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Myślą przewodnią i celem se-
minarium będzie spojrzenie 
na znowelizowane wymaga-
nia normy ISO/IEC 17025:2005, 
przedstawione w opiniowa-
nym obecnie projekcie DIS 
ISO/IEC 17025, z  punktu wi-
dzenia zadań jakie będą stały 
przed laboratoriami posia-
dającymi wdrożony system 
zarządzania przy jego dosto-
sowaniu do znowelizowanej 
normy. 
Funkcjonuje w powszechnym 
obiegu wiele opinii, często 
sprzecznych z sobą, nt. zmian 
jakie powinny zostać wprowa-
dzone w systemach zarządza-
nia laboratoriów w związku 
z  nowelizacją normy odnie-
sienia określającej ogólne wy-
magania dot. kompetencji la-
boratoriów. 
Eksperci PCA, korzystając z infor-
macji i wiedzy nabytej w ramach 
prac w gremiach organizacji EA 
i ILAC, a  przede wszystkim wy-
niesionej z uczestnictwa w pra-
cach grupy roboczej ISO/CA-
SCO WG 44 przygotowującej 
nowelizację normy, przedsta-
wią uczestnikom seminarium 
ogólne podejście do planowa-
nych najważniejszych zmian 
wymagań w normie, z punktu 
widzenia konieczności i głę-
bokości zmian w  dotychcza-

sowych systemach zarządza-
nia laboratoriów, w  celu ich 
dostosowania do znowelizo-
wanych wymagań.
Wybór tematu nie jest przy-
padkowy. W Polsce funkcjonu-
je blisko 1400 akredytowanych 
laboratoriów badawczych 
i wzorcujących. Laboratoria te, 
zgodnie z rezolucjami organi-
zacji EA i ILAC właściwymi ds. 
akredytacji laboratoriów w Eu-
ropie i na całym Świecie, będą 
musiały dostosować swoje 
systemy zarządzania do wy-
magań znowelizowanej normy 

ISO/IEC 17025, tak, aby mogły 
być ocenione przez jednost-
ki akredytujące w przeciągu 
trzech lat od opublikowania 
znowelizowanej normy. 

Czas na zmiany
Biorąc pod uwagę planowa-
ny termin opublikowania 
znowelizowanej normy ISO/
IEC 17025 – wrzesień/paź-
dziernik 2017 r., akredytacja 
laboratoriów w odniesieniu 
do wymagań normy ISO/IEC 
17025:2005 będzie uznawana 
tylko do września/paździer-

nika 2020 roku. W tym czasie 
akredytowane laboratoria 
będą zobligowane do wpro-
wadzenia zmian w systemie 
zarządzania i zgłoszenie do 
jednostki akredytującej, przed 
upływem określonego termi-
nu, gotowości do poddania 
się ocenie w odniesieniu do 
znowelizowanych wymagań 
normy ISO/IEC 17025. Labo-
ratoria przygotowujące się do 
akredytacji również będą zo-
bligowane do uwzględnienie 
powyższych ustaleń. Czasu 
jest relatywnie dostatecznie 

System zarządzania laboratoriów  
– czas na zmiany

Wdrażamy znowelizowane wymagania normy ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji labo-
ratoriów badawczych i wzorcujących – to temat przewodni tegorocznego seminarium, które dla uczestników 
19. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab (29-31.03.2017 r.), przygotowało 
Polskie Centrum Akredytacji. 

PCA zaprasza również na swoje stoisko podczas trzech dni targów EuroLab
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kunastu lat) wymaga pewnej 
specyficznej umiejętności czy-
tania treści wymagań i jej po-
wiązania z definicjami wpro-
wadzonymi po raz pierwszy 
do treści normy. Jest to nie-
zbędne w celu prawidłowego 
„odszyfrowania”, co stanowi 
wymaganie i co jest celem 
działań (elementów procesu), 
a co jest możliwością, dopusz-
czeniem lub zaleceniem. 

