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Stwierdzenia zgodno ci

7.8.6.1 
Przedstawianie stwierdze  zgodno ci
Gdy przedstawiane jest stwierdzenie zgodno ci ze specyfikacj lub
wymaganiem, laboratorium powinno udokumentowa przyj zasad
podejmowania decyzji, bior c pod uwag poziom ryzyka zwi zanego
z przyj zasad (takiego jak b dna akceptacja i b dne odrzucenie,
oraz za enia statystyczne) i zastosowa zasad podejmowania
decyzji.

Uwaga: Gdy zasada podejmowania decyzji jest okre lona przez
klienta, przepisy lub dokumenty normatywne, dalsze rozpatrywanie
poziomu ryzyka nie jest konieczne.



Zasada podejmowania decyzji

3.7 zasada podejmowania decyzji - regu a opisuj ca, w
jaki sposób warto niepewno ci pomiaru jest uwzgl dniana
przy okre laniu zgodno ci z wyspecyfikowanymi
wymaganiami



Stwierdzenia zgodno ci

7.8.6.1
Laboratorium powinno przedstawia  stwierdzenie zgodno ci w taki 
sposób, aby stwierdzenie jasno identyfikowa o:

• do których wyników odnosi si stwierdzenie zgodno ci,
• które specyfikacje, normy b ich cz ci s spe nione, a które nie,
• zastosowan zasad podejmowania decyzji (o ile nie jest ona w ciwie
okre lona we wskazanej specyfikacji lub normie).

Dalsze informacje - patrz ISO/IEC Guide 98-4.



Stwierdzenie zgodno ci
Przegl d zapyta , ofert i umów
7.1.3 W przypadku, gdy klient zleca przedstawienie stwierdzenia
zgodno ci ze specyfikacj lub wymaganiem dla badania lub
wzorcowania (np. spe nia/nie spe nia, w granicach tolerancji/poza
granicami tolerancji), specyfikacja lub wymaganie oraz zasada
podejmowania decyzji powinny by jasno okre lone.

Je eli nie jest to zawarte w specyfikacji lub wymaganiu, wybrana
zasada podejmowania decyzji powinna by zakomunikowana oraz
uzgodniona z klientem.

(dalsze wytyczne dotycz ce stwierdze zgodno ci - ISO/IEC Guide
98-4)
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Algorytm post powania przy stwierdzaniu 
zgodno ci ze specyfikacj  



ISO/IEC Guide 98-4:2012

Dokument zosta przygotowany przez Working Group 1 Joint
Committee for Guides in Metrology (JCGM) [Wspólny Komitet ds.
Przewodników Metrologicznych] jako JCGM 106:2012 i zosta
zaadoptowany przez mi dzynarodowe organizacje ISO i IEC.

JCGM powsta w 1997 r. i tworzy go obecnie 8 mi dzynarodowych
organizacji, które w 1993 r. przygotowa y Przewodnik GUM i S ownik
VIM.

JCGM ma dwie Grupy Robocze: 1 zajmuj si wyra aniem
niepewno ci pomiaru oraz 2 zajmuj si kwestiami zwi zanymi ze

ownikiem VIM.



ISO/IEC Guide 98-4



ISO/IEC Guide 98-4:2012

Dokument definiuje poj cia: 

granica tolerancji (granica specyfikacji) tolerance limit –
wyspecyfikowana górna lub dolna dopuszczalna warto  

ciwo ci 

przedzia  tolerancji tolerance interval – odst p mi dzy 
dopuszczalnymi warto ciami w ciwo ci

przedzia akceptacji acceptance interval - odst p mi dzy
warto ciami przyj tymi do akceptacji dla zmierzonej wielko ci
(menzurandu) uwzgl dnienie ryzyka niew ciwych decyzji
akceptacji / odrzucenia.



ISO/IEC Guide 98-4:2012

Dokument przedstawia:

1. Techniczne aspekty obliczenia prawdopodobie stwa 
zgodno ci conformance probability. 

2. Prawdopodobie stwo dwóch rodzajów niew ciwych decyzji, 
bior c pod uwag  g sto  funkcji prawdopodobie stwa (PDF) 
dla menzurandu, granice tolerancji i granice przedzia ów 
akceptacji.



ISO/IEC Guide 98-4:2012

Wynik jest akceptowany jako spe niaj cy wymagania, je eli 
zmierzona warto  wielko ci le y w przedziale zdefiniowanym 
przez granice akceptacji, w przeciwnym razie jest odrzucany. 



ISO/IEC Guide 98-4:2012

Okre lenie granic tolerancji i granic akceptacji jest decyzj
biznesow /administracyjn , która zale y od konsekwencji
odchyle od zaplanowanej jako ci wyników.

