
Informacja dla administracji państwowej i władz publicznych

akredytacja zyskuje coraz większe uznanie jako 
ważne i praktyczne narzędzie służące utrzymywaniu 
zaufania społecznego.
akredytacja, działając w interesie społecznym, potwierdza kompetencje technicz-
ne i rzetelność organizacji oferujących usługi w zakresie badań, inspekcji, wzorco-
wań i certyfikacji (określanych wspólnie jako usługi w zakresie oceny zgodności). 

akredytacja obejmuje wszystkie sektory rynku oraz zapewnia bezstronną ocenę 
w odniesieniu do uznanych międzynarodowych norm. jest najważniejszym,  przej-
rzystym i powtarzalnym narzędziem, które:

na zasadzie dobrowolności wykorzystywane jest przez przedstawicieli biznesu

eliminuje potrzebę zatrudniania przez władze centralne lub regionalne własne-
go wyspecjalizowanego personelu do przeprowadzania ocen

buduje zaufanie wśród konsumentów i biznesu.

proces akredytacji jest uzasadnioną ekonomicznie usługą użyteczności publicznej, 
która:

jest świadczona w sposób rzetelny i niezależny

jest zgodna z wymaganiami norm i innych przepisów

podlega  mniejszym kosztom administracyjnym i nie jest zbiurokratyzowana.













uznawanie 
w unii europejskiej

nowe rozporządzenie we (rozporządzenie 
765/2008), które po raz pierwszy ustana-
wia ramy prawne dla usług akredytacyjnych 
świadczonych w europie, zostało opracowa-
ne w związku ze wzrastającym uznawaniem 
akredytacji w infrastrukturze gospodarczej ue. 
rozporządzenie to dotyczy funkcjonowania 
akredytacji jako wsparcia dla dobrowolnej oce-
ny zgodności oraz oceny zgodności wymaganej 
przez przepisy prawne. zgodnie z rozporządze-
niem, akredytacja, jeżeli jest prowadzona zgod-
nie z uznanymi normami zharmonizowanymi, 
jest traktowana jako działalność o charakterze 
władzy publicznej. państwa członkowskie ue są 
zobowiązane do wyznaczenia jednej krajowej 
jednostki akredytującej do prowadzenia tej 
działalności. Krajowa jednostka akredytująca 
może być organizacją państwową lub prywatną, 
jednak niezależnie od swojego statusu, będzie 
uznawana za jednostkę prowadzącą działalność 
w charakterze władzy publicznej.

Głównym celem rozporządzenia jest wzmocnie-
nie statusu akredytacji, doskonalenie spójności 
oferowanych usług akredytacyjnych oraz zwięk-
szenie zaufania do akredytacji jako narzędzia  
stosowanego przez władze publiczne.



jaki wpływ na dostarczanie usług użyteczności 
publicznej posiada akredytacja?
akredytacja:

zmniejsza biurokrację – korzystanie z akredytowanych usług zmniejsza 
potrzebę tworzenia  aktów prawnych oraz zabezpiecza przed ryzykiem 
wystąpienia niezamierzonych konsekwencji

zwiększa efektywność – powoduje, iż w biznesie,  w celu spełnienia 
wymagań norm, w sposób skuteczny i ekonomicznie efektywny wprowa-
dzane są innowacje 

wprowadza zaufanie – akredytacja jest ugruntowanym sposobem iden-
tyfikacji organizacji stosujących i utrzymujących wysokie standardy. spo-
łeczeństwo posiada większe zaufanie do dostarczanych usług wiedząc, 
że wymagania norm, w oparciu o które działa organizacja, są wdrożone, 
weryfikowane jest ich przestrzeganie oraz są stale uaktualniane.







Jaka jest różnica pomiędzy akredytacją a certyfikacją? 

certyfikacja jest potwierdzeniem przez stronę trzecią zgodności wyrobu, procesu lub 
usługi z wyspecyfikowanymi wymaganiami. akredytacja natomiast jest formalnym 
uznaniem kompetencji jednostek oceniających zgodność do wykonywania działań 
zgodnie z odpowiednimi normami.

najważniejsze różnice pomiędzy akredytacją a certyfikacją zo-
stały zawarte w rozporządzeniu we nr 765/2008 określającym 
zharmonizowane ramy prawne dla świadczenia usług akre-
dytacyjnych w europie. zgodnie z rozporządzeniem, główne 
różnice pomiędzy akredytacją a certyfikacją są następujące:

akredytacja funkcjonuje w oparciu o ramy prawne
akredytacja, jeżeli jest prowadzona w odniesieniu do uzna-
nych norm zharmonizowanych, uważana jest za działalność 
prowadzoną w charakterze władzy publicznej
akredytacja jest działalnością non-profit oraz jest całko-
wicie niezależna od wpływów komercyjnych. akredytacja 
nie podlega zasadom konkurencji. jednostka akredytująca 
w kraju nie konkuruje z innymi jednostkami akredytującymi 
lub jednostkami oceniającymi zgodność
akredytacja jest niezależna i bezstronna
jednostki akredytujące nie są zaangażowane w działania 
z zakresu oceny zgodności.











