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pomiarowym istotnym dla 
miarodajności wyników ba-
dań w  tym na aspekt wzor-
cowania wyposażenia w  celu 
zapewnienia spójności po-
miarów z  właściwymi pań-
stwowymi lub międzynarodo-
wymi wzorcami pomiarowymi 
jednostek miar. 
W swoim wystąpieniu T. Ma-
tras podkreślił fakt, że treści 
zawarte w dokumentach 
publikowanych przez PCA, 
prezentujących polityki jed-
nostki akredytującej, nie sta-
nowią dodatkowych wyma-
gań w stosunku do wymagań 
normy PN-EN ISO/IEC 17025, 
ale prezentują podejście jed-
nostki akredytującej do dane-
go wymagania stosowanego 
w  trakcie ocen w procesach 
akredytacji i nadzoru. Podej-
ście to głównie wynika ze zo-
bowiązań w związku z funkcjo-
nowaniem Polski w  obszarze 
porozumień międzynarodo-
wych ILAC MRA i  EA MLA 
dotyczących wzajemnego 
uznawania działań jednostek 
akredytujących.
Kolejne wystąpienie –  Hanny 
Tugi (zastępcy kierownika 
Działu AB) zostało poświę-
cone omówieniu dokumen-
tu DA-05 Polityka dotycząca 
uczestnictwa w badaniach 
biegłości. Dokument ten sta-
nowi wdrożenie polityki ILAC 
opublikowanej w dokumen-
cie ILAC P9:11/2010 Polityka 
ILAC dotycząca uczestnictwa 

wiązuje od dnia 21.03.2015 r. 
Podkreślił zakres stosowania 
dokumentu w odniesieniu 
do wzorcowań realizowanych 
przez laboratoria wzorcujące 
i  na potrzeby nadzoru nad 
wyposażeniem w laborato-
riach badawczych oraz do 
wzorcowań stanowiących 
element akredytowanej dzia-
łalności jednostek certyfiku-
jących wyroby i jednostek 
inspekcyjnych. Zwrócił uwa-
gę na aspekt prawidłowego 
nadzoru nad wyposażeniem 

magań ww. normy oraz aktów 
prawnych, jako źródła wyma-
gań sektorowych (wymagań 
szczegółowych) związanych 
z realizacją badań na potrzeby 
badań emisji do środowiska 
regulowanych prawnie. 
W wykładzie szczegółowo 
omówił zmiany wniesione 
w 5. wydaniu dokumentu DA-
06 Polityka dotycząca zapew-
nienia spójności pomiarowej, 
który został wprowadzony ko-
munikatem Nr 154 Dyrektora 
PCA z dnia 20.01.2015 r. i obo-

Ponad 177 przedstawicieli 
akredytowanych laboratoriów 
badawczych, wykonujących 
badania emisji czynników fi-
zycznych i chemicznych do 
środowiska – w szczególności 
do środowiska pracy, wzię-
ło udział w spotkaniu, zor-
ganizowanym przez Polskie 
Centrum Akredytacji 30 mar-
ca  br., w Warszawie. Spotka-
nie zorganizowano w formule 
warsztatów, w trakcie których 
przedstawiono informacje 
dotyczące aktualnych zmian 
w przepisach prawnych i doku-
mentach Polskiego Centrum 
Akredytacji oraz wskazano na 
zagadnienia istotne dla mia-
rodajności wyników badań 
w obszarze nadzorowania śro-
dowiska pracy i środowiska 
ogólnego. 
Spotkanie otworzył  Tadeusz 
Matras ,  kierownik Działu 
Akredytacji Laboratoriów (AB), 
który przywitał uczestników 
i przedstawił program oraz cel 
spotkania. W swoim wystą-
pieniu skoncentrował się na 
zagadnieniach związanych 
z  harmonizacją podejścia do 
wymagań akredytacyjnych 
podkreślając znaczenie normy 
PN-EN ISO/IEC 17025:2005, 
jako źródła podstawowych 
wymagań w akredytacji la-
boratoriów. Omówił także 
znaczenie dodatkowych do-
kumentów: polityk jednostki 
akredytującej prezentujących 
podejście do spełnienia wy-

