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Polski system prawny w obsza-
rze ochrony środowiska obej-
muje akty prawa krajowego 
i międzynarodowego. Regula-
cje krajowe, ściśle powiązane 
z wymaganiami prawa	 Unii	
Europejskiej, dotyczą wszyst-
kich rodzajów odpadów, po-
wstałych zarówno w wyniku 
prowadzonej działalności 
gospodarczej, jak i odpadów 
komunalnych, wytwarzanych 
przez gospodarstwa domowe. 
Gospodarowanie wytwarza-
nymi odpadami podlega prze-
pisom określonym w ustawie 
o	odpadach	(Dz.U.	z	2018 poz. 
992,	 z	 późn.	 zm.).	 Wytwórca	
odpadów, chcąc skierować 
odpady na składowiska, musi 
wykonać badania ich właści-
wości, prowadzone wyłącznie 
przez laboratoria, o których 
mowa w 147a ust. 1 pkt 1 lub 
ust. 1a ustawy z dnia 27 kwiet-
nia	 2001	 r.	 –	 Prawo	 ochrony	
środowiska	 (Dz.	 U. z 2018 r. 
poz.	799,	z	późn.	zm.).	W	celu	
przeprowadzenia badania 
laboratoria pobierają próbki 
odpadów objętych zgłosze-
niem. Częstotliwość badań 
zależy od rodzaju odpadu 
oraz od tego, czy są to od-
pady wytwarzane regularnie 
czy też	 nieregularnie.	 Usta-
wa dopuszcza przetwarzanie 
odpadów w  instalacjach	 lub	
urządzeniach oraz odzysk 
odpadów poza instalacjami 
lub urządzeniami. Odzysk 
prowadzony w  procesie	 R10	

zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra	 Środowiska w spra-
wie procesu odzysku R10 
(Dz.U.	 2015	poz. 132)	wyma-
ga, aby posiadacz odpadów 
dysponował wynikami ba-
dań potwierdzającymi jakość 
odpadów i jakość gleb, na 
których odpady mają być sto-
sowane, wykonanych przez 
akredytowane laboratorium. 
Pozostałe procesy odzysku 
wymagają również spełnienia 
warunków, o których mowa 
w  rozporządzeniu	 Ministra	
Środowiska	 w	 sprawie	 odzy-
sku odpadów poza instalacja-
mi	i	urządzeniami	(Dz.U.	2015	
poz. 796).	 Ich	 spełnienie	 na-
stępuje na podstawie badań 
wykonanych przez akredyto-
wane laboratoria. Odpady, 
w  tym	 odpady	 przetwarzane	
w instalacji termicznego prze-
kształcania odpadów, mogą 
stanowić również paliwo. Ba-
dania poszczególnych rodza-
jów paliw powinny być pro-
wadzone przez laboratoria, 
zgodnie z normami określają-
cymi wymagania dotyczące 
kompetencji laboratoriów 
badawczych. Daje to możli-
wość bezpiecznego dla śro-
dowiska i zdrowia ludzi wyko-
rzystania odpadów. Z uwagi 
na konieczność stosowania 
środków minimalizujących 
wpływ odpadów na zdro-
wie ludzi i środowisko, jak 
również dużą różnorodność 
odpadów niezbędne jest za-

pewnienie badań spełniają-
cych odpowiednie kryteria. 
W  celu	 harmonizacji	 akredy-
tacji laboratoriów wykonują-
cych pobieranie próbek od-
padów i badania chemiczne, 
biologiczne, mikrobiologicz-
ne oraz badania właściwości 
fizycznych odpadów, PCA 
opracowało dokument DAB-
11, wprowadzony Komunika-
tem nr	249	z	dnia	8.01.2018 r.	
W sprawie akredytacji labora-
toriów badawczych wykonu-
jących pobieranie próbek i  ba-
dania odpadów. Wymagania 
i wytyczne przedstawione 
w dokumencie są stosowa-
ne w procesach akredytacji 
i  nadzoru	 od	 dnia	 9	 kwietnia	
2018 r. Opracowany program 
akredytacji uwzględnia spe-
cyfikę badań wykonywanych 
dla celów obszaru regulowa-
nego: precyzuje kluczowe 
elementy ocen przeprowa-
dzanych przez PCA, uściśla 
kompetencje laboratoriów 
niezbędne do badania po-
szczególnych rodzajów odpa-
dów z uwzględnieniem grup 
walidacyjnych, wprowadzo-
nych Załącznikiem nr 1 do 
dokumentu DAB-11, określa 
także elementy procedury 
badań	 interwencyjnych.	 Spe-
cyficzne wymagania akredy-
tacyjne zostały przedstawio-
ne w ostatnim grudniowym 
wydaniu PCA Info z 2017 r. 
Zapisy w zakresach akredyta-
cji, dokonywane zgodnie ze 

