLA, są badania biegłości/porównania 
międzylaboratoriyjne (PT/ILC). Jeżeli rezultaty udziału w PT/ILC 
są porównywalne pomiędzy laboratoriami akredytowanymi przez 
różne jednostki akredytujące – sygnatariuszy MLA, wówczas sta-
nowi to podstawę do zaufania, że MLA działa w sposób skuteczny. 

 Wykorzystania w praktyce powyższego narzędzia podjęła się jedna 
z grup roboczych działająca przy Komitecie Laboratoryjnym EA: 
EA LC Working Group for ILCs in the fi eld of testing, do której 
należy także przedstawiciel PCA. Członkami grupy są zarówno 
reprezentanci jednostek akredytujących, jak i organizatorów ba-
dań biegłości. Działania grupy skupiają się na selekcji obszarów 
badań (dziedzin i obiektów badań), a następnie programów PT, 
które mogą być wykorzystane do założonego celu. 

Programy PT, które są wykorzystywane do monitorowania efek-
tywności MLA, pochodzą z trzech różnych źródeł: 
• programy IMEP, organizowane przez The Institute for 

Reference Materials and Measurements z Belgii,
• programy APLAC, organizowane przez Asia Pacifi c 

Laboratory Accreditation Cooperation, organizację 
zrzeszającą jednostki akredytujące z obszaru Azji 
i Pacyfi ku,

• programy organizowane przez profesjonalnych 
organizatorów badań biegłości.

W przypadku każdego programu IMEP oraz APLAC, laboratoria 
akredytowane przez jednostki akredytujące – należące do EA – są 
zapraszane do bezpłatnego w nich udziału, jednakże liczba labora-
toriów, które jednostka akredytująca może nominować, jest ogra-
niczona. W odniesieniu do programów PT, organizowanych przez 
profesjonalnych organizatorów badań biegłości, jeżeli laboratoria 
decydują się na wzięcie w nich udziału, muszą pokryć związany 
z tym koszt uczestnictwa. Każdy wyselekcjonowany przez grupę 
roboczą program PT podlega akceptacji EA: to z sekretariatu EA 
wypływa zaproszenie dla jednostek akredytujących do nominacji 
laboratoriów. 

Polskie Centrum Akredytacji zawsze – po otrzymaniu zaproszenia 
ze strony EA – korzysta z możliwości nominacji akredytowanych 
laboratoriów badawczych do bezpłatnego udziału w programach 
PT, bądź też publikuje na stronie internetowej informacje o do-
stępności odpłatnych programów PT. W latach 2009-2011, PCA 
nominowało 14 laboratoriów badawczych do udziału w 5 progra-
mach IMEP oraz 5 laboratoriów badawczych do udziału w 3 pro-
gramach APLAC. Programy obejmowały badania chemiczne, takie 
jak: analityczne badania wody i wyrobów konsumpcyjnych, w tym 
żywności oraz badania ogniowe.

Gospodarzem ostatniego spotkania grupy roboczej (w marcu br., 
w Zagrzebiu), była chorwacka jednostka akredytująca – HHA. 
Podczas spotkania prezentowano i omawiano fi nalne raporty do-
tyczące poszczególnych programów PT, przedstawiano propozycje 
nowych programów oraz dyskutowano o możliwych dziedzinach 
badań/obiektach, dla których zasadne byłoby zaplanowanie 
i zorganizowanie badań biegłości.

Hanna Tugi
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SPOTKANIA KOMITETÓW EA LC I ILAC AIC

Coroczne, wiosenne spotkania komi-
tetów EA LC (Laboratory Commit-
tee EA) i ILAC AIC (Accreditation 
Issues Committee ILAC), odbyły się 
w bieżącym roku odpowiednio: w Pa-
ryżu, w dniach 9-10 marca i w Mon-
treux, w Szwajcarii, w dniach 14-15 
kwietnia. Oba posiedzenia zdomino-
wane były przez tematy dotyczące 
uczestnictwa laboratoriów w odpo-
wiednich programach badań biegło-
ści i wykorzystaniu przez jednostki 
akredytujące – do oceny i potwier-
dzania kompetencji laboratoriów – 

wyników uczestnictwa w tych badaniach, w procesach akredytacji 
i nadzoru laboratoriów. Drugim wiodącym tematem były zagad-
nienia związane z zapewnieniem spójności pomiarów w badaniach 
i wzorcowaniach. Poruszano również szereg zagadnień dotyczących 
praktycznych aspektów akredytacji działalności zasadniczej labo-
ratoriów, prowadzonej w różnych uwarunkowania zewnętrznych, 
w  tym w obszarach regulowanych prawem międzynarodowym 
i prawem poszczególnych krajów. W obradach komitetów poświę-
cono również wiele uwagi aktualizacji dokumentów wydawanych 
przez komitety jako wytyczne, przewodniki i dokumenty do obo-
wiązkowego stosowania. Zgodnie z przyjętą w komitetach strate-
gią współpracy z zainteresowanymi stronami, w obu posiedzeniach 
komitetów wzięli udział przedstawiciele interesariuszy – stałych 
uczestników spotkań komitetów, reprezentujący takie organizacje 
jak: EUROLAB, WELMEC, EURAMET, OLIM, BIPM, EEE-PT, 
ENFSI, REMECO, ISO/CASCO i inne, zainteresowane współpracą 
w obszarze akredytacji oddzielnych branż funkcjonujących w sys-
temie oceny zgodności. 

