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Słowo wstępne Dyrektora PCA 

Przed nami Boże Narodzenie, szczególny i  piękny czas, 

gdy składamy sobie życzenia, obdarowujemy najbliższych 

prezentami, a zaraz potem wspólnie żegnamy stary rok i wi-

tamy nowy – z optymizmem, nowymi nadziejami i planami. 

Oby jak najwięcej z nich się ziściło!

Koniec roku to – oczywiście – także czas podsumowań. 

Dla nas mijający rok był wyjątkowy, bo obchodziliśmy jubi-

leusz 20-lecia działalności. Fakt, że od  dwóch dekad two-

rzymy fundament infrastruktury jakości i budujemy zaufa-

nie do usług oceny zgodności, przyczyniając się tym samym 

do rozwoju gospodarczego Polski, napełnia nas dumą i daje 

ogromną satysfakcję. Wymierne efekty naszego wsparcia 

dla gospodarki zachęcają nas do  jeszcze większych wysił-

ków i starań, żeby akredytacja była jak najszerzej wykorzy-

stywana jako najbardziej obiektywny sposób potwierdzania 

kompetencji i  gwarancja bezpieczeństwa konsumentów. 

Zwłaszcza teraz, gdy trwa walka z  pandemią i  jej ekono-

micznymi skutkami, rola akredytacji i płynące z niej korzyści 

są nie do przecenienia. 

Jako krajowa jednostka akredytująca PCA od  20 lat 

wspiera rozwój gospodarki, handel i  bezpieczeństwo pu-

bliczne. I dalej będziemy realizować naszą misję, kierując się 

wartościami, które wypracowaliśmy przez te dwie dekady: 

rzetelnością, niezależnością, zaangażowaniem i  otwar-

tością na  dialog. Chciałabym w  tym miejscu podziękować 

wszystkim, którzy pomagali budować PCA: przede wszyst-

kim naszym pracownikom i  współpracownikom. Sukces 

PCA jest Państwa sukcesem. 

Pewnie trochę inaczej wyobrażaliśmy sobie obchody 

20-lecia PCA – chcieliśmy nasz jubileusz świętować w gro-

nie przyjaciół, partnerów i  współpracowników, ale pan-

demia nam to  uniemożliwiła. Dlatego większość działań 

komunikacyjnych związanych z  jubileuszem przenieśliśmy 

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!



5

do  internetu. Jubileuszowy spot o  PCA, który opublikowa-

liśmy we  wrześniu na  naszej stronie i  w  mediach społecz-

nościowych, obejrzało już ponad 75 tys. internautów. W li-

stopadzie rozpoczęliśmy emisję filmów animowanych, które 

przybliżą szerokiemu gronu odbiorców różne obszary naszej 

działalności. W grudniu premierę miał film dokumentalny 

o PCA, do którego udało się nam zaprosić znakomite grono 

rozmówców, reprezentujących naszych partnerów instytu-

cjonalnych i klientów. Jestem im bardzo wdzięczna za udział 

i za to, że wspólnie mogliśmy świętować jubileusz PCA. 

Film opowiada o  naszej historii, ale też wybiegamy 

w  nim w przyszłość – bo  rzeczywistość stawia nam coraz 

to nowe wyzwania. Żyjemy w czasach globalnych kryzysów 

i zagrożeń, które wymagają podejmowania działań na glo-

balną skalę. Ten uniwersalny wymiar akredytacji dobrze 

oddaje nasze nowe hasło promocyjne: Akredytacja – global-

ne zaufanie. Szczegółowo o przedsięwzięciach związanych 

z jubileuszem PCA i popularyzacją tematyki akredytacyjnej 

piszemy w świątecznym numerze „PCA INFO – wydarzenia, 

opinie, perspektywy”, który właśnie oddaję do Państwa rąk. 

Polecam też ciekawe artykuły o wybranych aspektach dzia-

łalności akredytacyjnej i podsumowanie wydarzeń z ostat-

niego półrocza w obszarze współpracy międzynarodowej.

Życzę Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Na-

rodzenia oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

Zapraszam do lektury!

Lucyna Olborska

Dyrektor  
Polskiego Centrum Akredytacji

Słowo wstępne Dyrektora PCA 



Kończy się wyjątkowo ważny dla Polskiego Centrum Akredytacji, bo jubileuszowy, rok 2021. 

To już 20 lat! Dwie dekady wytężonej pracy, ciągłego rozwoju i budowania kompetencji, 

dzięki którym zapewniamy sprawne funkcjonowanie systemu akredytacji w Polsce.

Jubileusz PCA – u progu kolejnej dekady

Wydarzenie

Karol Hauptmann

Dyrektor PCA w latach 2001–2008

1 stycznia 2001 r. do życia zostaje powołane Polskie 

Centrum Akredytacji. Powierzono nam – na  zasadach 

obowiązujących w  Unii Europejskiej – jako jedynemu 

podmiotowi w  kraju udzielanie akredytacji i  nadzór 

nad akredytowanymi laboratoriami, jednostkami cer-

tyfikującym i  kontrolującymi. Równolegle z  wykony-

waniem statutowej działalności jednym z  głównych 

naszych zadań w  tym okresie było doprowadzenie 

do uznania kompetencji PCA oraz zdobycie odpowied-

niego stopnia zaufania u partnerów z Unii Europejskiej. 

A co za tym idzie – uznawanie raportów i certyfikatów 

wydawanych przez akredytowane przez nas podmioty 

na  arenie międzynarodowej. Konsekwencją tych dzia-

łań było przystąpienie do porozumienia o wzajemnym 

uznawaniu w ramach Europejskiej Wspólnoty ds. Akre-

dytacji (czyli EA MLA) i w dalszej kolejności – porozu-

mień światowych.

W  latach 2004–2010 istotnie wzrosło zapotrze-

bowanie na  akredytację. Związane to  było przede 

wszystkim z  wymaganiem wykazania i  potwierdzenia 

posiadania kompetencji przez laboratoria działające 

w  strukturach inspekcji sanitarnej, rolno-spożywczej, 

weterynaryjnej czy środowiskowej. To był zdecydowany 

wzrost nowych akredytacji – rocznie rozpatrywaliśmy 

do  200 wniosków o  akredytację, co  świadczyło o  skali 

potrzeb. To także wpłynęło na rozwój samego PCA.

Jak przez te 20 lat zmieniało się PCA? Z jakimi wyzwania-

mi musieliśmy się mierzyć? Z czego dziś jesteśmy szczegól-

nie dumni i jakie mamy plany na przyszłość? Tak się złożyło, 

że na finiszu naszej drugiej dekady, w roku 2020, przyszło 

nam się skonfrontować z niezwykle trudną sytuacją: pande-

mią. Ale wyszliśmy z tej próby obronną ręką i teraz, u progu 

nowej – trzeciej dekady naszej działalności, czujemy się nie 

tylko silniejsi, ale i jeszcze bardziej potrzebni.

Akredytacja nie tylko oferuje cały wachlarz rozwią-

zań i  narzędzi przydatnych w  biznesie czy handlu, lecz 

także ma  pozytywny wpływ na  podnoszenie jakości 

usług, w tym usług w ochronie zdrowia czy środowiska. 

Konsumentom natomiast daje gwarancję, że produkty, 

które do nich trafiają, są bezpieczne.

