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Organizator: Partnerzy merytoryczni:

II Konferencja „Perspektywy rozwoju laboratoriów 

badawczych – technologie, jakość, infrastruktura” 

została zorganizowana przez redakcję „Labora-

torium – Przeglądu Ogólnopolskiego” 9-10 marca 

w Poznaniu. Partnerami merytorycznymi konferencji 

były Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz 

Polskie Centrum Akredytacji. Poza wykładami niezwy-

kle atrakcyjna i przydatna dla uczestników była także 

część praktyczna, tj. zwiedzanie laboratoriów PPNT.

Technologie i infrastruktura
Zgromadzonych gości powitali prof. Rajmund Michal-

ski, redaktor naczelny „Laboratorium – Przeglądu Ogól-

nopolskiego”, oraz prof. Jacek Guliński, prezes zarządu 

Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-

niu, dyrektor PPNT.

Wykład inauguracyjny, jednocześnie otwierający 

panel „Technologie i infrastruktura”, wygłosił prof. Raj-

mund Michalski, który przybliżył uczestnikom temat 

nowoczesnych technik i technologii wykorzystywanych 

w laboratoriach, diagnozując stan aktualny oraz wska-

zując, jakie wyzwania stoją przed chemią analityczną. 

Prof. Michalski zwrócił m.in. uwagę na konieczność 

opracowywania bardziej wydajnych i efektywnych 

metod przygotowywania próbek, poprawę selektyw-

ności oznaczeń (dotyczącą technik wielowymiarowych 

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób zainteresowanych zastosowaniem 
najnowocześniejszych technologii w laboratoriach, rozwojem infrastruktury 
oraz zarządzaniem jakością w tego typu jednostkach.

Paulina Prencel

„PERSPEKTYWY ROZWOJU 
LABORATORIÓW BADAWCZYCH” 
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i łączonych), badań z zakresu biologii molekularnej 

i genetyki, a także nowych metod detekcji oraz minia-

turyzacji urządzeń.

Podczas konferencji poruszyliśmy także temat 

doboru odpowiedniego wyposażenia laborato-

rium chemicznego w meble i dygestoria w kontek-

ście zapewnienia bezpiecznej i komfortowej pracy. 

Dr Michał Sienkiewicz z Instytutu Chemii Uniwersy-

tetu w Białymstoku zwrócił uwagę, że przy wyborze 

mebli do konkretnego laboratorium trzeba kierować 

się pracami, które będą w nim wykonywane. Poza tym 

ważne są tu: doświadczenie, kompetencje oraz znajo-

mość technologii przez osoby pracujące w tego typu 

jednostkach. Na miejsce badania jako organizację, którą 

tworzą: technologia, infrastruktura i personel, zwrócił 

także uwagę dr hab. Michał Tomanek, który omawiał 

wymogi projektowe i infrastrukturalne dotyczące clean 

roomów. Podkreślił on, że architektura obiektów labo-

ratoryjnych powinna skupiać się przede wszystkim 

na miejscu prowadzenia działań badawczych, że w tym 

celu niezmiernie istotne jest precyzyjne określenie pro-

cedury badawczej, a z kolei do jej realizacji konieczne 

są takie elementy, jak: personel, materiał badawczy, 

miejsce wykonywania procedur badawczych, sprzęt, 

wyposażenie, materiały itp. oraz odpowiednie warunki 

realizacji procedur. Prelegent zwrócił jednocześnie 

uwagę, że przepisy obowiązujące w naszym kraju 

są nieprecyzyjne i pozostawiają projektantom zbyt 

duże pole do interpretacji.

Ważnym tematem było także zagadnienie gospo-

darowania odpadami w laboratoriach, które przy-

bliżyła uczestnikom dr inż. Agnieszka Kiersnowska 

z Politechniki Wrocławskiej. Scharakteryzowała ona 

zasady postępowania z różnymi grupami odpadów, 

a także cechy odpadów chemicznych, biologicznych, 

radioaktywnych, jak również pustych opakowań 

po substancjach niebezpiecznych oraz części urzą-

dzeń pomiarowych czy infrastruktury laboratoryjnej. 

Prelegentka zwróciła uwagę, że wydajność systemu 

gospodarki odpadami zależy od właściwego kontro-

lowania i zarządzania, a system gospodarki odpadami 

wymaga nadzoru.

Zarządzanie jakością 
– panel Polskiego Centrum Akredytacji
Eksperci z Polskiego Centrum Akredytacji – Tadeusz 

Matras, zarządzający Biurem ds. Akredytacji, oraz 

Katarzyna Szymańska, koordynator Działu Akredytacji 

Badań Mechanicznych i Fizycznych – przybliżyli temat 

zarządzania działalnością laboratoryjną w rozumieniu 

dyspozycji nowelizowanej normy ISO/IEC 17025. Szcze-

gólną uwagę zwrócili na strukturę znowelizowanych 

wymagań normy, podkreślając, że jest ona zasadniczo 

odmienna od dotychczasowej, co może być powodem 

trudności przy analizie wprowadzonych w niej zmian. 