W  związku z  wejściem w  życie nowelizacji dokumentów EA 
i ILAC, dotyczących uczestnictwa laboratoriów w badaniach bie-
głości (PT): EA-4/18:2010 i ILAC P9:2010, w obradach komite-
tów zwrócono uwagę na uwzględnienie – przy wykorzystaniu PT 
w procesach akredytacji i nadzoru – kluczowych aspektów związa-
nych z oceną kompetencji laboratoriów, a mianowicie:
• zharmonizowania podejścia laboratoriów do określenia 

„poddyscyplin” reprezentatywnych dla typów i rodzajów 
badań w zakresach akredytacji (wspomagane przez 
auditorów w trakcie ocen);

• zharmonizowania podejścia do minimalnego zakresu 
i częstości udziału w PT (przy uwzględnieniu innych 
działań realizowanych w ramach zapewnienia jakości, 
analizy ryzyka, dostępnych rodzajów i programów PT, 
wymagań prawnych i organizacji stanowiących);

• przygotowania (przeszkolenia) przez jednostki 
akredytujące zespołów oceniających do oceny 
uczestnictwa w PT i dokumentowania wyników tej oceny;

• uwzględnienia w zakresie ocen – oceny polityki i strategii 
oraz planów i programów uczestnictwa PT, a także – czy 
wymienione wyżej elementy są doskonalone i rozwijane 
przez laboratoria;

• uwzględnienia w zakresach ocen laboratoriów – oceny 
działań realizowanych przez laboratoria w odniesieniu 
do rezultatów swojego uczestnictwa w PT (działań 
inicjowanych i ich wyników, w szczególności w przypadku 
negatywnych wyników uczestnictwa); 

• uwzględnienia przez jednostki akredytujące wyników 
oceny uczestnictwa laboratoriów w PT, w dokumentacji 
z ocen i w procesie decyzyjnym;

• uwzględnienia przez jednostki akredytujące osiągnięć 
laboratoriów – w ramach uczestnictwa w PT – przy 
planowaniu zakresów ocen (np. zwiększona częstotliwość 
ocen w cyklu nadzoru, dla tych obszarów badań, dla 
których brak jest uczestnictwa w PT); 

• promowania programów PT, organizowanych przez 
akredytowanych PT Providers;

• wymagania dotyczące uczestnictwa w PT mają 
zastosowanie przy akredytacji w odniesieniu do EN ISO/
IEC 17025; EN ISO 15189 i EN ISO/IEC 17020.

Grupy robocze komitetów oraz przedstawiciele interesariuszy 
wyrazili wolę podjęcia działań i realizacji uzgodnionych przed-
sięwzięć w celu:
• opracowania wytycznych/przewodnika w odniesieniu 

do zasad i trybu postępowania przy określaniu 
„poddyscyplin” oraz minimalnej częstotliwości i zakresu 
uczestnictwa laboratoriów w PT;

• dążenia do opracowania zharmonizowanych „list 
poddyscyplin” dla konkretnych rodzajów badań;

• doprecyzowania zasad postępowania, gdy brak jest 
właściwych programów PT i laboratorium uczestniczy 
w ILC (przydatność programów ILC, warunki udziału 
oraz ocena uzyskiwanych wyników).

W  trakcie posiedzenia komitetu ILAC AIC poinformowano 
uczestników, że w wyniku spotkania organizacji ILAC i BIPM, 
w marcu 2011 r., w Paryżu, powstała konieczność wprowadze-
nia dalszych zmian w dokumencie ILAC P10 Polityka ILAC dot. 
spójności pomiarowej wyników pomiarów, którego aktualizacja 
z roku 2010 została przyjęta do stosowania w wyniku głosowania 
przez stałych członków ILAC. Zmiany dotyczą zasad i możliwości 
wykorzystania wzorcowań nie objętych ILAC MRA lub CIPM do 
zapewnienia spójności pomiarowej. Członkowie komitetu przy-
gotowali i uzgodnili projekt zmian w tym zakresie oraz propo-
zycje okresu przejściowego dla wdrożenia ustaleń znowelizowa-
nej polityki. Aktualny dokument ILAC P10 będzie poddany pod 
ponowne głosowanie przez członków ILAC. Zmiany w polityce 
ILAC, dotyczącej zapewnienia spójności pomiarów w badaniach 

Tadeusz Matras
Kierownik Działu Akredytacji 
Laboratoriów Badawczych
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i wzorcowniach – po ich wprowadzeniu do stosowania – będą 
skutkowały koniecznością dostosowania właściwych polityk jed-
nostek akredytujących.

Na posiedzeniu komitetu EA LC rozpatrzono również kwestię 
– zawartą w pytaniu skierowanym do komitetu przez Polskie 
Centrum Akredytacji – dotyczącą możliwości akredytacji badań 
wykonywanych z zastosowaniem metod obliczeniowych, w szcze-
gólności w odniesieniu do stosowania metod obliczeniowych współ-
czynnika przenikania ciepła wg normy ISO 10077, do określania 
właściwości obiektów badań objętych dyrektywą budowlaną – 
Construction Products Directive 89/106/EC. 

Zgodnie ze stanowiskiem EA LC kryteria oceny kompetencji – 
w odniesieniu do badań wykonywanych z zastosowaniem metod 
obliczeniowych – powinny uwzględniać szczególne wymagania 
w zakresie:

• kompetencji personelu zaangażowanego w realizację 
metod obliczeniowych (między innymi wiedza z zakresu 
budowy, cech i właściwości obiektów badań),

• walidacji stosowanego algorytmu obliczeniowego, 
• walidacji metod obliczeniowych i wyników badań 

uzyskiwanych w rezultacie obliczeń,
• zapewnienia jakości wyników badań uzyskiwanych 

metodami obliczeniowymi,
• zasad identyfi kacji w sprawozdaniach z badań wyników 

uzyskanych metodami obliczeniowymi.

Aktualna polityka PCA i przedstawiona w dokumencie DAB-07 
oraz zawarte w niej kryteria oceny kompetencji – w odniesieniu 
do badań wykonywanych z zastosowaniem metod obliczenio-
wych – jest zgodna z wymienionym wyżej stanowiskiem EA. 

