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1 
List Dyrektora PCA 

Początek przełomu?

List do Czytelników  „PCA Info” z grudnia ubiegłego roku 
zakończyłem życzeniem: „Oby przyszły, 2014 rok był 
wreszcie przełomowy   – zarówno dla polskiej gospodar-
ki, jak i dla wspierających ją, akredytowanych jednostek 
oceniających zgodność i PCA.”Jeśli chodzi o gospodarkę 
naszego kraju, to moje życzenie zaczęło się spełniać. Jed-
nak mimo znaczącego wpływu PCA na rozwój gospodarki,  
w tym znaczący udział we wzroście eksportu, mamy – nie-
stety – od 2010 roku zamrożoną liczbę etatów i fundusz 
płac. Liczba akredytowanych podmiotów z roku na rok ro-
śnie. Rośnie więc obciążenie pracowników, którzy muszą 
przeprowadzać znacznie większą liczbę ocen i obserwacji. 
Ponadto PCA, zgodnie ze swoją misją, której podstawo-
wym założeniem jest „działanie na rzecz rozwoju gospo-
darczego kraju poprzez usuwanie barier technicznych 
w obrocie towarowym, przy jednoczesnym zapewnie-
niu ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie  
i bezpieczeństwo, ochrona środowiska i bezpieczeństwo 
publiczne” rozszerzyło działalność o wiele nowych progra-
mów akredytacji. Nieliczna, 64-osobowa grupa etatowych 
pracowników PCA i kilkuosobowa grupa stażystów, wyko-
nuje wręcz tytaniczną pracę.

Dla zobrazowania skali wzrastającego obciążenia pra-
cowników PCA, którzy jednak nie szczędzą wysiłków, aby 
utrzymać najwyższą jakość świadczonych usług, przytoczę 
niektóre dane statystyczne.

W 2013 roku PCA – po analizie ocen przeprowadzonych  
w jednostkach oceniających zgodność – podjęło 4881  
decyzji, w tym: 97 o udzieleniu akredytacji; 988 o utrzymaniu 
akredytacji;  690 o rozszerzeniu akredytacji; 1149 o uaktual-
nieniu zakresu akredytacji; 293 o ograniczeniu zakresu; 75 
o zawieszeniu akredytacji; 59 o cofnięciu akredytacji.

W ramach procesów akredytacji i nadzorów, PCA prze-
prowadziło w ubiegłym roku: 1471 ocen na miejscu; 174  
obserwacje; 191 przeglądów dokumentacji. 

Realizacja tych zadań wiązała się z zaplanowaniem, usta-
leniem zakresu, uzgodnieniem z zainteresowaną jednost-

ką, przeprowadzeniem oceny (łącznie ponad 5200 dni  
auditowych przepracowanych w 2013 r.), przygotowaniem 
raportu z oceny i jego weryfikacją, monitorowaniem dzia-
łań korygujących i korektą wykazanych w raportach nie-
zgodności.

PCA zawarło ponad 800 umów sublicencyjnych, na podsta-
wie których raporty z badań i certyfikaty, wydawane przez 
akredytowane jednostki oceniające zgodność – uznawane 
są na arenie międzynarodowej, znosząc bariery technicz-
ne i ułatwiając polskim firmom międzynarodowy obrót to-
warów i usług.

W ramach działalności szkoleniowej, PCA przeprowadziło 
w ubiegłym roku 25 szkoleń otwartych, w których uczest-
niczyło 631 osób i 34 szkolenia doskonalące dla auditorów 
z udziałem 790 osób. Ponadto zorganizowano 9 spotkań  
z przedstawicielami jednostek oceniających zgodność, po-
święconych zmianom w dokumentach międzynarodowych 
(uczestniczyło 940 osób).

Polskie Centrum Akredytacji, funkcjonując zgodnie z prze-
pisami ustawy o ocenie zgodności, pokrywa wszystkie 
koszty – w tym koszty płacowe – ze swojej działalności. 
PCA nie jest dotowane z budżetu państwa, natomiast 
odprowadza do niego 30 procent zysku, opłaca podatek 
dochodowy CIT oraz reguluje wszystkie składki w organi-
zacjach międzynarodowych (ok. 130 000 złotych rocznie).  
W 2013 r. PCA wystawiło 8858 faktur, 208 wezwań do za-
płaty i 28 ostatecznych wezwań.

Współpraca z ponad 1400 akredytowanymi podmiotami, 
wieloma organami administracji państwowej, podmiotami 
zainteresowanymi eksportem towarów i usług, wymaga 
prowadzenia korespondencji krajowej i zagranicznej – po-
nad 24 tysiące pism przychodzących i ponad 25 tysięcy wy-
chodzących, zarejestrowanych w kancelarii PCA; ponadto 
intensywna, bieżąca korespondencja elektroniczna. Przy-
taczam te liczby, aby zobrazować skalę zadań stojących 
przed PCA.

Czujemy ogromną satysfakcję ze stale rosnącego zapo-
trzebowania na nasze usługi, obejmujące coraz to nowe 
obszary gospodarki. Jednocześnie reżim ograniczający 
nasz rozwój prowadzi do krytycznego przeciążenia ogro-
mem pracy i odpowiedzialnością.

Absolutnie alogicznym wydaje się powołanie do życia (na 
mocy ustawy) jednostki do realizacji zadania – jakim jest 
akredytacja – dając jej ustawową samodzielność finanso-
wą, by mogła kształtować się w zależności od zapotrze-
bowania rynku, gospodarki i regulatorów, a następnie  
– w okresie najbardziej wzmożonego rozwoju i począt-
ków ożywienia gospodarczego – ograniczyć płace i liczbę 
etatów do poziomu z 2010 roku. Ustawa okołobudżetowa, 
mająca na celu ograniczenie wydatków płacowych skar-
bu państwa, objęła Polskie Centrum Akredytacji, które 
nie otrzymuje żadnej dotacji, a płace, zgodnie z ustawą,  
pokrywa z własnych dochodów. 

Początek przełomu? – co dalej?

             dr inż. Eugeniusz W. Roguski
           Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji
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kryteriów oceny EA MLA z wymaganiami IAF MLA i ILAC 
MRA, wypracowywanie jednolitych praktyk dla wzajemnej 
oceny oraz zarządzanie szkoleniami dla ewaluatorów EA. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  
i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., ustana-
wiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru 
rynku, odnoszącym się do warunków wprowadzania pro-
duktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 
339/93 ,każdy członek EA, który jest sygnatariuszem EA 
MLA, podlega regularnym i wnikliwym wzajemnym oce-
nom prowadzonym przez innych członków EA. Celem tych 
ocen jest weryfikacja, czy sygnatariusze działają zgodnie 
z międzynarodowymi kryteriami (z normą ISO/IEC 17011 
oraz odpowiednimi wytycznymi). Oceny te zapewniają 
spójną, zharmonizowaną akredytację, ułatwiają wzajemną 
wymianę informacji i doświadczeń. 

Podpisanie porozumienia w ramach EA ułatwia dostęp do 
rynków w UE, natomiast w ramach ILAC oraz IAF – dostęp 
do rynków na całym świecie. Ustanowienie wielostronnych 
porozumień pomiędzy jednostkami akredytującymi, zrze-
szonymi w tych organizacjach, buduje z kolei wspólne zaufa-
nie do akredytowanych certyfikacji, inspekcji, wzorcowań 
oraz badań. Ich podpisanie eliminuje konieczność certy-
fikowania produktów i usług lub przeprowadzania badań  
i wzorcowań w każdym kraju, w którym są one sprzedawa-
ne lub wykonywane.

Przyznanie PCA statusu 
sygnatariusza EA MLA w zakresie 
akredytacji weryfikatorów GHG

Podczas posiedzenia EA MAC w Warszawie, została pod-
jęta m.in. decyzja o przyznaniu PCA statusu sygnatariusza 
EA MLA w zakresie akredytacji weryfikatorów rocznych 
raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych. 

Po analizie szczegółowego raportu z ewaluacji PCA, 
przeprowadzonej w dniach 03-04.10.2013 r., Rada EA  
ds. Wielostronnego Porozumienia uznała, że PCA spełnia 
wymagania oraz posiada kompetencje do prowadzenia 
działalności akredytacyjnej w odniesieniu do:
• Rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerw-

ca 2012 r. w sprawie weryfikacji raportów na temat 
wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów doty-
czących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady oraz 

• normy PN-EN ISO 14065:2012 ,,Gazy cieplarniane – Wy-
magania dla jednostek prowadzących walidację i weryfi-
kację dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania 
w akredytacji lub innych formach uznawania".

2
Posiedzenie 
EA Multilateral 
Agreement 
Council (EA MAC) 
w Warszawie

Polskie Centrum Akredytacji było gospodarzem dwudnio-
wego (9-10 kwietnia 2014 r.) posiedzenia (EA Multirateral 
Agreement Council, EA MAC) oraz działających przy niej: 
EA MAC Management Group (8 kwietnia) i EA MAC Wor-
king Group for Training and Procedures (10 i 11 kwietnia).

W spotkaniu EA MAC wzięło udział blisko 60 osób, w tym 
przedstawiciele krajowych jednostek akredytujących z ca-
łej Europy, Komisji Europejskiej i innych zainteresowanych 
stron. PCA reprezentowały: Lucyna Olborska, zastępca 
dyrektora ds. akredytacji (będąca jednocześnie stałym 
przedstawicielem PCA we wszystkich wyżej wymienionych 
grupach, a także ewaluatorem EA MLA) oraz Małgorzata 
Tworek, pełnomocnik ds. systemu zarządzania. 

EA Multilateral Agreement Council jest najważniejszym 
komitetem działającym przy European co-operation for 
Accreditation (EA). Jego zadaniem jest między innymi 
skuteczne i bezstronne zarządzanie procesem wzajemnej 
oceny prowadzonej w ramach EA (peer-evaluation), po-
dejmowanie decyzji w sprawach członkostwa w EA Mul-
tilateral Agreement (EA MLA) i EA Bilateral Agreement, 
ustalanie wspólnych polityk w tym zakresie, harmonizacja 
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3 
Seminaria 
z udziałem 
przedstawicieli PCA

Międzynarodowe 
seminarium 
EUROLAB 2014
W dniach 31 marca – 2 kwietnia 2014 r., w Warszawie, od-
były się najwyższej rangi wydarzenia o charakterze między-
narodowym: General Assembly EUROLAB, spotkanie Ko-
mitetu TCQA (Technical Committee on Quality Assurance 
in Testing and Calibration) oraz seminarium poświęcone 
materiałom odniesienia w pomiarach chemicznych, nad 
którym Polskie Centrum Akredytacji wraz z Ministerstwem 
Gospodarki objęło honorowy patronat. Rolę gospodarza 
spotkań pełnił Klub Polskich Laboratoriów Badawczych 
POLLAB wraz z EUROLAB A.I.S.B.L.

Seminarium odbyło w Centrum Nauk Biologiczno-Che-
micznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wzięli w nim  
udział eksperci z całej Europy, którzy wygłosili siedem refe-
ratów. „Accreditation of sampling activities”  („Akredytacja 
w zakresie pobierania próbek”) to temat prezentacji Lucyny 
Olborskiej, zastępcy dyrektora ds. akredytacji. Na wstępie 
L. Olborska przybliżyła zagranicznym gościom specyfikę 
działalności Polskiego Centrum Akredytacji, podając liczbę 
i rodzaj akredytowanych podmiotów oraz wykaz wymagań 
dla specyficznych programów akredytacji, prowadzonych 
przez PCA. Omówiła również aktualny zakres wielostronne-
go porozumienia EA MLA.

Przechodząc do zasadniczego wątku swojego wykładu, 
L.Olborska dokonała próby odpowiedzi na pytanie: czy moż-
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na akredytować pobieranie próbek jako „stand-alone activi-
ty”? W swojej prezentacji przedstawiła przykłady procesów 
oceny zgodności prowadzonych przez laboratoria, jednost-
ki inspekcyjne i jednostki certyfikujące, z uwzględnieniem 
pobierania próbek jako pierwszego, bardzo istotnego etapu 
każdego z ww. procesów oceny zgodności, rzutującego na 
ostateczny wynik.