wzorem zawartym w doku-
mencie DAB-11, umożliwiają 
precyzyjną identyfikację labo-
ratoriów kompetentnych do 
wykonywania pobierania pró-
bek i badania poszczególnych 
rodzajów/grup odpadów, po-
dzielonych w zależności od 
źródła ich powstawania na 
20 grup, zgodnie z rozporzą-
dzeniem	Ministra	 Środowiska	
z dnia	9	grudnia 2014 r. w spra-
wie katalogu odpadów (Dz.U. 
2014 poz. 1923) dla celów ob-
szaru regulowanego. Jest to 
gwarancją jakości wyników 
oraz ułatwieniem dla wyboru 
dostawcy usługi. 

Autorzy: Beata Czechowicz – 
kierownik Działu Akredytacji 

Badań Chemicznych, Anna 
Zajączkowska – koordynator 
w Dziale Akredytacji Badań 

Chemicznych i Dorota Wasiak 
– auditor techniczny PCA

Nowe rozporządzenie wpro-
wadzające okres przejścio-
wy dla norm referencyjnych 
wykorzystywanych do ba-
dań emisji w gazach odloto-
wych
29 maja 2018 r. zostało opu-
blikowane rozporządzenie 
Ministra	 Środowiska	 z	 dnia	
22 maja 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
wymagań w zakresie prowa-
dzenia pomiarów wielkości 
emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej	 wody	 (Dz.U.	 2018	

Akredytacja laboratoriów badawczych 
wykonujących pobieranie próbek 
i badania odpadów 
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poz.	 1022).	 Rozporządzenie	
to rozszerza dotychczasowy 
obowiązek wykonywania po-
miarów wielkości emisji, włą-
czając do tego obszaru średnie 
źródła spalania paliw w związ-
ku z wdrożeniem do polskiego 
prawodawstwa wymagań dy-
rektywy Parlamentu Europej-
skiego	 i	Rady	 (UE)	2015/2193	
z dnia 25 listopada 2015 r. 
w  sprawie ograniczenia emisji 
niektórych zanieczyszczeń do 
powietrza ze średnich obiektów 
energetycznego spalania (Dz.	
Urz.	 UE	 L	 313	 z  28.11.2015).	
Oprócz rozszerzenia obsza-
ru źródeł emisji objętych 
obowiązkiem dokonywania 
okresowych pomiarów, roz-
porządzenie	 z	 dnia	 22  maja	
2018 r. koncentruje się także 
na określeniu częstotliwości 
prowadzenia pomiarów emisji 
pyłu, dwutlenku siarki, tlen-
ków azotu i tlenku węgla ze 
źródeł	 spalania	 paliw	 o  cał-
kowitej nominalnej mocy 
cieplnej nie mniejszej niż 
1 MW	 i mniejszej	 niż	 50 MW.	
Prace nad zmianą rozporzą-
dzenia	 Ministra	 Środowi-
ska zbiegły się z terminem 
opublikowania w kwietniu 
2017  r.	 nowych	 wydań	 norm	
przenoszących normy euro-
pejskie	EN	14789	(dot.	pomia-
rów stężenia O2),	 EN	 14790	
(dot.	 pomiarów	 H2O),	 EN	
14791	(dot.	pomiarów	stężenia	
SO2),	 EN	 14792	 (dot.	 pomia-
rów	 stężenia	 NOx),	 EN	 15058	
(dot.	 pomiarów	 stężenia	 CO),	
przywołanych	 w  treści	 rozpo-
rządzenia i wskazanych jako 
metody referencyjne. Zgod-
nie z Komunikatem nr 5/2017 
Prezesa	 PKN	 z	 dnia	 1  maja	
2017 r. w sprawie stosowania 
Polskich Norm wycofanych 
jako dokumentów odniesie-