Przewodnik sugeruje, e granice akceptacji i zasady
podejmowania decyzji powinny by ustalone w taki
sposób, eby mo na poradzi sobie z niepo danymi
konsekwencjami niew ciwych decyzji.



ISO/IEC Guide 98-4:2012

Granice akceptacji ustalone, adekwatnie do ryzyka zwi zanego
z akceptacj wyników niespe niaj cych wymaga (ryzyko
konsumenta) i odrzuceniem wyników spe niaj cych wymagania
(ryzyko producenta).

Dwa rodzaje zagadnie zwi zanych z ocen zgodno ci:

1. Ustanowienie granic akceptacji, które zapewni e zostanie
osi gni te dane prawdopodobie stwo zgodno ci dla
pojedynczego zmierzonego przedmiotu / elementu;

2. Ustanowienie granic akceptacji, które zapewni akceptowalny
poziom zaufania dla redniej z liczby zmierzonych (nominalnie
identycznych) przedmiotów / elementów.



ISO/IEC Guide 98-4:2012

Zasady podejmowania decyzji uwzgl dniaj ce niepewno  pomiaru 
w formu owaniu kryterium akceptacji:

1. Zasada podejmowania decyzji oparta na tzw. prostej akceptacji
(podzielonym ryzyku) simple acceptance: producent i konsument
(u ytkownik) zgadzaj sie zaakceptowa jako spe niaj cy wymagania
wynik, którego warto mie ci si w przedziale tolerancji. W tej
zasadzie przyjmuje si e niepewno pomiaru jest akceptowalna dla
zamierzonego zastosowania. Dla takiej zasady podejmowania decyzji
granica akceptacji pokrywa si z granic tolerancji.



ISO/IEC Guide 98-4:2012

2. Zasada podejmowania decyzji oparta na tzw. „pa mie ochronnym” 
(guard band) - guarded acceptance.

Ryzyko akceptacji wyniku niespe niaj cego wymaga mo e by
zmniejszone przez ustanowienie granicy akceptacji wewn trz
przedzia u tolerancji. Przedzia zdefiniowany przez ró nic pomi dzy
granic tolerancji a zwi zan granic akceptacji zwany jest pasmem
ochronnym (guard band) zasada podejmowania decyzji -
„akceptacja chroniona” (guarded acceptance).



ISO/IEC Guide 98-4:2012
3. Zasada podejmowania decyzji – tzw. „odrzucenie chronione”
(guarded rejection) – górna granica akceptacji znajduje si
powy ej górnego przedzia u tolerancji.

Granica akceptacji na zewn trz przedzia u tolerancji powoduje 
wzrost prawdopodobie stwa, e odrzucony wynik faktycznie nie 
spe nia wymaga  (wcze niej nast pi wykazanie przekroczenia 
granicy akceptacji nim zostanie podj ta niew ciwa decyzja). 



Stwierdzenia zgodno ci –
wymagania przepisów prawa

Akty wykonawcze (Rozporz dzenia w sprawie metod bada ) do 
Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jako ci paliw.  

Ko cowe sformu owanie Rozporz dzenia: „Procedur  
post powania w sprawach dotycz cych precyzji metody badania 
oraz interpretacji wyników bada  okre la norma PN-EN ISO 4259.”

PN-EN ISO 4259-2:2018-01 Przetwory naftowe i produkty podobne 
- Precyzja metod pomiaru i wyników - Cz  2: Interpretacja 
i zastosowanie danych precyzji dotycz cych metod badania

Procedury ustalania granicznych warto ci parametrów przyj tych 
w wymaganiach i sprawdzanie zgodno ci z wymaganiami, równie  
w przypadkach spornych pomi dzy dostawc  i odbiorc  dotycz cych 
wyników.



Stwierdzenia zgodno ci –
wymagania przepisów prawa

PN-EN ISO 4259-2:2018-01

PRZYK ADOWO:

6.2. Ocena jako ci przez dostawc

Dostawca, który nie ma innego ród a informacji o rzeczywistej 
warto ci badanej w ciwo ci ni  pojedynczy wynik, powinien przyj , 
e w ciwo ci produktu mieszcz  si  w granicach wymaga  z 95% 

poziomem ufno ci tylko wtedy, gdy wynik Xs jest tego rodzaju, e:

W przypadku jednostronnej górnej granicy A1:  Xs  A1 – 0,59 R

(R – odtwarzalno  metody)

Rozporz dzenie (metody wg norm) normy przedmiotowe 
odtwarzalno  metody (R)
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