Tadeusz Matras omówił m.in. zagadnienia dotyczące Wartościowe prelekcje i inspirujące rozmowy 
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organizacji i zarządzania zasobami, które w projekcie 

normy zostały przedstawione w trzech oddzielnych 

grupach tematycznych, jako wymagania dotyczące 

bezstronności, poufności oraz struktury. Uaktualnione 

zapisy w tym obszarze dają laboratoriom większą 

elastyczność w zakresie ustanowienia struktury orga-

nizacyjnej, np. powoływania funkcji kierownictwa 

ds. jakości czy technicznego, jak również stopnia 

udokumentowania procedur systemu zarządzania. 

Ważnym zagadnieniem omówionym podczas panelu 

PCA było także podejście procesowe. Tadeusz Matras 

wskazał, że znowelizowana norma określa elementy 

procesu badań i/lub wzorcowań oraz pobierania pró-

bek poddawanych następnie badaniom lub wzor-

cowaniu. Omówił także działania dotyczące ryzyka 

i możliwości, które laboratoria powinny planować 

i wdrażać. Mają one dotyczyć poprawy skuteczności 

systemu zarządzania, poprawy wyników, jak również 

zapobiegania negatywnym zdarzeniom. Jeśli chodzi 

o tegoroczny harmonogram prac nad znowelizowaną 

normą, to w okresie od stycznia do marca trwało opi-

niowanie i głosowanie DIS, w maju przeprowadzona 

będzie analiza uwag do DIS, a w lipcu – weryfikacja tych 

uwag oraz opracowanie dokumentów FDIS przezna-

czonych do opublikowania. Jesienią tego roku plano-

wana jest publikacja normy ISO/IEC 17025, a od daty 

opublikowania normy będzie obowiązywał 3-letni 

okres jej wdrożenia.

Dr hab. inż. arch. Michał Tomanek Mgr Katarzyna SzymańskaMgr inż. Tadeusz Matras

Zwiedzanie laboratoriów PPNT 
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Panel Poznańskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego
Drugiego dnia konferencji zorganizowany został panel 

Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Jako 

pierwszy prelekcję wygłosił prof. Hieronim Maciejewski, 

zastępca dyrektora PPNT i członek zarządu Fundacji 

UAM w Poznaniu, który przybliżył uczestnikom Park jako 

miejsce dla innowacyjnego biznesu i rozwoju nowych 

technologii. Prof. Maciejewski podkreślił, że PPNT jest 

pierwszą i najstarszą tego typu placówką w Polsce oraz 

że obecnie jest jedynym parkiem technologicznym 

w Polsce posiadającym status jednostki naukowej. 

Eksperci z PPNT omówili także temat Waste-Klastra, 

który został powołany trzy lata temu na potrzeby firm 

z branży gospodarki odpadami, a w którym dziś zrze-

szonych jest 121 podmiotów uprawnionych zarówno 

do korzystania z usług badawczych laboratorium, jak 

i najmu przenośnej aparatury pomiarowej. Dr Patryk 

Bielecki – kierownik działu Waste-Klaster – zwrócił 

uwagę, że główną działalnością laboratorium jest pro-

jektowanie i wdrażanie niestandardowych procedur 

analitycznych.

Tematem, który mocno zainteresował uczestników, 

była prelekcja poświęcona możliwościom finansowa-

nia ze środków europejskich dla laboratoriów badaw-

czych. Michał Wujewski – ekspert Regionalnego Punktu 

Kontaktowego Programów Ramowych UE – wskazał, 

że przy poszukiwaniach źródeł dofinansowania projek-

tów dla laboratorium badawczego kluczowe znaczenie 

ma zdefiniowanie jego osobowości prawnej. Wśród 

krajowych źródeł wyróżnił przede wszystkim program 

„Bony na Innowacje” realizowany przez Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości oraz instrument wsparcia 

finansowego „Kredyt na Innowacje Technologiczne” 

oferowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Po części konferencyjnej uczestnicy odwiedzili labo-

ratoria funkcjonujące w ramach Poznańskiego Parku 

Naukowo-Technologicznego. Mieli okazję zobaczyć 

m.in. Centrum Biotechnologii i halę technologiczną, 

Laboratorium Nadkrytycznego CO
2
, Fizykochemiczne 

Laboratorium Analityczne w Waste-Klastrze oraz 

Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe.

Podsumowanie
Frekwencja podczas II edycji konferencji „Perspektywy 

rozwoju laboratoriów badawczych”, jak również opinie 

uczestników, które otrzymaliśmy po jej zakończeniu, 

wskazują, że są Państwo zainteresowani taką formułą 

spotkań i podejmowaną przez nas tematyką wykła-

dów. Raz jeszcze dziękuję więc za obecność podczas 

tego wydarzenia i już teraz serdecznie zapraszam Pań-

stwa w listopadzie do Częstochowy na konferencję 

naukowo-szkoleniową „Badania jakości wód i ścieków 

w praktyce” oraz – w przyszłym roku – na III Konferen-

cję „Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych”. 

Do zobaczenia! 

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Uczestnicy konferencji

Dr hab. Jacek Guliński, prof. UAM Dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PANDr Michał Sienkiewicz
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