nia	w ocenie	zgodności	okre-
ślono trzymiesięczny termin 
zastąpienia ww. wycofanych 
norm nowymi ich wydania-
mi	 (w	 dniu	 1	 sierpnia	 2017  r.	
upłynął okres przejściowy wy-
nikający z treści ww. Komuni-
katu).	W	 związku	 z	 zakresem	
zmian wprowadzonych zno-
welizowanymi normami oraz 
krótkim okresem wdrożenia 
nowych wymagań w prakty-
ce, akredytowane laboratoria 
Wojewódzkich Inspektoratów 
Ochrony	Środowiska,	jak	rów-
nież akredytowane laborato-
ria komercyjne wykonujące 
badania emisji według ww. 
norm dla klientów w związku 
z przepisem art. 147a ustawy 
z	 dnia	 27.04.2001	 r.	 –	 Prawo	
ochrony	 środowiska	 (tj.	 Dz.U.	
z	2018	r.	poz.	799	z	późn.	zm.),	
nie miały możliwości dostoso-
wania się do nowych wyma-
gań. Wychodząc naprzeciw 
tym problemom, regulator 
w  przepisie	 §	 4	 rozporządze-
nia	Ministra	Środowiska	z dnia	
22  maja	 2018	 r.	 ustanowił	
okres przejściowy do dnia 
1  stycznia	 2020	 r.	 dla	 stoso-
wania ww. metod referencyj-
nych,	 które	 w  2017  r.	 zostały	
wycofane	i zastąpione	nowymi	
wydaniami.	 W  związku	 z  po-
wyższym, do dnia upływu 
okresu przejściowego wska-
zanego	w §	4.	rozporządzenia,	
w zakresach akredytacji labo-
ratoriów	emisyjnych	 (w  tabe-
lach określających badania, 
których wyniki mają zastoso-
wanie w obszarze regulowa-
nym	prawnie)	możliwe	będzie	
utrzymanie wycofanych wy-
dań ww. norm. Zmiana pra-
wa w obszarze badań emisji 
ze źródeł stacjonarnych, jak 
również opublikowanie no-
wego wydania normy akre-

dytacyjnej	 PN-EN	 ISO/IEC	
17025:2018-02, stały się im-
pulsem do rozpoczęcia prac 
nad nowelizacją dokumentu 
DAB-08 Akredytacja labora-
toriów badawczych wykonu-
jących pomiary emisji gazów 
lub pyłów do powietrza ze 
źródeł stacjonarnych. Dodat-
kowym elementem branym 
pod uwagę przy nowelizacji 
tego dokumentu jest specy-
fikacja techniczna PKN-CEN/
TS	 15675:2009,	 stanowiąca	
kryterium ustanowione przez 
EA	(European	cooperation	for	
Accreditation)	dla	oceny	kom-
petencji laboratoriów emisyj-
nych. Aktualnie ważą się losy 
tej specyfikacji odnośnie jej 
utrzymania, jako dokumen-
tu obowiązującego. Zgodnie 
z rezolucją nr 27 przyjętą na 
41. posiedzeniu Zgromadze-
nia	 Ogólnego	 EA	 (Sofia,	 16	
17.05.2018	 r.)	 specyfikacja	
PKN-CEN/TS	 15675:2009	 po-
winna być stosowana podczas 
ocen prowadzonych na zgod-
ność z wymaganiami normy 
PN-EN	ISO/IEC	17025:2018-02	
dla tych obszarów wymagań, 
dla których jest ona możliwa 
do	 zastosowania.	 Stan	 ten	
będzie obowiązywał do czasu 
ostatecznego rozstrzygnięcia 
statusu specyfikacji technicz-
nej.	 Stanowisko	dotyczące	 za-
stosowania ww. specyfikacji 
technicznej w ocenach labora-
toriów emisyjnych, które pro-
wadzone będą przez Polskie 
Centrum	Akredytacji	w odnie-
sieniu	 do	 normy	 PN-EN	 ISO/	
IEC 17025:2018-02 zostanie 
ustalone w nowym wydaniu 
dokumentu DAB-08. 

