
Polskie Centrum Akredytacji

Dzia ania laboratorium odnosz ce si
do ryzyk oraz szans

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

2018

Polskie Centrum Akredytacji

ul. Szczotkarska 42

01-382 Warszawa

Tel. +48 22 355 70 00

Faks + 48 22 355 70 18

sekretariat@pca.gov.pl

www.pca.gov.pl

Katarzyna Wi niewska



Ryzyka i szanse

Dzia ania zwi zane z ryzykami i szansami
– wspomagaj podejmowanie decyzji bior c pod uwag
niepewno i mo liwo ci przysz ego zdarzenia i okoliczno ci
oraz ich wp ywu na uzgodnione cele.

Ryzyko - wp yw niepewno ci na cele
PN-ISO 31000:2012

Negatywny wp yw na cele - zagro enie

Pozytywny wp yw na cele - szansa
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Wprowadzenie do ISO/IEC 17025

Norma wymaga od laboratorium planowania i wdra ania
dzia , które uwzgl dniaj ryzyka i szanse.

Uwzgl dnienie zarówno ryzyk, jak i szans stanowi podstaw
do zwi kszenia skuteczno ci systemu zarz dzania, poprawy
wyników oraz zapobiegania negatywnym efektom.

Laboratorium jest odpowiedzialne za podejmowanie decyzji,
które ryzyka i szanse nale y rozpatrywa .
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8.5 Dzia ania odnosz ce si  do ryzyk oraz szans (Opcja A) 

8.5.1 Laboratorium powinno rozpatrywa  ryzyka oraz szanse zwi zane z 
dzia alno ci  laboratoryjn  w celu:

• upewnienia si , e system zarz dzania osi ga zamierzone rezultaty

• zwi kszenia mo liwo ci osi gania po danych skutków i celów laboratorium

• zapobiegania lub minimalizowania niepo danych wp ywów i potencjalnych 
dów w dzia alno ci laboratoryjnej

• osi gania doskonalenia

8.5.2.   Laboratorium powinno planowa  dzia ania zwi zane z ryzykami oraz 
szansami oraz sposób:

• integrowania i wdra ania tych dzia  w swoim systemie zarz dzania

• oceny skuteczno ci tych dzia
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Ryzyka i szanse w ISO/IEC 17025



Norma nie prezentuje wymagania odno nie formalnych metod
zarz dzania ryzykiem lub udokumentowanego procesu
zarz dzania ryzykiem.

Laboratoria mog zdecydowa czy opracowa szersz
metodyk zarz dzania ryzykiem ni wymaga tego norma
ISO/IEC 17025 (pkt. 8.5), np. stosuj c inny przewodnik lub
normy.
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Ryzyka i szanse w ISO/IEC 17025



Proces zarz dzania ryzykiem
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OCENA
Jakie jest prawdopodobie stwo wyst pienia 

ryzyka / szansy?
Jaki b dzie wp yw ryzyka/szansy na cele?

IDENTYFIKACJA
Jakie s  ryzyka i szanse?

PLANOWANIE
Co próbujemy osi gn ?

Jaki jest nasz cel?

REAKCJA
Co zrobi eby zmniejszy  wp yw 

ryzyka na cele / wykorzysta  szanse?

Naturalny sposób my lenia o niepewnej przysz ci



Ryzyko - ocena
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ocena prawdopodobie stwa x ocena skutków = ocena ryzyka
1. Oce  zagro enia/szanse pod k tem dwóch kryteriów: P i S
2. Wybran  ilo  punktów wpisz w tabel , porównaj z ustalonymi kryteriami
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Ryzyko - reakcja

Reakcja na zagro enia Reakcja na szanse

unikanie wykorzystanie

redukowanie
wzmocnienie

przeniesienie

wspó dzielenie

akceptowanie odrzucenie
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Wymagania normy ISO/IEC 17025          
w odniesieniu do ryzyka

4.1 Bezstronno

„Laboratorium powinno na bie co identyfikowa  ryzyka w odniesieniu do swojej bezstronno ci. Identyfikacja powinna 
obejmowa  ryzyka wynikaj ce z jego dzia alno ci lub, z jego powi za , lub powi za  jego personelu. …istnienie takich 
powi za  niekoniecznie stanowi ryzyko dla bezstronno ci laboratorium.”