Jubileusz sprzyja podsumowaniom. W  poprzednim 

numerze „PCA Info” pochwaliliśmy się liczbami i staty-

stykami. Teraz sięgamy po  wspomnienia i  opinie osób, 

które tworzyły PCA oraz tych, którzy dziś kształtują ob-

licze tej instytucji.
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Wydarzenie

Od 2005 r. prowadzimy otwartą działalność szkoleniową.
Podpisanie umowy o współpracy z Wydziałem Chemii 
Uniwersytetu Warszawskiego, 2009 r.

Eugeniusz W. Roguski – dyrektor PCA w latach 2009-2015 – podpisuje porozumienie o współpracy między PCA i ukraińską 
jednostką akredytującą (National Accreditation Agency of Ukraine), reprezentowaną przez dyrektora Volodymyra M. Rushchaka, 
24 września 2014 r.
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Wydarzenie

Lucyna Olborska

Dyrektor PCA od 2016 r. do teraz 

PCA jest poddawane okresowej ocenie w ramach eu-

ropejskiej akredytacji, umożliwiającej utrzymanie uzna-

wania akredytacji PCA na  arenie międzynarodowej. 

Oznacza to tyle, że decyzja o tym, czy nasze działania są 

aprobowane na arenie międzynarodowej, leży w gestii 

wszystkich jednostek akredytujących – członków EA – 

reprezentujących jednolity rynek Unii Europejskiej.

To, co warte podkreślenia, to wymiana doświadczeń 

i  ścisła współpraca między PCA a  interesariuszami. 

Dzięki tej współpracy PCA pozostaje w stałym kontak-

cie z rzeczywistością rynkową i może reagować na zmia-

ny technologiczne, legislacyjne czy społeczne. 

Rok 2001 rozpoczęliśmy z  413 akredytowanymi 

podmiotami – dziś jest ich ponad 1600. Biorąc pod uwa-

gę liczbę akredytowanych podmiotów, jesteśmy jedną 

z  największych jednostek akredytujących w  Europie. 

W ciągu 20 lat naszej działalności wypracowaliśmy uni-

wersalne wartości, którymi kierujemy się na  co  dzień. 

Niezależność, wysokie kompetencje, transparentność 

działań i  rzetelna współpraca z  regulatorami przy 

ciągłym doskonaleniu personelu – to  są cechy PCA, 

z których jesteśmy dumni. Z zestawem takich wartości 

na  pewno łatwiej jest się mierzyć z  wyzwaniami, jakie 

niesie ze sobą przyszłość.

Naszym głównym zadaniem jest eliminacja ryzyk, 

których może doświadczyć społeczeństwo w  związ-

ku z  wprowadzeniem w życie nowych technologii. 

A obszar branż przyszłości jest o tyle trudny, że czę-

sto regulacje unijne, przepisy krajowe i  powstające 

na ich bazie normy nie obejmują jeszcze tych nowych 

obszarów. 

Kolejne lata będą wyzwaniem na  wielu płaszczy-

znach. Musimy uwzględniać rozwój technologiczny oraz 

pojawiające się w  związku z  tym nowe obszary, które 

wymagają nowych opracowań prawnych. Należy rów-

nież uwzględniać wydarzenia losowe – takie jak epide-

mia COVID-19, która dała nam inną normalność, także 

w naszej działalności. 

Jedno jest pewne – nasza instytucja będzie stała 

na straży rzetelnego systemu akredytacji.

Uroczystość 15-lecia Polskiego Centrum Akredytacji, 2016 r.  
– na zdjęciu dyrektor Lucyna Olborska i Brian C.S. Shu, dyrektor 
tajwańskiej jednostki akredytującej (TAF, Taiwan Accreditation 
Foundation).

Podczas oceny w ramach EA Multilateral Agreement (EA MLA), 
2016 r. Na zdjęciu dyrektor PCA Lucyna Olborska i Nicole 
Meurée-Vanlaethem – przewodnicząca zespołu ewaluacyjnego. 
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Wydarzenie

Janusz Sak

Kierownik Działu Akredytacji Jednostek Certyfikujących 

i Kontrolujących w PCA w latach 2005–2009,  

od 2012 r. Przewodniczący Komitetu Technicznego  

ds. Akredytacji przy PCA

Zaufanie do wyrobu buduje się poprzez przejrzyste 

działania związane z  oceną zgodności, kompetencje, 

bezstronność i  niezależność zaangażowanych jedno-

stek. A  akredytacja była i  jest potwierdzeniem, że jed-

nostki certyfikujące czy laboratoria działają w  prawi-

dłowy sposób, mają odpowiedni personel, odpowiednie 

zaplecze badawcze, jak również są właściwie zorganizo-

wane i zarządzane. PCA sprawdza, czy jednostki, które 

wydają certyfikaty lub raporty, są bezstronne, kompe-

tentne i wiarygodne. 

Na  początku naszych działań udzielaliśmy akredy-

tacji i  nadzorowaliśmy: laboratoria badawcze i  wzor-

cujące, jednostki certyfikujące wyroby, osoby i systemy 

zarządzania oraz jednostki inspekcyjne. Ale infrastruk-

tura jakości potrzebuje coraz to  bardziej wyspecjali-

zowanych jednostek oceniających zgodność. Dlatego 

w ciągu 20 lat rozszerzyliśmy działalność o dodatkowe 

akredytacje obejmujące: laboratoria medyczne, weryfi-

katorów, organizatorów badań biegłości, producentów 

materiałów odniesienia czy biobanki. Ten szeroki wa-

chlarz podmiotów pokazuje skalę działalności Polskiego 

Centrum Akredytacji.
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Wydarzenie

Konferencja z okazji Światowego Dnia Akredytacji, Warszawa, 2017 r.

Zgromadzenie Ogólne European co-operation for Accreditation, Bled, Słowenia, 2017 r.

Dyrektor PCA Lucyna Olborska przemawia na konferencji z okazji Światowego  
Dnia Akredytacji, 2018 r.
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Wydarzenie

Małgorzata Tworek

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania,  

Kierownik Wydziału ds. Systemu Zarządzania  

i Audytu Wewnętrznego

Można powiedzieć, że zaczynałam jeszcze w  epoce 

„przed PCA”, a dokładnie we wrześniu 2000 r. w PCBC. 

Kilka miesięcy później przekształciliśmy się w  PCA, 

a  w  2003  r. objęłam stanowisko pełnomocnika i… 

ta przygoda trwa do dziś. Przez te ponad 20 lat byłam 

świadkiem, jak PCA powstawało, ale też jak później się 

rozwijało. W 2003 r. podeszliśmy do pierwszego „egza-

minu” – oceny wzajemnej w ramach EA. Każda kolejna 

ocena – a miałam okazję uczestniczyć w 12 ewaluacjach 

– to dla PCA był taki „boost” do rozwoju. Chyba właśnie 

tę umiejętność adaptacji, nastawienie na  doskonalenie 

się i ciągły rozwój najbardziej cenię sobie w tej pracy i – 

patrząc z perspektywy tych 20 lat – uważam za najwięk-

szy atut, wyróżnik PCA.

Zmieniały się normy, przepisy – dla nas, pracowni-

ków jednostki akredytującej, to jedno z podstawowych 

narzędzi. Aż trudno policzyć, jak wiele razy na  prze-

strzeni tych lat zmieniały się wymagania dotyczące 

funkcjonowania PCA. Wszystko po  to, abyśmy mogli 

świadczyć usługi na  światowym poziomie. W  naszej 

pracy musimy też pogodzić to, czego potrzebują nasi 

klienci, z naszymi obowiązkami jako krajowej jednostki 

akredytującej. 