INFORMACJE ZE SPOTKANIA KOMITETU EA DS. HARMONIZACJI 
HORYZONTALNEJ (EA HHC). OCENA JEDNOSTEK NOTYFIKOWANYCH

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 
765/2008, w czerwcu 2010 r. pod-
pisane zostało porozumienie pomię-
dzy European co-operation for Ac-
creditation a Komisją Europejską. 
W krajach UE akredytacja stano-
wi podstawowy środek weryfi kacji 
kompetencji jednostek oceniających 
zgodność i jest stosowana dla celów 
notyfi kacji. Komitet Harmonizacji 
Horyzontalnej jest organem odpo-
wiedzialnym w EA za harmonizację 
wymagań horyzontalnych dot. oce-

ny i akredytacji jednostek notyfi kowanych.

W czerwcu 2009 roku EA opublikowało dokument EA-2/17 „Wy-
tyczne EA dotyczące wymagań horyzontalnych w akredytacji jed-
nostek oceniających zgodność do celów notyfi kacji”. Dokument 
ten zawiera kryteria horyzontalne dotyczące jednostek oceniają-
cych zgodność (CAB), które ubiegają się o akredytację do celów 
notyfi kacji, aby jako jednostki notyfi kowane wykonywały zadania 
oceny zgodności przez stronę trzecią, w ramach wspólnotowego 
prawodawstwa harmonizacyjnego. 

W ramach komitetu HHC zostały powołane grupy ds. dyrektyw, 
tzw. Directive Networks. Grupy te rozpoczęły pracę od zbierania 
informacji o praktykach stosowanych przez jednostki akredytują-
ce w ocenie CAB dla potrzeb notyfi kacji. Okazało się, ze jednostki 
prezentowały różne podejście do zasadniczych kwestii. 

W 2010 roku na forum HHC podjęto dyskusję na temat: jaką nor-
mę akredytacyjną należy stosować dla akredytacji poszczególnych 
modułów oceny zgodności w ramach dyrektyw. HHC przystąpiło 

również do prac mających na celu określenie zasad formułowa-
nia zakresów akredytacji dla potrzeb notyfi kacji oraz wymagań 
dla personelu jednostek akredytujących, dokonujących ocen CAB 
w jednostkach ubiegających się o notyfi kację. 

Wyniki prac HHC są prezentowane przez przedstawicieli EA na 
forum grupy SOGS (Senior Offi cial Group on Standardisation 
and Conformity Assessment Policy) działającej przy Komisji Eu-
ropejskiej.

PCA, mając na uwadze działania harmonizacyjne, prowadzone 
w ramach EA odnośnie akredytacji jednostek ubiegających się 
o notyfi kację, w 2010 roku: 
• dokonało przeglądu zakresów notyfi kacji, udzielonych 

podmiotom akredytowanym w obszarze certyfi kacji, 
inspekcji i badań,

• zidentyfi kowało organy administracji państwowej 
odpowiedzialne za obszary oceny zgodności objęte 
dyrektywami „nowego podejścia”,

• dokonało wstępnego przeglądu personelu wewnętrznego 
i zewnętrznego, w zakresie ogólnych kompetencji do 
prowadzenia ocen w obszarze dyrektyw,

• określiło minimalne wymagania dla auditorów 
i ekspertów mających prowadzić oceny 
w zakresie dyrektyw.

Dalsze prace w obszarze ocen i formułowania zakresów akre-
dytacji pod kątem poszczególnych dyrektyw są kontynu-
owane w 2011 roku, zarówno przez PCA jak i EA. 

Małgorzata Tworek
Pełnomocnik ds. Systemu 
Zarządzania
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NOWA KADENCJA RADY DS. AKREDYTACJI

We wrześniu 2010 r., rozpoczęła działalność Rada ds. Akredytacji, ustanowiona na kolejną sześcioletnią kadencję. Minister Gospodarki 
powołał 19 przedstawicieli jednostek organizacyjnych, z zachowaniem równowagi reprezentacji zainteresowanych stron.

IMIĘ I NAZWISKO JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, WSKAZUJĄCA KANDYDATA STRONA

1. Łukasz Kaniuka Ministerstwo Gospodarki rządowa

2. Wojciech Wojtyra Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rządowa

3. Krzysztof Banaszek Ministerstwo Infrastruktury rządowa

4. Dorota Maliszewska Ministerstwo Zdrowia rządowa

5. Alicja Mucha Ministerstwo Środowiska rządowa 

6. Ewa Mrówka Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów klienci PCA 

7. Dominik Kołtunowicz Urząd Komunikacji Elektronicznej klienci PCA 

8. Krystyna Krzyśko Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB klienci PCA 

9. Marek Walczak Urząd Dozoru Technicznego klienci PCA 

10. Jan Pilarczyk Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych klienci PCA 

11. Elżbieta 
Krodkiewska-Skoczylas Klub Polskie Forum ISO 9000 klienci akredytowanych 

organizacji

12. Wojciech Henrykowski Krajowa Izba Gospodarcza klienci akredytowanych 
organizacji

13. Władysław Brud Bussiness Center Club klienci akredytowanych 
organizacji

14. Andrzej Maciążek Polska Izba Ubezpieczeń konsumenci 

15. Sławomir Wymysłowski Federacja Konsumentów konsumenci

16. Tomasz Schweitzer Polski Komitet Normalizacyjny niezależni specjaliści

17. Włodzimierz Popiołek Główny Urząd Miar niezależni specjaliści

18. Janusz Maciejewicz Naczelna Organizacja Techniczna niezależni specjaliści

19. Janusz Berdowski Wyższa Szkoła Menedżerska niezależni specjaliści

Podczas pierwszego posiedzenia Rady w nowej kadencji, przepro-
wadzono głosowanie, w wyniku którego Przewodniczącym Rady 
został Wojciech Henrykowski, Pierwszym Zastępcą Przewodni-
czącego – Jan Pilarczyk, Drugim Zastępcą Przewodniczącego 
– Krystyna Krzyśko.

Podczas posiedzenia w dniu 8.03.2011 r., Rada pozytywnie za-
opiniowała sprawozdanie z działalności i sprawozdanie fi nansowe 
Polskiego Centrum Akredytacji za rok 2010. 