Obecnie krajowe jednostki akredytujące samodzielnie de-
cydują o akredytacji pobierania próbek jako „stand-alo-
ne activity” tylko wtedy, gdy wymagają tego obowiązujące  
w ich krajach przepisy prawa. Komitet ds. Harmonizacji Ho-
ryzontalnej (EA – HHC) powołał grupę zadaniową, która ma 
przygotować tezy do dyskusji. 

W piśmie skierowanym do dyrektora PCA, Eugeniusza  
W. Roguskiego, prezes Klubu POLLAB, Krystyna Krzyśko 
podziękowała za honorowy patronat PCA nad seminarium 
oraz za: „Udział w seminarium wraz z referatem Przed-
stawiciela Polskiego Centrum Akredytacji, Pani Lucyny Ol-
borskiej, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród 
uczestników”.
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Światowy Dzień 
Akredytacji

Akredytacja: wsparcie 
dla bezpieczeństwa 
energetycznego

Z okazji tegorocznego Światowego Dnia Akredytacji, ob-
chodzonego pod hasłem – „Akredytacja: wsparcie dla bez-
pieczeństwa energetycznego”, przewodniczący IAF Randy 
Dougherty i przewodniczący ILAC Peter Unger, wydali 
wspólne oświadczenie, w którym piszą m.in.:

„(…) Zadaniem władz państwowych jest nie tylko zapew-
nienie warunków dla nieprzerwanych dostaw energii, ale 
też bezpieczeństwa jej użytkownikom. Zrealizowanie tych 
celów jest możliwe m.in. poprzez ustanowienie obowiązku 
posiadania certyfikatu akredytacji dla laboratoriów, jed-
nostek inspekcyjnych i jednostek certyfikujących w tym 
zakresie.

W szczególności laboratoria wykorzystywane są do okre-
ślania parametrów pracy urządzeń stosowanych w po-
zyskiwaniu oraz czasowo w przesyłaniu i monitorowaniu 
energii, pochodzącej zarówno z tradycyjnych źródeł, jak  
i energii odnawialnej. Badania laboratoryjne są niezbędne 
do sprawdzenia czystości i jakości paliw, a także przy oce-
nie nowych technologii wykorzystujących odnawialne źró-
dła energii. Również kontrole bezpieczeństwa przeprowa-
dzane są w różnego rodzaju instalacjach energetycznych, 
począwszy od elektrowni węglowych po instalacje jądrowe 
czy farmy wiatrowe. Posiadane przez dostawców energii 

certyfikaty potwierdzają, że stosowane przez nich proce-
sy i procedury są właściwe oraz wykazują ich referencje 
środowiskowe. Z kolei certyfikacja według ISO 50001 (sys-
tem zarządzania energią), może pomóc przedsiębiorcom  
w udoskonaleniu działań związanych z dostawą czy przetwa-
rzaniem energii oraz umożliwić obniżenie kosztów energii.

Akredytacja laboratoriów, jednostek inspekcyjnych i jed-
nostek certyfikujących, daje gwarancję bezpieczeństwa 
konsumentom, przedsiębiorcom, instytucjom państwo-
wym i ustawodawcom. Poprzez normalizację i proces 
ustawodawczy, w połączeniu z akredytacją, konsumenci  
i przedsiębiorcy mają pewność, że nabywają wyroby o po-
żądanej jakości, które są bezpieczne, mogą być wykorzy-
stane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz spełniają kryte-
ria efektywności energetycznej.”

Warto w tym miejscu przypomnieć rolę i znaczenie wielo-
stronnych porozumień: EA MLA, ILAC MRA oraz IAF MLA, 
dzięki którym możliwe jest wzajemne uznawanie akredy-
tacji. Laboratoria, jednostki inspekcyjne i jednostki certy-
fikujące, które są akredytowane przez sygnatariuszy tych 
porozumień, uzyskują wymierne korzyści, polegające na 
tym, że wyniki ich działalności potwierdzone świadectwa-
mi, sprawozdaniami czy certyfikatami są uznawane jako 
równoważne. Zatem dzięki porozumieniom likwidowane 
są bariery techniczne w handlu, gdyż powstaje zaufanie do 
produktu końcowego w łańcuchu dostaw. Zadeklarowana 
i zweryfikowana równoważność sprawia, że producenci  
i usługodawcy, ubiegając się o możliwość oferowania swo-
ich wyrobów i usług na rynkach zagranicznych, wykonują 
badanie (potwierdzenie) tylko raz.

Wspierając polską gospodarkę, PCA musi brać pod uwa-
gę, że jest ona w blisko 90 procentach zasilana energią 
pochodzącą z węgla. Węgiel stanowi i jeszcze długo bę-
dzie stanowić podstawę naszego bezpieczeństwa energe-
tycznego. Z drugiej strony wspólna polityka klimatyczna 
i energetyczna Unii Europejskiej przewiduje do 2020 r., 
redukcję emisji CO2.  o 20 proc., zwiększenie udziału ener-
gii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20 proc. i zwiększenie 
efektywności energetycznej o 20 proc. 

– Stąd też – mówi Tadeusz Matras, kierownik Działu Akre-
dytacji Laboratoriów Badawczych – szczegółowe dyspo-
zycje PCA w obszarze akredytacji badań różnego rodzaju 
emisji do środowiska ogólnego, muszą zakładać prze-
prowadzanie ocen kompetencji laboratoriów z uwzględ-
nieniem wymagań przepisów prawa krajowego i euro-
pejskiego. Dlatego, m.in. zorganizowaliśmy szkolenie dla 
naszych auditorów, poświęcone harmonizacji podejścia do 

oceny kompetencji laboratoriów badawczych w obszarze 
badań paliw. Jest to temat niezwykle ważny, na przykład 
w kontekście różnego rodzaju pozwoleń na emisję CO2 
i obrotu tymi pozwoleniami. Wiąże się to oczywiście z ba-
daniem paliw – głównie paliw stałych, wykorzystywanych 
w naszej energetyce – których spalanie powoduje emisję 
zanieczyszczeń do środowiska, a przede wszystkim CO2. 

System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
w UE zakłada, że raporty prowadzącego instalację w za-
kresie emisji gazów cieplarnianych muszą być weryfiko-
wane przez akredytowanych weryfikatorów. Oznacza to 
sprawdzenie tych raportów przez weryfikatorów dysponu-
jących kompetencjami technicznymi, umożliwiającymi im 
wykonanie tego zadania w sposób niezależny i bezstronny.
Polskie Centrum Akredytacji przyznało ośmiu podmiotom 
akredytację w oparciu o normę PN-EN ISO 14065 i rozpo-
rządzenie Komisji (UE) nr 600/2012 (dokument DAVG-01 
„Akredytacja weryfikatorów rocz nych raportów dotyczą-
cych emisji gazów cieplarnianych. Wymagania szcze-
gółowe”). W trakcie ocen przeprowadzonych przez PCA  
w procesie akredytacji, nasi auditorzy zwracali szczegól-
ną uwagę na kom petencje weryfikatora GHG, zwłaszcza  
w kontekście nowych rodzajów działal ności, włączonych 
do wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych (EU ETS).

10 11



12 13

5
Zmiany w zakresie 
działalności 
akredytacyjnej PCA

Rozszerzenie działalności 
akredytacyjnej

Polskie Centrum Akredytacji uruchomiło nowy program 
akredytacji, opublikowany w dniu 30 kwietnia 2014 r. 
(Komunikat nr 144, w sprawie akredytacji jednostek cer-
tyfikujących, wydających opinie w sprawach wyrobów 
dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych).  
W komunikacie podano informacje dot. możliwości skła-
dania wniosku o udzielenie lub rozszerzenie zakresu akre-
dytacji jednostek certyfikujących wyroby, prowadzących 
działania w tym obszarze.

Opracowanie nowego programu miało na celu ujedno-
licenie podejścia w procesach akredytacji i nadzoru nad 
jednostkami certyfikującymi wyroby, wydającymi wyniki 
badań wyrobu wraz z oceną (opiniami) w sprawie wyrobów 
dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych. 
Opinia z poziomu takiej jednostki służy do podjęcia decyzji 
w zakresie dopuszczania wyrobu do stosowania w zakła-
dach górniczych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górni-
czego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
30 kwietnia 2004 r., w sprawie dopuszczania wyrobów do 
stosowania w zakładach górniczych (DZ. U. 2004 Nr 99 
poz. 1003 z późn. zm.). W dokumencie tym zostały okre-
ślone szczegółowe wymagania dla jednostek wydających 
przedmiotowe opinie. 

PCA opublikowało informację o zmianach w Komunikacie 
nr 143 z dnia 29.04.2014 r., w sprawie nowelizacji doku-
mentu DAC-12 Program akredytacji jednostek certyfikują-
cych rzeczoznawców samochodowych.

Współpraca PCA i TDT 
w obszarze homologacji 
pojazdów

W związku z wejściem w życie, 22 czerwca 2013 r., ustawy 
z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  
z 2012 r., poz. 1448), a także ustawy z dnia 8 listopada 
2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 
ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1611), 
Polskie Centrum Akredytacji wraz z Transportowym Do-
zorem Technicznym uzgodniły tryb udzielania akredyta-
cji jednostkom oceniającym zgodność, ubiegającym się  
o status jednostek uprawnionych, o których mowa w art. 
70y ust. 1 ww. ustawy. 

Jednostka oceniająca zgodność może uzyskać uprawnie-
nie w odniesieniu do następujących zadań:
1. W zakresie homologacji:

a. przeprowadzanie badań homologacyjnych typu pojazdu;
b. przeprowadzanie badań homologacyjnych typu przed-

miotu wyposażenia lub części;
c. przeprowadzanie badań homologacyjnych sposobu 

montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu 
do zasilania gazem;

d. przeprowadzanie kontroli zgodności produkcji po-
jazdu, przedmiotu wyposażenia, części lub kontroli 
zgodności montażu instalacji przystosowującej dany 
typ pojazdu do zasilania gazem.

2. W zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu – prze-
prowadzanie badań potwierdzających spełnienie odpo-
wiednich warunków lub wymagań technicznych danego 
pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

3. W zakresie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu 
– przeprowadzanie badań potwierdzających spełnienie 
odpowiednich warunków lub wymagań technicznych 
danego pojazdu, w celu dopuszczenia indywidualnego 
WE pojazdu.

4. W zakresie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu – 
przeprowadzanie badań potwierdzających spełnienie 
wymagań technicznych przez typ przedmiotu wyposaże-
nia lub części. 

W związku z powyższym, 30 kwietnia 2014 r. PCA opu-
blikowało nowy dokument DAC-21 Program akredytacji 
jednostek certyfikujących, wydających opinie w sprawie 
wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach gór-
niczych. Dokument opracowany został w porozumieniu  
z Wyższym Urzędem Górniczym i obowiązuje od dnia jego 
publikacji. 

Nowe wydanie 
dokumentu DAC-12 

Polskie Centrum Akredytacji opublikowało nowe, 3. wy-
danie dokumentu DAC-12 Program akredytacji jednostek 
certyfikujących rzeczoznawców samochodowych z dnia 
29.04.2014 r. Znowelizowany dokument został opracowany 
przez PCA, w uzgodnieniu z Ministrem Infrastruktury i Roz-
woju oraz Komitetem Technicznym ds. Akredytacji, powo-
łanym przy Polskim Centrum Akredytacji i obowiązuje od 
29.06.2014 r.

Nowelizacja dokumentu wynikała z konieczności precyzyj-
nego określenia działań jednostek certyfikujących osoby 
w ramach prowadzonych przez nie nadzorów i ponownej 
certyfikacji. Częstotliwość przeprowadzania przez jed-
nostkę działań w nadzorze oraz ponownej ocenie, powinna 
być ustalona w programie certyfikacji opracowanym przez 
jednostkę. Program działań w nadzorze powinien obejmo-
wać co najmniej trzy elementy podane w IAF GD 24:2009, 
pkt G.6.4.2., zaś ustalenia programu odnoszące się do 
ponownej certyfikacji, powinny obejmować co najmniej 
trzy elementy określone w IAF GD24:2009, pkt G.6.5.2. 
Dopuszcza się stosowanie innych form oceny określonych 
przez jednostkę i zatwierdzonych przez właściwy komitet 
na poziomie jednostki.

Przy ponownej certyfikacji powinna być stosowana forma 
oceny w postaci egzaminu. Zaleca się, aby forma egzami-
nu dla ponownej certyfikacji była zbliżona do egzaminu 
początkowej certyfikacji.