Ludzie, z którymi współpracuję, są mocno zaangażo-

wani i choć nie zawsze robimy wszystko idealnie, ważne 

jest, jak reagujemy na problemy i jak doskonalimy nasze 

działania. Co więcej, to jest proces ciągły, a my stale dą-

żymy do poprawy, ponieważ oczekiwania naszych klien-

tów, międzynarodowa sieć, w  ramach której działamy, 

i świat się zmieniają. 

Wiele się zmieniło w  PCA, ale są też wartości, któ-

re – moim zdaniem – są ponadczasowe i cechują naszą 

organizację. Niewątpliwie zaletą naszej organizacji jest 

praca zespołowa. To  ona umożliwia nam wymianę po-

glądów, dyskusję ukierunkowaną na  rozwiązanie pro-

blemów, a w efekcie osiąganie celów, jakie sobie stawia-

my. Z perspektywy osobistej, w ciągu tych 20 lat miałam 

możliwość poznać szereg niezwykle interesujących 

osób, co bardzo sobie cenię.

Tadeusz Matras

Kierownik Biura ds. Akredytacji

Na przestrzeni blisko 20 lat, bo tyle lat mam zaszczyt 

i przyjemność pracować w PCA, obserwowałem, jak dia-

metralnie zmieniał się charakter pracy związanej z akre-

dytacją i  nadzorowaniem już akredytowanych jedno-

stek. Początki kojarzą mi  się nierozerwalnie z  obrazem 

niezliczonych szaf i  regałów wypełniających pomiesz-

czenia służbowe, w których piętrzyły się wszędobylskie 

„papiery” – wielostronicowe raporty i zapisy z ocen oraz 

1111



Wydarzenie

Pracownicy PCA – 2018 r. 

całe segregatory dokumentacji systemów zarządzania 

jednostek dostarczane do PCA przed i po ocenach. Trze-

ba było mieć niezwykłe umiejętności, aby w tym praw-

dziwym gąszczu papierów odnaleźć to, co  było akurat 

potrzebne. Przy okazji powstawało wiele innowacyjnych 

pomysłów, jak zapanować nad tymi dokumentami. 

To wszystko, oczywiście, wynikało z charakteru na-

szej pracy. Dominowało przeglądanie i  czytanie doku-

mentów, na  początku wyłącznie papierowych, później 

wolno i  stopniowo zamienianych na  wersje elektro-

niczne. W tamtym czasie akredytację kojarzono z dużą 

liczbą dokumentów i zapisów, czyli z „papierami”. Audy-

torzy PCA byli zmuszeni do korzystania z wielu tomów 

dokumentacji, która była im dostarczana przed oceną 

i była przez nich zabierana na ocenę realizowaną w naj-

odleglejszych zakątkach naszego kraju. 

Należy przy tym zauważyć, że audytorzy korzystali 

wówczas głównie z tradycyjnych środków transportu – 

pociągu, autobusów i tramwajów, co – mając na uwadze 

stan naszych dróg – dodatkowo utrudniało korzystanie 

z  dokumentów. Kolejny krok w  realizacjach ocen rów-

nież wiązał się z „papierami”. Przegląd raportów z ocen 

to znów była praca z dokumentami, wymagającymi w do-

datku szeregu poprawek, zmian i  uzupełnień potwier-

dzanych licznymi podpisami… Aktualnie ten etap mamy 

już za sobą. Powszechna informatyzacja wkroczyła sze-

roką falą również do procesów akredytacji i nadzoru. 

Dziś w PCA posługujemy się elektronicznymi narzędzia-

mi, przeglądając i tworząc dokumenty. Nie jesteśmy już tak 

fizycznie obciążeni papierową dokumentacją, jednak z du-

żym sentymentem wspominam tamten czas i wszystkich lu-

dzi pracujących wtedy w PCA i na rzecz PCA. W tym miejscu 

nasuwa się jedna konkluzja: to nie uwarunkowania, a ludzie 

tworzą naszą rzeczywistość. Tak jest i  w  tym przypadku, 

rzeczywistość akredytacyjną tworzą „ludzie PCA”, którzy 

dzięki swoim wysokim kompetencjom i zaangażowaniu sto-

ją za dwudziestoletnią historią PCA i jego osiągnięciami.

Część wypowiedzi pochodzi z  nowego filmu o  PCA,  

zrealizowanego z okazji jubileuszu 20-lecia.
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Wydarzenie

Polsko-tajwańskie konsultacje gospodarcze zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju, 2020 r.
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Działalność akredytacyjna

2 września 2021 r. z Lizbony wyruszył pociąg „Con-

necting Europe Express”, który odwiedził 40 miast  

z  26 państw, pokonując przy tym 20 tys.  km. Europejski 

Rok Kolei jest szansą na to, aby pokazać, że kolej jest nowo-

czesna i ekologiczna, ale przede wszystkim – bezpieczna. 

Przełomowe zmiany

Rok 2020 był rokiem największych zmian w  prze-

pisach regulujących rynek kolejowy. Dyrektywa (UE) 

2016/797 w  sprawie interoperacyjności systemu ko-

lei w  UE początkowo miała zacząć obowiązywać od   

16 czerwca 2020 r., ale w związku z pandemią COVID-19 

przyjęto dyrektywę (UE) 2020/700, która przesunęła 

termin obowiązywania od 31 października 2020 r.

Dyrektywa 2016/797 stanowi jeden z trzech aktów 

ustawodawczych obejmujących aspekty techniczne 

czwartego pakietu kolejowego, który sprzyja rewita-

lizacji sektora kolejowego i  zapewnieniu usług lepszej 

jakości, a  także oferuje pasażerom więcej możliwości 

wyboru. Dyrektywa ta funkcjonuje równolegle z rozpo-

rządzeniem (UE) 2016/796 w sprawie Agencji Kolejowej 

Unii Europejskiej i dyrektywą (UE) 2016/798 w sprawie 

bezpieczeństwa kolei. Dyrektywa 2016/797 określa 

warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby osiągnąć 

interoperacyjność w systemie kolejowym Unii Europej-

skiej. Ma  ona również na  celu usprawnienie, poprawę 

i rozwój usług transportu kolejowego w UE i w krajach 

spoza UE, tym samym przyczyniając się do  stworzenia 

jednolitego europejskiego obszaru kolejowego i  przej-

ścia na efektywniejsze rodzaje transportu.

Do  przepisów krajowych dyrektywa 2016/797 

i  czwarty pakiet kolejowy były implementowane eta-

pami. Podstawowe zmiany zostały wprowadzone 

w ustawach o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 

(z 17 września 2020 r. i z 30 marca 2021 r.), a ostatnio  

w Dz.U. z 2021 poz. 1984 ukazało się obwieszczenie Mar-

szałka Sejmu RP (z 1 października 2021 r.) w sprawie ogło-

szenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym. 

Nowelizacje dokumentów PCA

Wymienione zmiany skutkowały koniecznością 

nowelizacji dokumentów sektorowych w  PCA. Obec-

nie obowiązują: wydanie trzecie dokumentu DAC-22 

Akredytacja jednostek organizacyjnych ubiegających się 

o zgodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na wykony-

wanie ocen zgodności w obszarze kolei (Komunikat nr 344  

z  15 czerwca 2021  r.) oraz wydanie piąte dokumentu 

DAN-02 Akredytacja do  celów notyfikacji i  wyznaczenia 

w  odniesieniu do  dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/797 w spawie interoperacyjności systemu 

kolei w Unii Europejskiej (Komunikat nr 355 z 1 września 

2021  r.). Oba znowelizowane dokumenty są dostępne 

na stronie www.pca.gov.pl. 

