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miotowego projektu (New Work 
Item Proposal, NWIP) i główne 
kierunki wymaganych zmian 
normy ISO/IEC 17025. Zwró-
cono uwagę, że powszechnie 
stosowany tytuł norm ISO serii 
17000, zawierający określenie 
„system oceny zgodności”, nie 
jest adekwatny w przypadku 
normy ISO 17025 - „wzorcowa-
nie” jako działalność laborato-
rium i przedmiot normy nie jest 
traktowane jako forma oceny 
zgodności (zgodnie z porozu-
mieniem międzynarodowych 
członków Konwencji Metrycznej, 
z 2003 roku). Ponadto, została 
ustalona struktura znowelizo-
wanej normy ISO/IEC 17025 
i  wskazano te elementy normy, 
które wymagają szczegółowej 
analizy i dyskusji, w celu określe-
nia zakresu i formy ich przedsta-
wienia w normie.
W trakcie trzeciego spotkania 
roboczego Grupy ISO/CASCO 
WG 44 (Genewa,18-20.08.2015) 
Grupa koncentrowała się na 
następujących elementach 
struktury normy:
1. Wstęp.
2. Nadzorowanie danych.
3. Przedstawianie wyników 
– analiza i ocena danych oraz 
raportowanie.
4. Obsługa klienta.
5. Doskonalenie.
6. Działania korygujące.
7. Działania zapobiegawcze.
8. Audit wewnętrzny.

zmian wymagań normy ISO/
IEC 17025. Poprosiliśmy dyr. 
T.  Matrasa informacje jakich 
zmian w  nowelizowanej nor-
mie należy się spodziewać.
- Podczas pierwszego spotka-
nia Grupy Roboczej ISO/CASCO 
WG44, które odbyło się w Gene-
wie, w lutym 2015 roku, została 
przyjęta – w drodze głosowania 
– „ścieżka” nowelizacji normy 
ISO/IEC 17025, zakładająca 
36-miesięczny okres opraco-
wania projektu FDIS, czyli osta-
tecznej wersji projektu normy 
17025 oraz jego publikacji – 
mówi T. Matras. Omówiliśmy 
ponadto zadania postawione 
przed WG 44 w ramach przed-

wymiany informacji i opinii na 
najbardziej aktualne tematy 
dotyczące branży laboratoryj-
nej. Obecność na seminarium 
PCA, to dla słuchaczy możli-
wość bezpośredniego kon-
taktu z prelegentami. To także 
szansa na wyjaśnienie wszel-
kich problemów i wątpliwości, 
które nurtują pracowników la-
boratoriów.
Polskie Centrum Akredytacji 
reprezentuje w Grupie ISO/CA-
SCO WG 44, zastępca dyrektora 
PCA, Tadeusz Matras, który na 
bieżąco aktywnie uczestnicy 
w  pracach Grupy i  analizuje 
wyniki spotkań oraz przyję-
te kierunki proponowanych 

Tematem seminarium podczas 
18. Targów EuroLab (Warsza-
wa,14-16.04.2016), będzie no-
welizacja normy ISO/IEC 17025 
Ogólne wymagania dotyczą-
ce kompetencji laboratoriów 
badawczych i wzorcujących. 
Omówione zostaną założenia 
proponowanych zmian wy-
magań, w tym:
1. Harmonogram i dotych-
czasowe wyniki prac Grupy 
ISO/CASCO WG 44.
2. Struktura znowelizowanej 
normy ISO/IEC 17025 – podej-
ście procesowe.
3. Istotne zmiany wymagań 
dotyczących organizacji i za-
rządzania.
4. Zmiany wymagań w od-
niesieniu do działalności tech-
nicznej.
5. Pobieranie próbek w dzia-
łalności laboratoriów wg zno-
welizowanych wymagań nor-
my ISO/IEC 17025.
6. Doprecyzowanie zasad 
zapewnienia spójności po-
miarowej w działalności labo-
ratoriów wzorcujących i ba-
dawczych.
W poprzedniej edycji targów 
EuroLab 2015, w seminarium 
Polskiego Centrum Akredy-
tacji, poświęconemu proble-
matyce akredytacji w obsza-
rach regulowanych, wzięło 
udział ponad 300 osób. Tego 
rodzaju spotkania są okazją 
do przekazania wiedzy oraz 

Targi EuroLab 2016 

Seminarium PCA: nowelizacja normy 
ISO/IEC 17025

Zastępca dyrektora PCA – Tadeusz Matras
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dzenia Grupy WG 44 (Pretoria, 
Republika Południowej Afryki, 
16-19 lutego 2016 r.).
Projekt DIS ISO 17025 będzie 
drugim etapem w opracowaniu 
nowelizacji normy, bezpośred-
nio przed jej wersja końcową 
i może stanowić podstawę 
do uruchomienia szkoleń in-
formacyjnych - zarówno dla 
pracowników PCA jak i dla la-
boratoriów. W związku z dużym 
zainteresowaniem środowi-
ska krajowych laboratoriów 
badawczych i wzorcujących 
nowelizacją wymagań normy 
ISO/IEC 17025 i istotnymi zmia-
nami w normie, w podejściu do 
budowy systemu zarządzania w 
laboratoriach, PCA zorganizuje 
cykl szkoleń otwartych, którego 
tematem będą wymagania pro-
jektu DIS ISO/IEC 17025. Ułatwią 
one laboratoriom przygotowa-
nie się do okresu przejściowego, 
związanego z wdrażaniem zno-
welizowanych wymagań normy 
akredytacyjnej.
Kończąc swoją wypowiedź 
chciałbym – w imieniu Pani 
Lucyny Olborskiej, dyrektora 
Polskiego Centrum Akredytacji, 
oraz swoim własnym – zaprosić 
do udziału w seminarium i do 
odwiedzenia naszego stoiska 
firmowego – na bezpośrednie 
konsultacje z ekspertami PCA, 
którzy będą do Państwa dyspo-
zycji we wszystkie dni XVIII Tar-
gów EuroLab.