Zmieniony został też sposób formułowania zakresu akre-
dytacji, który będzie określany poprzez:
• rodzaj certyfikowanych osób – rzeczoznawcy samochodowi;
• nazwę lub akronim programu certyfikacji – zgodnie  

z oznaczeniami jednostki;
• przepis prawny: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Pra-

wo o ruchu drogowym, art. 79a (Dz. U. 2012, poz. 1137,  
z późn. zm.) / dokument normatywny stanowiący pod-
stawę certyfikacji.

Jednym z warunków, o których mowa w art. 70a, ust. 2 usta-
wy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o 
ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 
r., poz. 1448), uzyskania statusu jednostki uprawnionej jest 
m.in. posiadanie certyfikatu akredytacji wydanego przez Pol-
skie Centrum Akredytacji dla jednostki inspekcyjnej, spełnia-
jącej wymagania PN-EN ISO/IEC 17020 lub laboratorium ba-
dawczego, spełniającego wymagania PN-EN ISO/IEC 17025, 
odpowiednio do zakresu uprawnienia.

Polskie Centrum Akredytacji oraz Transportowy Dozór 
Techniczny wydały wspólny Komunikat, z dnia 24 kwiet-
nia 2014 r., w sprawie akredytacji jednostek oceniających 
zgodność, ubiegających się o status jednostek uprawnio-
nych do działań w obszarze homologacji.

PCA TDT
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6 
Współpraca 
z zagranicznymi 
jednostkami 
akredytującymi

Wizyta kierownictwa słoweńskiej 
jednostki akredytującej w PCA

W dniach 17-18 grudnia 2013 r., w Polskim Centrum Akre-
dytacji odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli jednostki 
akredytującej ze Słowenii (Slovenska Akreditacija – SA): 
dyrektora SA, Bostjana Godeca oraz kierownika Działu 
Akredytacji Laboratoriów Wzorcujących SA, Jure Zupanči-
ča. Miała ona na celu wymianę doświadczeń w zakresie 
akredytacji weryfikatorów GHG. 

Podczas pierwszego dnia wizyty goście ze Słowenii 
uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Dział 
Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych 
(AJ), z udziałem blisko dwudziestu przedstawicieli akre-
dytowanych przez PCA jednostek weryfikujących raporty 
GHG. Do udziału w spotkaniu został również zaproszony 
Jacek Kołoczek, ekspert z Krajowego Ośrodka Bilanso-
wania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), który wygłosił 
referat podsumowujący raportowanie i weryfikację emi-
sji CO2 w systemie handlu uprawnieniami za 2012 rok 
oraz weryfikację emisji w ETS za rok 2013. Ze strony PCA  
w spotkaniu uczestniczyli: Krzysztof Woźniak, kierownik 
Działu AJ i Barbara Zengel, specjalista z tego działu, któ-
rzy przedstawili prezentację poświęconą rozporządzeniu 

2013 r.) z przedstawicielkami Ministerstwa Gospodarki Re-
publiki Armenii: Lili Maksudyan, dyrektorem Departamentu 
Infrastruktury Jakości w MG RA oraz głównym specjalistą  
w tym Departamencie, Nairą Vardanyan wziął udział  
dyrektor PCA, dr inż. Eugeniusz W. Roguski, pełno-
mocnik ds. systemu zarządzania PCA, Małgorzata Two-
rek  oraz główny specjalista w Departamencie Promo-
cji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki,  
Hanna Kusiak. 

Podczas spotkania omówiona została rola, zadania i do-
świadczenia PCA w implementacji regulacji unijnych oraz 
wytycznych organizacji międzynarodowych dotyczących 
akredytacji jednostek oceniających zgodność, jak rów-
nież znaczenie wielostronnych porozumień: EA MLA, IAF 
MLA i ILAC MRA. Nawiązano też do wcześniejszej współ-
pracy polskich i armeńskich specjalistów działających  
w obszarze akredytacji, w tym: udziału PCA w warszta-
tach zorganizowanych w ramach projektu UE w Erewaniu 
w 2010 roku oraz pięciodniowej wizyty studyjnej delegacji 
armeńskiej jednostki akredytującej – ARMNAB (Armenian 
National Accreditation Body), w Polskim Centrum Akre-
dytacji w 2012 r. W trakcie tych spotkań PCA przedstawiło 
zarówno wymagania, jakie musi spełnić krajowa jednost-
ka akredytująca, jak i zasady funkcjonowania w obszarze 
europejskiego systemu oceny zgodności oraz zagadnienia 
związane ze wzajemnym uznawaniem. 

Omówiona wizyta studyjna, tak jak poprzednie, zrealizowa-
na została w ramach projektu TAIEX (Technical Assistan-
ce and Information Exchange). TAIEX jest instrumentem 
pomocy technicznej, finansowanym ze środków Komisji 
Europejskiej, którego celem jest realizacja krótkotermi-
nowych działań eksperckich, w zakresie dostosowywania 
ustawodawstwa beneficjenta do legislacji UE

Porozumienie o współpracy 
z ukraińską jednostką akredytującą 
(National Accreditation Agency of 
Ukraine, NAAU)

Sukcesywny wzrost prestiżu PCA wśród członków eu-
ropejskiej i międzynarodowej struktury akredytacyjnej  
potwierdzili ewaluatorzy European co-operation for Accre-
ditation (EA), którzy w podsumowaniu oceny PCA w ramach 
EA MLA uznali system akredytacji PCA za dopracowany we 
wszystkich aspektach, czego efektem są kolejne wnioski 
jednostek akredytujących o współpracę. 

Komisji (UE) nr 600/2012 (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 
600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie weryfikacji 
raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych 
i raportów dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji 
weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady) oraz wynikom oceny EA MLA 
i doświadczeniom z ocen weryfikatorów GHG. Z kolei Kin-
ga Marciniak z Działu Akredytacji Laboratoriów Badaw-
czych, omówiła wykorzystanie informacji ze sprawozdania 
akredytowanego laboratorium badawczego, w obszarze 
weryfikacji emisji gazów cieplarnianych. 

W drugim dniu wizyty B. Zengel omówiła kwestie zwią-
zane z weryfikacją i akredytacją weryfikatorów GHG  
w kontekście najważniejszych dokumentów prawnych  
z tego zakresu: rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012 
z 21 czerwca 2012 r. (wraz z wytycznymi Komisji), a także 
wymagania normy PN-EN ISO 14065 ,,Gazy cieplarniane – 
Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i wery-
fikację dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania 
w akredytacji lub innych formach uznawania". Gościom 
ze Słowenii przedstawione zostały szczegółowo zasady 
procesu akredytacji weryfikatorów GHG, obowiązujące  
w Polskim Centrum Akredytacji. 

O swoich bardzo pozytywnych wrażeniach z dwudniowych 
rozmów z ekspertami Działu AJ, B. Godec i J. Zupančič 
mówili podczas spotkania z dyrektorem PCA, Eugeniu-
szem W. Roguskim i zastępcą dyrektora ds. akredytacji, 
Lucyną Olborską.

Wizyta studyjna przedstawicieli 
Ministerstwa Gospodarki Repu-
bliki Armenii

W październiku 2013 r., Komisja Europejska zwróciła się 
do polskiego Ministerstwa Gospodarki o zorganizowanie 
wizyty studyjnej dla przedstawicieli Ministerstwa Gospo-
darki Republiki Armenii. Podstawowym jej celem było 
skorzystanie z polskich doświadczeń we wprowadzaniu 
unijnych regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa 
zabawek. Program wizyty obejmował szereg spotkań, w 
tym: w Ministerstwie Gospodarki, Polskim Komitecie Nor-
malizacyjnym, PCBC, UOKiK, Zrzeszeniu Branży Zabawek 
i Artykułów Dziecięcych oraz w Polskim Centrum Akredy-
tacji.

W spotkaniu w Polskim Centrum Akredytacji (19 grudnia 

Wcześniej to PCA, doskonaląc metody funkcjonowania, ko-
rzystało z wiedzy i doświadczenia ekspertów z jednostek 
akredytujących o dłuższym stażu w EA. Jednak stopnio-
wo się to zmieniało – eksperci Polskiego Centrum Akre-
dytacji stali się konsultantami jednostek akredytujących  
z innych krajów. W 2012 roku PCA szkoliło przedstawicieli 
jednostek akredytujących z Armenii, Białorusi, Chorwacji, 
Kazachstanu i Mołdawii. Zmiany w systemie zarządzania 
PCA, wprowadzane systematycznie od 2009 roku, przyniosły 
więc założone efekty, spotykając się z uznaniem zarówno  
w kraju, jaki i za granicą. W konsekwencji, w kolejnych latach  
w ramach współpracy bilateralnej, PCA podpisało porozu-
mienia z jednostkami akredytującymi z: Kazachstanu (Na-
tional Center of Accreditation, NCA), Białorusi (Belarusian 
State Center for Accreditation, BSCA) i Mołdawii (National 
Accreditation Centre of Republic of Moldova – MOLDAC).

Pod koniec 2013r., Polskie Centrum Akredytacji otrzy-
mało propozycję podpisania porozumienia o współpracy  
z ukraińską jednostką akredytującą (National Accredita-
tion Agency of Ukraine, NAAU). Przedmiotem umowy była-
by wymiana informacji i doświadczeń, organizacja szkoleń 
i warsztatów w zakresie akredytacji jednostek ocenia-
jących zgodność, w celu wsparcia ukraińskiej jednostki 
akredytującej w utrzymywaniu i podnoszeniu kompetencji 
na poziomie wymaganym przez regionalne i międzynaro-
dowe organizacje zrzeszające jednostki akredytujące: EA 
(European co-operation for Accreditation), ILAC (Interna-
tional Laboratory Accreditation Cooperation) i IAF (Inter-
national Accredittaion Forum). Ponadto, w korespondencji 
uszczegółowiającej zakres najbliższych działań w ramach 
współpracy, NAAU wystąpiło do PCA z wnioskiem o: 
• umożliwienie auditorom NAAU obserwacji ocen prowa-

dzonych przez auditorów PCA w jednostkach certyfiku-
jących wyroby ((ISO/ IEC 17065) oraz systemy zarządza-
nia (ISO/IEC 17021);

• organizację szkolenia dla przedstawicieli Ministerstwa 
Ochrony Zdrowia Ukrainy, Krajowej Administracji Ukra-
iny ds. Wyrobów Medycznych oraz personelu NAAU na 
temat akredytacji laboratoriów medycznych (ISO 15189);

• organizację w Kijowie i innych regionach Ukrainy warsz-
tatów na temat akredytacji laboratoriów medycznych, 
które byłyby skierowane do ekspertów NAAU, przedsta-
wicieli ukraińskich laboratoriów medycznych i jedno-
stek certyfikujących działających w tym obszarze;

• umożliwienie auditorom NAAU obserwacji ocen prowa-
dzonych przez auditorów PCA w laboratoriach medycz-
nych w Polsce.

Zarówno zasadność, jak i zakres przewidywanej współ-
pracy, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Minister-
stwo Gospodarki. 
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PCA na XVI Targach 
EuroLab 2014

Ponad 350 uczestników wzięło udział w seminarium Pol-
skiego Centrum Akredytacji podczas pierwszego dnia XVI 
Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiaro-
wych EuroLab (Warszawa, 13-14 marca 2014 r.).

„Problem, który dziś omówimy, jest od dłuższego czasu 
żywo dyskutowany – zarówno w Polsce, w Unii Europejskiej, 
jak i na forach światowych organizacji zrzeszających kra-
jowe jednostki akredytujące: ILAC oraz IAF” – powiedziała 
Lucyna Olborska, zastępca dyrektora ds. akredytacji Pol-
skiego Centrum Akredytacji w wystąpieniu otwierającym 
seminarium PCA, którego tematem było: „Pobieranie pró-
bek w działalności akredytowanych jednostek oceniających 
zgodność”.

Na seminarium złożyło się sześć prezentacji, przedstawio-
nych przez ekspertów z Działu Akredytacji Laboratoriów 
Badawczych oraz Działu Akredytacji Jednostek Certyfiku-
jących i Inspekcyjnych Polskiego Centrum Akredytacji.

