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Komunikat nr 230 z dnia 27.06.2017 r. 

 
w sprawie opublikowania dokumentu DAB-13 Akredytacja laboratoriów 

badawczych wykonujących badania pozostałości środków ochrony roślin na 
potrzeby certyfikacji w rolnictwie ekologicznym 

 
Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że w dniu 26.06.2017 r. opublikowany został 
dokument DAB-13 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących badania pozostałości 
środków ochrony roślin na potrzeby certyfikacji w rolnictwie ekologicznym, wydanie 1 
z 27.06.2017 r. 

Dokument opracowano w celu harmonizacji podejścia do akredytacji laboratoriów badawczych 
wykonujących badania pozostałości środków ochrony roślin w próbkach pochodzenia 
roślinnego pobranych w trakcie kontroli urzędowych w rolnictwie ekologicznym prowadzonych 
przez jednostki certyfikujące. Laboratoria te zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych 
i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria (Dz. U. z 2015 r., poz. 
795 z późn. zm.) jako laboratoria urzędowe. 

Wykaz substancji czynnych, do badania których laboratoria powinny potwierdzić kompetencje 
przez ich akredytację, określono w Załączniku nr 2 do dokumentu DAB-13. 

Wymagania i wytyczne przedstawione w dokumencie DAB-13 są powiązane z odpowiednimi 
wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 i pozostałymi wymaganiami akredytacyjnymi dla 
laboratoriów badawczych. 

Dokument DAB-13 został uzgodniony z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Wymagania określone w dokumencie DAB-13 będą stosowane w procesach nadzoru ww. 
laboratoriów oraz laboratoriów ubiegających się o miano laboratoriów urzędowych w zakresie 
ww. badań po 12 miesiącach od daty jego opublikowania, za wyjątkiem wykazu nr 2 substancji 
czynnych określonego w załączniku nr 2, który będzie stosowany po 24 miesiącach od daty 
jego opublikowania. Ostateczny termin wdrożenia wymagań dokumentu DAB-13 to 
31.10.2018 r. natomiast wykazu nr 2 substancji czynnych określonego w załączniku nr 2 to 
31.10.2019 r.  

Laboratoria badawcze mogą wnioskować o udzielenie akredytacji oraz uaktualnienie 
i rozszerzenie zakresu akredytacji w odniesieniu do wymagań dokumentu DAB-13, po jego 
opublikowaniu. 
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