Działalność akredytacyjna

Bezpieczeństwo na kolei 

Podróż szybkimi pociągami to przyszłość transportu w całej Europie i w Polsce. Rok 2021 

został ogłoszony przez Unię Europejską Rokiem Kolei, aby promować ten najbezpieczniejszy 

i jeden z najbardziej ekologicznych środków transportu.
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Działalność akredytacyjnaDziałalność akredytacyjna

Wprowadzone zmiany były omawiane z audytorami 

i  ekspertami technicznymi podczas warsztatów i  szko-

leń realizowanych przez PCA. Na bieżąco współpracu-

jemy także z  Urzędem Transportu Kolejowego i  Mini-

sterstwem Infrastruktury. 

ERA (Europejska Agencja Kolejowa) wystąpiła 

do PCA o wspólne przeprowadzenie oceny w wybranej 

jednostce notyfikowanej do  dyrektywy 2016/797, po-

siadającej akredytację PCA. Ocena odbyła się we wrze-

śniu br. w trybie hybrydowym. Dotychczas PCA udzieliło 

9 akredytacji w  obszarze dyrektywy 2016/797 (DAN-

02) oraz 5 akredytacji w  obszarze jednostek organiza-

cyjnych ubiegających się o zgodę Prezesa UTK na wyko-

nywanie ocen zgodności w obszarze kolei (DAC-22). 

PCA otworzyło ścieżkę akredytacji dla jedno-

stek oferujących programy certyfikacji wyrobów 

na potrzeby rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 

z 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci 

dotyczący wymogów w  zakresie przyłączania jed-

nostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG).

W tej sprawie opublikowaliśmy 30 sierpnia 2021 r. 

Komunikat nr 345. Warunkiem ubiegania się o akre-

dytację lub rozszerzenie zakresu posiadanej akredy-

tacji w wyżej wymienionym obszarze jest spełnienie 

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

oraz prowadzenie działalności w  programie certy-

fikacji dedykowanym rozporządzeniu Komisji (UE) 

2016/631 z 14 kwietnia 2016 r. 

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych i  Ope-

rator Systemu Przesyłowego będący członkami 

Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii 

Elektrycznej (PTPiREE) zawarli porozumienie doty-

czące jednolitego stosowania wymagań dokumen-

tu Warunki i  procedury wykorzystania certyfikatów 

w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii 

do  sieci elektroenergetycznych opracowanego przez 

PTPiREE, zgodnie kodeksem NC RfG. Dokument 

obowiązuje od 28 kwietnia 2021 r. Jego wymagania 

powinny być uwzględnione przez jednostkę w  jej 

programie certyfikacji. Działalność jednostki certy-

fikującej może dotyczyć certyfikacji modułów wy-

twarzania energii typu A, B, C i D oraz komponen-

tów modułów wytwarzania energii.

Ocena zgodności wyrobów na  potrzeby rozpo-

rządzenia Komisji (UE) 2016/631 jest dobrowolnym 

obszarem certyfikacji, dlatego zgodnie z dokumen-

tem DACW-01 przed ubieganiem się o akredytację 

lub rozszerzenie zakresu akredytacji wymagane 

jest przeprowadzenie przez jednostkę co  najmniej 

jednego procesu certyfikacji w tym obszarze. 

Akredytacja wspiera kodeks sieci

Działalność akredytacyjna PCA w obszarze  

kolei prowadzona jest w odniesieniu do trzech 

norm akredytacyjnych:

•  ISO/IEC 17025 – program akredytacji DAB-07 

(akredytacja laboratoriów badawczych)

•  ISO/IEC 17020 – program akredytacji DAK-08  

(akredytacja jednostek inspekcyjnych do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 402/2013)

•  ISO/IEC 17065 – program akredytacji DAC-22 

(akredytacja do celów uzyskania zgody  

Prezesa UTK) i DAN-02 (akredytacja do celów 

notyfikacji do dyrektywy (UE) 2016/797)
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Działalność akredytacyjna

System certyfikacji GMP+, którego właścicielem jest 

prywatna spółka z o.o. GMP+ International, ma ułatwić 

firmom odpowiedzialne produkowanie i  dostarczanie 

bezpiecznych pasz. Wymagania systemu dotyczą wszyst-

kich etapów łańcucha paszowego: uprawy, produkcji 

mieszanek i materiałów paszowych, dodatków i premik-

sów oraz sprzedaży, magazynowania, przeładunków, 

transportu, a  także badań laboratoryjnych. 1 marca br. 

na  stronie internetowej GMP+ International ukazał się 

uaktualniony GMP+ FC scheme 2020 wg normy ISO/IEC 

17021-1. Od 1 września 2024 r. straci ważność poprzed-

nia wersja systemu (GMP+ FC scheme 2010).

GMP+ Feed Certification scheme 2020 składa się 

z dwóch modułów: GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ 

FSA) i GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA).

Sześć zasad, na których opiera się system certyfikacji 

GMP+:

1) zapewnianie wysokiego poziomu globalnego bezpie-

czeństwa pasz,

2) podstawowa odpowiedzialność spoczywa na  firmie 

certyfikowanej,

3) firmy certyfikowane ponoszą wspólną odpowiedzial-

ność,

4) włączenie w  system standardów akceptowanych 

na skalę międzynarodową,

5) zaangażowanie i transparentność,

6) certyfikacja przez niezależne jednostki certyfikujące.

10 grudnia br. PCA jako pierwsza jednostka akredy-

tująca w  Europie rozpoczęło przyjmowanie wniosków 

o akredytację jednostek certyfikujących systemy zarzą-

dzania bezpieczeństwem pasz wg programu GMP+ (Ko-

munikat nr 362).

Warunkiem ubiegania się o  akredytację lub rozsze-

rzenie jej zakresu jest zawarcie przez jednostkę certy-

fikującą umowy licencyjnej z  GMP+ International oraz 

spełnienie wymagań:

• normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17021-1  

Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzą-

cych audity i certyfikację systemów zarządzania Część 1: 

Wymagania,

• normy PKN-ISO/TS 22003 Systemy zarządzania bez-

pieczeństwem żywności – Wymagania dla jednostek 

prowadzących audit i  certyfikację systemów zarządza-

nia bezpieczeństwem żywności,

• programu GMP+ Feed Certification scheme 2020.

Nowy obszar: certyfikacja pasz GMP+

Po serii poważnych incydentów związanych z zanieczyszczeniem materiałów paszowych 

przedstawiciele holenderskiego przemysłu paszowego stworzyli system certyfikacji 

gwarantujący bezpieczeństwo pasz: GMP+ Feed Certification scheme. PCA właśnie 

rozszerzyło o ten obszar swoją ofertę dla jednostek certyfikujących.
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Działalność akredytacyjnaDziałalność akredytacyjna

25 października br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. Akredytacji w nowej 5-letniej kadencji. 

Powołania z rąk Piotra Gołębiowskiego, przedstawiciela Ministra Rozwoju i Technologii, odebrali człon-

kowie tego gremium. Wybrano przewodniczącego Rady – funkcję tę objął Jacek Szer, przedstawiciel Pol-

skiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, oraz jego dwóch zastępców: Piotra Gołębiowskie-

go i Tadeusza Glazera (przedstawiciel Klubu Polskie Forum ISO 9000). Rada podjęła uchwałę w sprawie 

odwołania i powołania członka Komitetu Odwoławczego przy PCA.

26 listopada br. odbyło się kolejne zdalne posiedzenie, podczas którego podjęto uchwały w sprawie 

planu finansowego na 2022 r. oraz w sprawie przeglądu cennika i kierunków jego zmian.