Posiedzenie to poświęcone było również realizacji kierunków roz-
woju działalności akredytacyjnej na lata 2009-2011. Kierownic-

two PCA przestawiło postępy i uwarunkowania oraz możliwości 
rozpoczęcia akredytacjij w specyfi cznych programach. Rada 
pozytywnie zaopiniowała plan rozszerzenia działalności akredy-
tacyjnej w 2011 r. 

Rada zajęła się również problemem – wielokrotnie zgłaszanych 
do PCA – zagrożeń dla utrzymywania akredytacji przez niektóre 
podmioty sektora fi nansów publicznych. Rada zobowiązała Dy-
rektora PCA do przygotowania w tej sprawie projektów wystąpień 
Rady do właściwych organów administracji państwowej.
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PCA uruchomiło działania związa-
ne z rozszerzeniem oferty akredy-
tacyjnej dla jednostek certyfi kują-
cych systemy zarządzania o:
• prowadzenie akredytowanej 
certyfi kacji w obszarze BHP 
na zgodność z normą OHSAS 
18001:2007 „Occupational 
Heath and safety management 
systems – Requirements”. 
Powyższy standard jest w dużym 
stopniu zbieżny z normą 
PN-N 18001, a podmioty mające 
akredytację PCA w obszarze 

normy PN-N 18001, są zainteresowane jej rozszerzeniem 
o standard OHSAS;

• prowadzenie akredytowanej certyfi kacji w obszarze 
QMS na zgodność z normą PN-EN ISO 15378:2007 

„Bezpośrednie materiały opakowaniowe dla produktów 
leczniczych – szczegółowe wymagania dla zastosowania 
ISO 9001 do dobrej praktyki produkcyjnej (GMP)”.

Dla jednostek certyfi kujących wyroby uruchomiono działania 
związane z rozszerzeniem oferty akredytacyjnej o:
• program „Nasz miód”, zgłoszony przez Polski 

Związek Pszczelarski,
• program „QMP”, zgłoszony przez Polskie Zrzeszenie 

Producentów Bydła Mięsnego,
• program „QAFP”, zgłoszony przez Unię Producentów 

i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

W  związku z  zainteresowaniem jednostek certyfi kujących 
produkty rolne programem GLOBALGAP, odbyło się spotka-
nie dyrekcji PCA z reprezentantem tego programu na Polskę. 
Program GLOBALGAP uznawany jest na poziomie IAF. 
W PCA trwają obecnie prace nad rozpoczęciem akre-
dytacji w tym programie.

NOWA KADENCJA KOMITETU ODWOŁAWCZEGO

10 lutego 2011 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Odwo-
ławczego, powołanego przez Ministra Gospodarki na nową ka-
dencję; wybrano przewodniczącego, jego zastępcę, uchwalono 
znowelizowany regulamin działania oraz powołano zespół trzech 
ekspertów do rozpatrzenia odwołania. 

W 2010 roku Komitet rozpatrzył 3 odwołania: dwa dotyczy-
ły zawieszenia akredytacji laboratoriom badawczym, a  jed-
no odmowy rozszerzenia zakresu akredytacji weryfi katorowi 
rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych. 
Wszystkie trzy odwołania, po wnikliwej analizie, zostały uznane 
za bezzasadne i oddalone.

Skład Komitetu Odwoławczego:

Imię i nazwisko zgłoszony przez:

Przewodniczący Marek Mróz Głównego Inspektora Sanitarnego 

Zastępca Przewodniczącego Robert Pęconek Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

Członkowie

Ewelina Włostowska Ministra Gospodarki

Ryszard Nowicki Ministra Infrastruktury

Ryszard Zakrzewski Ministra Obrony Narodowej

Dariusz Goszczyński Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Witold Nowacki Prezesa Głównego Urzędu Miar

Tomasz Bakalarski Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego

Józef Koczwara Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Alicja Mucha Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

NOWE PROGRAMY AKREDYTACJI

Krzysztof Woźniak 
Kierownik Działu Akredytacji 
Jednostek Certyfi kujących 
i Inspekcyjnych



13

03
1 / 2 0 1 1

XIII MIĘDZYNARODOWE TARGI ANALITYKI I TECHNIK POMIAROWYCH 
EUROLAB 2011 (9 -11 MARCA 2011 R., WARSZAWA)

REKORDOWA 13-tka

Organizatorzy mogli się pochwalić 
rekordową liczbą – 179 wystawców, natomiast Polskie Centrum 
Akredytacji – rekordową frekwencją (ponad 500 słuchaczy!) na 
seminarium w pierwszym dniu Targów oraz największą ilością 
osób odwiedzających stoisko fi rmowe.

Mimo iż gospodarze EuroLab zapewnili PCA więcej miejsca na 
hali wystawowej oraz powiększyli liczbę krzeseł w najobszerniej-
szej sali wykładowej, to i tak wielu chętnych musiało na stojąco 
wysłuchać prezentacji naszych ekspertów.

Kluczem do sukcesu była – tak jak rok temu – internetowa 
ankieta, przeprowadzona wśród akredytowanych przez PCA la-
boratoriów, zawierająca prośbę o wybór najciekawszych spośród 
siedmiu zaproponowanych przez nas tematów prelekcji. W ten 
sposób, do programu 2,5 -godzinnego seminarium zatytułowa-
nego: „Obszary regulowane prawnie w akredytacji laboratoriów 
i wymagania techniczne” wytypowano cztery wykłady. Wszyst-
kie, zgodnie z obietnicą złożoną przez zastępcę dyrektora PCA 
Lucynę Olborską, są dostępne na naszej stronie internetowej 
(www.pca.gov.pl).