„Je eli zidentyfikowano ryzyko dla bezstronno ci, laboratorium powinno by  zdolne do wykazania, w jaki sposób je 
eliminuje lub minimalizuje.”

7.8 Raportowanie wyników

„Gdy przedstawiane jest stwierdzenie zgodno ci ze specyfikacj  lub wymaganiem…udokumentowa  przyj  zasad  
podejmowania decyzji, bior c pod uwag  poziom ryzyka zwi zanego z przyj  zasad  (tj. b dna akceptacja i b dne 
odrzucenie…”

7.10 Prace niezgodne z wymaganiami

„Procedura powinna zapewni , aby… by y podejmowane dzia ania ( cznie z zatrzymaniem lub powtórzeniem pracy i 
wycofaniem raportów, je eli to konieczne), bazuj ce na ustalonym przez laboratorium poziomie ryzyka.”

8.7 Dzia ania koryguj ce 

„Gdy wyst pi niezgodno … uaktualni  ryzyka i szanse okre lone w wyniku planowania, je eli to konieczne…”

8.9 Przegl d zarz dzania 

„Dane wej ciowe do przegl du zarz dzania powinny odnosi  si  do…wyników identyfikacji ryzyka”



Zmiana w podej ciu do ryzyka

PN-EN ISO/IEC 17025:2005
ryzyko uwzgl dnione w tre ci wymaga

Polityki
Ksi ga jako ci
Procedury
Odpisy obowi zków personelu
Najwy sze Kierownictwo
Kierownik ds. Jako ci
Kierownictwo techniczne
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PN-EN ISO/IEC 17025:2018
podej cie oparte na ryzyku

Udokumentowana informacja

Procesy

Kierownictwo Laboratorium

Mniej opisów – wi cej mo liwo ci

Sformu owanie wymaga  w normie



Ryzyko i wymagania normy

Rezygnacja z dok adnych opisów sposobu spe nienia wymaga
Laboratorium powinno rozpatrywa  ryzyka zwi zane z przyj tym 
opisem (udokumentowaniem) i wdro eniem systemu zarz dzania 
dla spe nienia wymaga  normy.

Jakie jest prawdopodobie stwo, e w danym obszarze dzia alno ci 
udokumentowanie SZ oraz sposób jego wdro enia mo e prowadzi  
do problemów i do braku zgodno ci z norm ?
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Rozpatrywanie ryzyka w powi zaniu z 
wymaganiami normy

Zakres i szczegó owo  udokumentowania oraz wdro enia wymaga  
normy powinna by  dostosowana do ryzyka danego laboratorium

Nale y uwzgl dnia :
specyfik  dzia alno ci technicznej
kultur  organizacji
aspekty w asno ci
klientów
uwarunkowania geograficzne i otoczenie w którym funkcjonuje laboratorium
personel

Ryzyka i szanse ró ne dla ró nych laboratoriów
– ró ne udokumentowanie i wdro enie SZ w laboratoriach
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Przyk ady

„Laboratorium powinno […] udokumentowa  swoje procedury                
w stopniu niezb dnym do zapewnienia spójnego ich stosowania              
w dzia alno ci laboratoryjnej i przydatno ci wyników.”

„Je eli do utrzymania zaufania do dzia ania wyposa enia konieczne 
 sprawdzenia po rednie, nale y je przeprowadza  zgodnie                     

z procedur ”.
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Podsumowanie

Nowe oczekiwanie normy przy wykazywaniu kompetencji
Nie ma oczekiwa  co do spe nienia postanowie  norm 
zarz dzania ryzykiem (ISO 31000, ISO 31010), chocia  mog  
one wspiera  i by  wykorzystane w rodowisku laboratoriów 
Analiza ryzyka jest dostosowana do wewn trznych/zewn trznych 
uwarunkowa  laboratorium
Ryzyka i szanse powinny by  rozpatrywane rzetelnie, w sposób 
ci y i systematyczny
Filozofia uwzgl dniania ryzyka – bardziej efektywne  
podejmowanie decyzji i wi ksza skuteczno  osi gania 
za onych celów
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Dzi kujemy za uwag

http://www.pca.gov.pl/

https://www.facebook.com/Polskie.Centrum.Akredytacji

http://twitter.com/PCAgovPL

http://bit.ly/LinkedinPCA

http://bit.ly/PCAnaYouTube


