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Drugie w tym roku, branżowe 
spotkanie ekspertów Polskiego 
Centrum Akredytacji z przed-
stawicielami akredytowanych 
przez PCA laboratoriów ba-
dawczych, odbyło się 21 paź-
dziernika br., w  warszawskim 
wieżowcu Tower-Service. Wzię-
ło w nim udział 249 osób z całej 
Polski, reprezentujących labo-
ratoria wykonujące badania: 
chemiczne, mikrobiologiczne, 
sensoryczne oraz właściwości 
fizycznych, a także zajmujące 
się pobieraniem próbek wyro-
bów konsumpcyjnych – w tym 
żywności.
W spotkaniu uczestniczyli 
eksperci z Działu Akredytacji 
Laboratoriów Badawczych 
– specjaliści z branży badań, 
reprezentowanej przez zapro-
szone do udziału w spotkaniu 
– laboratoria badawcze.
Spotkanie otworzył Tadeusz 
Matras, kierownik Działu Akre-
dytacji Laboratoriów Badaw-
czych (AB) – opiekun meryto-
ryczny. Przywitał uczestników 
i przedstawił zarys tematyczny 
oraz cele spotkania. 
Pierwszy wykład, zatytułowa-
ny: „Znowelizowane kryteria 
oceny kompetencji labora-
toriów badawczych”, wygło-
sił T.  Matras. Omówił w nim 
zmiany w dokumentach: 
DA-01, DA-02, DA-04, DA-08 
i DAB-07, dotyczące:
– Dokumentów akredytacyj-
nych i zasad powoływania się 
na posiadaną akredytację.

– Postępowania przy łącze-
niu ocen planowych z wnio-
skowanymi zmianami zakresu 
akredytacji.
– Przeniesienia akredytacji 
z uwzględnieniem zmian loka-
lizacji działalności technicznej.
– Niezgodności i trybu reali-
zacji działań korygujących.
– Autoryzacji sprawozdań 
z badań.

– Potwierdzania kompetencji 
w zakresie bezstronności i nie-
zależności, z uwzględnieniem 
właściwej interpretacji klienta 
laboratorium.
Druga prelegentka – Katarzyna 
Szymańska, asystentka ds. 
procesu Zespołu AB-F (Zespół 
ds. Badań Żywności, Wody Pit-
nej, Bezpieczeństwa Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Ogólnego), 

przedstawiła zmiany w zno-
welizowanym dokumencie 
DA-05 obejmujące:
– Podstawowe pojęcia sto-
sowane w działalności zwią-
zanej z badaniem biegłości 
(PT).
– Cel, rolę i funkcje uczestnic-
twa laboratorium w PT.
– Planowanie i wybór progra-
mów PT. Ocenę jakości i mia-
rodajności porównań między-
laboratoryjnych.
– Analizę wyników uczestnic-
twa i informowanie PCA.
– Wykorzystanie przez PCA 
wyników uczestnictwa labo-
ratoriów w PT w planowa-
niu oraz ustalaniu zakresów 
ocen.
– Zasady uczestnictwa labo-
ratoriów w międzynarodo-
wych programach PT.
Z kolei Kamila Skrzypczak-
-Zbiciak, kierownik Zespołu 
AB-F, zaprezentowała znowe-
lizowany dokument DA-06. 

Spotkanie z przedstawicielami 
akredytowanych laboratoriów 
badawczych

Tadeusz Matras, kierownik Działu Akredytacji Laborato-
riów Badawczych PCA

249 osób podpisało listę uczestników. 
Czekały na nich wydania „PCA Info – wy-
darzenia, opinie, perspektywy”

Z uwagą wysłuchano wszystkich prezentacji
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Oto główne tezy jej wystą-
pienia:
– Spójność pomiarowa. Ter-
minologia - PKN-ISO/IEC Gu-
ide 99:2010.
– Wzorcowania a sprawdza-
nie okresowe urządzeń po-
miarowych.
– Wzorcowania wewnętrzne.
– Analiza ryzyka związanego 
z zastosowaniem w metodzie 
badawczej urządzenia pomia-
rowego bez ważnego wzorco-
wania.
– Polityka ILAC dotycząca spój-
ności pomiarowej wyników po-
miarów - ILAC-P10:01/2013.
– Zapewnienie spójności po-
miarowej w ramach metod 
badawczych.
Drugi wykład T. Matrasa po-
święcony był zasadom wybo-
ru i stosowania przez labora-
toria metod badawczych oraz 
dokumentowania wyników 
badań w sprawozdaniach. 
Omówił w nim:
– Różnice pomiędzy metoda-
mi znormalizowanymi i meto-
dami własnymi (stosowanie 
norm, w tym norm w językach 
obcych).
– Odstępstwa od metod ba-
dawczych i zarządzanie w la-
boratorium odstępstwami.
– Rolę i funkcje sprawozdania z 
badań jako dokumentu prezen-
tującego wyniki badania i  in-
formacje związane (uwzględ-
niające dane dot. pobierania 
próbek), w tym  sprawozdań 
uproszczonych i opracowywa-
nych w wersji elektronicznej. 
– Stosowanie metod badaw-
czych w ramach elastycznego 
zakresu akredytacji laborato-
rium oraz zasady zarządzania 
elastycznym zakresem akre-
dytacji. 
Hanna Tugi, zastępca kierow-
nika Działu AB, w swej prezen-