w przypadku prowadzenia badań lub wzorcowań jednym 
z najważniejszych elementów jest dostarczanie wiarygodnych 
wyników. w akredytacji, według normy iso/iec 17025:2005, 
kładzie się nacisk na potwierdzenie kompetencji technicznych 
do wykonywania przez laboratorium określonych badań, 
pomiarów lub wzorcowań. powyższa norma obejmuje także 
wymagania dotyczące kompetencji laboratorium formułujące-
go, jeżeli jest to wymagane, opinie i interpretacje na podsta-
wie danych uzyskanych z własnych badań.

certyfikacja w odniesieniu do ogólnej normy dotyczącej 
systemów zarządzania, jak iso 9001:2008, ma zastosowanie 
w odniesieniu do wszystkich organizacji bez względu na typ, 
wielkość, dostarczane wyroby lub świadczone usługi. nacisk 
jest położony na potwierdzenie zgodności organizacji z wyma-
ganiami dotyczącymi systemu zarządzania jakością. dlatego też 
certyfikacja nie powinna być rozumiana w kontekście wykazy-
wania kompetencji technicznych organizacji do przedstawiania 
miarodajnych danych i wyników.

Akredytacja w praktyce: doskonalenie działalności środowiskowej

coraz bardziej istotne staje się wymaganie, aby przedsiębiorstwo 
wykazało wdrożenie skutecznego systemu zarządzania środo-
wiskowego (ems) według normy międzynarodowej iso 14001. 
Kluczową kwestią dla przedsiębiorstw rozważających wdrożenie 

ems jest sposób w jaki należy zapewnić, aby system ten przynosił 
korzyści związane nie tylko z ulepszoną działalnością środowisko-
wą, lecz także usprawniał zarządzanie i gwarantował zgodność 
z przepisami.



stosowanie norm krajowych 
i międzynarodowych w akredytacji

personel zaangażowany w ocenę jest bezstronny i posiada 
wysokie kompetencje techniczne
zapewnione są odpowiednie zasoby i środki
wszystkie działania prowadzone są na wymaganym poziomie.

Krajowe jednostki akredytujące, uznane przez władze państwowe, 
prowadzą działalność zgodnie z normami przyjętymi na świecie 
oraz są poddawane regularnej ocenie przez równorzędne im zagra-
niczne jednostki akredytujące. 







akredytowana organizacja to taka, która wykazała swoje kompe-
tencje i bezstronność oraz może zapewnić, że wszyscy, począw-
szy od ustawodawców, nabywców i dostawców, a skończywszy 
na konsumentach, mogą mieć zaufanie do bezpieczeństwa i jakości 
certyfikowanych towarów i usług w całym łańcuchu dostaw.

istotą akredytacji jest dobrowolne stosowanie norm. jest to podej-
ście preferowane przez biznes.

akredytacja jest procesem, który funkcjonuje w oparciu o zasady takie, jak:

uznawanie i akceptacja międzynarodowa

jednolity rynek europejski umożliwia swobodny przepływ towa-
rów, usług i osób w ramach unii europejskiej. zaufanie do oferowa-
nego wyrobu lub usługi jest warunkiem wstępnym dla swobodne-
go handlu, który może być skuteczny jedynie po wyeliminowaniu 
barier technicznych. państwa członkowskie ue utworzyły orga-
nizację zrzeszającą krajowe jednostki akredytujące - european 
co-operation for accreditation (ea). ea zapewnia, że kompetencje 
wszystkich laboratoriów, jednostek inspekcyjnych i certyfikujących 
są oceniane zgodnie z tymi samymi zasadami. Komisja europejska 
uznaje akredytację jako preferowany mechanizm eliminowania 
barier technicznych w handlu oraz stwierdza, że: 

wielostronne porozumienie (mla) zawarte pomiędzy członkami 
ea ustanawia wzajemne zaufanie i akceptację akredytowanych 
wyników certyfikacji, inspekcji, wzorcowania i badań. powoduje, że 
nie ma potrzeby wielokrotnego powtarzania procesów certyfikacji 
dostawców wyrobów lub usług we wszystkich krajach będących sy-
gnatariuszami mla. jest to  sposób na to, aby towary i usługi mo-
gły swobodnie przekraczać granice w europie i na całym świecie.

