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zakres akredytacji, a spora 
część będzie zmuszona do-
konać zasadniczych zmian 
w  swoim funkcjonowaniu. 
Wymagać to będzie odpo-
wiednich nakładów finanso-
wych nie tylko na walidację 
nowych metod, ale również 
na zakup niezbędnych ma-
teriałów i wyposażenia oraz 
na przeszkolenie personelu. 
23  września br., opublikowa-
liśmy na naszej stronie inter-
netowej Komunikat nr 150, 
w sprawie zmian wymagań 
sektorowych dotyczących akre-
dytowanej działalności labora-
toriów badawczych, wynikają-
cych z Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
6 czerwca 2014 r., w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w śro-
dowisku pracy (Dz.U. nr 0, poz. 
817). Informujemy w nim mię-
dzy innymi, że: ”wnioski doty-
czące uaktualnienia i/lub roz-
szerzenia dotychczasowych 
zakresów akredytacji labora-
toriów badawczych związane 
ze zmianami wynikającymi 
z  ww. przepisu prawa odno-
szącymi się do:
– formalnych zmian nazew-
nictwa czynników szkodli-
wych dla zdrowia w środowi-
sku pracy,
– zakresu metod badawczych 
dostosowanych do wartości 
najwyższych dopuszczalnych 
stężeń, w zależności od czasu 
narażenia w ciągu zmiany ro-
boczej,

ności akredytowanych labo-
ratoriów oraz PCA, nasza reak-
cja była natychmiastowa. Ze 
względu na ograniczony czas, 
w przyśpieszonym tempie 
przeanalizowaliśmy wszystkie 
wprowadzone zmiany, ustali-
liśmy, w jakim stopniu wpły-
wają one na funkcjonowanie 
akredytowanych laboratoriów 
oraz przyjęliśmy strategię po-
stępowania w tym zakresie. 
Spośród ponad 200 laborato-
riów, działających w wymie-
nionych w Rozporządzeniu 
obszarach, większość powin-
na jak najszybciej rozszerzyć 

wykonywania badań w zakre-
sie określonym w Rozporzą-
dzeniu, jak również przedsta-
wiania informacji związanych 
z tymi badaniami – by były 
one przydatne do wszelkich 
działań oceny zgodności.
Biorąc pod uwagę przedsta-
wione powyżej fakty istotnym 
jest, aby systemy regulacji 
prawnych, system akredyta-
cji oraz normalizacji – o czym 
PCA od pewnego czasu sygna-
lizuje – działały współbieżnie. 
Po uzyskaniu informacji o  za-
mianach w Rozporządzeniu, 
które odnoszą się do działal-

O informację dotyczącą zmian 
w funkcjonowaniu akredy-
towanych laboratoriów ba-
dawczych, jakie wprowadza 
znowelizowane Rozporzą-
dzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 6 czerwca 2014  r., 
w sprawie najwyższych dopusz-
czalnych stężeń i natężeń czyn-
ników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy, popro-
siliśmy Tadeusza  Matrasa, 
kierownika Działu Akredytacji 
Laboratoriów w  Polskim Cen-
trum Akredytacji.
Działania prawne, podej-
mowane przez regulatorów 
są bardzo silnie powiązane 
z  funkcjonowaniem akredy-
towanych laboratoriów ba-
dawczych – szczególnie w ob-
szarach ochrony środowiska, 
inspekcji sanitarnej oraz in-
spekcji pracy. Jeśli wyniki ba-
dań będą wykorzystywane 
w obszarze regulowanym – 
a dotyczy to obszarów wymie-
nionych w znowelizowanym 
Rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z 6 czerwca 
2014 r., które w istotny sposób 
zmienia nomenklaturę i zakre-
sy wykonywanych badań – la-
boratoria badawcze, mające 
w  tym zakresie akredytacje, 
muszą błyskawicznie zareago-
wać na zmieniające się uwa-
runkowania prawne. Powinny 
one w krótkim czasie dosto-
sować działania, a w oddziel-
nych przypadkach wyposaże-
nie i kompetencje personelu 
– w kontekście przedstawia-
nia właściwych sprawozdań, 