Pierwszy wykład „Przedmiot oceny zgodności, a próbka 
przedmiotu oceny”, wygłosił Tadeusz Matras, kierownik 
Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych (AB). Omó-
wił w nim podstawowe aspekty funkcjonowania nie tyl-
ko procesu pobierania próbek w systemach zarządzania 
laboratoriów badawczych i wzorcujących, lecz także w 
systemach zarządzania jakością w jednostkach inspekcyj-
nych i certyfikujących. Ważnym faktem – co podkreślił w 
trakcie swego wystąpienia - jest to, że międzynarodowa  
społeczność akredytacyjna zajęła się aspektem harmoni-
zacji podejścia do akredytacji pobierania próbek, mimo iż 
nie zamierza się – na razie – wyróżniać w tym zakresie 
oddzielnych obszarów kompetencyjnych w ramach między

narodowych porozumień,  jakimi są EA MLA i  ILAC MRA. 
Jednak ten fakt pociąga za sobą konieczność zajęcia się 
na nowo aspektem pobierania próbek, w kontekście dzia-
łalności różnych jednostek oceniających zgodność. 

Beata Czechowicz, kierownik Zespołu ds. Badań Wody, 
Ścieków, Gleb oraz Paliw Płynnych i Stałych w Dziale AB, 
przedstawiła prezentację „Proces pobierania próbek – pla-
ny, procedury, zapewnienie jakości i dokumentowanie”. 
Podkreśliła w niej, że błędy popełnione przy pobraniu prób-
ki niweczą wysiłek analityka i koszty ponoszone w trakcie 
analizy. Wyniki analizy mogą odnosić się wówczas tylko do 
badanej próbki, a nie do całego przedmiotu oceny, co naj-
częściej prowadzi do podejmowania błędnych decyzji.

„Pobieranie próbek, a postępowanie z obiektami badań” 
oraz „Dokumentowanie wyników badań z uwzględnieniem 
etapu pobierania próbek” – to dwa tematy prezentacji Kingi 
Marciniak, administratora ds. procesu w Zespole ds. Badań 
Emisji w Środowisku Ogólnym i Środowisku Pracy (Dział AB).

Następnie Monika Obara, koordynator w Działach: Akre-
dytacji Laboratoriów Badawczych oraz Akredytacji Jed-
nostek Certyfikujących i Inspekcyjnych wygłosiła wykład: 
„Zagadnienia dotyczące pobierania próbek w działalności 
inspekcyjnej”.

Hanna Tugi, zastępca kierownika Działu AB, zatytułowała 
swoją prezentację: „Akredytacja działalności w zakresie 
pobierania próbek”. Zwróciła uwagę na brak międzynaro-
dowych wymagań akredytacyjnych, umożliwiających akre-
dytację pobierania próbek jako „stand-alone activity”. Kra-
jowe jednostki akredytujące mają możliwość wypracowania 
własnych rozwiązań w tym zakresie.

„Pobieranie próbek w działalności certyfikacyjnej” – to koń-
cząca seminarium  prezentacja, którą przedstawiła Lucyna 
Olborska, zastępca dyrektora ds. akredytacji PCA. Omówiła  
w niej szczegółowo działalność akredytowanych jednostek 
certyfikujących w dwóch obszarach: rolnictwo ekologiczne 
oraz integrowana produkcja roślin.

Po zakończeniu seminarium wielu uczestników skorzystało 
z możliwości zadania pytań prelegentom w stoisku firmo-
wym Polskiego Centrum Akredytacji. Stoisko było zresztą 
licznie odwiedzane przez gości targów przez wszystkie dni 
– głównie z uwagi na możliwość bezpośredniej rozmowy  
z dyżurującymi w nim ekspertami PCA, którzy udzielali nie-
zbędnych wyjaśnień wszystkim zainteresowanym.

(Wszystkie prezentacje są dostępne na naszej stronie  
internetowej: www.pca.gov.pl). 

14 17
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8 

Udział ekspertów 
PCA w spotkaniach 
organizacji 
międzynarodowych

8.1	
Posiedzenia komitetów 
ds. laboratoriów

Komitet EA 
ds. Laboratoriów (EA LC)

W dniach 12-13 marca 2014 roku, na Malcie, odbyło się 
27. posiedzenie Komitetu EA ds. Laboratoriów (EA LC). 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele jednostek akredytu-
jących, a także reprezentanci innych zainteresowanych 
stron, m.in.: European Directoriate for the Quality of Me-
dicines, European and Mediterranean Plant Protection  
Organization, EURACHEM.

Zagadnienia, którym poświęcono najwięcej uwagi, koncen-
trowały się na nowelizacji dokumentów EA i ILAC, dotyczą-
cych funkcjonowania akredytowanych laboratoriów, w tym:
• ILAC G17:2002 ,,Wprowadzenie problematyki niepew-

ności pomiarów w badaniach, w związku z wejściem do 
stosowania normy ISO/IEC 17025" - omówiono kierunki 
zmian ww. dokumentu, m.in. potrzebę doprecyzowania 
ustaleń w zakresie szacowania niepewności związanej  
z wynikami badań w badaniach jakościowych oraz 
przedstawiania stwierdzeń nt. oszacowanej niepewności 

pomiarów w sprawozdaniach z badań. Po wprowadzeniu 
planowanych zmian,  rozpatrzona zostanie konieczność 
zmiany statusu dokumentu EA-4/16 ,,EA guidelines on 
the expression of uncertainty in quantitative testing";

• EA-4/10 G 2002 ,,Akredytacja laboratoriów mikrobio-
logicznych" – w oparciu o rekomendację EA LC, na 
posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego EA, w dniach 
27-28.05.2014 r., w Pradze podjęta została decyzja o wy-
cofaniu tego dokumentu (EA Resolution 2014 (33) 32).

Zgodnie z przyjętym wieloletnim planem pracy, podsumo-
wano także postępy realizacji zadań poszczególnych grup 
roboczych, działających w ramach EA LC:
• omówiono m.in. stan zaawansowania prac realizowa-

nych w ramach grupy WG Health Care w zakresie opra-
cowania przewodnika dla badań POCT;

• w ramach grup WG ILC in Testing oraz WG ILC in Ca-
libration, przedstawiono poszerzone plany programów 
PT oraz ILC w ramach organizacji międzynarodowych. 
Podkreślono szczególne znaczenie prowadzonej przez 
jednostki akredytujące analizy wyników udziału akredy-
towanych laboratoriów w międzynarodowych PT/ILC, or-
ganizowanych w ramach ww. grup roboczych i szeroko 
rozumiane wykorzystanie wyników tej analizy w proce-
sach nadzoru, sprawowanych przez jednostki akredytu-
jące nad akredytowanymi laboratoriami;

• grupa robocza TN Forensics zwróciła uwagę na pilną po-
trzebę ustanowienia skutecznej komunikacji między EA 
LC a komitetem CEN TC 419, w związku z pracami re-
alizowanymi w tym komitecie w zakresie opracowywania 
nowej normy, zawierającej wymagania kompetencyjne 
dla jednostek przeprowadzających działania w miejscach 
zdarzeń kryminalistycznych. Ma to na celu uniknięcie po-
wielania w nowej normie przedmiotowej wymagań normy 
EN ISO/IEC 17025 i innych wytycznych/opracowań, zawie-
rających już dyspozycje nt. akredytacji działań prowadzo-
nych w miejscach zdarzeń kryminalistycznych; 

• grupa TFG RMP PTP omówiła stan realizacji zadania 
związanego z opracowaniem przewodnika EA dot. akre-
dytacji producentów materiałów odniesienia;

• w ramach grupy TFG Opinions & Interpretations kon-
tynuowane są prace związane z przygotowaniem prze-
wodnika dot. akredytacji laboratoriów badawczych na 
działalność w zakresie opinii i interpretacji zamieszcza-
nych w sprawozdaniach z badań. Projekt przewodnika 
jest obecnie opiniowany przez interesariuszy oraz krajo-
we jednostki akredytujące.

Podczas sesji pytań kierowanych do EA LC, Komitet przed-
stawił swoje stanowisko w odniesieniu do problemów 
poruszonych przez przedstawicieli jednostek akredytują-

cych oraz zajął stanowisko w sprawie zasad stosowanych  
w akredytacji laboratoriów badawczych, wykonujących ba-
dania w obszarach regulowanych przepisami prawa. W od-
powiedzi na pytanie PCA, dotyczące doświadczeń krajowych 
jednostek akredytujących w zakresie możliwości oceny 
przez jednostki akredytujące równoważności metod ba-
dawczych alternatywnych, stosowanych przez laboratoria 
badawcze w obszarze regulowanym, wskazującym metody 
referencyjne, zgodnie ze stanowiskiem Komitetu, bazują-
cym na praktyce jednostek akredytujących:
– sygnatariuszy wielostronnego porozumienia o wzajem-

nym uznawaniu EA MLA, 
– akredytowane laboratoria badawcze mogą wykonywać 

badania wszystkimi metodami dającymi miarodajny wy-
nik badania (w rozumieniu normy EN ISO/IEC 17025). 
Jeżeli wyniki badań są wykorzystywane do oceny zgod-
ności / procesów decyzyjnych w obszarze regulowanym, 
zastosowanie mają (jako dodatkowe wymagania akre-
dytacyjne – wymagania sektorowe) wymagania przepi-
sów prawa obowiązującego w obszarze regulowanym,  
w odniesieniu do samych laboratoriów i ich działalno-
ści zasadniczej (badania i/lub pobierania próbek do ba-
dan), w tym wymagania dotyczące metod badawczych. 
Laboratoria wykonujące badania dla celów urzędowych 
(dla obszarów regulowanych) powinny (jeżeli występuje  
takie wymaganie), stosować metody badawcze określo-
ne przez właściwe przepisy prawa. Jednostki akredy-
tujące w UE, stosując zharmonizowane, ogólne wyma-
gania akredytacyjne dla laboratoriów badawczych, nie 
oceniają i nie rozstrzygają w sprawie równorzędności 
metod alternatywnych dla ustanowionych w obsza-
rach regulowanych metod referencyjnych, natomiast 
uwzględniają w przeprowadzanych ocenach kompeten-
cji laboratoriów wszelkie zalecenia i stanowiska regu-
latorów co do zasad oceny i wykazania równoważności 
stosowanych w praktyce metod alternatywnych. Wyka-
zanie równoważności metod w każdym przypadku jest 
zadaniem akredytowanego laboratorium, a uznanie 
wyników oceny równoważności (jeżeli nie ustanowio-
no powszechnie znanych kryteriów oceny) pozostaje  
w gestii tylko wskazującego metody referencyjne. EA 
LC podkreślił znaczenie stosowania właściwych metod 
badawczych w obszarach regulowanych, w celu zapew-
nienia porównywalności wyników badań, a tym samym 
umożliwienia właściwego sprawowania roli i funkcji 
laboratoriów urzędowych w ogólnym europejskim sys-
temie bezpieczeństwa szeroko rozumianych wyrobów,  
w tym bezpieczeństwa żywności i zdrowia.

Komitet ILAC ds. Akredytacji

19. posiedzenie Komitetu ILAC ds. Akredytacji  (ILAC AIC) 
odbyło się w dniach 7-8 kwietnia 2014 r. w Oslo. Tematem 
przewodnim spotkania były warsztaty dotyczące nowelizacji 
normy ISO/IEC 17025:2005 w związku z zaplanowaną przez 
Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) na 2015 
rok rewizją tej normy.

Podczas poprzedniego spotkania Komitetu w październiku 
2013 r. zdecydowano o powołaniu grupy roboczej, składa-
jącej się zarówno z przedstawicieli ILAC AIC, jak i repre-
zentantów Komitetu ILAC ds. Laboratoriów (ILAC LC). Za-
daniem grupy jest wypracowanie dla ISO propozycji zmian 
merytorycznych w normie ISO/IEC 17025:2005. Grupa przy-
gotowała plan pracy oraz ankietę dotyczącą potrzeb i ocze-
kiwań członków AIC w odniesieniu do nowelizacji normy.  
W ankiecie poproszono o wskazanie wymagania normy, któ-
re należałoby zmienić. Zastosowano skalę od 1 do 5, gdzie 
1 oznacza „brak potrzeby zmiany”, natomiast 5 „wysoką 
potrzebę” z koniecznością wskazania, czy jest to potrzeba 
„doprecyzowania” czy też „zasadniczej zmiany” wymagania 
normy. Wyniki ankiet przedstawiają się następująco:
– wymagania dotyczące zarządzania

Większość opinii jednostek akredytujących wskazuje na 
„brak potrzeby” wprowadzania zmian. Ankietowani, wska-
zując na potrzebę „doprecyzowania” wymagania, odnosili 
się do wymagań opisanych w punktach normy: 4.1, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.12, 4.13, 4.14. Natomiast wskazu-
jąc na konieczność “zasadniczej zmiany”, odnosili się do 
punktów: 4.1, 4.2, 4.3, 4.13, 4.14. 

