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Komunikat nr 224 z dnia 5.05.2017 r. 

w sprawie akredytacji laboratoriów realizujących badania pola 
elektromagnetycznego do oceny ekspozycji na pole-EM w środowisku pracy  

dla potrzeb obszaru regulowanego  
 
Na podstawie § 15 w związku z ust. 11 części III załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne - Dz.U. 
z 2016 r. poz. 950 i poz. 2284 (zwane dalej „rozporządzeniem”), w badaniach na potrzeby obszaru 
regulowanego powinny być stosowane metody opublikowane w czasopiśmie wydawanym przez 
Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie - Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 
(dalej PIMOŚP).   

Laboratoria w celu uzyskania akredytacji dla potrzeb ww. obszaru regulowanego, powinny 
wnioskować o akredytację dla metod opublikowanych w PIMOŚP.  

Laboratoria, które posiadają akredytację na wykonywanie badań metodami opisanymi  
w normie PN-T-06580-3:2002, dostosowanymi do potrzeb wynikających z ww. rozporządzenia, 
powinny wnioskować o rozszerzenie zakresu akredytacji o metody opublikowane w PIMOŚP.  

W związku z ustaleniem przez regulatora okresu przejściowego (§ 15 rozporządzenia) Polskie 
Centrum Akredytacji informuje, że: 

1. Wnioski o udzielenie akredytacji lub wnioski o rozszerzenie zakresu akredytacji (dotyczy 
laboratoriów posiadających akredytację do realizacji badań wg. normy  
PN-T-06580-3:2002) do celów obszaru regulowanego przepisami rozporządzenia, 
przyjmowane są tylko dla metod badań opisanych w PIMOŚP. Wnioski o rozszerzenie zakresu 
akredytacji j.w. powinny być złożone do Polskiego Centrum Akredytacji nie później niż do dnia 
30 czerwca 2017 r.  

2. Akredytacje udzielone dla metod badań opisanych w normie PN-T-06580-3:2002, 
dostosowanych do potrzeb wynikających z rozporządzenia i dla których nie złożono wyżej 
opisanego wniosku, po dniu 30 czerwca 2017 r. nie będą uznawane jako właściwe dla obszaru 
regulowanego ww. przepisami. 

3. Jednocześnie akredytowane laboratoria, posiadające akredytację dla metod wg normy  
PN-T-06580-3:2002 (w tym metod dostosowanych do potrzeb rozporządzenia), które chcą 
utrzymać akredytację dla badań, których wyniki nie będą wykorzystywane dla potrzeb obszaru 
regulowanego, powinny złożyć wniosek o uaktualnienie zakresu akredytacji dla badań pola 
elektromagnetycznego z zastosowaniem ww. metody znormalizowanej. 

4. W przypadku braku złożenia do dnia 30 czerwca 2017 r. wniosku o rozszerzenie lub 
uaktualnienie zakresu akredytacji j.w. Polskie Centrum Akredytacji uruchomi procesy 
zawieszenia akredytacji dla metod badań wg normy PN-T-06580-3:2002 do czasu złożenia 
i rozpatrzenia stosownego wniosku.   
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