Kazimierz Zglejszewski
Podsumowując udział Polskiego Centrum Akredytacji w XIII 
edycji Targów EuroLab, dyrektor PCA, dr inż. Eugeniusz W. Ro-
guski stwierdził: 

„Zainteresowanie naszymi wykładami seminaryjnymi oraz po-
wodzenie stoiska PCA, które przyciągało setki zwiedzających 
przez wszystkie dni Targów – nie tylko z powodu nowej, atrak-
cyjnej aranżacji plastycznej czy fi rmowych gadżetów, ale przede 
wszystkim dzięki fachowo przygotowanym wydawnictwom oraz 
możliwości bezpośredniej rozmowy z najlepszymi ekspertami; 
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wszystko to zdaje się potwierdzać postawioną przeze mnie tezę, 
że w obecnej sytuacji gospodarczej, gdy warunkiem przetrwania 
i rozwoju laboratorium jest zaspokojenie stale wzrastających 
oczekiwań klientów – jakość usług i kompetencje stają się klu-
czowymi elementami tej strategii. Akredytacja – to przecież 
potwierdzenie kompetencji.”

Cieszyć musi fakt, że o korzyściach marketingowych z posia-
dania certyfi katu akredytacji przekonanych jest coraz więcej 

wystawców, którzy umieszczają jego symbole grafi czne jako 
element wystroju swoich stoisk oraz na folderach promocyjnych. 
Podkreślić też należy, że o znaczeniu akredytacji dużo mówiło 
się nie tylko na naszym seminarium czy w trakcie rozmów z eks-
pertami na stoisku PCA, ale również podczas seminarów zor-
ganizowanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne 
Policji oraz Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.
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MEDIA O PCA – PRZEGLĄD PRASOWY I INTERNETOWY 

W  roku obchodów dziesięciolecia 
Polskiego Centrum Akredytacji, roz-
poczniemy nasz przegląd wybranych 

materiałów prasowych i internetowych – poświęconych PCA oraz 
problematyce akredytacji – od obszernego i bardzo ciekawego ar-
tykułu w styczniowym numerze dwumiesięcznika „LAB”, w któ-
rym swoimi wspomnieniami podzielił się m.in. Karol Hauptmann, 
pierwszy dyrektor PCA (2001-2008):

„Największym wyzwaniem w pierwszych latach było udowod-
nienie EA (European co-operation for Accreditation), że je-
steśmy organizacją niezależną i bezstronną, i że posiadamy 
kompetentny personel – mówi K. Hauptmann. Cel, czyli podpi-
sanie EA MLA , został osiągnięty ogromnym nakładem pracy 
i przy ogromnym zaangażowaniu wszystkich pracowników. (…) 
W 2005 roku mogliśmy powiedzieć, że PCA jest w tej samej 
lidze co inne jednostki akredytacyjne w Europie.”

Pani Lucyna Olborska, obecny zastępca dyrektora PCA, która 
pracuje w tej instytucji od początku jej istnienia przypomniała, 
że: „W chwili rozpoczęcia działalności PCA zatrudnionych 
było 36 osób, obecnie jest nas dwa razy więcej(…). Poważne 
zmiany nastąpiły od roku 2009. Nowe podejście, zmiana poli-
tyki kadrowej i w efekcie zatrudnienie 20 nowych osób. Był to 
moment, kiedy została przeanalizowana sytuacja w Polskim 
Centrum Akredytacji i podjęta decyzja, że aby we właściwy 
i terminowy sposób prowadzić procesy akredytacyjne naszych 
klientów, niezbędna jest większa liczba osób, które będą wy-
konywały te działania.”

Z kolei Tomasz Wontorski, pierwszy kierownik Działu Akredytacji 
Laboratoriów Badawczych (od 2008 r. do chwili obecnej kierow-
nik Działu Programowego-Laboratoria) zwrócił uwagę na zmia-
nę świadomości kierownictw laboratoriów w kwestii akredytacji 
w minionym dziesięcioleciu:

„Można mówić o ogromnych zmianach, jakie nastąpiły w tym 
okresie, ale trzeba też powiedzieć, że z tą świadomością bywa 
różnie -stwierdza T. Wontorski. Niektórzy traktują akredytację 
instrumentalnie, bo daje punkty w rankingu, albo warunkuje 
istnienie na rynku badań, bo jest to obszar regulowany. Muszę 
jednak powiedzieć, że w moich spotkaniach z  laboratoriami 
podczas przeprowadzania ocen w procesach akredytacji i nad-
zoru widzę bardzo pozytywne zmiany.”

Na stronie internetowej „Jedynki”, czyli Pierwszego Programu 
Polskiego Radia, ukazało się (22 lutego br.) omówienie audycji 
„Bioenergia w rolnictwie”, w którym zacytowano wypowiedź 
profesora Andrzeja Myczki z poznańskiego oddziału Instytutu 

Technologiczno-Przyrodniczego:

„Stan biogazowi i projekty biogazowe w naszym województwie 
są głównie w przygotowaniu. Myślę, że to nie jest źle ponieważ 
unikniemy problemów z doborem właściwej technologii. Już 
dzisiaj stan wiedzy jest dużo lepszy. Wielkopolska ma dobrą 
sytuację, gdyż dwa laboratoria pracujące dla rozwoju technik 
biogazowych znajdują się właśnie w Poznaniu. Jedno z nich 
dostało nawet akredytację w Polskim Centrum Akredytacji 
jako jedyne w Polsce.”

W „Polityce” (16 marca) Paweł Walewski pisze o problemach 
polskiej onkologii. We wstępie do artykułu „Klucz do guza” czy-
tamy: „Większość nowych leków na raka działa tylko u starannie 
wyselekcjonowanych pacjentów. Dlaczego w Polsce stosujemy je 
na ślepo, marnując państwowe pieniądze i zdrowie pacjentów?” 
A dalej:” Aby zmienić ten stan rzeczy należy jak najszybciej 
stworzyć w Polsce sieć laboratoriów zajmujących się diagnosty-
ką chorób nowotworowych(…) żadne laboratorium zajmujące się 
diagnostyką onkologiczną nie zostało dotąd uwierzytelnione przez 
Polskie Centrum Akredytacji. Tego typu świadectwo muszą mieć 
m.in. laboratoria weterynaryjne, ale nikt do tej pory w resorcie 
zdrowia nie pomyślał, by uwiarygodnić również molekularną dia-
gnostykę nowotworów, od której przecież zależy wybór niejednej 
kuracji i życie wielu pacjentów. – Żadne laboratorium zajmujące 
się diagnostyką onkologiczną nigdy jeszcze o taką akredytację 
nie wystąpiło – potwierdza Tomasz Wontorski z Polskiego Cen-
trum Akredytacji. – Może czas wziąć przykład z Francji, gdzie 
zadecydowano, że każda taka placówka, fi nansowana przez 
budżet państwa, musi mieć taki dokument.