Nowa kadencja Rady ds. Akredytacji

e-Akredytacja: Zadaj pytanie 

Nasz portal e-Akredytacja stale się rozwija i jest wzbo-

gacany o nowe funkcjonalności. W ramach oferowanych 

e-usług można już m.in. sprawdzić status akredytacji i wy-

szukiwać akredytowane podmioty. Nowym narzędziem 

jest możliwość zadawania pytań. Korzystając z prostego 

formularza, w szybki i wygodny sposób każdy zaintereso-

wany skontaktuje się z PCA, a pytanie trafi bezpośrednio 

do pracownika merytorycznego, który przygotuje odpo-

wiedź. Zachęcamy do tej formy kontaktu!
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Rozszerzenie zakresu  

działalności akredytacyjnej

Komunikat nr 357 z  28 wrześ- 

nia 2021  r. w  sprawie akredytacji 

jednostek certyfikujących w  zakresie programów:  

IFS Broker Standard dla audytowania zgodności usług 

Agencji Handlowych, Importerów i  Pośredników w  od-

niesieniu do jakości i bezpieczeństwa produktów oraz IFS 

Logistics Standard do  audytowania usług logistycznych 

w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa produktu. 

Zaktualizowane wydania obu programów zostały po-

zytywnie ocenione na  poziomie EA (European co-ope-

ration for Accreditation) i od 1 października 2021 r. są 

uwzględniane w ocenach PCA. Zmiany zostały wprowa-

dzone przez właściciela programów IFS i dotyczyły sys-

temu punktacji, obowiązku przekazania dowodów dzia-

łań podjętych do  stwierdzonych odchyleń, terminów 

rejestracji audytów niezapowiedzianych oraz wprowa-

dzenia jednego audytu jako audytu niezapowiedziane-

go (raz na trzy lata). 

Zmiany programów akredytacji  

i wymagań akredytacyjnych 

Komunikat nr 348 z  25 czerwca 

2021  r. w  sprawie nowelizacji doku-

mentu DAB-18 Akredytacja laboratoriów badawczych 

wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w  śro-

dowisku. Zmiany w dokumencie wynikają z opublikowa-

nia nowego wydania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/ 

/IEC 17025:2018-02 oraz opublikowania przepisów: 

– rozporządzenia Ministra Zdrowia z  17 grudnia 

2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektro-

magnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r., poz. 2448), 

– rozporządzenia Ministra Klimatu z  17 lutego 

2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku (Dz.U. z 2020 r., poz. 258), 

– rozporządzenia Ministra Klimatu i  Środowiska 

z 15 grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu pro-

wadzenia okresowych badań poziomów pól elektroma-

gnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 r., poz. 2311).

Komunikat nr 349 z 28 czerwca 2021 r. w sprawie 

akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarzą-

dzania jakością u dostawców wyrobów medycznych wg 

ISO 13485. Dotyczy nowelizacji dokumentu DACS-01 

Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania 

wynikającej z  wdrożenia postanowień obowiązkowe-

go dokumentu IAF MD 8:2020 Application of ISO/IEC 

17011:2017 in the Field of Medical Device Quality Mana-

gement Systems (ISO 13485). 

Komunikat nr 350 z 19 lipca 2021 r. w sprawie akre-

dytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania 

w odniesieniu do wymagań normy ISO/IEC 27006:2015. 

Wydany w  związku ze  zmianą wymagań wynikającą 

z  publikacji normy PN-EN ISO/IEC 27006:2021-05 

Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Wyma-

gania dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację sys-

temów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Komunikat nr 351 z 19 lipca 2021 r. w sprawie akre-

dytacji weryfikatorów EMAS. Opublikowany w związku 

z nowelizacją listy wymagań akredytacyjnych dla wery-

fikatorów EMAS wynikającą z wprowadzenia wymagań 

dla prowadzenia weryfikacji w formie zdalnej.

Komunikat nr 353 z  24 sierpnia 2021  r. w  sprawie 

przedstawiania przez akredytowane laboratoria wyni-

ków badań ilościowych w raportach, w których labora-

toria powołują się na  posiadaną akredytację. Określa 

zasady przedstawiania w raportach wyników badań ilo-

ściowych zgodnie z  wymaganiami określonymi w  nor-

mie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, przewodniku 

PKN-ISO/IEC Guide 99 (VIM) oraz wytycznych ILAC 

G17:01/2021.

Komunikaty
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Komunikaty

Komunikat nr 356 z  21 września 2021  r. w  sprawie 

akredytacji laboratoriów wykonujących okresowe pomia-

ry hałasu w środowisku na potrzeby obszaru regulowane-

go. Wydany w związku z wejściem w życie z dniem 20 wrze-

śnia 2021 r. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska 

z 7 września 2021 r. – w sprawie wymagań w zakresie pro-

wadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. z 2021 r., poz. 

1710), zawierającego opis metodyk referencyjnych wyko-

nywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku.

Komunikat nr 358 z 10 listopada 2021 r. w sprawie 

nowelizacji programu akredytacji DAB-07 Akredytacja 

laboratoriów badawczych. Nowelizacja obejmuje: 

– zasady opisu kompetencji akredytowanych labora-

toriów w zakresach akredytacji, w przypadku gdy labo-

ratorium stosuje metody znormalizowane bez modyfi-

kacji wymagającej walidacji metody,

– zasady próbkowania w  ocenach akredytowanych 

laboratoriów, gdy zakres akredytacji laboratoriów nie 

określa dla metod znormalizowanych granic zakresu 

pomiarowego metody.

Komunikat nr 359 z 10 listopada 2021 r. w sprawie 

aktualizacji sektorowego programu akredytacji DAC-13 

Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie produkcji 

ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Zmia-

ny w  dokumencie wynikają z  uwzględnienia wymagań 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2018/848 z  30 maja 2018 r. w  sprawie produkcji eko-

logicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchy-

lającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 oraz 

wymagań dokumentu EA-3/12 M: 2020 EA Policy for the 

Accreditation of Organic Production Certification.

Komunikat wspólny nr 360 z  1 grudnia 2021 r. 

w  sprawie wymagań akredytacyjnych dla jednostek 

oceniających zgodność do celów uprawnienia przez Dy-

rektora Transportowego Dozoru Technicznego do dzia-

łań w  obszarze homologacji. Zmiana wynika ze zmian 

przepisów prawa w tym obszarze. 

Komunikat nr 361 z  8 grudnia 2021 r. w  sprawie 

zmiany wymagań akredytacyjnych dla weryfikatorów 

GHG. Zmiana wynika z  wdrożenia znowelizowanych 

wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17029:2020-04 Ocena 

zgodności – Ogólne zasady i  wymagania dla jednostek wa-

lidujących i  weryfikujących oraz nowego wydania normy 

ISO 14065:2020 General principles and requirements for 

bodies validating and verifying environmental information.

Zmiany polityk i procedur

Komunikat nr 345 z  18 czerwca 

2021  r. w  sprawie nowelizacji doku-

mentu DA-01 Opis systemu akredytacji. Zmiany 

dotyczą doprecyzowania terminów realizacji działań 

korygujących w odniesieniu do niezgodności stwierdzo-

nych podczas ocen oraz uwzględnienia programu akre-

dytacji biobanków (DABB-01).

Komunikat nr 346 z 18 czerwca 2021 r. w sprawie 

nowelizacji dokumentu DA-05 Polityka dotycząca uczest-

nictwa w  badaniach biegłości. Zmiany wprowadzone 

w  dokumencie odnoszą się do  postępowania w  przy-

padku dwukrotnego uzyskania przez laboratorium nie-

zadowalających wyników uczestnictwa w  programach 

PT w odniesieniu do tego samego obszaru.