Autor: Maria Szafran, kierow-
nik Działu Akredytacji Badań 

Emisji w Środowisku PCA

Co nowego w obszarze akre-
dytacji producentów mate-
riałów odniesienia
Opublikowanie	 normy	 EN	 ISO	
17034:2016 Ogólne wymagania 
dotyczące kompetencji produ-
centów materiałów odniesienia 
oraz przyjęcie przez Zgroma-
dzenie Ogólne EA rezolucji do-
tyczących stosowania w akre-
dytacji tej zharmonizowanej 
normy, dało podstawę do moż-
liwości rozszerzenia działalno-
ści akredytacyjnej w Europie 
i na	świecie	o	akredytację	pro-
ducentów materiałów odnie-
sienia	 (RMP).	Norma	 ta	 została	
włączona do katalogu polskich 
norm	i opublikowana	 jako	PN-
-EN	ISO 17034:2017-03, co rów-
nież przesądziło o możliwości 
rozpoczęcia akredytacji RMP 
w  Polsce.	 Na	 początku	 2017	
roku Polskie Centrum Akredy-
tacji uruchomiło projekt zwią-
zany z rozszerzeniem zakresu 
działalności akredytacyjnej 
o  akredytację	 RMP.	 W	 wyniku	
podjętych prac opracowano 
program	 akredytacji	 –	 DARM-
01 Akredytacja producentów 
materiałów odniesienia, wyda-
nie 1 z dnia 29.12.2017 r. Do-
kument ten opisuje szczegóło-
wo wymagania akredytacyjne 
stosowane w akredytacji RMP, 
zasady udzielania i utrzymania 
akredytacji oraz zharmonizo-
wane sposoby spełnienia nie-
których wymagań ogólnych 
określonych w normie PN-EN 
ISO	 17034:2017-03. W  opubli-
kowanym	 w	 dniu	 29  grudnia	
2017 r. Komunikacie nr 248, 
PCA poinformowało zaintere-
sowane strony o  rozpoczęciu	
działalności akredytacyjnej 
i  możliwości składania wnio-
sków	o	akredytację	w 	obszarze	
produkcji materiałów odnie-
sienia. Obecnie procedowanie 
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pierwszego	wniosku	o akredy-
tację w zakresie RMP dobiega 
końca i będzie możliwe udzie-
lenie przez PCA pierwszej akre-
dytacji w tym nowym obszarze 
działalności związanej z oceną 
zgodności. Przy opracowywa-
niu i uruchomieniu nowego 
programu akredytacji, PCA re-
alizowało szereg przedsięwzięć 
związanych z tym tematem. 
Podstawowym zadaniem było 
merytoryczne przygotowanie 
i  wdrożenie	 programu.	 PCA 
monitorowało wydarzenia 
w  kraju	 i	 na	 świecie	 związane 
z wytwarzaniem	i	stosowaniem	
materiałów odniesienia, a także 
wnikliwie śledziło publikacje 
nowych dokumentów odno-
szących się do tego zagadnie-
nia. Przedstawiciele PCA uczest-
niczyli	 także	 w  spotkaniach	
i  szkoleniach zorganizowanych 
przez międzynarodowe organi-
zacje ds. akredytacji, tj. EA i ILAC. 
Jako aktywny członek Komitetu 
Technicznego przy Polskim 
Komitecie Normalizacyjnym 
ds.	Materiałów	Odniesienia	(KT	
322),	PCA	uczestniczy w proce-
sie tworzenia i tłumaczenia do-
kumentów normalizacyjnych 
organizacji międzynarodowych 
dotyczących materiałów odnie-
sienia.	 Z  inicjatywy	 PCA,	w  ra-
mach trójstronnych spotkań 
PCA,	 PKN	oraz	GUM,	 powstała 
i  została	 wdrożona	 idea	 włą-
czenia przewodników serii ISO	
Guide 3X do katalogu doku-
mentów publikowanych przez 
PKN. Dzięki temu zaintereso-
wane strony uzyskały łatwiej-
szy dostęp do podstawowych 
dokumentów normatywnych 
odnoszących się do produkcji 
i stosowania	materiałów odnie-
sienia. Kolejną, bardzo istotną 
kwestią	 w  procesie	 wdrażania 
programu było zapewnienie 

odpowiednich zasobów PCA 
w obszarze merytorycznego 
wsparcia zewnętrznego dla 
tej nowej działalności akredy-
tacyjnej.	Skład	Komitetu Tech-
nicznego ds. Akredytacji po-
szerzony został o ekspertów 
posiadających kompetencje 
odnoszące się do produkcji 
i  stosowania	 materiałów	 od-
niesienia. Także do bazy PCA 
włączono auditorów i eksper-
tów, którzy będą dokonywali 
oceny kompetencji RMP w od-
niesieniu do wymagań normy 
PN-EN	 ISO	 17034:2017-03.	 Dla	
zakwalifikowanych kandyda-
tów	na	auditorów	i ekspertów,	
PCA zorganizowało spotkania 
i warsztaty,	w  trakcie	 których 
uczestników zapoznano z wy-
maganiami oraz warunkami 
akredytacji RMP, technikami 
auditowania i zasadami pro-
wadzenia ocen w jednostkach 
oceniających zgodność. 
Uruchomienie	 programu	 akre-
dytacji RMP w odniesieniu 
do wymagań normy PN-EN 
ISO	 17034:2017	 03	 wiąże	 się	
pośrednio z publikacją wyda-
nia	 3.	 normy	 PN-EN	 ISO/IEC	
17025:2018-02 Ogólne wyma-
gania dotyczące kompeten-
cji laboratoriów badawczych 
i  wzorcujących. Norma wska-
zuje, że tylko certyfikowane 
materiały	 odniesienia	 (CRM)	
wytworzone przez kompe-
tentnych RMP, spełniających 
wymagania	 normy	 ISO	 17034,	
są odpowiednim źródłem spój-
ności pomiarowej. Dotychczas, 
w krajowym systemie oceny 
zgodności funkcjonują jako 
źródła spójności pomiarowej, 
również materiały odniesienia 
wzorcowane	 w  akredytowa-
nych laboratoriach wzorcują-
cych lub materiały poddawane 
badaniom w akredytowanych 