Komentarze ankietowanych odnosiły się, m.in. do nastę-
pujących kwestii:
4.1 Organizacja: konieczność doprecyzowania wymagań 
dotyczących bezstronności, wyliminowanie treści zdublo-
wanych z punktem 4.2;
4.2 System zarządzania: brak wskazania podejścia proce-
sowego, spójnego z innymi normami z serii ISO dotyczący-
mi oceny zgodności;
4.3 Nadzór nad dokumentami: konieczność dostowania 
wymagań do dostępnych narzędzi informatycznych wyko-
rzystywanych w nadzorze nad dokumentami;
4.5 Podwykonawstwo: jednoznaczne wskazanie akredyta-
cji jako sposobu wykazania kompetencji podwykonawcy;
4.13 Nadzór nad zapisami: wprowadzenie wymagań doty-
czących zarządzania zapisami przechowywanymi w formie 
elektronicznej;
4.14 Audyty wewnętrzne: doprecyzowanie aspektu „okre-
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sowości” przeprowadzanych audytów wewnętrznych.
– wymagania techniczne

Większość opinii ankietowanych również wskazuje na „brak 
potrzeby” wprowadzania zmian w wymaganiach technicz-
nych. Komunikując potrzebę „doprecyzowania” wymagania, 
jednostki akredytujące odnosiły się do wymagań opisanych w 
punktach normy: 5.2, 5.4, 5.6, 5.9 i 5.10. Natomiast wskazu-
jąc na konieczność „zasadniczej zmiany”, odnoszono się do 
punktów: 5.4, 5.6, 5.7, 5.9 i 5.10. 

Komentarze ankietowanych odnosiły się m.in. do kwestii:
5.3 Warunki lokalowe i środowiskowe: uwzględnienie wy-
magań dotyczących bezpieczeństwa biologicznego i ochro-
ny biologicznej;
5.4 Metody badań i wzorcowań oraz ich walidacja: doprecy-
zowanie pojęcia metod znormalizowanych, metod nieznor-
malizowanych oraz metod opracowanych przez laborato-
rium, jak również związanych z tym wymagań dotyczących 
walidacji metod/potwierdzania możliwości realizacji metod;
5.6 Spójność pomiarowa: uwzględnienie dyspozycji ISO Gu-
ide 34:2009 przy wskazaniu źródeł spójności pomiarowej;
5.7 Pobieranie próbek: odniesienie się do możliwości akre-
dytacji pobierania próbek jako stand-alone activity oraz 
uwzględnienie szacowania niepewności pobierania próbek;
5.10 Sprawozdania z badań: uwzględnienie przedstawio-
nych w dokumencie ILAC P14 wymagań dotyczących poda-
wania niepewności pomiaru związanej z wynikiem; odnie-
sienie się do zakresu możliwego wykorzystania systemów 
komputerowych w procesie zarządzania sprawozdaniami  
z badań ; uwzględnienie zmian wprowadzonych w VIM; opi-
nie i interpretacje – gruntowna zmiana dyspozycji lub usu-
nięcie z normy. 

Ogólne uwagi jednostek akredytujących:
• aktualizacji terminologii w całej normie, zgodnie z VIM;
• aktualizacja bibliografii;
• harmonizacja dyspozycji normy z normami ISO/IEC 

17020 i ISO/IEC 17065 z uwzględnieniem, że norma ISO/
IEC 17025:2005 ma zastosowanie w przypadku badań wy-
konywanych przez jednostkę inspekcyjną oraz jednostkę 
certyfikującą wyroby, jak również przez wzgląd na potrze-
bę ogólnej harmonizacji wymagań akredytacyjnych;

• wprowadzenie jednoznacznych wymagań dotyczących 
wykorzystania w laboratoriach narzędzi informatycznych. 

Kolejnym krokiem wynikającym z opracowanego przez 
grupę planu pracy dotyczącego nowelizacji normy ISO/IEC 
17025:2005 w ISO, będzie przygotowanie raportu, bazujące-
go na wynikach ankiet oraz wnioskach z warsztatów. Raport 
będzie stanowił wkład członków ILAC w proces rewizji normy. 

8.2	
Posiedzenia komitetów 
ds. certyfikacji

Posiedzenie Komitetu EA 
ds. Certyfikacji (EA CC)  

W dniach 25-26 marca 2014 r., odbyło się w Oslo 27. posie-
dzenie Komitetu EA CC. Najważniejsze kwestie omawiane 
podczas spotkania:
• projekt rozporządzenia UE w sprawie monitorowania, ra-

portowania i weryfikacji emisji CO2 ze statków morskich, 
przewidujący obowiązkową akredytację weryfikatorów;

• pozytywny wynik głosowania w sprawie dokumentu IAF 
MD – ,,Knowledge Requirements for AB Personnel for 
ISMS (ISO/IEC 27001)";

•  pozytywny wynik głosowania w sprawie dokumentu IAF MD 
– ,,Application of ISO/IEC 17011 in Green House Gas Vali-
dation and Verification (ISO 14065)". Przyjęty tekst tego do-
kumentu skierowano do EU ETS NG (EU Emission Trading 
Scheme Network Group) celem sprawdzenia jego zgodno-
ści z najnowszymi regulacjami UE, szczególnie w odniesie-
niu do nowych wymagań dotyczących tworzenia zakresów 
akredytacji dla weryfikatorów GHG;

• zakończone prace nad projektem dokumentu określają-
cego wymagania EA dla akredytacji w zakresie OHSAS;

•  planowane na 19-20 czerwca 2014 r. szkolenie dla au-
ditorów jednostek akredytujących w zakresie rolnictwa 
ekologicznego i jednostek certyfikujących działających  
w tym obszarze. Program szkolenia, którego organiza-
torem jest niemiecka jednostka akredytująca, DAkkS, 
obejmuje m.in. zasady importu produktów ekologicznych 
z krajów trzecich;

• projekt normy ISO/IEC DIS 17021-1, która zastąpi obecne 
wydanie ISO/IEC 17021. Uwagi do projektu należy przesy-
łać do Sekretariatu ISO.

Posiedzenie Komitetu IAF 
ds. Technicznych (IAF TC)  

Podczas posiedzenia Komitetu IAF TC we Frankfurcie (25-
26.04.2014 r.) omawiano m.in.:
•  stan zaawansowania prac nad określeniem kompetencji 

dla auditorów jednostek oceniających zgodność oraz au-



22 23

ditorów jednostek akredytujących, działających w obsza-
rze  certyfikacji wyrobów (ISO/IEC 17065);

• prace nad sformalizowaną listą kontrolną („check list”) 
przewidzianą do stosowania przez jednostki akredytu-
jące do oceny jednostek certyfikujących osoby (ISO/IEC 
17024);

• wpływ opublikowanego dokumentu IAF MD6:2014 „Ap-
plication of ISO 14065:2013” na prowadzenie ocen u we-
ryfikatorów GHG. Zapisy dokumentu będą wdrażane od 
23.03.2015 r.;

• stan zaawansowania prac nad rewizją ISO 27006 Infor-
mation technology–,,Security techniques – Requirements 
for bodies providing audit and certification of information 
security management systems";

• stan zaawansowania prac nad nowelizacją dokumentu 
IAF MD5 ,,IAF Mandatory Document for Duration of QMS 
and EMS Audits". Celem zmian ma być m.in. dostosowa-
nie dokumentu do wymagań ISO/IEC TS 17023:2013;

• przewidywaną zawartość i strukturę opracowywanej nor-
my ISO 50003 ,,Energy management systems - Require-
ments for bodies providing audit and certification of ener-
gy management systems";

• pierwszy projekt normy ISO 45001 ,,Occupational Health 
and Safety Management Systems Requirements". Nowa 
norma ma zastąpić BS OHSAS 18001;

• stan zaawansowania prac nad projektem ISO/TS 17021-7 
,,Conformity assessment–Certification of management 
systems. Part 7: Competence requirements for auditing 
and certification of road traffic safety (RTS) manage-
ment systems".

8.3	

Posiedzenia komitetów 
ds. inspekcji

Komitet EA ds. Inspekcji

W dniu 27 marca 2014 r., w Oslo, odbyło się 27. posiedze-
nie Komitetu EA ds. Inspekcji (EA IC). Spośród wielu oma-
wianych punktów na uwagę zasługuje dyskusja na temat 
dokumentu ILAC: Zastosowanie ISO/IEC 17020:2012 dla 
akredytacji jednostek inspekcyjnych. Dokument precyzuje 
wymagania normy ISO/IEC 17020:2012 w zakresie:
1. Bezstronności i niezależności, w tym: 
 • bieżącej identyfikacji ryzyka zagrażającego bezstron-
  ności jednostki inspekcyjnej;
 • zobowiązania najwyższego kierownictwa jednostki  

 inspekcyjnej do zachowania bezstronności.
2. Wymagań administracyjnych, w tym:
 • posiadania odpowiednich zabezpieczeń (np. ubezpie- 

 czenia, rezerwy) dla pokrycia zobowiązań wynikają- 
 cych z jej działalności.

3. Organizacji i zarządzania, w tym:
 • utrzymania zdolności do realizacji działalności inspek- 

 cyjnej, co oznacza, że w celu zapewnienia odpowiednich   
 informacji o osiągnięciach technicznych i/lub prawnych   
 dotyczących działalności,   jednostka powinna zapewniać  
 środki i podejmować działania;

 • zachowanie kompetencji do przeprowadzania spora-  
 dycznych czynności kontrolnych (zwykle w odstępach   
 dłuższych niż jeden rok), poprzez np. przeprowadzanie  
 inspekcji „symulowanych” lub przeprowadzenie inspekcji  
 na podobnych przedmiotach.

4. Personelu, w tym:
 • określenia wymagań kompetencyjnych, które powinny  

 obejmować :
  – znajomość systemu zarządzania jednostki;
  – znajomość technicznych procedur działalności in- 

  spekcyjnej;
  – zdolność do realizacji procedur administracyjnych;
• konieczność obserwacji każdego inspektora na miejscu.
5 Środków technicznych i wyposażenia, w tym:
 • komputerów i sprzętu zautomatyzowanego.
6. Metod i procedur inspekcji, w tym:
 • systemu nadzorowania umów lub zleceń i zapewnienie, że:

  - uzgodniono warunki umowy;
  - kompetencje personelu są odpowiednie;
  - zidentyfikowano wszelkie wymagania prawne;                                                             

  - zidentyfikowano wymagania związane z bezpieczeń-  
  stwem;

  - ustalono zakres wszelkich prac podwykonawcy wraz  
  z jego identyfikacją.

7. Wymagań dotyczących systemu zarządzania, w tym:
 • jednostka wybierająca opcję ,,B" powinna spełnić wy- 

 magania punktu 8.1.3, w tym musi wykazać, że spełnia  
 wszystkie jego elementy, czyli:

  – ustanowić i utrzymywać system zarządzania, zgod - 
  nie z wymaganiami normy ISO 9001;

  – zapewnić i wykazać, że system ten jest w stanie  
  spójnie spełnić wymagania ISO/IEC 17020:2012.
Przy wyborze opcji ,,B" zaleca się sporządzenie tabeli 
obrazującej spełnienie wymagań normy ISO/IEC 17020 
w odniesieniu do dokumentacji systemu zarzadzania 
jednostki.

8. Przeglądu zarzadzania, w tym:
 • przeglądu procesu identyfikacji ryzyka zagrażającego  

 bezstronności i wyciągnięcie odpowiednich wniosków; 
• przeglądu informacji na temat adekwatności obecnych  
 zasobów ludzkich i technicznych, przewidywanych  
 obciążeń i konieczność szkolenia nowych i obecnych  
 pracowników,

 • przeglądu skuteczności systemów utworzonych w celu  
 zapewnienia odpowiednich kwalifikacji personelu.