tacji zatytułowanej: „Ocena 
kompetencji do realizacji ba-
dań w obszarach regulowa-
nych prawnie” omówiła nastę-
pujące zagadnienia:
– Obszar regulowany a ob-
szar dobrowolny.
– Metody badań w obszarze 
regulowanym, modyfikacja 
metod wskazanych w aktach 
prawnych.
– Proces realizacji badania 
wykonywanego dla potrzeb 
związanych z obszarem regu-
lowanym (współpraca z klien-
tem).
– Przydatność wyniku bada-
nia do zastosowania zgodnie 
z przeznaczeniem.
– Ocena zgodności z wyma-
ganiami a formułowanie opi-
nii i interpretacji.
– Informacje w sprawozdaniu 
z badań istotne dla interpre-
tacji i wykorzystania wyniku 
badania.
Natomiast Aneta Suchocka, 
asystent ds. procesu w Zespo-
le AB-F, w wykładzie zatytuło-
wanym: „Możliwości technicz-
ne - siły i środki laboratorium”, 
skoncentrowała się na istot-
nych elementach systemu 
zarządzania, decydujących 
o wykazaniu przez laborato-
rium kompetencji: 
– Wykorzystanie w akredy-
towanych badaniach wypo-
sażenia nie będącego wła-
snością laboratorium oraz 
kwestiach dotyczących per-
sonelu zatrudnionego i  per-
sonelu, z którym zawarto 
umowę.
– System upoważnień per-
sonelu laboratoriów. Kryteria, 
i  sposób nadzorowania kom-
petencji personelu z uwzględ-
nieniem informowania PCA 
o  zmianach osób autoryzują-
cych sprawozdania.

– Przygotowanie laborato-
rium do oceny - prezentowa-
nie badań i pobierania pró-
bek.
Opisem kompetencji labora-
toriów, prezentowanych w za-
kresach akredytacji, do badań 
i pobierania próbek zajęła się 
w swym drugim wykładzie 
K.Skrzypczak-Zbiciak. Oto 
jego główne tezy:
– Identyfikacja podmiotu 
i laboratorium w zakresach 
akredytacji (powiązanie z cer-
tyfikatem akredytacji i doku-
mentami określającymi status 
prawny organizacji i/lub labo-
ratorium).
– Identyfikacja dziedzin ba-
dań i obiektów na pierwszej 
stronie zakresu akredytacji.
– Szczegółowy opis kompe-
tencji technicznych w zakresie 
akredytacji.
– Standaryzacja opisu kom-
petencji technicznych - matry-
ca kompetencji laboratoriów 
opracowana w PCA.
  

*      *      *

Po dwóch pierwszych wystą-
pieniach, uczestnicy spotka-
nia mogli wysłuchać kolejnej 
prezentacji lub skorzystać 
z  możliwości bezpośredniej 
rozmowy z ekspertami z Dzia-
łu Akredytacji Laboratoriów 
Badawczych PCA, zadawania 
im pytań oraz przedyskutowa-
nia z nimi zagadnień systemu 
zarządzania i kompetencji la-
boratoriów – w ramach trzech 
stanowisk problemowych:
A. Metody badawcze. Kom-
petencje do realizacji metod 
badań chemicznych i właści-
wości fizycznych oraz pobie-
rania próbek wyrobów kon-
sumpcyjnych przeznaczonych 
do badań – w tym żywności. 
(Kamila Skrzypczak-Zbiciak, 

Aneta Suchocka, Katarzyna 
 Kalinowska)
B. Badania biegłości i porów-
nania międzylaboratoryjne.
(Katarzyna Szymańska, Elżbie-
ta Polkowska, Hanna Tugi)
C. Spójność pomiarowa i sza-
cowanie niepewności pomia-
rów w metodach badawczych. 
(Maria Szafran)

*      *      *

Uczestnicy spotkania zostali, 
jak to jest w zwyczaju na każ-
dym spotkaniu, poproszeni 
o  wypełnienie ankiety oce-
niającej jego merytoryczną 
i  logistyczną stronę. Spośród 
249 słuchaczy, ankiety wypeł-
niło i oddało 99 osób. Średnia 
ocen wyniosła 4,43 (w skali od 
1 – bardzo słabo, do 5 – bar-
dzo dobrze).
Zdecydowana większość 
uczestników (72 osoby) od-
powiedziała twierdząco na 
pytanie: Czy wykorzystują 
Państwo informacje zebrane 
podczas poprzednich spo-
tkań?
Nie było zastrzeżeń dotyczą-
cych strony logistycznej.
– Wszystkie uwagi, zwłaszcza 
te krytyczne oraz sugestie za-
warte w ankietach, np. doty-
czące możliwości zadawania 
pytań prelegentom podczas 
wykładu (9-ciu ankieterów 
zgłosiło taki wniosek), czy też 
prezentowania większej licz-
by konkretnych przykładów 
(napisało o tym również 9-ciu 
ankieterów), będą – jak zwykle 
– wnikliwie rozpatrzone przez 
kierownictwo PCA, pod kątem 
doskonalenia organizacji przy-
szłorocznych spotkań z klienta-
mi – zapewnił T. Matras.
Prezentacje ze spotkania są 
dostępne na stronie interne-
towej www.pca.gov.pl