Spotkanie PCA z przedstawicielami 
akredytowanych laboratoriów 
badawczych

Spotkanie otworzył Tadeusz Matras, kierownik Działu 
Akredytacji Laboratoriów (AB), który przywitał uczestni-
ków i przedstawił program oraz cel spotkania



45

ŚRODOWISKO

rok 20, nr 2

AKREDYTACJA

elementu podwykonawstwa 
(nawet, jeśli elementy te do-
starczane są przez późniejsze-
go podwykonawcę labora-
torium, realizującego analizy 
pobranych próbek). Zaopatrze-
nie w  materiały pomocnicze 
stanowi element procesu za-
kupu usług i dostaw i powin-
no być realizowane zgodnie 
z  ustaleniami systemu zarzą-
dzania laboratorium funkcjo-
nującymi w tym obszarze.
W dalszej części wystąpienia 
poruszyła aspekty techniczne 
kompetencji do pobierania 
próbek powietrza w środowi-
sku pracy, wskazując elementy 
istotne z punktu widzenia oce-
ny kompetencji laboratorium 
do tego typu działalności tech-
nicznej. Elementy warunkujące 
prawidłowość postępowania 
laboratorium obejmują: kom-
pletność wyposażenia, kom-
petencje personelu, określenie 
możliwości metody w stosun-
ku do posiadanych zasobów 
(w  tym strategię pobierania 
oraz zakres pobieranych czyn-
ników chemicznych) i nie-
pewność pomiarów w trakcie 
realizacji etapu pobierania 
próbek. 
Dalsza część spotkania, po-
prowadzona przez Mirosławę 
Żółtowską, poświęcona była 
zagadnieniom związanym 
z realizacją metod badawczych. 
Omówiono zagadnienia zwią-
zane z realizacją metod alter-
natywnych (metod różnych od 
metod referencyjnych np. wska-
zanych w przepisach prawa) ich 
wdrażania oraz aspektu po-
twierdzania równoważności. M. 
Żółtowska podkreśliła w swoim 
wystąpieniu, że metoda alter-
natywna może zostać uznana 
za równoważną dopiero po 
właściwym  potwierdzeniu jej 

były: Maria Szafran, pełniąca 
obowiązki kierownika Zespo-
łu ds. Wzorcowań oraz Badań 
Emisji w Środowisku (AB-E), 
Kinga Marciniak i Mirosława 
Żółtowska – specjaliści z tego 
Zespołu.
Wystąpienia rozpoczęła Kinga 
Marciniak prezentując proble-
matykę właściwego doboru 
wyposażenia do realizacji dzia-
łań technicznych w ramach 
planowanej lub posiadanej 
akredytacji. Szczególną uwagę 
poświęciła aspektom związa-
nym z kompletowaniem wy-
posażenia do pobierania pró-
bek powietrza w środowisku 
pracy, wskazując w  szczegól-
ności na potrzebę posiadania 
kompletnego wyposażenia 
pomocniczego tzw. materia-
łów zużywalnych – filtrów, ru-
rek z sorbentami, roztworów 
pochłaniających oraz właści-
wego sposobu pozyskiwania 
takiego wyposażenia. W swoim 
wystąpieniu K.  Marciniak zwró-
ciła uwagę na fakt, że proces 
zaopatrywania się w  ww. ma-
teriały zużywalne nie stanowi 

zorowanie kompetencji akre-
dytowanego laboratorium 
w  ramach badań biegłości 
i  porównań międzylaborato-
ryjnych, w szczególności po-
przez właściwe określanie po-
trzeb i zakresu wymaganych 
badań, częstości uczestnictwa, 
a także stosowanie właści-
wych kryteriów doboru orga-
nizatorów oraz analizy wyni-
ków i wykorzystanie wyników 
do doskonalenia działalności 
technicznej akredytowanego 
podmiotu.
Trzecia część warsztatów 
i  jednocześnie najbardziej 
obszerna, poświęcona była 
zagadnieniom, które w okre-
sie ostatniego roku zostały 
zidentyfikowane jako obsza-
ry generujące niezgodności 
z wymaganiami w trakcie 
ocen w procesach akredytacji 
i nadzoru. Blok tematyczny 
obejmował wybrane aspek-
ty kompetencji technicznych 
laboratoriów badawczych 
w świetle harmonizacji podej-
ścia do wymagań akredytacyj-
nych. Autorkami wystąpień 