Komunikat nr 347 z 18 czerwca 2021 r. w sprawie 

nowelizacji dokumentu DA-06 Polityka dotycząca spój-

ności pomiarowej wyników pomiarów. Zmiany odnoszą się 

do uczestnictwa w programach PT/ILC przez jednostki 

oceniające zgodność wykonujące wzorcowania we-

wnętrzne. W  dokumencie uwzględniono również pro-

gram akredytacji biobanków (DABB-01).

Komunikat nr 352 z  27 lipca 2021  r. w  sprawie  

zmiany Cennika opłat za czynności związane z akredytacją  

– dokument DA-04. Nowelizacja dotyczy skrócenia ter-

minu na dokonanie przedpłaty za oceny.
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Film w  wersjach polsko- i  angielskojęzycznej miał 

swoją premierę w mediach społecznościowych 6 wrze-

śnia br. Zrealizowany w  formule „highlights” stanowi 

podsumowanie 20 lat naszej działalności – w filmowym 

skrócie pokazana została historia instytucji i jej dokona-

nia. Przywołujemy kluczowe daty, zdjęcia archiwalne, 

ważne dokumenty i statystyki, które najlepiej ilustrują 

etapy rozwoju PCA oraz naszą rolę jako jednego z fila-

rów infrastruktury jakości.

Wspierająca promocję filmu kampania na  YouTu-

be skierowana była do  szerokiego grona odbiorców – 

przede wszystkim do  konsumentów i  świata biznesu. 

I  właśnie w  tych grupach docelowych odnotowaliśmy 

najlepsze dotarcie, tj. ponad 50-procentowy wskaźnik 

efektywności obejrzeń. Kampania we wrześniu i na po-

czątku października łącznie wygenerowała ponad  

400 tys. wyświetleń jubileuszowego spotu.

Filmowa wizytówka PCA to  jedno z  wielu przed-

sięwzięć, które przygotowaliśmy, aby uczcić jubileusz  

20-lecia i  popularyzować tematykę akredytacji. Ze   

względu na  pandemię większość działań promocyj-

nych realizowana była w  internecie. 30 września br. 

na  portalu wprost.pl opublikowany został artykuł  

pt. „To już 20 lat! Poznaj misję Polskiego Centrum Akre-

dytacji”. Materiał przybliża naszą historię, obszary dzia-

łania i wartości, jakimi się kierujemy, realizując jako kra-

jowa jednostka akredytująca swoją misję.

Akredytacja – globalne zaufanie

W listopadzie br. na naszej stronie i w mediach spo-

łecznościowych rozpoczęliśmy emisję cyklu filmów 

animowanych prezentujących wybrane obszary działal-

Sukces jubileuszowej kampanii w mediach społecznościowych

Prawie 200 tys. osób na Facebooku i ponad 120 tys. na kanale YouTube obejrzało nasz 

spot jubileuszowy i serię filmów animowanych o akredytacji, które zrealizowaliśmy z okazji 

20-lecia PCA.

Działania komunikacyjne
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ności PCA. W przystępny sposób i na konkretnych przy-

kładach wyjaśniamy w nich, jakie są korzyści z posiada-

nia certyfikatów akredytacji zarówno dla producentów, 

jak i  konsumentów. Spoty, które łączy hasło „Akredy-

tacja – globalne zaufanie”, zachęcają do  sprawdzania 

symboli akredytacji na  certyfikatach i  sprawozdaniach 

z badań. 

Każdy z  sześciu odcinków poświęcony jest innemu 

sektorowi działalności gospodarczej i  pokazuje, jak 

akredytacja pomaga budować zaufanie do usług oceny 

zgodności, a  w  konsekwencji wpływa na  zapewnienie 

bezpieczeństwa i  podnoszenie jakości towarów oraz 

usług. W budownictwie mieszkaniowym dzięki akredy-

towanym jednostkom certyfikującym wyroby możemy 

mieć pewność, że zastosowane materiały budowlane są 

bezpieczne. Z  kolei w  rolnictwie ekologicznym certyfi-

kat wydany przez akredytowaną jednostkę potwierdza, 

że określony produkt spełnia restrykcyjne wymagania 

dla żywności ekologicznej.

Akredytacja to  również gwarancja wiarygodności 

badań wykonywanych przez akredytowane laboratoria, 

np. na potrzeby monitorowania jakości wody na pływal-

niach czy poziomu emisji pola elektromagnetycznego 

w  sąsiedztwie linii wysokiego napięcia, a  także badań 

kryminalistycznych, służących  m.in. do  identyfikacji 

sprawców kradzieży. Ważnym obszarem działalności 

akredytacyjnej jest także certyfikacja osób. Wykony-

wanie niektórych zawodów, np. spawacza, wymaga po-

siadania certyfikatu – egzamin przeprowadzany przez 

akredytowaną jednostkę certyfikującą osoby potwier-

dza, że nasz fachowiec dysponuje niezbędną wiedzą 

i umiejętnościami. 

Na zakończenie roku przygotowaliśmy jeszcze jeden 

mocny akcent: jubileuszowy cykl wywiadów z  przed-

stawicielami PCA, naszymi partnerami i klientami oraz 

regulatorami. Kluczowa rola PCA i  wpływ akredytacji 

na  rozwój polskiej gospodarki został w  nowym filmie 

pokazany przez pryzmat głębokich zmian, jakie zaszły 
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w  polityce i  ekonomii. W  gronie rozmówców znaleźli 

się: Karol Hauptamann – pierwszy dyrektor PCA, dy-

rektor Lucyna Olborska, Janusz Sak (PCA), Anna Waw-

rzyk (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Krakowie), Piotr Gołębiowski (Ministerstwo Rozwoju 

i Technologii), Tomasz Schweitzer (Polski Komitet Nor-

malizacyjny), Ignacy Góra (Urząd Transportu Kolejowe-

go) i  Paweł Szymański (Urząd Lotnictwa Cywilnego). 

Film miał swoją premierę 21 grudnia br.

Udział w konferencjach i webinarach

Istotnym elementem działań promujących akredyta-

cję są patronaty PCA nad ważnymi wydarzeniami bran-

żowymi, a także udział naszych ekspertów w konferen-

cjach i webinarach organizowanych on-line. 

Na XXI Sympozjum Higiena Pracy (22–24 września) 

PCA reprezentowała Joanna Rutkowska z Działu Akre-

dytacji Badań i  Certyfikacji Żywności. Temat wystą-

pienia: „Ważne wyniki badań i  pomiarów a  określenie 

zgodności wyniku z  wyspecyfikowanym wymaganiem”. 

Joanna Rutkowska wzięła także udział w roli prelegent-

ki w  webinarze „Perspektywy rozwoju laboratoriów 

badawczych” (18 listopada). Organizatorem konferencji 

był kwartalnik „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”.

27–28 października br. w  Warszawie odbył się Eu-

ropean Circular Retail Congress – jedno z  najważniej-

szych wydarzeń w  branży retail i  FMCG. Hanna Tugi, 

kierowniczka Działu Akredytacji Badań i  Certyfikacji 

Żywności w  PCA, przybliżyła uczestnikom rolę akre-

dytacji w  zapewnieniu jakości i  bezpieczeństwa żyw-

ności. Tadeusz Matras, Kierownik Biura ds. Akredytacji 

w  PCA, wystąpił z  prelekcją pt. „Akredytacja bioban-

ków. Zasady i  procesy oceny kompetencji” podczas  

IV Krajowej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Bio-

banków Polskich (7 grudnia).