Cykl szkoleń na temat nowe-
lizacji normy ISO/IEC 17025
PCA jako krajowa jednostka 
akredytująca, od początku 
uruchomienia prac związa-
nych z nowelizacją normy 
ISO/IEC 17025:2005 prowadzi 
szeroką akcję informacyjną, 
w branżowych mediach oraz 
w ramach seminariów i kon-
ferencji, prezentując stan prac 
związanych z nowelizacją 
wymagań normy odniesienia 
dla laboratoriów badawczych 
i wzorcujących oraz kierunki 
zmiany wymagań. Zakres i in-
tensywność tych informacji 
powinna być wystarczająca 
do przygotowania się labora-
toriów do procesu nowelizacji 
posiadanych systemów zarzą-
dzania. Jednocześnie w ra-
mach działalności szkolenio-
wej, PCA planuje uruchomić 
w drugiej połowie 2017 r. cykl 
szkoleń poświęconych zno-
welizowanym wymaganiom 
normy ISO/IEC 17025, podob-
nie jak oferowane dotychczas 
szkolenie z zakresu poprzed-
niego wydania tej normy.

Zapraszamy serdecznie do 
udziału w seminarium – 29 mar-
ca 2017 r.

Tadeusz Matras,  
zastępca dyrektora PCA

dużo, aby przy konstruktyw-
nym i właściwym podejściu 
do zmian wymagań, laborato-
ria znowelizowały swoje sys-
temy zarządzania terminowo 
i bez zbędnego nakładu pra-
cy oraz środków. Ale można 
również, ulegając błędnym 
sugestiom dojść do wniosku, 
że potrzebna jest gruntowna 
przebudowa i zmiana syste-
mu zarządzania, a wówczas, 
biorąc jeszcze pod uwagę czas 
związany z opublikowaniem 
przez Polski Komitet Norma-
lizacyjny polskiej normy i  jej 
tłumaczenia, ten czas może 
dla tych laboratoriów skrócić 
się znacząco. 
W toku seminarium omówiona 
zostanie przede wszystkim ko-
nieczność zmian dostosowaw-
czych w związku ze zmieniony-
mi lub nowymi wymaganiami 
odnoszącymi się do: bezstron-
ności oraz poufności w działal-
ności laboratorium, struktury 
(organizacji), działań dotyczą-
cych ryzyka i możliwości, usług 
zewnętrznych i  dostaw, podej-
mowania decyzji o zgodności/ 
niezgodności wyników z wy-
maganiami, strategii dotyczącej 
zapewnienia spójności pomia-
rowej i monitorowania jakości 
wyników przy wykorzystaniu 
PT/ILC, procesów w systemie 
zarządzania laboratorium czy 
też dokumentowania systemu 
zarządzania.

Polskie laboratoria w euro-
pejskiej czołówce
Liczna grupa akredytowanych 
laboratoriów, która zwiększa 
się z roku na rok, stawia Polskę 
w czołówce Europy pod wzglę-
dem liczby udzielonych akre-
dytacji. Polskie akredytowane 
laboratoria badawcze prowa-
dzą bardzo szeroką i wielodzie-

dzinową działalność. Dostoso-
wanie systemów zarządzania 
laboratoriów do znowelizowa-
nych wymagań normy ISO/IEC 
17025 – zakres i głębokość 
wymaganych zmian, będzie 
w  pewnym stopniu zależeć 
od dziedziny i zakresu prowa-
dzonej działalności laborato-
rium. 
Z pewnością, zarówno jedno- 
jak i wieloosobowe, mono- lub 
wielodziedzinowe laborato-
ria, są w stanie samodzielnie 
dostosować własne systemy 
zarządzania do znowelizo-

wanych wymagań normy od-
niesienia. Ważne jest również 
to, że nowelizacja wymagań 
normy odniesienia generalnie 
nie idzie w kierunku zwięk-
szenia wymagań dotyczących 
zasobów, a tym samym nie 
generuje potrzeby dodat-
kowych inwestycji w zaso-
by. Jednocześnie zmieniona 
struktura normy i nowy spo-
sób przedstawienia wymagań 
w powiązaniu z elementami 
podstawowego procesu la-
boratorium (treść normy nie 
podlegała zmianom od kil-

Tadeusz Matras, zastępca dyrektora PCA

Blisko 1400 akredytowanych laboratoriów 

badawczych i wzorcujących będzie musiało 

dostosować swoje systemy zarządzania 

do wymagań znowelizowanej normy  

ISO/IEC 17025

Zmieniona struktura normy będzie wymagać 

prawidłowego „odszyfrowania” tego co stanowi 

wymaganie i co jest celem działań, a co jest 

możliwością, dopuszczeniem lub zaleceniem