a - tym samym - ustanowienie  
wymagań dla jednostek, któ-
rych jedyną zasadniczą dzia-
łalnością (stand alone activity) 
jest pobieranie próbek. W wy-
niku dyskusji nie uzyskaliśmy 
konsensusu co do włączenia do 
projektu normy ISO/IEC 17025 
wymagań dla takiego rodzaju 
działalności i postanowiliśmy 
opracować pytania oraz skiero-
wać je oficjalnie, w formie ankie-
ty, do wszystkich członków WG 
44, w celu pozyskania reprezen-
tatywnego stanowiska zainte-
resowanych stron w tej sprawie. 
Uzyskane odpowiedzi będą 
podstawą do podjęcia decyzji 
w odniesieniu do kierunku no-
welizacji normy ISO/IEC 17025, 
w obszarze wymagań dotyczą-
cych pobierania próbek.
Grupa WG 44 ustaliła zasady 
dalszych prac zmierzających 
do opracowania projektu CD1 
normy ISO 17025. Powołano 
zespół roboczy do przygotowa-
nia tego projektu, który zosta-
nie przekazany do opiniowania 
i głosowania zainteresowanym 
stronom za pośrednictwem kra-
jowych komitetów normaliza-
cyjnych. Jednocześnie, spośród 
członków WG 44, powołano tym-
czasową grupę redakcyjną, która 
na podstawie uwag zgłoszonych 
do projektu CD1 przygotuje 
kolejny projekt normy DIS ISO/
IEC 17025. Projekt DIS był przed-
miotem obrad kolejnego posie-

ne definicje istotnych dla dzia-
łalności laboratoriów pojęć 
i terminów;
• ustalenia wymagania odno-
śnie wskazywania przez labora-
torium działalności, którą obej-
muje system zarządzania;
• braku konieczności wskazy-
wania w systemie zarządzania 
funkcji „kierownika ds. jakości”, 
„kierownictwa technicznego” 
i odstąpienie od identyfikacji 
„najwyższego kierownictwa”;
• wprowadzenia, w formie za-
łącznika informacyjnego do 
normy, wyjaśnień w odniesieniu 
do zasad stosowania opcji  A 
(system zarzadzania wg wy-
magań opisanych w normie) 
i  opcji  B (implementacja syste-
mu zarządzania wg wymagań 
normy ISO 9001) przy projek-
towaniu systemu zarządzania 
laboratorium w obszarze orga-
nizacji i zarządzania;
•  wprowadzenia,  również 
w  formie załącznika informa-
cyjnego do normy, uszczegó-
łowienia zasad dotyczących, 
podstaw i źródeł zapewnienia 
spójności pomiarowej oraz za-
sad i warunków utrzymania 
spójności pomiarowej.
Przeanalizowaliśmy również 
uwagi i oczekiwania skierowa-
ne do Grupy WG 44 dotyczące 
rozstrzygnięcia w zakresie no-
welizowanej normy kwestii po-
bierania próbek, wykonywane-
go w celach innych niż analizy, 

9. Przegląd zarządzania.
10. Załączniki.
11. Bibliografia.
Główne zmiany, nad którymi 
dyskutowaliśmy w Genewie, 
dotyczyły:
• rezygnacji z ustaleń w zakre-
sie typu laboratoriów stosow-
nie do ich poziomu niezależ-
ności;
• doprecyzowania dyspozycji 
wymagań dotyczących bez-
stronności i niezależności;
• ukierunkowania wymagań 
dotyczących analizy ryzyka na 
ich powiązanie z głównym pro-
cesem laboratorium: badania-
mi i/lub wzorcowniami;
• stanowiska w sprawie braku 
zasadności zastosowania na-
rzędzia „odwołania w działal-
ności laboratoriów;
• powiązania podwykonaw-
stwa i zakupów w jeden ele-
ment „usługi zewnętrzne i za-
kupy”;
• rezygnacji z wymagania ko-
nieczności przeprowadzania 
sprawdzeń czynności wykony-
wanych w laboratorium przez 
inną (drugą) osobę;
• doprecyzowania treści w  od-
niesieniu do stosowania takich 
terminów jak: walidacja, wery-
fikacja, metoda pomiaru, proce-
dura pomiarowa, wyposażenie, 
w tym urządzenia pomiarowe. 
Zdecydowano o  wprowadzeniu 
oddzielnego rozdziału normy, 
w  którym zostaną zamieszczo-
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