9. Auditów wewnętrznych, w tym: 
 • zapewnieniu, że programem auditów wewnętrznych  

 są objęte   wszystkie wymagania normy ISO/IEC 17020.  
 Oznacza to, że programem objęte są wszystkie dziedziny  
 inspekcyjne oraz wszystkie lokalizacje, w których  
 wykonywana jest kluczowa działalność;

 • uzasadnienie wyboru częstotliwości auditów, które może  
 uwzględniać m.in.: dojrzałość systemu, poprzednie  
 wyniki auditów, zmiany organizacyjne, zmiany proce-  
 duralne, skuteczność systemu wymiany doświadczeń  
 między różnymi lokalizacjami i dziedzinami działalności;

 • zapewnienie, że audity wewnętrzne są przeprowadzane  
 przez kompetentny personel wewnętrzny lub zewnętrz-  
 ny, z którym zawarto umowę.

10. Wymagań dla jednostek inspekcyjnych - Załącznik A,  
 w tym:

 • zapewnienie, że jednostka typu A i B w szczególności  
 nie może być zaangażowana w projektowanie, wytwa-  
 rzanie, dostawę, instalację, zakup, prawa własności,  
 użytkowanie lub utrzymanie przedmiotów inspekcji,  
 czyli przedmiotów, które są określone w zakresie  
 akredytacji jednostki inspekcyjnej.

Komitet ILAC ds. Inspekcji

26 kwietnia 2014 r., we Frankfurcie, odbyło się 5. Posie-
dzenie Komitetu ILAC ds. Inspekcji (ILAC IC). Podczas 
spotkania:
• ustalono, że coraz częściej występujące zjawisko pokry-

wania się zakresu badań z zakresem inspekcji spowo-
dowało konieczność opracowania wytycznych, poma-
gających ustalić, czy dla danej działalności właściwszą 
normą jest ISO/IEC 17020 czy ISO/IEC 17025. W nie-
których przypadkach obie normy mogą być stosowane  
w tych samych sytuacjach. Dlatego też w celu zapew-
nienia zgodności wyników, niezbędny jest „dokument 
pomostowy”. W ramach komitetu powołano grupę robo-
czą (WG 4), która będzie odpowiedzialna za opracowanie 
odpowiedniego dokumentu;

• powołano grupę roboczą (WG 3), która będzie odpowie-
dzialna za opracowanie wytycznych opisujących sposób 
określania zakresów akredytacji dla jednostek inspek-
cyjnych;

• przedstawiono stan zaawansowania prac dotyczących 
opracowania wytycznych do ISO/IEC 17020:2012. Celem 
dokumentu jest harmonizacja ogólnych zasad, które 
zaleca się stosować w ocenie jednostek inspekcyjnych  
w ramach ISO/IEC 17020. Podczas spotkania omówiono 
ostatnie uwagi przekazane przez członków EA. Na czer-
wiec 2014 r. zaplanowane zostało głosowanie w sprawie 
przyjęcia dokumentu. Po jego zatwierdzeniu i opubliko-
waniu przewidziany został 18 miesięczny termin wpro-
wadzenia;

• przedstawiono interpretację punktu 8.1.3 normy ISO/IEC 
17020:2012. Uważa się, że aby spełnić wymagania punk-
tu 8.1.3, jednostka inspekcyjna musi wykazać spełnienie 
wszystkich wymienionych w nim elementów. Zgodnie z po-
wyższym jednostka inspekcyjna wybierając opcję 

"
A” musi: 

 – ustanowić i utrzymywać system zarządzania zgodnie  
 z wymaganiami normy ISO 9001;

 – wykazać jednostce akredytującej, że system jest w stanie  
 i w rzeczywistości spełnia wymagania ISO 17020:2012  
 (a nie tylko wymagania dotyczące systemu zarządzania).

 
Tylko wtedy, gdy jednostka inspekcyjna spełnia wszyst-
kie ww. warunki, jednostka akredytująca powinna zaak-
ceptować system jako spełniający wymagania określone  
w punktach 8.2 do 8.8 normy ISO 17020: 2012. Jednost-
ka inspekcyjna, która wybiera opcję "B" musi przedsta-
wić jednostce akredytującej dowody, że spełnia wszystkie 
cztery wymagania punktu 8.1.3.
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8.4	
Posiedzenie Komitetu EA 
ds. Harmonizacji Horyzontalnej

Akredytacja dla celów 
notyfikacji

Podczas ostatniego posiedzenia Komitetu EA ds. Harmo-
nizacji Horyzontalnej (Bruksela,18-19.03.2014 r.) głównym 
tematem dyskusji było nowe wydanie dokumentu EA-2/17 
„EA Guiadance on Accreditation for Notification Purpo-
ses”. Przedstawiony projekt, w odniesieniu do obowiązują-
cego wydania, wprowadza następujące kluczowe zmiany: 
zaproponowano nową strukturę dokumentu, określo-
no jego status i opisano w nim rolę krajowych organów  
notyfikujących.

Pierwsze dwie główne części projektu dokumentu EA-2/17 
przedstawiają ogólne zasady dotyczące akredytacji dla  
celów notyfikacji oraz wskazują normy akredytacyjne wraz 
z dodatkowymi wymaganiami, które powinny być stosowa-
ne przez jednostki akredytujące do oceny kompetencji jed-
nostek oceniających zgodność, w odniesieniu do poszcze-
gólnych modułów oceny zgodności. Działania związane  
z oceną zgodności, przedstawione w modułach, nie zosta-
ły opisane w sposób dokładnie odpowiadający działaniom, 
do których stosowane są normy akredytacyjne. Oznacza 
to, że do oceny kompetencji jednostek oceniających zgod-
ność w ramach każdego modułu, mogą być stosowane 
różne normy akredytacyjne. Niemniej jednak, niektóre  
z nich powinny zostać uzupełnione przez wymagania do-
datkowe (pochodzące z innych norm akredytacyjnych). 

Załącznik A do dokumentu EA-2/17 podaje zasady opisu 
zakresu akredytacji dla celów notyfikacji. Uzgodniono, że 
forma zakresu akredytacji, która definiuje zakres kompe-
tencji jednostki oceniającej zgodność, powinna odpowia-
dać potrzebom organów notyfikujących. 

Z kolei załącznik B w formie tabelarycznej wskazuje wy-
magania podane w zharmonizowanych normach akredy-
tacyjnych, w powiązaniu z wymaganiami dla jednostek no-
tyfikowanych, przedstawionych w decyzji KE 768/2008. W 
aktualnym wydaniu EA-2/17 tabela została dostosowana 
do znowelizowanych w ostatnim czasie norm akredytacyj-

nych (ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17020) oraz 
nadano jej status informacyjny. Tabela ta jest pomocna  
w wykazaniu domniemania zgodności jednostek oceniają-
cych zgodność, w związku z art. R18 decyzji KE 769/2008: 
„Jeżeli jednostka oceniająca zgodność może wykazać, że 
spełnia kryteria ustanowione w odpowiednich normach 
zharmonizowanych lub ich częściach, do których odnie-
sienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Eu-
ropejskiej, to jednostka ta spełnia wymagania określone 
w art. R17 na zasadzie domniemania, jeżeli odpowiednie 
normy zharmonizowane obejmują te wymagania”.

Członkowie EA HHC zaproponowali również, by dokument 
EA-2/17 po opublikowaniu obowiązywał jednostki akredy-
tujące podczas udzielania akredytacji dla celów notyfika-
cji, z wyjątkiem sytuacji, gdy organ notyfikujący ustanowi 
i opublikuje inne wymagania. Zgodnie z przyjętą zasadą, 
do zadań krajowego organu notyfikującego należy wybór 
najbardziej odpowiedniej normy akredytacyjnej dla da-
nego modułu lub dopuszczenie udzielania akredytacji,  
w ramach jednego modułu, do kilku równoważnych norm 
akredytacyjnych. Należy podkreślić, że w takich sytu-
acjach wnioskująca jednostka oceniająca zgodność będzie 
mogła dokonać wyboru jednej z dopuszczonych w EA-2/17 
„ścieżek”, mających na celu potwierdzenie jej kompetencji 
i ocenę spełnienia wymagań stawianych jednostkom no-
tyfikowanym. 

Ustalenia zawarte w EA-2/17 są obecnie przedmiotem 
uzgodnień z przedstawicielami Komisji Europejskiej, 
współpracującymi z EA. Projekt dokumentu został prze-
kazany członkom EA HHC do zaopiniowania (do końca 
czerwca 2014 r.). 

Jednocześnie informujemy, że opublikowany został ,,Blue 
Guide 2014". Dostępna jest również jego polska wersja  
językowa „Niebieski przewodnik 2014 – wdrażanie przepi-
sów dotyczących produktów w Unii Europejskiej”. 

8.5	
Zgromadzenie Ogólne EA

Rezolucje Zgromadzenia 
Ogólnego EA

W dniach 27-28 maja 2014 r., w Pradze, odbyło się 33. 
Zgromadzenie Ogólne European co-operation for Accre-
ditation (EA GA). Zgromadzenie Ogólne to najwyższy or-
gan decyzyjny EA, którego zadaniem jest m.in. ustalanie 
i zatwierdzanie polityk, strategii i kierunków rozwoju EA, 
podejmowanie decyzji w sprawach  członkostwa w EA, 
zatwierdzanie porozumień z innymi organizacjami, w tym  
z Komisją Europejską i EFTA, powoływanie i odwoływanie 
komitetów technicznych, działających w ramach EA, za-
twierdzanie raportów, planów pracy komitetów EA oraz 
zatwierdzanie finansów EA. 

Podczas ostatniego posiedzenia EA GA podjęło 35 rezo-
lucji, które dotyczyły: przyjęcia wyników elektronicznych 
głosowań w sprawach dokumentów EA, zmian w doku-
mentach EA, przedłużenia porozumień z EFAC, EFLM, 
EGOLF, ENFSI, EOQ, EOCC, EPPO, EWF, przyjęcia raportu 
z rocznego audytu finansowego, zatwierdzenia budżetu, 
akceptacji raportów z pracy poszczególnych komitetów. 
Poniżej najważniejsze rezolucje podjęte przez członków 
33. Zgromadzenia Ogólnego EA: 

EA Resolution 2014 (33) 03 - Zgromadzenie Ogólne upo-
ważniło przewodniczącego EA do podpisania z Komisją 
Europejską, reprezentowaną przez Joint Research Centre, 
kontraktu w zakresie aspektów akredytacyjnych w progra-
mie zapewnienia jakości w leczeniu raka piersi; 

EA Resolution 2014 (33) 26 – W związku z trwającymi 
pracami nad rewizją rozporządzenia dot. rolnictwa eko-
logicznego (Organic Farming Regulation), Zgromadzenie 
Ogólne zdecydowało o rozpoczęciu przez Komitet EA ds. 
Certyfikacji nowelizacji dokumentu EA-3/12 EA ,,Policy for 
the Accreditation of Organic Production Certification", na-
tychmiast po opublikowaniu rozporządzenia;

EA Resolution 2014 (33) 27 – Zgromadzenie Ogólne,  
w oparciu o rekomendację Komitetu EA ds. Certyfikacji, 
przyjęło do stosowania ,,IAF Mandatory Document for the 

application of ISO 14065:2013 (IAF MD 6:2014)" jako doku-
ment obowiązkowy dla wszystkich członków EA;

EA Resolution 2014 (33) 31 - Ponowne wydanie sprawoz-
dania z badań [przyp. tłum. bez wykonania badań], gdy 
znak towarowy / fabryczny badanego wyrobu ulega zmia-
nie (ISO/IEC 17025, punkt 5.10.9).

Ponowne wydanie sprawozdania z badań (bez wykonania 
badań, których wyniki są przedstawiane w sprawozdaniu) 
może nastąpić wyłącznie w celu korekty błędów w spra-
wozdaniu i ewentualnego uwzględnienia pominiętych da-
nych, dostępnych dla laboratorium w trakcie wykonywania 
badania. Sprawozdanie z badań powinno zawierać jed-
noznaczną (niepowtarzalną) identyfikację próbki wyrobu 
poddawanego badaniu oraz przedstawiać wszystkie ozna-
kowania i znaki towarowe / fabryczne badanego wyrobu.