Na argument kierowników laboratoriów, że nie stać ich na ubie-
ganie się o akredytację (koszt ok. 10 tys. zł), Tomasz Wontorski 
odpowiada: – Jeśli ośrodek kompetentnie potrafi  wykonać ba-
danie oraz stać go na dobre odczynniki, regularne szkolenia, 
weryfi kację wyników i odpowiedni system zarządzania, to taki 
wydatek nie powinien być problemem.”

W marcowym numerze miesięcznika „Przemysł Spożywczy”, 
w analitycznym artykule pod tytułem „Laboratorium badawcze 
w przemyśle spożywczym” czytamy:

„Wysoki poziom ochrony zdrowia publicznego ustanowiony 
w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 jest jednym z podstawo-
wych celów prawa żywnościowego.(…) Dowodem potwierdza-
jącym wysoką jakość usług laboratorium jest posiadanie przez 
niego certyfi katu akredytacji. Krajową jednostką akredytującą 

Kazimierz Zglejszewski
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upoważnioną do udzielania akredytacji laboratoriom badaw-
czym jest Polskie Centrum Akredytacji. W procesie akredytacji 
jednostka wnioskująca o udzielenie akredytacji musi poddać się 
ocenie kompetencji technicznych oraz organizacji funkcjonu-
jącego systemu zarządzania, które gwarantują bezstronność 
i niezależność oraz zapewniają jakość świadczonych usług 
w zakresie badań.”

„Zielony Sztandar” z 7 kwietnia br. zamieścił artykuł „Bez-
pieczeństwo żywności”, poświęcony skażeniu produktów spo-
żywczych np.: ołowiem, kadmem czy rtęcią oraz o konieczności 
rzetelnych badań laboratoryjnych (z podaniem ich wyników na 
etykietach) poziomu zanieczyszczeń metalami ciężkimi tego, co 
trafi a na nasze stoły:

„Obecnie jest coraz więcej świadomych producentów żywności, 
którzy dbając o markę fi rmy (a co z tym idzie – przychody) sami 
występują o zbadanie swoich produktów na obecność niebez-
piecznych pierwiastków.” Na przykład w Laboratorium Analiz 
Specjalnych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA, 
które – jak dalej czytamy :„ …posiada wieloletnie doświad-
czenie w analizie metali ciężkich w żywności. Potwierdzeniem 
wysokich kompetencji Laboratorium oraz wiarygodności uzy-
skiwanych wyników badań jest akredytacja Polskiego Centrum 
Akredytacji nr AB 790 na oznaczanie kadmu, ołowiu i rtęci 
w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego.” 

„Biznes i Ekologia” (8.04.2011) pisze o wprowadzeniu przez Pol-
skie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – jako pierwszej fi rmy 
z tej branży – kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju:
 „Firmy GK PGNiG posiadają certyfi katy zgodności wdrożo-
nego Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) z normą 
PN-EN ISO 14001. PGNiG SA promuje nowe rozwiązania 
i technologie.(…) Jeden z Oddziałów PGNiG SA – Centralne 
Laboratorium Pomiarowo-Badawcze jako jedyne w Polsce, 
a jedno z dwóch w Europie, posiada unikalne kompetencje – 
akredytację na badania związane z emisją CO2 ze spalania 
gazu ziemnego. PGNiG prowadziło udane próby ze składowa-
niem CO2, a rozwój tych kompetencji jest wpisany w strategię 
biznesową Grupy PGNiG.” 

„Rzeczpospolita” (2 maja br.) w artykule „Sołtys kontra uciążliwe 
zapachy” omawia projekt ustawy antyodorowej przygotowanej 
przez Ministerstwo Środowiska:

„Dzisiaj w polskich przepisach o ochronie środowiska nie ma 
regulacji o brzydkich zapachach. Utrudnia to, a często wręcz 
uniemożliwia walkę z wielkimi fermami, wysypiskami śmieci, 
oczyszczalniami ścieków czy niektórymi zakładami przemy-
słowymi.(…) To czy problem rzeczywiście jest poważny, ma 
oceniać specjalna komisja metodą analizy sensorycznej – czyli 

na węch. Taka grupa ma się składać przynajmniej z sześciu 
oceniających osób. „Grupy sensoryczne” mają uzyskać akre-
dytację w Polskim Centrum Akredytacji.”

Natomiast w majowym wydaniu „Przeglądu Spożywczego” po-
dano „Rekordy Targów EuroLab 2011”, a wśród rekordzistów 
znalazło się PCA: „Targom towarzyszyły liczne konferencje, 
seminaria i wykłady, w których w ciągu trzech dni wzięło 
udział ponad 2 tys. osób. Bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszyło się m.in. seminarium Polskiego Centrum Akredyta-
cji: „Obszary regulowane prawnie w akredytacji laboratoriów 
i wymagania techniczne.”

Na stronie internetowej Informacyjnej Agencji Radiowej 
(3.06.2011) omówiono wywiad, jakiego udzieliła Aldona Ław-
rynowicz, auditorka Polskiego Centrum Akredytacji, na temat 
bezpieczeństwa żywności, w kontekście śmiertelnych zatruć 
w Niemczech i innych krajach europejskich, w tym, w Polsce:
„Ekspert ds. bezpieczeństwa żywności podkreśliła, że przypadki 
zatruć bakterią, które wystąpiły w Polsce, są przypadkami „za-
wleczonymi”. Zapewniła również, ze żywność, która trafi a do 
polskich sklepów i na targowiska jest dokładnie badana. 