PCA objęło patronatem IV Konferencję „Innowacje 

– Pomiary – Akredytacje” (24 listopada), przygotowa-

ną przez Podkarpacką Sieć Laboratoriów Badawczych 

i  Wzorcujących w  ramach Forum Nauki i  Biznesu. Za-

gadnienie „Akredytacja laboratoriów medycznych” 

omówiła Kamila Skrzypczak-Zbiciak z  Działu Akre-

dytacji Badań i  Certyfikacji Żywności w  PCA. Byliśmy 

również partnerem prestiżowej gali wręczenia nagród 

Złota 100 Polskiego Rolnictwa 2021 (6 grudnia), której 

organizatorem jest tygodnik „Wprost”.

Wszystkie jubileuszowe produkcje dostępne są na naszej 

stronie www.pca.gov.pl i  w  mediach społecznościowych.  

Zapraszamy!

Dyrektor PCA Lucyna Olborska i wiceprezes Rady Ministrów, 
minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas gali 
Złota 100 Polskiego Rolnictwa, Warszawa, 6 grudnia 2021 r.
Fot. Piotr Woźniakiewicz
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Rozszerzenie EA MLA o obszar RMP

Rada ds. Wielostronnego Porozumienia European co-operation for Accreditation  

(EA MAC) podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu porozumienia o wzajemnym uznawaniu 

(EA Multilateral Agreement) dla PCA o obszar producentów materiałów odniesienia 

(Reference Material Producers – RMP) w odniesieniu do wymagań normy EN ISO 17034.

PCA uruchomiło pilotażowy program akredytacji 

RMP już w 2017 r. rozpoczynając jednocześnie starania 

o rozszerzenie o ten obszar EA MLA. Pierwszej akredy-

tacji dla producenta materiałów odniesienia udzieliliś- 

my w 2018 r. Aktualnie akredytację PCA w odniesieniu 

do PN-EN ISO 17034:2017-03 posiada 6 podmiotów.

Ten sukces był możliwy dzięki pozytywnemu re-

zultatowi ewaluacji PCA – oceny równorzędnej w ra-

mach EA MLA, przeprowadzonej w  marcu br. Decy-

zją Rady PCA utrzymało także status sygnatariusza  

EA MLA we wszystkich obszarach swojej działalno-

ści akredytacyjnej (akredytacja laboratoriów badaw-

czych, medycznych, wzorcujących, organizatorów 

badań biegłości, jednostek certyfikujących wyroby, 

systemy zarządzania i osoby, jednostek inspekcyjnych 

i weryfikatorów GHG).

Ewaluacje w ramach EA MLA mają cykliczny charak-

ter i są przeprowadzane regularnie co 4 lata. Taki rygo-

rystyczny system ocen równorzędnych daje gwarancję, 

że wyniki dostarczane przez akredytowane przez PCA 

jednostki oceniające zgodności są uznawane w Europie 

i na świecie.
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W  marcu br. Chorwacka Jednostka Akredytująca  

– Croatian Accreditation Agency (HAA) zwróciła się 

do  PCA z  prośbą o  zorganizowanie szkolenia dla swo-

ich pracowników i  audytorów oraz pomoc w  przepro-

wadzeniu oceny chorwackiej jednostki oceniającej 

zgodność w związku ze złożeniem do HAA pierwszego 

wniosku o udzielenie akredytacji w obszarze dyrektywy  

(UE) 2016/797. 

Szkolenie poświęcone było zagadnieniom związa-

nym z  interoperacyjnością kolei w  Unii Europejskiej 

i odbyło się 28–29 lipca 2021 r. Karol Kruszak z Dzia-

łu Akredytacji Inspekcji, Certyfikacji Wyrobów i Osób 

w  PCA szczegółowo omówił najważniejsze aspekty 

dotyczące dyrektywy (UE) 2016/797, dokumentu 

technicznego ERA 000MRA1044, decyzji Komisji 

2010/713/UE, rozporządzenia wykonawczego Komi-

sji (UE) 2019/250, TSI (Technical Specifications for 

Interoperability) oraz rolę i  znaczenie rekomendacji 

wydawanych przez NB-RAIL – Recommendation For 

Use (RFU). 

Szkolenie dla Croatian Accreditation Agency (HAA)

Brexit – oznakowanie UKCA

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej stało się faktem 31 stycznia 2020 r. Negocjacje 

odnośnie do relacji handlowych pomiędzy Wielką Brytanią a UE są złożone i obejmują wiele 

kwestii. W obszarach dotychczas regulowanych przepisami wspólnotowymi Wielka Brytania 

wprowadza swoje rozwiązania.

Obszar oceny zgodności nie jest tu wyjątkiem, a jako 

przykład można podać oznakowanie CE. W  Wielkiej 

Brytanii (Anglii, Walii i  Szkocji) wprowadzono znak 

UKCA (UK Conformity Assessment). Jego zakres sto-

sowania obejmuje produkty, które wcześniej wymagały 

znaku CE: wyroby budowalne, środki ochrony indywi-

dualnej, urządzenia gazowe, urządzenia ciśnieniowe, 

dźwigi, wyposażenie statków czy urządzenia pomiaro-

we i radiowe. 

Pierwotnie zakładano, że znak CE przestanie być 

honorowany przez służby brytyjskie z dniem 1 stycznia 

2022 r. Ostatecznie znak UKCA zamiast znaku CE ob-

ligatoryjny będzie od 1 stycznia 2023 r. Przypominamy 

też, że dla wyrobów, które wymagają przeprowadzania 

oceny zgodności przez zewnętrzną organizację, należy 

wybrać odpowiedni podmiot zatwierdzony w  Wielkiej 

Brytanii. 

Więcej informacji: UK Market Conformity Assessment 

Bodies (www.gov.uk)



Komitet ds. Inspekcji EA (EA IC) 

Podczas spotkania EA IC (30 września, 1 paździer-

nika) omawiane były najważniejsze kwestie związane 

z  harmonizacją działalności jednostek akredytujących 

w  obszarze oceny jednostek inspekcyjnych, w  tym in-

terpretacja wybranych wymagań normy EN ISO/IEC 

17020:2012, nowelizacja dokumentów, efekty prac 

grup roboczych i  stosowanie technologii informacyj-

no-komunikacyjnych do  celów prowadzenia ocen jed-

nostek oceniających zgodność oraz procesów inspekcji 

przez akredytowane jednostki inspekcyjne. 

Jednym z  głównych tematów dyskusji była akredy-

tacja w  odniesieniu do  rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) nr 402/2013 z  30.04.2013  r. w  sprawie 

wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wy-

ceny i  oceny ryzyka i  uchylające rozporządzenie (WE) 

nr 352/2009. W  debacie uczestniczyli przedstawiciele 

Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA), powołanej 

do  wspierania integracji europejskich systemów kolei 

i zwiększenia bezpieczeństwa transportu kolejowego. 

Komitet ds. Laboratoriów EA (EA LC)

Podczas spotkania EA LC (22–23 września) podjęto 

decyzję o  m.in. rozszerzeniu zakresu działania grupy 

Technical Network Electrical o  technologie informa-

cyjne, w tym kwestie techniczne związane z  nowymi 

dziedzinami, takimi jak symulacja wirtualna, bezpie-

czeństwo cybernetyczne czy sztuczna inteligencja. 