Czynniki szkodliwe dla zdrowia 
w miejscu pracy

Tadeusz Matras: „Działania prawne, podejmowane przez 
regulatorów są bardzo silnie powiązane z funkcjonowa-
niem akredytowanych laboratoriów badawczych.”
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mi akredytowane formy oceny 
zgodności w swej działalności, 
związanej z oceną zgodności 
i procesami decyzyjnymi. 
Tego typu współpraca może, 
między innymi, z jednej strony 
– zapewnić wymianę informa-
cji o planowanych zmianach 
wymagań akredytacyjnych 
(PCA), a z drugiej strony – wy-
magań resortowych, dotyczą-
cych akredytowanych pod-
miotów. Posiadanie  wiedzy 
w tym zakresie jest warunkiem 
zapewnienia integralności 
i  właściwego współdziałania 
systemu akredytacji i syste-
mu prawnego regulującego 
obszar gospodarki narodo-
wej. Tak rozumiana integracja 
daje możliwość planowania 
działań i terminowej realiza-
cji procesu dostosowania się 
wszystkich zainteresowanych 
stron, w tym akredytowanych 
laboratoriów – do wymagań 
zmieniających się, właściwych 
przepisów prawa.

rować swoje usługi, legitymu-
jąc się aktualną akredytacją, 
dostosowaną do wymagań 
obowiązujących w obszarze 
regulowanym, określonych 
w  znowelizowanym Rozpo-
rządzeniu Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej. Laborato-
rium, chcąc nadal wykonywać 
badania w tym obszarze, musi 
więc zaktualizować swój za-
kres akredytacji. Wymagać to 
będzie od personelu laborato-
riów i auditorów PCA, napraw-
dę bardzo intensywnej pracy.

*    *    *

nowych oczekiwań w obsza-
rze NDS-ów, czyli dopuszczal-
nych poziomów stężeń czyn-
ników szkodliwych. Dopiero 
taka analiza daje możliwość 
oceny, czy laboratorium jest 
w  stanie realizować badania 
na potrzeby tego obszaru re-
gulowanego, czy też ich me-
toda jest niewystarczająca.
W siedzibie PCA, zorgani-
zowaliśmy 13 września br., 
szkolenie doskonalące dla 
auditorów, które – z jednej 
strony dało nam, jako jedno-
stce akredytującej, możliwość 
skonsolidowania i usystema-
tyzowania wprowadzonych 
zmian, z drugiej strony, po-
zwoliło ustalić z  auditorami 
sposób podejścia do oceny 
kompetencji laboratoriów, i  – 
głównie – sposobu opisywa-
nia kompetencji. Powyższe 
działania pozwolą na płynne 
dokonanie zmian w zakresach 
akredytacji ponad 200 labora-
toriów, tak, by mogły one ofe-

– określania frakcji (respi-
rabilnej i/lub wdychalnej) 
występowania niektórych 
chemicznych lub pyłowych 
czynników szkodliwych w śro-
dowisku pracy, będą rozpatry-
wane przez Polskie Centrum 
Akredytacji, w zależności 
od zakresu wnioskowanych 
zmian (…).
Na wniosek akredytowanego 
podmiotu zmiany zakresów 
akredytacji mogą być rozpa-
trywane zarówno w ramach 
planowych ocen w nadzorze, 
jak również jako dodatkowe 
oceny – poza programem 
nadzoru. Forma oceny wnio-
skowanych zmian uzależnio-
na jest od ich rodzaju i zakresu 
(…).”
Wprowadzone w Rozporzą-
dzeniu zmiany wymagają od 
akredytowanych laboratoriów 
głębokiej analizy swoich kom-
petencji opisanych w zakre-
sie akredytacji, szczególnie 
w dziedzinie terminologii oraz 

PCA podejmuje działania, któ-
re mają na celu nawiązanie 
szeroko rozumianej współpra-
cy z regulatorami – właściwy-
mi resortami wykorzystujący-