w  badaniach biegłości. Oma-
wiając zagadnienia związane 
z potwierdzaniem kompeten-
cji akredytowanych podmio-
tów w ramach uczestnictwa 
w badaniach biegłości lub 
porównaniach międzylabora-
toryjnych, H.Tugi podkreśliła 
cele, rolę i funkcje takich dzia-
łań. Jako główny cel wskazała 
ocenę zdolności laboratoriów 
do prowadzenia określonych 
badań lub pomiarów oraz cią-
głe monitorowanie ich możli-
wości technicznych i możliwo-
ści doskonalenia. Podkreśliła 
także znaczenie udziału w ba-
daniach biegłości jako źródła 
dodatkowych informacji dla 
klientów, które mogą zwięk-
szyć zaufanie do działalności 
akredytowanego podmiotu. 
Udział w badaniu biegłości 
stanowi także źródło informa-
cji dla samego laboratorium 
umożliwiających identyfikację 
różnic pomiędzy laboratoria-
mi i obszarów potencjalnego 
doskonalenia. 
Dodatkowo omówiła aspekty 
prawidłowego planowania 
udziału w badaniach biegło-
ści i porównaniach międzyla-
boratoryjnych wskazując na 
elementy warunkujące moż-
liwości wykorzystania uzyski-
wanych wyników porównań. 
H. Tugi podkreśliła znaczenie 
właściwego doboru orga-
nizatora takich badań oraz 
uwzględnienia uwarunkowań 
„zewnętrznych” takich jak, 
m.in. wymagania prawne od-
noszące się do danego bada-
nia lub wzorcowania. 
Podczas wykładu poruszone 
zostały zagadnienia związane 
z opracowaniem i wdroże-
niem właściwych rozwiązań 
systemu zarządzania, umoż-
liwiających prawidłowe nad-

Tadeusz Matras w swoim wystąpieniu skoncentrował się 
na zagadnieniach związanych z harmonizacją podejścia 
do wymagań akredytacyjnych
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trolujących prawidłowość śro-
dowiska pracy.
Na zakończenie spotkania 
umożliwiono wszystkim ze-
branym zadawanie pytań, 
dotyczących tematów stano-
wiących przedmiot wystąpień 
oraz w sprawach, które nie były 
poruszone w prezentacjach. 
Prelegenci oraz pozostali pra-
cownicy Zespołu AB-E udzielali 
odpowiedzi w trakcie indywi-
dualnych rozmów z przedsta-
wicielami laboratoriów. Po-
ruszono zarówno aspekty 
wymagań prawnych i ich wpły-
wu na funkcjonowanie akre-
dytowanych laboratoriów, jak 
również uściślano interpreta-
cje wymagań i kryteriów sto-
sowanych w trakcie ocen. Od-
zwierciedleniem zadowolenia 
uczestników ze spotkania były 
wyniki ankiet wypełnionych 
przez poszczególnych uczest-
ników spotkania.
Ze względu na ciągle zmie-
niające się warunki prawne 
funkcjonowania podmiotów 
w obszarach związanym z ba-
daniami na potrzeby ochrony 
środowiska (zarówno ogól-
nego jak i środowiska pracy), 
spotkania w zaproponowanej 
formule będą cyklicznie powta-
rzane. Potrzeba takich spotkań 
wynika z ciągłego doskona-
lenia współpracy pomiędzy 
akredytowanymi podmiota-
mi a jednostką akredytującą 
oraz wzrastającego poziomu 
kompetencji laboratoriów i ro-
snących potrzeb regulatorów 
w  odniesieniu do wykorzysta-
nia akredytacji w obszarach po-
twierdzania tych kompetencji.