– Wiadomo, że mamy otwarte granice; od momentu kiedy przy-
stąpiliśmy do Unii są zniesione bariery handlowe, jest swobodny 
przepływ towarów, ale przepisy prawa, które funkcjonują w Unii 
Europejskiej gwarantują konsumentowi bezpieczeństwo – po-
wiedziała A. Ławrynowicz w magazynie „Z kraju i ze świata”.
Jak to wygląda w  praktyce? Jeżeli produkty są zbadane 
i  stwierdzone, że są bezpieczne na terenie jednego kraju 
w Unii, to znaczy, że mogą one swobodnie przemieszczać się 
również na terenie pozostałych krajów.

– W przypadku przewozu żywności z krajów trzecich, funkcjo-
nują inne procedury, które przewidują badanie właśnie przy 
odprawie granicznej, przy kontroli granicznej i wystawianiu 
świadectwa zdrowotnego – tłumaczyła Aldona Ławrynowicz, 
auditorka Polskiego Centrum Akredytacji i ekspertka w dzie-
dzinie bezpieczeństwa żywności.”

Aby wysłuchać całej rozmowy, wystarczy kliknąć „Aldona Ław-
rynowicz” w boksie „Posłuchaj” w ramce po prawej stronie.

http://www.polskieradio.pl/7/158/artyk...,polskie-warzy-
wa-i-owoce-sa-bezpieczne
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SZKOLENIA PCA

W 2011 r. Polskie Centrum Akre-
dytacji rozszerzyło ofertę szkoleń 
otwartych o szkolenia z zakresu 

metrologii oraz dla najwyższego kierownictwa. Oba spotkania 
zaplanowane zostały na II połowę czerwca br. 

Szkolenia z zakresu metrologii adresowane są do personelu 
technicznego i kierowniczego laboratoriów badawczych i wzor-
cujących. Będą dotyczyły podstaw teoretycznych oraz teorii 
pomiaru i opracowania wyników pomiarów. Kolejne terminy tego 
szkolenia są planowane na jesień, tak jak i terminy drugiego 
rodzaju spotkania, poświęconego nadzorowaniu wyposażenia 
pomiarowego w laboratoriach, które pozwoli uczestnikom uzy-
skać umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania planów 
i programów nadzorowania wyposażenia pomiarowego oraz 

Katarzyna Strupiechowska
projektowania procedur stosowanych w procesie nadzorowania 
wyposażenia pomiarowego, wg wymagań określonych w normie 
PN-EN ISO/IEC 17025. 

Szkolenie dla najwyższego kierownictwa laboratoriów – rów-
nież zaplanowane na czerwiec – skupi się przede wszystkim 
na korzyściach, jakie wynikają z aktywnego wykorzystywania 
narzędzi systemu zarządzania jakością, dla zapewnienia sukcesu 
organizacji. 

Liczba i tematyka pozostałych szkoleń otwartych (informacje 
na stronie internetowej PCA) pozostaje taka sama jak w roku 
ubiegłym. Z dostępnych aktualnie szkoleń planujemy następu-
jące terminy:

SZKOLENIE ILOŚĆ TERMINÓW

1. System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika ds. jakości i kierownictwa tech-
nicznego (PD-1)

3 terminy do końca roku

2. Audit wewnętrzny w laboratorium (PD-2) 2 terminy do końca roku

3. Droga do akredytacji PCA. Podstawowe elementy oceny PCA. Procedura akredytacji (PD-3) 1 termin (II połowa roku)

4. Struktura i system zarządzania w jednostce inspekcyjnej (PD-5) 1 termin (II połowa roku)

5. Doskonalenie systemu zarządzania w jednostce certyfi kującej wyroby wg normy PN-EN 
45011:2000 (PD-6)

1 termin (II połowa roku)

6. Szkolenie dla auditorów PCA, prowadzących ocenę wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 (PD-7) 1 termin (II połowa roku)

7. Audit wewnętrzny w jednostce inspekcyjnej (PD-8) 1 termin (II połowa roku)

8. Szkolenie dla auditorów wiodących PCA (PD-9) 1 termin (II połowa roku)

9. System zarządzania w jednostce certyfi kującej osoby wg normy PN-EN ISO/IEC 17024 
(PD-10)

1 termin (II połowa roku)

10. Doskonalenie systemu zarządzania w jednostce certyfi kującej systemy zarządzania wg normy 
PN-EN ISO/IEC 17021:2007 (PD-11)

1 termin (II połowa roku)

11. System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika ds. jakości i kierownictwa technicz-
nego. Audit wewnętrzny w laboratorium.(PD-12)

3 terminy do końca roku
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KOMITET / GRUPA ROBOCZA TERMIN MIEJSCE

Komitet EA ds. Laboratoriów (EA LC) 7-8.09 Budapeszt, Węgry

Komitet EA ds. Komunikacji i Wydawnictw (EA CPC) 7-8.09 Rzym, Włochy

Grupa Robocza EA LC ds. Porównań Międzylaboratoryjnych w zakresie Badań 
(EA LC ILC Testing) 20-21.09 Berlin, Niemcy

Grupa Robocza EA LC ds. Porównań Międzylaboratoryjnych w zakresie 
Wzorcowań (EA LC ILC Calibration) 22-23.09 Berlin, Niemcy 