“Akredytacja ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego 
funkcjonowania rynku, gdzie podejmowane działania są przejrzyste 
i zorientowane na jakość”.

Wielostronne Porozumienie EA zakłada:
równoważność funkcjonowania systemów akredytacji prowa-
dzonych przez członków EA
że certyfikaty i sprawozdania wydane przez organizacje akredy-
towane przez członków EA są jednakowo wiarygodne.





laboratoria akredytowane zgodnie z normą iso/iec 17025 
w zakresie badań kompatybilności elektromagnetycznej 
mają szczególne znaczenie dla dużych organizacji, które chcą 
sprzedawać swoje wyroby na całym świecie. w przypadku firm 
takich jak producenci telefonów komórkowych istnieje wysoki 
wskaźnik rotacji klientów (w ciągu dwóch lat samsung planuje 
wprowadzenie dwóch nowych aparatów na miesiąc). Firmy 
te sprzedają swoje wyroby na rynkach nawet w 50 krajach. 
nie jest wykonalne, aby zbadały one swoje wyroby w każdym 
z tych krajów. Koszty z tym związane byłyby zbyt wysokie, 
a opóźnienia w dostawie mogłyby postawić je w sytuacji po-
ważnego spadku konkurencyjności.

odpowiednie badanie tych urządzeń w akredytowanych przez 
sygnatariuszy mla laboratoriach zapewnia, że producenci 
telefonów komórkowych mogą zbadać swoje produkty tylko 
jeden raz, a wyniki tych badań są akceptowane w każdym kra-
ju na świecie, który jest sygnatariuszem mla. uzyskują w ten 
sposób „paszport” w handlu międzynarodowym.

Akredytacja w praktyce: zapewnienie bezpieczeństwa wyrobu



Akredytacja w praktyce: zapewnienie bezpieczeństwa żywności

w odpowiedzi na potrzeby rynku, british retail consor-
tium (brc) pod koniec lat 90-tych opracowało i wpro-
wadziło normę techniczny standard Żywności brc (brc 
Food technical standard) do oceny producentów wytwa-
rzających  produkty spożywcze w ramach marki własnej 
sieci handlowych. norma ta została utworzona w celu 
wsparcia sieci handlowych i producentów dla zabezpie-
czenia odpowiedniej jakości produktów.

norma ta została szeroko przyjęta i stała się pomocna 
dla innych organizacji w całym sektorze. jest uznawana 
za wzór najlepszej praktyki w przemyśle spożywczym. 
została wykorzystana także poza granicami wielkiej bry-
tanii. stała się normą światową stosowaną nie tylko przez 
sieci handlowe, ale także przez inne organizacje, które 
wykorzystały ją jako podstawę dla opracowania własnych 
programów oceny dostawców oraz przy wytwarzaniu 
niektórych wyrobów firmowych.

większość sieci handlowych w europie i na świecie 
nabywa towary tylko u tych dostawców, którzy uzyskali 
certyfikację zgodnie z odpowiednią normą brc Global 
standard.

PolskIe centrum akredytacjI
ul. szczotkarska 42, 01-382 warszawa
www.pca.gov.pl
email: sekretariat@pca.gov.pl
tel. : 022 355 70 00, Faks : 022 355 70 18

jeżeli potrzebują państwo więcej informacji 
na temat akredytacji, prosimy o kontakt:

Proces oceny równorzędnej

znaczenie mla umacniane jest poprzez proces oceny równorzędnej. celem takiej oceny jest 
weryfikacja ciągłej zgodności sygnatariuszy, czyli jednostek akredytujących, z międzynarodo-
wo uznanymi kryteriami.

jednostka akredytująca jest poddawana ocenie w odniesieniu do 
normy międzynarodowej iso/iec 17011, innych związanych kryte-
riów, takich jak: dokumenty ea, ilac lub iaF, odpowiednich kryteriów 
ustanowionych w imieniu władz europejskich lub krajowych oraz 
w odniesieniu do programów sektorowych. zespół ea prowadzący 
ocenę równorzędną dokonuje w siedzibie głównej jednostki akredytu-
jącej pełnej oceny systemu zarządzania przeprowadzonych procesów 

i zapisów. realizowane są także obserwacje powołanych przez jednost-
kę akredytującą zespołów oceniających podczas prowadzenia ocen u jej 
klientów, w ramach wszystkich programów akredytacji.

wielostronne porozumienie mla jest nadzorowane przez Komisję euro-
pejską, radę doradczą ea oraz władze krajowe.