laboratoriach badawczych. 
PCA przeprowadziło spotkanie 
z akredytowanymi	laboratoria-
mi	 wzorcującymi	 i  badawczy-
mi, wytwarzającymi materiały 
odniesienia oraz posiadający-
mi	potwierdzone	w zakresach	
akredytacj i  kompetencje 
w  tym	 zakresie.	 Celem	 spo-
tkania było przedstawienie 
nowego podejścia do oceny 
kompetencji organizacji produ-
kujących materiały odniesienia, 
po zakończeniu wskazanego 
w	 rezolucjach	EA	i ILAC	okresu	
przejściowego dla normy PN 
EN	ISO	17034:2017-03	(tj.	30	li-
stopada	2019	r.).	Na	 spotkaniu	
wyjaśniono również wymaga-
nia wydania 3. normy PN-EN 
ISO/IEC	 17025:2018-02	 w  od-
niesieniu do zapewnienia spój-
ności	 pomiarowej	 z  zastoso-
waniem CRM produkowanych 
przez kompetentnych RMP. 
Mając świadomość istoty oraz 
znaczenia	 zmian	 w  podejściu	
wymagań norm dotyczących 
kompetencji jednostek ocenia-
jących zgodność do produkcji 
i stosowania	w systemie	oceny	
zgodności materiałów odnie-
sienia, PCA zgłosiło na forum 
spotkań trójstronnych PCA, 
PKN	 i	 GUM	 propozycję	 zorga-
nizowania krajowej konferen-
cji nt. materiałów odniesienia. 
Ideą tego spotkania będzie 
przede wszystkim zwrócenie 
uwagi na nowe możliwości 
stosowania	w	pomiarach	i ba-
daniach materiałów odnie-
sienia, które wytwarzane są 
przez akredytowanych RMP. 
Wydarzenie to również będzie 
mogło być miejscem szerokiej 
wymiany informacji nt. specy-
ficznych zagadnień związanych 
z produkcją materiałów odnie-
sienia, zapewnieniem spójności 
pomiarowej CRM, czy też możli-

wego wykorzystania tych mate-
riałów	w działalności	związanej	
z oceną zgodności. Wprowa-
dzenie	w perspektywie	tej	kon-
ferencji jako cyklicznej inicjaty-
wy o charakterze naukowym, 
przyczyni się do harmonizacji 
podejścia w stosowaniu mate-
riałów odniesienia oraz bieżą-
cego identyfikowania potrzeb 
w zakresie ich produkcji. PCA 
planuje zainteresować udzia-
łem w konferencji i zaprosić do 
jej organizacji krajowe uczelnie 
i instytuty	naukowo-badawcze.

Reasumując …
PCA uruchomiło program 
akredytacji RMP w odpowie-
dzi na zapotrzebowanie rynku 
akredytowanych usług w ob-
szarze oceny zgodności, dając 
tym samym możliwość zaist-
nienia i rozwoju krajowym 
producentom materiałów od-
niesienia. Biorąc pod uwagę 
wymagania wydania 3. normy 
PN-EN	ISO/IEC	17025:2018-02	
tylko CRM wyprodukowane 
przez RMP spełniających wy-
magania	 normy	 PN-EN	 ISO	
17034:2017-03, będą mogły 
być stosowane w działalności 
kompetentnych	 –	 akredyto-
wanych laboratoriów. Posia-
danie akredytacji w odnie-
sieniu do wymagań normy 
PN-EN	ISO	17034:2017-03	jest	
nie tylko uznawanym potwier-
dzeniem kompetencji RMP, 
ale również będzie decydo-
wało o konkurencyjności kra-
jowych producentów na ryn-
kach w Europie i na świecie, 
jako dostawców uznawanych 
w systemach oceny zgodności 
materiałów odniesienia.

Autor: Katarzyna Wiśniewska, 
koordynator w Dziale  

Akredytacji Wzorcowań PCA