W akredytowanych laboratoriach nie jest dopuszczalna, 
w ramach posiadanej akredytacji, praktyka ponownego 
wydawania sprawozdań z badań, gdy znak towarowy / fa-
bryczny badanego wyrobu ulega zmianie (bez wykonania 
ponownego badania). Takie działanie nie jest akceptowane 
również wówczas, gdy są dostępne jednoznaczne powią-
zania charakterystyk „nowego” wyrobu z danymi, przed-
stawionymi w pierwotnym sprawozdaniu. Jednoznaczna 
idenfikacja badanego wyrobu w sprawozdaniu z badań po-
winna być spójna i wynikać z identyfikacji tego wyrobu na 
etapie przeglądu zapytań ofert i umów. Laboratorium nie 
może brać na siebie odpowiedzialności za deklarowanie, że 
wyrób z nowym znakiem towarowym / fabrycznym jest do-
kładnie identyczny  z uprzednio badanym wyrobem; odpo-
wiedzialność taka spoczywa na kliencie laboratorium.

W celu dostosowania funkcjonowania rynku do ustanowio-
nych zmian, ustalono roczny okres przejściowy dla pełne-
go wdrożenia niniejszej rezolucji;

EA Resolution 2014 (33) 32 – Zgromadzenie Ogólne za-
twierdza wycofanie dokumentu EA-4/10 G 2002 ,,Accredi-
tation of Microbiological Laboratories".
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9 

Akredytacja 
w liczbach 

14 maja 2014 roku zarejestrowanych było 1461 akredy-
towanych jednostek oceniających zgodność.W okresie od 
2 stycznia do 14 maja 2014 r., PCA udzieliło 37 nowych 
akredytacji (w tym: 33 dla laboratoriów badawczych,  
1 dla jednostki certyfikującej wyroby, 2 dla jednostek cer-
tyfikujących systemy zarządzania, 1 dla weryfikatora GHG)  
w następujących zakresach:
• laboratoria badawcze: badania biologicznie i bioche-

miczne, badania chemiczne, analityka chemiczna; ba-
dania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i 
klimatyczne); badania kompatybilności elektromagne-
tycznej (EMC); badania mechaniczne, badania meta-
lograficzne; badania mikrobiologiczne; badania nie-
niszczące; badania ogniowe; badania radiochemiczne 
i promieniowania - w tym nuklearne; badania senso-
ryczne; badania w dziedzinie nauk sądowych; badania 
właściwości fizycznych; pobieranie próbek, laboratoria 
akredytowane do pobierania próbek;

• jednostka certyfikująca wyroby: certyfikacja integrowa-
nej produkcji roślin; 

• jednostki certyfikujące systemy zarządzania: QMS;
• weryfikator GHG: weryfikator rocznych raportów doty-

czących emisji gazów cieplarnianych.
Jednocześnie, w tym samym okresie, cofnięto 12 akredy-
tacji laboratoriom badawczym, 1 akredytację jednostce 
certyfikującej wyroby oraz 1 akredytację weryfikatorowi 
GHG. Wygasła 1 akredytacja laboratorium badawczemu. 
Zawieszono 2 akredytacje laboratoriom badawczym.
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Szkolenia otwarte 
i wewnętrzne

Szkolenia otwarte w drugiej 
połowie 2014 r.

Harmonogram szkoleń otwartych na 2014 r. opracowany 
został w oparciu o wyniki ankiety, która, jak co roku, za-
mieszczona była na stronie internetowej PCA. Ponadto, ze 
względu na okres przejściowy wdrożenia trzech nowych 
norm, PCA zdecydowało się rozszerzyć swoją ofertę szko-
leniową. W I połowie roku odbyło się szkolenie z normy PN-
-EN ISO/IEC 17020:201 (w związku z dużym zainteresowa-
niem wyznaczono dodatkowy termin na czerwiec 2014 r.), 
szkolenie dotyczące normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013, 
natomiast dwa kolejne terminy zostały zaplanowane na II 
połowę roku. Trzecie szkolenie dotyczące PN-EN ISO/IEC 
17024:2012 odbędzie się pod koniec 2014 roku.

W drugiej połowie roku planowane są także dwa nowe 
szkolenia: pobieranie próbek do badań oraz praktyczne 
aspekty szacowania niepewności pomiarów w działalności 
laboratoriów.

Harmonogram szkoleń otwartych w II połowie 2014 r.: 

Temat Termin

PD-1 System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika ds. jakości i kierownictwa 
technicznego

2-4.09
4-6.11

PD-2 Audit wewnętrzny w laboratorium 26-27.08

PD-3 Droga do akredytacji PCA. Podstawowe elementy oceny . Procedura akredytacji 18.11

PD-6 Doskonalenie systemu zarządzania w jednostce certyfikującej wyroby wg normy  
PN-EN ISO/IEC 17065:2013

29-30.10 
9-10.12

PD-7 Szkolenie dla auditorów PCA prowadzących ocenę wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 7-9.10

PD-10 System zarządzania w jednostce certyfikującej osoby wg normy PN-EN ISO/IEC 
17024:2012

13-14.11

PD-11 Doskonalenie systemu zarządzania w jednostce certyfikującej systemy zarządzania wg 
normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011

21-22.10

PD-12 System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika ds. jakości i kierownictwa 
technicznego. Audit wewnętrzny w laboratorium (szkolenie łączące tematykę szkoleń 
PD-1 i PD-2)

1-4.07
23-26.09
2-5.12

PD-14 Metrologia - podstawy teoretyczne. Teoria pomiaru i opracowania wyników pomiarów 9-10.09

PD-15 Metrologia - nadzorowanie wyposażenia pomiarowego w laboratoriach 28-29.08 
11-12.12

Szkolenia wewnętrzne

Oprócz szkoleń otwartych, PCA prowadzi także szkolenia 
wewnętrzne dla auditorów, których celem jest podwyższa-
nie ich kwalifikacji oraz uzupełnianie wiedzy w zakresie 
akredytacji. 

W 2014 roku – podobnie jak w ofercie szkoleń otwar-
tych – spotkania wewnętrzne z auditorami zatrudniany-
mi do prowadzenia ocen w jednostkach certyfikujących 
i inspekcyjnych, dotyczą zmiany norm: PN-EN ISO/IEC 
17065:2013,  PN-EN ISO/IEC 17020:2012 oraz PN-EN ISO/
IEC 17024:2012.

W II połowie roku dla auditorów oceniających laboratoria 
badawcze, zaplanowano szkolenia doskonalące z:
• badań odpadów, wody, ścieków i paliw;
• badań chemicznych żywności;
• badań dla celów sądowych;

• badań chemicznych, pobierania próbek powietrza w śro-
dowisku pracy i środowisku ogólnym;

• badań gazów odlotowych i automatycznych systemów 
monitoringu (AMS);

• badań wyrobów i materiałów budowlanych.

Głównym celem szkoleń wewnętrznych jest ujednolicenie  
i harmonizacja sposobu prowadzenia ocen przez audito-
rów wiodących i auditorów technicznych zaangażowanych 
do oceny laboratoriów.

Pod koniec roku planowane jest szkolenie doskonalące  
w zakresie metod statystycznych, stosowanych przez 
akredytowanych organizatorów badań biegłości.
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twiając rodzimym firmom wejście i funkcjonowanie na 
rynkach zagranicznych. 

Aby docenić akredytację, trzeba ją wycenić – podkreślił  
E. W. Roguski. W marcu 2013 r., został opublikowany, uni-
kalny w skali Europy i świata, raport z badań naukowców 
Uniwersytetu Londyńskiego: „Aspekty ekonomiczne akre-
dytacji” („The Economics of Accreditation”), omawiający 
rolę i znaczenie brytyjskiej jednostki akredytującej UKAS 
(United Kingdom Accreditation Service). W raporcie zosta-
ły dokładnie wyliczone korzyści, jakie gospodarka brytyj-
ska uzyskuje dzięki pracy naszych kolegów z UKAS; oka-
zuje się, że jest to więcej niż 600 milionów funtów rocznie. 
Wielka Brytania jest pierwszym krajem na świecie, który 
podjął próbę przeliczenia na gotówkę działalności swojej 
jednostki akredytującej. W październiku 2013 r. podob-
ne opracowanie zaprezentowali nasi zachodni sąsiedzi. 
DAkkS – niemiecka jednostka akredytująca. Ponieważ jest 
największa w Europie, stąd i kwoty podane w raporcie są 
wyższe: korzyści dla gospodarki obliczono na 8,6 miliarda 
euro, z czego blisko 2,8 miliarda euro przypada na eksport.  

– PCA jest czwartą co do wielkości jednostką akredytującą 
w Unii Europejskiej. Ciekawi mnie, czy polskich naukow-
ców, podobnie jak niemieckich i brytyjskich, zainteresu-
je skala wpływu działań Polskiego Centrum Akredytacji 
oraz wszystkich jednostek systemu oceny zgodności – na 
wzrost naszej gospodarki. Obraz czynników pozytywnie 
oddziałujących na polską gospodarkę byłby wówczas peł-
niejszy – stwierdził na zakończenie swego wystąpienia dyr. 
E.W. Roguski”.

LAB (1/2014) – Pierwszy tegoroczny numer dwumiesięcz-
nika zamieścił artykuł omawiający problematykę semina-
rium Polskiego Centrum Akredytacji, przygotowanego na 
XVI Targi EuroLab (Warszawa,12-14 marca 2014 r.). 

Lab (2/2014) – Publikuje relację ze wspomnianego semi-
narium oraz fotoreportaż. Na wstępie zamieszczona jest 
wypowiedź Tadeusza Matrasa, kierownika Działu Akredy-
tacji Laboratoriów Badawczych, dotycząca założeń mery-
torycznych seminarium Polskiego Centrum Akredytacji: 
„Pobieranie próbek w działalności akredytowanych jedno-
stek oceniających zgodność”:

– Celem naszego seminarium było przybliżenie zain-
teresowanym uczestnikom targów, a liczyliśmy przede 
wszystkim na przedstawicieli laboratoriów badawczych, 
co nowego dzieje w akredytacyjnej społeczności europej-
skiej i światowej, jeśli chodzi o problematykę akredytacji 
pobierania próbek. Przy okazji realizacji tego celu, chcie-
liśmy również  przypomnieć podstawowe aspekty związa-

ne z funkcjonowaniem  pobierania próbek w systemach 
zarządzania laboratoriów badawczych, wzorcujących, ale 
również w systemach zarządzania jakością w jednostkach 
inspekcyjnych i certyfikujących(…).

Sądząc po wypełnionej do ostatniego miejsca największej 
sali konferencyjnej targów, kolejny rok z rzędu trafiliśmy z 
tematem seminarium w przysłowiową „dziesiątkę”. Miejsc 
siedzących było około 250, a blisko 100 osób musiało na 
stojąco lub siedząc na parkiecie wysłuchać sześciu pre-
zentacji. Trudno w takich warunkach prowadzić notatki. 
Dlatego poinformowałem uczestników seminarium, że 
wszystkie prezentacje będą dostępne na naszej stronie 
internetowej.”

ILAC News (Issue 45 / April 2014) – biuletyn światowej 
organizacji zrzeszającej krajowe jednostki akredytujące 
również zamieszcza obszerną relację z naszego semina-
rium, ilustrowaną pięcioma zdjęciami. Cytujemy fragment 
w polskim przekładzie:

 „Problem, który dziś omówimy, jest od dłuższego czasu 
żywo dyskutowany – zarówno w Polsce, w całej Unii Euro-
pejskiej, jak i na forach światowych organizacji zrzeszają-
cych krajowe jednostki akredytujące: ILAC oraz IAF” – po-
wiedziała Lucyna Olborska, zastępca dyrektora Polskiego 
Centrum Akredytacji w wystąpieniu otwierającym semi-
narium PCA podczas XVI Targów EuroLab 2014, którego 
tematem było: „Pobieranie próbek w działalności akredy-
towanych jednostek oceniających zgodność”. Na semina-
rium złożyło się sześć prezentacji, przedstawionych przez 
ekspertów z Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych 
oraz Działu Akredytacji Jednostek Certyfikujących i In-
spekcyjnych Polskiego Centrum Akredytacji (…)”.