IEC 17025. Skupiono się na 
elementach warunkujących 
prawidłowość funkcjono-
wania systemu zarządzania 
oraz tych problemach, któ-
re występowały najczęściej 
w  obszarze działalności tech-
nicznej. M. Szafran podkreśliła 
znaczenie właściwego udoku-
mentowania systemu zarzą-
dzania dla prawidłowości jego 
funkcjonowania i powtarzal-
ności prowadzonych działań 
oraz właściwe dokumentowa-
nie w zapisach realizacji zapla-
nowanych działań. Podczas 
omawiania aspektu prezento-
wania wyników badań zwró-
ciła uwagę na właściwą iden-
tyfikację potrzeb wszystkich 
zainteresowanych stron, gdyż 
w obszarze działań laborato-
riów badających emisje do 
środowiska najczęściej spra-
wozdanie z badań jest przed-
miotem zainteresowania 
nie tylko klienta zlecającego 
badanie, ale także organów 
nadzorujących korzystanie ze 
środowiska lub organów kon-

W kończących spotkanie pre-
zentacjach Maria Szafran przed-
stawiła zagadnienia związane 
z miarodajnością wyniku bada-
nia oraz przedstawieniem wy-
niku badania w sprawozdaniu 
z badań. Ze względu na fakt, 
że badania w obszarze emisji 
czynników fizycznych i  che-
micznych do środowiska funk-
cjonują w przeważającej liczbie 
przypadków w obszarze regu-
lowanym prawnie, podkreśliła 
potrzebę uwzględnienia celu 
realizacji badania ustalonego 
z klientem na etapie przeglądu 
zlecenia oraz potrzeb wynika-
jących z przepisów prawa. 
Ostatnia prezentacja poświę-
cona została niezgodnościom 
zidentyfikowanym podczas 
ocen w procesach akredytacji 
i nadzoru i była wynikiem ana-
lizy  92 kart niezgodności sfor-
mułowanych podczas ocen 
w pierwszym kwartale br. Lista 
problemów zidentyfikowa-
nych przez auditorów PCA jest 
obszerna i dotyczy wszystkich 
punktów normy PN-EN ISO/

równoważności, np. w proce-
sie walidacji. Polskie Centrum 
Akredytacji w ramach swojej 
działalności wynikającej z prze-
pisów art.  26 ustawy z  dnia 
30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności, nie potwier-
dza równoważności metod al-
ternatywnych w stosunku do 
metod referencyjnych wska-
zanych w przepisie prawa. 
Działania PCA ograniczone 
są jedynie do potwierdzenia 
prawidłowego podejścia akre-
dytowanego laboratorium do 
zagadnienia potwierdzania 
równoważności metod w ra-
mach stosowanego systemu 
zarządzania oraz prawidłowo-
ści zgromadzonych dokumen-
tów i zapisów. 
W dalszej części wystąpienia 
omówiła różnice dotyczą-
ce stosowania w działalności 
akredytowanego podmiotu 
metod obliczeniowych i działań 
związanych z  obliczaniem wy-
ników badań prezentowanych 
w  zakresach akredytacji jako 
wynik „z obliczeń”. Omówiła 
także aspekty związane ze sto-
sowaniem odstępstw od poli-
tyk i  procedur ustanowionych 
w systemie zarządzania labora-
torium oraz z działaniami zwią-
zanymi ze zidentyfikowaniem 
badania niezgodnego z wyma-
ganiami. Podkreśliła też różnice 
w  tych zdarzeniach wskazując 
na aspekt czasu ich wystąpie-
nia – odstępstwo jako działanie 
wyprzedzające pojawienie się 
niezgodności, a  badanie nie-
zgodne z wymaganiami jako 
element zidentyfikowany po 
wystąpieniu niezgodności.

Ponad 177 przedstawicieli akredytowanych laboratoriów 
badawczych wzięło udział w spotkaniu, zorganizowanym 
przez Polskie Centrum Akredytacji

www.pca.gov.pl
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•  integrowana produkcja roślin,
•  produkty  tradycyjne  i  regio-
nalne, 
•  dopuszczenie  wyrobów  gór-
niczych, 
•  ocena  i  weryfikacja  stałości 
właściwości użytkowych wy-
robów budowlanych w odnie-
sieniu do Rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 305/2011 (CPR),
•  kogeneracja.
Do obszarów przewidujących 
zaangażowanie akredytowa-
nych weryfikatorów należą:
•  EMAS (Eco-Management and 
Audit Scheme), czyli system 
ekozarządzania i auditu,  
•  GHG  (Greenhouse  Gas)  – 
gazy cieplarniane.
Z kolei obszary przewidujące 
zaangażowanie akredyto-
wanych jednostek inspekcyj-
nych, to:
•  homologacja pojazdów, 

