Plan działalności
Polskiego Centrum Akredytacji
na rok 2022

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2022
(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości)

Lp.

1
1

1)

Cel

2
Wzrost wydajności
i konkurencyjności
gospodarki

Mierniki określające
stopień realizacji celu1)
Planowana
wartość do
osiągnięcia na
Nazwa
koniec roku,
którego dotyczy
plan
3
4
Liczba ważnych akredytacji
1635

Najważniejsze zadania służące
realizacji celu2)

5
Tworzenie warunków dla
funkcjonowania przedsiębiorstw
poprzez usuwanie barier
technicznych w obrocie
towarowym (akredytacja)

Odniesienie do dokumentu o charakterze
strategicznym3)

6
Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju;
Plan działalności Ministra Rozwoju
i Technologii na rok 2022 (cel B1)

Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji
tego celu.
3) Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę.
2)

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2022
(w tej części planu, należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B)
Mierniki określające stopień realizacji celu4)
Lp.

Cel
Nazwa

1

Najważniejsze zadania służące realizacji celu5)

2
Skuteczne sprawowanie nadzoru nad
akredytowanymi podmiotami

3
% realizacji harmonogramu ocen na
2022 roku

2

Zmniejszenie obciążeń dla
przedsiębiorców (jednostek
oceniających zgodność) z tytułu ocen
w procesach akredytacji i nadzoru w
sytuacji COVID 19 oraz po ustaniu
ograniczeń związanych z zagrożeniem
epidemicznym

% planowych ocen w nadzorze
przewidzianych w harmonogramie ocen
na 2022 rok zrealizowanych w formie
zdalnej lub hybrydowej

≥45%

Sprawowanie działalności akredytacyjnej PCA
w trybie zdalnym / hybrydowym w oparciu
o doskonalenie procedur operacyjnych i przy
rozpatrywaniu ryzyka związanego z oceną
kompetencji akredytowanych podmiotów.
Realizacja ocen z zastosowaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych w określonych
uwarunkowaniach.

3

Popularyzowanie wiedzy klientów,
stron zainteresowanych i ogółu
społeczeństwa w zakresie zasad
akredytacji, aktualnych wymagań
akredytacyjnych oraz nowych
kierunków rozwoju akredytacji
w Europie i na świecie.

Liczba środków i narzędzi
wykorzystanych w obszarze
komunikacji w przedmiocie akredytacji

≥20

Dywersyfikacja środków i narzędzi komunikacji
przy realizacja działalności informacyjnopromocyjnej i szkoleniowej. Poszerzanie zakresu
potencjalnych odbiorców i obszaru tematów
podlegających komunikacji w relacjach
z właściwymi odbiorcami.

1

30.12.2021 r.

data

4)

Planowana wartość do osiągnięcia
na koniec roku, którego dotyczy
plan
4
≥95 %

5
Ocena utrzymywania kompetencji w zakresie
posiadanej akredytacji przez akredytowane
podmioty, zgodnie z ustalonym rocznym
harmonogramem i programami nadzoru
akredytowanych jednostek oceniających
zgodność.

Dyrektor PCA
Lucyna Olborska
/podpisano elektronicznie/
podpis ministra/kierownika jednostki

Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji
tego celu.
5)