Komitet EA ds. Harmonizacji Horyzontalnej (EA HHC) 27-28.09 Dublin, Irlandia

Komitet EA ds. Certyfi kacji (EA CC) 4-5.10 Praga, Czechy

Komitet EA ds. Inspekcji (EA IC) 6.10 Praga, Czechy

Posiedzenie FALB (Forum of Accreditation and Licensing Bodies 12-14.10 Warszawa

Komitet EA ds. MLA (EA MAC) 18-19.10 Bratysława, Słowacja

Konferencja IAF/ ILAC

w tym spotkania następujących komitetów / grup roboczych: 
• Zgromadzenie Ogólne ILAC (ILAC GA)
• Zgromadzenie Ogólne IAF (IAF GA)
• Połączone Zgromadzenie Ogólne ILAC/ IAF (JGA ILAC / IAF)
• Komitet ILAC ds. Porozumień (ILAC ARC)
• Komitet IAF ds. MLA (IAF MLA)
• Komitet ILAC ds. Akredytacji (ILAC AIC)
• Komitet Techniczny IAF (IAF TC)

2-11.11 Bangkok, Tajlandia

Zgromadzenie Ogólne EA 22-24.11 Warszawa

PLAN UDZIAŁU PRZEDSTAWICIELI PCA W SPOTKANIACH ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWYCH W II POŁOWIE 2011 ROKU

PCA prowadzi również szkolenia wewnętrzne dla auditorów, 
w celu podwyższania ich kwalifi kacji. Wśród zaplanowanych 
na II połowę roku szkoleń doskonalących dla auditorów ocenia-
jących laboratoria badawcze, odbędą się szkolenia o następu-
jącej tematyce:
• Badania chemiczne i fi zykochemiczne wody, ścieków 

i gleby. Regulacje prawne dotyczące badań.
• Badania chemiczne i fi zykochemiczne paliw. Regulacje 

prawne dotyczące badań.
• Badania dla potrzeb sądownictwa. Regulacje prawne 

i kryteria kompetencji.
• Laboratoria medyczne. Ocena kompetencji w odniesieniu 

do wymagań normy PN-EN ISO 15189.
• Badania chemiczne i mikrobiologiczne żywności. 

Regulacje prawne dotyczące badań żywności.
Główny cel wymienionych szkoleń, to zapoznanie auditorów ze 
znowelizowanymi wymaganiami dokumentów DA-05, DA-06, 
DAB 07 oraz pogłębienie ich wiedzy w zakresie prawnych aspek-
tów oceny kompetencji laboratoriów w wymienionych obszarach. 

Na spotkaniach będzie dokonana analiza i weryfi kacja matry-
cy opisu zakresów akredytacji laboratoriów oraz doskonalenie 
zastosowania nowych formularzy do sporządzania raportów 
z ocen.
Jesienią br., w Dziale Akredytacji Laboratoriów Wzorcujących 
planowane jest szkolenie doskonalące dla wszystkich auditorów 
tego działu. Podczas spotkania omawiana będzie zmiana poli-
tyki DA-05 i jej wpływ na zmianę wymagań zawartych w do-
kumencie DAP-04.
W odniesieniu do szkoleń auditorów przeprowadzających akre-
dytację jednostek certyfi kujących, PCA przewiduje w II po-
łowie roku organizację spotkań doskonalących dla auditorów 
ze wszystkich obszarów tj.: jednostek certyfi kujących wyroby, 
personel, systemy oraz jednostek inspekcyjnych.
Dodatkowo, pod koniec roku, PCA przewiduje organizację szko-
lenia z zakresu wymagań nowego wydania normy ISO/IEC 
17021: 2010, zarówno w zakresie szkoleń wewnętrznych, 
jak i otwartych.
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Z dniem 1 stycznia 2011 r. przyjęto do pracy 2 osoby:

do Działu Współpracy z Auditorami – Panią Małgorzatę Gajdzis,

do Działu Informatyki – Pana Tomasza Gajdarskiego (0,5 etatu),

Zwiększono wymiar czasu pracy 1 osobie: 

w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Wydawnictw – Panu Kazimierzowi Zglejszewskiemu z 0,25 etatu do 0,5 etatu.

W pierwszej połowie 2011 r., w Polskim Centrum Akredytacji miały miejsce następujące zmiany kadrowe:

Na koniec maja br. zarejestrowanych było 1313 akredytowanych 
jednostek oceniających zgodność.

W okresie od stycznia do końca maja 2011 r., w PCA udzielono 
35 nowych akredytacji (w tym 26 dla laboratoriów badawczych, 
1 dla laboratorium medycznego, 2 dla jednostek certyfi kujących 
systemy zarządzania, 5 dla jednostek certyfi kujących wyroby, 
1 dla weryfi katora GHG) w następujących zakresach:
• laboratoria badawcze: badania akustyczne i hałasu – 

w tym hałasu spowodowanego przez drgania, badania 
chemiczne, analityka chemiczna, badania dotyczące 
inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne), 
badania mechaniczne, badania metalografi czne, badania 
mikrobiologiczne, badania nieniszczące, badania 
właściwości fi zycznych, pobieranie próbek; 

• laboratorium medyczne: badania kliniczne medyczne 
obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych 
do badań;

PERSONEL STAŁY

AKREDYTACJA W LICZBACH

• jednostka certyfi kująca systemy zarządzania QMS 
i jednostka certyfi kująca systemy zarządzania PEFC;

• jednostki certyfi kujące wyroby: certyfi kacja zgodności, 
certyfi kacja procesów, opiniowanie danych do świadectw 
pochodzenia z kogeneracji, zakładowa kontrola 
produkcji, certyfi kacja wyrobów budowlanych na 
certyfi kat zgodności;

• weryfi kator GHG w sektorach: działalność energetyczna, 
hutnictwo żelaza i stali, przemysł mineralny.

W tym samym okresie cofnięto 5 akredytacji dla laboratoriów 
badawczych, 1 akredytację dla laboratorium wzorcującego 
i 1 dla jednostki certyfi kującej wyroby. Ponadto, 1 akredytacja 
wygasła (udzielona weryfi katorowi EMAS), zawieszono 4 akre-
dytacje (2 dla laboratorium badawczego, 1 dla laboratorium 
wzorcującego, 1 dla jednostki certyfi kującej wyroby).
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