
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 
 

Komunikat nr 78 z dnia 28.01.2011 r.  str. 1/2

 

 
 

Komunikat nr 78 z dnia 28.01.2011 r. 
w sprawie wymagań dla laboratoriów badawczych wykonujących kalibrację  

i walidację (QAL2) oraz roczne badania kontrolne (AST) automatycznych 
systemów pomiarowych (AMS) wg metod  
określonych w normie PN-EN 14181:2010 

 
Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zgodnie z wymaganiami szczegółowymi 
dla laboratoriów badawczych, określonymi w dokumencie DAB-08, od dnia 1 stycznia 
2011 r., w laboratoriach wnioskujących o akredytację / posiadających akredytację na 
wykonywanie kalibracji i walidacji (QAL2) oraz rocznych badań kontrolnych (AST) 
automatycznych systemów pomiarowych (AMS) wg metod określonych w normie PN-
EN 14181:2010 (zwanej dalej „normą”), będzie przeprowadzana przez PCA ocena 
kompetencji do badania funkcjonalności AMS. 
Ocena kompetencji laboratorium do badania funkcjonalności AMS prowadzona 
będzie w ramach ocen na miejscu w procesie akredytacji albo planowych nadzorów. 
Potwierdzenie kompetencji do badania funkcjonalności AMS jest warunkiem 
uzyskania albo utrzymania akredytacji w zakresie badań QAL2 i AST. 
Przy ocenie kompetencji laboratorium do badania funkcjonalności AMS Polskie 
Centrum Akredytacji będzie stosować poniższe zasady i szczegółowe wymagania: 
1. Badanie funkcjonalności powinno być przeprowadzone przed wykonaniem badań 

QAL2 i AST (nie wcześniej niż 1 miesiąc przed wykonaniem badań QAL2 lub 
AST)  i obejmować testy określone w Załączniku A do ww. normy.  

2. Laboratorium badawcze przeprowadzające badania QAL2 i AST i wykonujące 
badania funkcjonalności AMS wg Załącznika A do normy, powinno przedstawić 
w sprawozdaniu z badań QAL2 i AST wyniki badań funkcjonalności. 

3. Dopuszcza się wykonywanie badania funkcjonalności AMS przez laboratorium 
wykonujące badania QAL2 i AST tylko w zakresie testów wymienionych w p. A4, 
A5, A10 i A12 załącznika A do normy, w przypadku, gdy pozostałe testy 
w ramach badania funkcjonalności AMS zostały wykonane przez producenta, 
użytkownika, serwis AMS, dostawcę materiałów odniesienia do obsługi AMS, lub 
inne laboratorium, w terminie wskazanym w p.1.  

4. W przypadku gdy laboratorium wykonujące badania QAL2 i AST przeprowadziło 
niepełne badanie funkcjonalności AMS – w sprawozdaniu z badań QAL2 i AST 
powinno przedstawić wyniki przeprowadzonych przez siebie testów (p. A4, A5, 
A10 i A12) oraz informację dotyczącą wykonawcy pozostałych testów wraz z  ich 
wynikami. 

5. Laboratorium badawcze wykonujące badania QAL2 i AST powinno poinformować 
użytkownika AMS z odpowiednim wyprzedzeniem (np. na etapie przeglądu 
zapytań, ofert i umów) o konieczności przeprowadzenia pełnych badań 
funkcjonalności.  
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6. Laboratorium badawcze wykonujące badania QAL2 i AST powinno uzgodnić 
z użytkownikiem AMS warunki związane z przeprowadzeniem badań 
funkcjonalności . Uzgodnienia powinny zapewniać co najmniej:  
- dostęp laboratorium badawczego do pełnej dokumentacji AMS; 
- określenie zakresu wykonywanych badań funkcjonalności; 
- ustalenie terminu wykonywania badań AMS; 
- poinformowanie użytkownika, że w sprawozdaniu z badań  QAL2 i AST, 

zostanie zamieszczona informacja o ograniczonej przydatności wyników 
badań QAL2 i AST do zastosowań określonych w przepisach prawa, 
w przypadku braku wykonania pełnych badań funkcjonalności AMS przed 
badaniami QAL2 i AST. 

Powyższe zasady i wymagania szczegółowe zostały uzgodnione z Głównym 
Inspektoratem Ochrony Środowiska jako instytucją właściwą w obszarze regulacji 
prawnych związanych z badaniami emisji. 
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