tacji polega na tym, że stanowi 
ona wiarygodne potwierdze-
nie technicznych kompetencji 
jednostek, których zadaniem 
jest zapewnienie zgodności 
z  mającymi zastosowanie wy-
maganiami”.
W drugiej prezentacji  Krzysztof 
Woźniak, kierownik Działu 
AJ oraz specjaliści z  tego dzia-
łu:  Barbara  Zengel i   Joanna 
Skrzypczak, omówili szczegó-
łowo sektorowe wymagania 
przepisów prawa dotyczące 
oceny zgodności, które prze-
widują wykorzystanie akredy-
tacji.
– Zgodnie z unijnym prawo-
dawstwem harmonizacyjnym 
oraz prawem krajowym – mó-
wił K. Woźniak – następujące 
obszary przewidują zaangażo-
wanie akredytowanych jedno-
stek certyfikujących wyroby:
•  rolnictwo ekologiczne, 

czy, zostało zatytułowane: 
„Akredytacja w obszarach 
regulowanych. Zasady, uwa-
runkowania i stan aktualny” 
i objęło pięć bloków tematycz-
nych, omówionych w  ośmiu 
prezentacjach, przygotowa-
nych i przedstawionych przez 
pracowników Działu Akredy-
tacji Laboratoriów (AB) oraz 
Działu Akredytacji Jednostek 
Certyfikujących i Inspekcyj-
nych (AJ) Polskiego Centrum 
Akredytacji. 
„Akredytacja – rola, funkcje 
i ramy prawne w postanowie-
niach Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i  Rady 
(WE) Nr 765/2008 z  dnia 
9 lipca 2008 r.” – to temat 
pierwszej prezentacji, przed-
stawionej przez Hannę Tugi, 
zastępcę kierownika Działu 
AB. Podkreśliła w niej, m.in., 
iż „szczególna wartość akredy-

 „W imieniu swoim i w imieniu 
dyrektora Polskiego Centrum 
Akredytacji, pana Eugeniusza 
Roguskiego, witam wszystkich 
bardzo serdecznie na naszym 
seminarium. Każdego roku sta-
ramy się przedstawić Państwu 
takie tematy, które z naszego 
doświadczenia, wynikające-
go z  ocen przeprowadzonych 
przez auditorów PCA, są tema-
tami wymagającymi dokład-
nego omówienia i wyjaśnienia 
wszelkich wątpliwości. Sięgając 
do historii – 4 lata temu temat 
seminarium był podobny do 
dzisiejszego i również dotyczył 
akredytacji w obszarach regu-
lowanych. Jednak 4 lata temu 
wiedza nasza i doświadczenie 
w tym obszarze, były zupełnie 
inne – stąd konieczność po-
wrócenia do tej problematyki. 
Większość z  Państwa reprezen-
tuje laboratoria badawcze, dla-
tego opracowaliśmy program 
seminarium pod kątem powią-
zania wyników badań z  innymi 
procesami oceny zgodności, tj.: 
z certyfikacją, inspekcją i  wery-
fikacją – powiedziała Lucyna 
Olborska, zastępca dyrektora 
Polskiego Centrum Akredytacji 
w wystąpieniu otwierającym 
seminarium PCA, zorganizo-
wane podczas pierwszego 
dnia XVII Międzynarodowych 
Targów Analityki i Technik Po-
miarowych EuroLab (Warsza-
wa, 18-20 marca 2015 r.).
Seminarium, w którym wzię-
ło udział blisko 350 słucha-