Portal www.zdrowie.abc.com.pl (9 kwietnia 2014)  
– w artykule zatytułowanym „Dolnośląskie Centrum On-
kologii: akredytacja gwarancją bezpieczeństwa dla pacjen-
tów” czytamy: „Zakład Fizyki Medycznej Dolnośląskiego 
Centrum Onkologii jest pierwszym w Polsce zespołem i do 
tej pory jedynym, który uzyskał akredytację Polskiego Cen-
trum Akredytacji dla laboratorium badawczo-pomiarowe-
go, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Poddanie 
się weryfikacji Polskiego Centrum Akredytacji oznacza, że 
najistotniejsze parametry fizyczne opisujące rozkład dawki 
promieniowania, któremu poddaje się leczonych pacjentów, 
zostały w bardzo precyzyjny sposób opisane oraz zweryfi-
kowane przez wykwalifikowanych pracowników Zakładu 
Fizyki Medycznej i dodatkowo ocenione przez zewnętrznych 
auditorów Polskiego Centrum Akredytacji (…).”

jednostki certyfikujące, inspekcyjne, laboratoria. Jednost-
ki te ktoś musi licencjonować, musi sprawdzić ich kom-
petencje. Jest to zadanie Polskiego Centrum Akredytacji 
– wyjaśniał w PR24 Eugeniusz W. Roguski, dyrektor PCA.

– Największą grupą naszych klientów są akredytowane la-
boratoria. Ilość akredytowanych przez nas jednostek oce-
niających zgodność wiąże się ściśle ze stanem gospodar-
ki w Polsce. Akredytowane jednostki oceniające zgodność 
są potrzebne do właściwego funkcjonowania gospodarki  
i przemysłu, aby towary opuszczające nasz kraj mogły prze-
pływać swobodnie przez granicę z odpowiednim certyfika-
tem. Jedną z najważniejszych grup są jednostki oceniające 
żywność. Unia Europejska wymaga, aby laboratoria bada-
jące żywność posiadały akredytację – tłumaczyła w PR24 
Lucyna Olborska, zastępca dyrektora ds. akredytacji.

Podczas rozmowy wśród celów działania Polskiego Cen-
trum Akredytacji wymieniono także m.in.: zapewnienie 
bezstronności i niezależności działania, promowanie wie-
dzy o akredytacji i systemie oceny zgodności oraz global-
nej akceptacji.  

(Zapis dźwiękowy audycji znajduje się na stronie: www.pca.
gov.pl podstrona „O PCA – Media”).

The Warsaw Voice (1/2014) -  zamieszcza obszerną rela-
cję z międzynarodowej konferencji Warsaw Economic Hub 
(27.11.2013). W panelu dyskusyjnym, poświęconym źródłom 
sukcesów polskiego eksportu, wziął udział dyrektor Pol-
skiego Centrum Akredytacji, dr inż. Eugeniusz W. Roguski. 
Jego wystąpienie zostało omówione w artykule „Accredita-
tion Removes Barriers” („Akredytacja likwiduje bariery”).

Dokument PDF z oryginalną wersją angielską artykułu 
oraz jego polskie tłumaczenie znajdą Państwo na stronie 
internetowej PCA. Poniżej prezentujemy fragment: 

„Dyr. E.W. Roguski zademonstrował uczestnikom panelu 
stronę tytułową broszury wydanej przez ILAC i IAF – dwie 
ogólnoświatowe organizacje zrzeszające krajowe jed-
nostki akredytujące z hasłem „Accreditation: Facilitating 
world trade” („Akredytacja – ułatwienie dla światowego 
handlu”), które przyświecało obchodom Światowego Dnia 
Akredytacji w 2013 r. Zwraca się w niej uwagę na niezwy-
kle ważną rolę, jaką akredytacja odgrywa w ułatwianiu 
wymiany handlowej. Poprzez harmonizację wymagań  
w skali międzynarodowej, akredytacja umożliwia jednoli-
tą interpretacje norm i przepisów, by nie utrudniały one 
światowego obrotu towarów i usług. Dzięki wielostronnym 
porozumieniom międzynarodowym, akredytacja stała się 
swoistym katalizatorem dla gospodarek krajowych – uła-
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Przegląd publikacji 
dotyczących problema-
tyki akredytacji

Polskie Radio 24 (3 stycznia 2014 r.) - „Polska wzorem dla 
Europy?” do audycji pod tym tytułem red. Piotr Jędrzejak 
zaprosił dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, Euge-
niusza W. Roguskiego i zastępcę dyrektora ds. akredytacji, 
Lucynę Olborską. 

– Wolna konkurencja stwarza zapotrzebowanie na we-
ryfikację jakości świadczonych usług, którą zapewnia 
akredytacja. Jest to dowód, że organizacja działa według 
najwyższych standardów, jest wiarygodna i uprawniona 
do wystawiania certyfikatów jakości. Polskie Centrum 
Akredytacji jest jednostką, która jest odpowiedzialna za 
udzielanie certyfikatów honorowanych również za granicą, 
a świadczących o jakości usług i wiarygodności podmiotu. 
Misją PCA jest działanie na rzecz rozwoju gospodarcze-
go kraju poprzez usuwanie barier technicznych w obro-
cie towarowym. Jednocześnie zapewniona zostaje ochro-
na interesów publicznych, jak zdrowie i bezpieczeństwo, 
ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo publiczne – po-
wiedział na wstępie red. P. Jędrzejak, przybliżając słucha-
czom problematykę rozmowy. 

– System oceny zgodności jest mechanizmem funkcjonu-
jącym w kraju i na świecie, którego zadaniem jest selekcja 
wyrobów i usług o niskiej jakości, niespełniających wymo-
gów bezpieczeństwa, które trzeba wyeliminować. Zajmują 
się tym jednostki oceniające zgodność, czyli akredytowane 
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Portal www.evertiq.pl (29 kwietnia 2014) –„Instytut EMAG 
inwestuje w laboratoria” – to tytuł artykułu, który informu-
je, że Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach 
zmodernizował swoją bazę laboratoryjną i oferuje teraz 
większy zakres badań, ze znacznie wyższą dokładnością:

„ (…) Ważnym obszarem działalności Instytutu jest też dzia-
łalność badawcza i certyfikacyjna: specjalistyczne badania 
i pomiary, ocena zgodności wyrobów, wydawanie opinii rze-
czoznawcy, certyfikacja wyrobów oraz wzorcowania. O tym, 
że ten typ działalności jest dla tej jednostki naukowej bardzo 
ważny świadczy fakt, że została skupiona ona  w specjal-
nej, wydzielonej  strukturze – Centrum Badań i Certyfika-
cji (CBC). CBC dysponuje pięcioma laboratoriami – Badań 
Kabli i Badań Środowiskowych, Badań Maszyn i Urządzeń 
Elektrycznych, Badań Urządzeń Gazometrycznych, Wzor-
cującym oraz Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej 
(EMC). Laboratoria Centrum Badań i Certyfikacji są akredy-
towane przez Polskie Centrum Akredytacji.”

The Warsaw Voice (5/2014) – artykuł podsumowujący  
10 lat funkcjonowania PCA w europejskich i światowych  
organizacjach zrzeszających krajowe jednostki akredytują-
ce. Prezentujemy fragment w polskim tłumaczeniu:

„10-lecie członkostwa Polski w UE to także 10. rocznica 
podpisania przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) wielo-
stronnego porozumienia w ramach European co-operation 
for Accreditation (EA MLA).

Swobodny przepływ towarów i usług stanowi dziś jeden z 
podstawowych czynników wzrostu gospodarczego w Eu-
ropie i na świecie. Stał się on jednak możliwy dzięki roz-
wiązaniom prawnym i normom międzynarodowym, budu-
jącym jednolity system oceny zgodności, przyczyniający się 
do usuwania technicznych barier w handlu (…). Od 2001 
roku, czyli od początku swojej działalności, PCA jest peł-
noprawnym członkiem międzynarodowych organizacji 
zrzeszających jednostki akredytujące: w Europie (European 
co-operation for Accreditation – EA) i na świecie (Interna-
tional Accreditation Forum, IAF i International Laboratory 
Accreditation Cooperation, ILAC). PCA jest także członkiem 
Forum for Accreditation and Licencing Bodies (FALB) – or-
ganizacji działającej na poziomie europejskim, skupiającej 
jednostki akredytujące prowadzące akredytację weryfikato-
rów EMAS. (…)

PCA rozpoczęło przygotowania do podpisania wielostron-
nych porozumień już w 2001 r. W efekcie po wnikliwej oce-
nie ewaluatorów EA w 2004 r. PCA podpisało wielostronne 
porozumienie w ramach EA (EA Multilateral Agreement) 
w zakresie akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcu-

jących, jednostek certyfikujących systemy zarządzania, 
wyroby i osoby, a w 2005 r.  w zakresie jednostek inspek-
cyjnych. W 2005 roku PCA podpisało również: IAF MLA 
(IAF Multilateral Recognition Arrangement) w zakresie 
akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania 
jakością, jednostek certyfikujących systemy zarządzania 
środowiskowego oraz jednostek certyfikujących wyroby  
i ILAC MRA (ILAC Mutual Recognition Arrangement)  
w zakresie akredytacji laboratoriów badawczych i labora-
toriów wzorcujących (…)”– pdf z pełną wersją angielską 
oraz polskie tłumaczenie artykułu znajdują się na stronie  
www.pca.gov.pl podstrona „o PCA – Media”. 

Portal Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, www.
gddkia.gov.pl - maj 2014 r. - informacja o „Dniu Otwartym 
Laboratorium Drogowego GDDKiA w Kielcach” zorganizo-
wanym 9 maja br. z okazji 10. rocznicy członkostwa Polski  
w Unii Europejskiej, z której m.in. dowiadujemy się, że:
„Od 31 stycznia bieżącego roku Wydział Technologii – La-
boratorium Drogowe kieleckiego oddziału  GDDKiA posiada 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) - certy-
fikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1482, 
który stanowi formalne potwierdzenie kompetencji labora-
torium do świadczenia usług badawczych oraz gwarancję 
rzetelności wykonywanych badań materiałów i wyrobów 
budowlanych, stosowanych do budowy dróg i mostów. PCA, 
udzielając akredytacji, potwierdziło  doświadczenie i wyso-
kie kompetencje personelu laboratorium przy wykonywaniu 
badań, w oparciu o system zarządzania zgodny z wymaga-
niami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymaga-
nia dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzor-
cujących”.  Certyfikat został wydany po przeprowadzonej  
w roku ubiegłym przez PCA ocenie pod względem kompe-
tencji w zakresie technicznym i systemu zarządzania oraz 
w zakresie zapewnienia rzetelności świadczonych usług 
badawczych (…)”.

Materiały Budowlane (maj 2014 r.) - w artykule „Jak kra-
jowy przemysł może uczestniczyć w budowie elektrowni ją-
drowej w Polsce”, naukowcy z  Politechniki Warszawskiej 
przedstawiają końcowe wyniki realizacji projektu: „Analiza 
możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w roz-
woju energetyki jądrowej”, który był elementem strategicz-
nego projektu badawczego: „Technologie wspomagające 
rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej”. Jego celem było 
określenie potencjału i warunków uczestnictwa polskich 
przedsiębiorstw w przygotowywaniu budowy, budowie, 
rozruchu i eksploatacji elektrowni jądrowych. W efekcie 
powstanie baza danych polskich przedsiębiorstw, posia-
dających odpowiednie kompetencje do realizacji usług na 
potrzeby budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Autorzy 
przypominają, że 28 stycznia 2014 r. Rada Ministrów podjęła 

uchwałę w sprawie Programu Polskiej Energetyki Jądro-
wej, przygotowanego przez Ministra Gospodarki i dodają, 
iż wdrożenie tego programu będzie miało wpływ na rozwój 
gospodarczy Polski, a „najwyższe wymagania i standardy 
obowiązujące w energetyce jądrowej, będą miały również 
pozytywny wpływ na rozwój kultury technicznej polskiej 
energetyki i przemysłu. Dzięki budowie zaplecza nauko-
wego i przemysłowego, rozwinięta zostanie nowa branża,  
w której zatrudnienie znajdą specjaliści o najwyższych 
kwalifikacjach. Maksymalny udział polskich firm w bu-
dowie elektrowni jądrowej w Polsce powinien korzystnie 
wpłynąć na polską gospodarkę oraz przemysł, co tworzy 
wartość dodaną, wpływającą bezpośrednio na wzrost PKB 
(…) Wspierającymi i firmującymi bazę danych firm budow-
lanych powinny być ponadto takie instytucje jak: Polska 
Agencja Atomistyki, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Urząd Dozoru Tech-
nicznego, Polskie Centrum Akredytacji oraz Polski Komi-
tet Normalizacyjny (…).
  