W  odniesieniu do  akredytacji biobanków wg normy 

EN-ISO 20387 w EA LC podejmowane są działania har-

monizacyjne, m.in. opracowywana jest ankieta na temat 

doświadczeń jednostek akredytujących, zaplanowano 

także organizację dedykowanych warsztatów.

Komitet ds. Certyfikacji EA (EA CC)

Podczas 42. posiedzenia EA CC (28–29 września) 

podjęto ustalenia dotyczące  m.in. obszaru interopera-

cyjności kolei, polityki akredytacji transgranicznej dla 

prywatnych programów certyfikacji i  sposobów oceny 

kodów IAF z zakresu akredytacji jednostek certyfikują-

cych systemy zarządzania. 

Wybrane aspekty współpracy międzynarodowej

25

Wybrane aspekty współpracy międzynarodowej

Spotkania komitetów i grup roboczych



Komitet ds. Komunikacji i Wydawnictw EA (EA CPC)

2-dniowe spotkanie EA CPC (16–17 listopada) po-

prowadziła dyrektor PCA Lucyna Olborska, przewod-

nicząca Komitetu. W  obradach uczestniczyli Maureen 

Logghe, prezydent EA, Emanuele Riva – nowy przewod-

niczący IAF, a  także Aparna Dhawan – przewodniczą-

cy APAC CPC (Asia Pacific Accreditation Cooperation 

Communications and Promotion Committee). Dyskuto-

wano m.in. na temat skuteczności ocen zdalnych i pogłę-

bienia międzynarodowej współpracy. Odbyły się także 

warsztaty poświęcone narzędziom komunikacji w  me-

diach społecznościowych (Twitter), a swoimi ciekawymi 

pomysłami i doświadczeniami w zakresie promocji po-

dzielił się Brandon Moo, szef marketingu i  komunika-

cji w  australijskiej organizacji National Association of  

Testing Authorities (NATA).

Komitet ds. Inspekcji ILAC (ILAC IC)

Na  spotkaniu ILAC IC (12 października) omawiano 

m.in. wybrane wymagania normy EN ISO/IEC 17020 

zgłaszane przez zainteresowane strony (np.  ISO/

CASCO). Do  życia została powołana grupa robocza, 

która będzie pracować nad usystematyzowaniem wie-

dzy, wytycznych i wymagań dotyczących zastosowania 

pobierania próbek w działalności inspekcyjnej. 

Grupa Robocza EA ds. Laboratoriów Medycznych 

W  spotkaniu Grupy Roboczej EA ds. Laboratoriów 

Medycznych (30 czerwca, 1 lipca) uczestniczyli przed-

stawiciele jednostek akredytujących i  przedstawicie-

le  m.in.: EFLM (The European Federation of Clinical 

Chemistry and Laboratory Medicine) oraz EURACHEM. 

Jednym z  punktów agendy było omówienie zakresu 

nowelizacji normy akredytacyjnej ISO 15189. Kluczo-

we zmiany dotyczą np. struktury i zakresu normy (m.in. 

będzie zawierać wymagania dotyczące badań w miejscu 

opieki i zastąpi dokument ISO 22870) oraz uwzględnie-

nia wspólnych elementów ISO/CASCO (m.in. bezstron-

ność, poufność, skargi, system zarządzania). 
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Działalność szkoleniowa

W ramach szkoleń on-line PCA udostępnia uczestni-

kom link do spotkania na platformie Cisco Webex. Ko-

rzystając z tego narzędzia, od początku roku mogliśmy 

przeszkolić łącznie ok. 300 osób. 

Na  razie planujemy pozostać przy zdalnej formie 

przeprowadzania szkoleń. W  przypadku łagodze-

nia ograniczeń wynikających z  trwającej epidemii  

COVID-19, PCA na  bieżąco będzie podejmować de-

cyzje o  zmianie formy szkoleń, np.  na  tryb hybrydowy. 

W  przypadku zainteresowania tą formą, PCA będzie 

oferować szkolenia otwarte zarówno w  formie stacjo-

narnej, jak i hybrydowej oraz w pełni zdalnej.

Dobiega końca rok 2021. Pod względem szkoleniowym był to intensywny czas.  

PCA w drugim półroczu przeprowadziło 11 szkoleń, m.in. z metrologii, audytu 

wewnętrznego w laboratorium, a także wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012.

Oferta na rok 2022 

PD-1 Kompetencje laboratorium w rozumieniu wymagań ISO/IEC 17025:2018-02

PD-2 Audit wewnętrzny w laboratorium

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

PD-5 Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 z elementami auditu wewnętrznego

PD-6 System zarządzania w jednostce certyfikującej wyroby wg normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03

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

PD-9 Szkolenie dla audytorów wiodących PCA

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

PD-11 System zarządzania w jednostce certyfikującej systemy zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015

PD-15 Metrologia – nadzorowanie wyposażenia pomiarowego w laboratoriach

Rejestracja na przyszłoroczne szkolenia rozpocznie się w styczniu 2022 r.

Oferta szkoleń
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Pracuj w PCA!

Polskie Centrum Akredytacji to jedyne miejsce, gdzie nauczysz się procesu akredytacji, 

przechodząc ścieżkę kariery do audytora wiodącego. Warto u nas pracować z wielu 

powodów.

Zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin, często 

osoby po studiach na kierunkach technicznych. Ważny 

jest dla nas rozwój kompetencji. Dlatego inwestujemy 

w naszych pracowników, oferując m.in. udział w szkole-

niach specjalistycznych, naukę języka angielskiego i do-

finansowanie do studiów. Z kolei nasi pracownicy dzielą 

się wiedzą, prowadząc warsztaty dla naszych audyto-

rów i klientów zewnętrznych w ramach szkoleń otwar-

tych z obszaru akredytacji. 

Praca u  nas daje poczucie satysfakcji, bowiem 

od  wiedzy, profesjonalizmu i  uczciwości naszych pra-

cowników zależy sukces PCA i rozwój systemu akredy-

tacji, a  pośrednio jakość otaczających nas produktów 

i  usług. Nasi pracownicy są członkami grup roboczych 

i komitetów działających przy organizacjach międzyna-

rodowych, takich jak EA, IAF, ILAC oraz FALB. Tym sa-

mym zyskujemy realny wpływ na kształt europejskiego 

systemu akredytacji i oceny zgodności.

Nasz system wynagrodzeń jest adekwatny do zajmo-

wanego stanowiska i  zakresu zadań. Nasi pracownicy 

korzystają także z wielu benefitów pozapłacowych. Jed-

nym z nich jest ruchomy czas pracy. W ramach funduszu 

socjalnego zapewniamy dofinasowanie do wypoczynku 

i bony zakupowe. Pracownicy PCA na preferencyjnych 

warunkach mogą skorzystać z pakietu opieki medycznej 

i ubezpieczenia na życie czy kart sportowych.

Dbamy o to, by pracowało się nam dobrze w naszej 

organizacji.

Kariera
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Zgodnie ze stanem na 20 grudnia 2021 r. 

zarejestrowanych było 

cofnięto  34 akredytacje  

zawieszono  21 akredytacji

1643   

 akredytowanych jednostek  

oceniających zgodność

59
 nowych akredytacji, w tym:  

42 dla laboratoriów badawczych 

9 dla laboratoriów wzorcujących 

3 dla organizatorów badań biegłości 

3 dla jednostek certyfikujących wyroby 

1 dla jednostki certyfikującej osoby 

1 dla producenta materiałów odniesienia

Pełna lista akredytowanych podmiotów wraz z zakresami akredytacji 

dostępna jest na stronie www.pca.gov.pl

W okresie od 1 stycznia do 20 grudnia 2021 r.  

udzielono

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