Seminarium PCA na targach EuroLab 2015

 
Akredytacja w obszarach regulowanych 

W seminarium wzięło udział blisko 350 słuchaczy
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– Pytania, zadawane po za-
kończeniu seminarium wszyst-
kim prelegentom, dotyczyły 
pogłębienia tematów wskaza-
nych w prezentacjach – mówi 
Hanna Tugi. Szczególne zainte-
resowanie wzbudził nowoopra-
cowywany program akredytacji 
laboratoriów badających pola 
elektromagnetyczne – jego za-
wartość, cele, jakie stawia przed 
akredytowanymi podmiotami 
oraz data jego opublikowania. 
Ponadto rozmówców intere-
sowały metody referencyjne 
– wskazane w przepisie prawa 
– wykorzystywane poza przewi-
dzianym zakresem, w kontekście 
stosowanego wyposażenia. 
Stoisko Polskiego Centrum 
Akredytacji odwiedziło – zresz-
tą jak co roku – wielu gości tar-
gów, głównie z uwagi na moż-
liwość bezpośredniej rozmowy 
z  ekspertami PCA, którzy byli 
do ich dyspozycji przez wszyst-
kie dni XVII Międzynarodowych 
Targów Analityki i  Technik Po-
miarowych EuroLab 2015.

Na stronie internetowej 
www.pca.gov.pl są dostępne 
wszystkie prezentacje z semi-
narium PCA. 

nujących pomiary pól elektro-
magnetycznych w środowisku 
pracy i środowisku ogólnym,
3) programu akredytacji la-
boratoriów urzędowych Pań-
stwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa.
W kończącym seminarium 
wystąpieniu, J. Skrzypczak 
omówiła programy akredyta-
cji jednostek certyfikujących 
żywność:
•  GLOBALG.A.P. (program cer-
tyfikacji produkcji rolniczej),
•  BRC  (globalna  norma  doty-
cząca bezpieczeństwa żywno-
ści), 
•  IFS FOOD,
•  QAFP (System gwarantowa-
nej jakości żywności).
Duża liczba uczestników semi-
narium skorzystała z możliwo-
ści zadania pytań autorom pre-
zentacji w stoisku firmowym 
Polskiego Centrum Akredytacji.

2) wartości dopuszczalne 
mierzonych czynników (np. 
NDS w środowisku pracy),
3) warunki realizacji badań/
pobierania próbek, 
4) szczególne kompetencje 
personelu wymagane przy 
realizacji określonych badań/
pobierania próbek,
5) wymagania dotyczące wy-
posażenia,
6) wymagania dotyczące do-
kumentowania wyników.
W swojej drugiej prezentacji, 
H. Tugi zajęła się perspektywa-
mi trzech nowych programów 
akredytacji w badaniach, w ob-
szarach regulowanych prawnie:
1) programu akredytacji la-
boratoriów badawczych – do-
stawców usług kryminalistycz-
nych wykonujących czynności 
laboratoryjne,
2) programu akredytacji labo-
ratoriów badawczych, wyko-

•  rozporządzenie  wykonaw-
cze Komisji (UE) nr 402/2013, 
w  sprawie wspólnej metody 
oceny bezpieczeństwa w zakre-
sie wyceny i oceny ryzyka,
•  ETV  (Environmental  Techno-
logies Verification), czyli system 
weryfikacji technologii środo-
wiskowych.
Następnie Kinga  Marciniak, 
specjalista z Działu AB, przed-
stawiła ogólną charakterystykę 
wymagań prawnych, mających 
zastosowanie w akredytacji 
w obszarze badań. K. Woźniak 
scharakteryzował wymagania 
prawne, przewidujące wyko-
rzystanie akredytacji w ob-
szarze certyfikacji i inspekcji. 
W swej następnej prezentacji 
omówił problematykę akredy-
tacji do celów notyfikacji.
„Akredytacja badań emisji /
imisji w środowisku ogólnym 
i środowisku pracy” – to temat 
wykładu Marii Szafran, kie-
rownika zespołu w Dziale AB. 
Omówiła w nim, m.in., przed-
miot wymagań przepisów pra-
wa w badaniach emisji i imisji:
1) metody badań/pobierania 
próbek (metody referencyj-
ne, charakterystyki metod np. 
niepewność pomiarów),

Seminarium zostało zorganizowane podczas pierwszego dnia XVII Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Po-
miarowych EuroLab. Na zdjęciach stoisko Polskiego Centrum Akredytacj


