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 Producent materiałów odniesienia (RMP) 

– jednostka oceniająca zgodność

 Norma akredytacyjna i pozostałe wymagania akredytacyjne

 Program akredytacji RMP - dokument DARM-01

 Korzyści z akredytacji działalności w zakresie produkcji CRM/RM
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TEMATY



RMP - jednostka odpowiedzialna za planowanie i zarządzanie
projektem, przypisanie i podjęcie decyzji o wartościach właściwości i
odpowiednich niepewnościach, autoryzowanie wartości oraz wydanie
certyfikatu materiału odniesienia lub innych dokumentów dotyczących
materiałów odniesienia, które produkuje.

RMP nie podzleca:
 planowania produkcji,
 wyboru podwykonawców,
 przypisania wartości właściwości i ich niepewności,
 autoryzacji wartości właściwości i ich niepewności,
 autoryzacji dokumentacji materiału odniesienia. 
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Producent Materiałów Odniesienia –
jednostka oceniająca zgodność



PN-EN ISO 17034 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji
producentów materiałów odniesienia

Wymagania ogólne (umowy, bezstronność, poufność)

Wymagania dotyczące struktury
Wymagania dotyczące zasobów (w tym dot. podwykonawstwa oraz usług i

dostaw)
Wymagania techniczne i dotyczące produkcji (w tym dot. procedur pomiarowych,

spójności pomiarowej wartości przypisanej, oceny jednorodności, oceny
i monitorowania stabilności, charakterystyki materiału, przypisania wartości
właściwości i ich niepewności, dokumentowania i etykietowanie materiałów,)

Wymagania dotyczące systemu zarządzania
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Norma akredytacyjna RMP



5

W obszarze wymagań technicznych i dotyczących produkcji norma
PN-EN ISO 17034 przywołuje wymagania normy PN-EN ISO/IEC 
17025 
 w odniesieniu do badań i wzorcowań, jako odniesienie, zastosowanie mają 

właściwe wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025,

 w odniesieniu do badań wykonywanych w obszarze medycznym, jako odniesienie 
może być stosowana PN-EN ISO 15189 zamiast ISO/IEC 17025

W obszarze wymagań technicznych i dotyczących produkcji norma
PN-EN ISO 17034 przywołuje wytyczne ISO Guide 31 i ISO Guide 35
 RMP może postępować zgodnie z wytycznymi przewodników albo stosować 

alternatywne sposoby spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 17034

RMP – Wymagania akredytacyjne
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Kompetentny producent w obszarze produkcji materiałów odniesienia 
i certyfikowanych materiałów odniesienia:

 spełnia wymagania normy PN-EN ISO 17034,

 spełnia mające zastosowanie wymagania norm PN-EN ISO/IEC 
17025 / PN-EN ISO 15189, w tym polityki PCA; DA-05 i DA-06,

 postępuje zgodnie z wytycznymi ISO Guide 31 i ISO Guide 35 lub 
stosuje metody alternatywne,

 zapewnia aby podwykonawcy byli kompetentni i spełniali mające 
zastosowanie wymagania normy.

Kompetentny RMP – DARM-01
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Zakres Akredytacji

Zakres akredytacji obejmuje materiały odniesienia w obszarze produkcji 
których PCA potwierdziło kompetencje RMP w odniesieniu do wymagań 
PN-EN ISO 17034. 

 rodzaj materiału odniesienia (RM/CRM),

 nazwa materiału odniesienia,

 charkateryzowaną właściwość (ze wskazaniem matrycy jeżeli to 

konieczne),

 podejście zastosowane do przypisywania wartości właściwości

Akredytacja RMP – zakres akredytacji
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DARM-01 Akredytacja Producentów Materiałów 
Odniesienia 

Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji ustalone w systemie 
akredytacji realizowanym przez PCA.

 Lista wymagań akredytacyjnych RMP

 Wytyczne stosowania wymagań normy PN-EN ISO 17034

 Zasady i procesy ocen RMP w procesach akredytacji 
i nadzoru

 Raportowanie w ocenach RMP

 Opis kompetencji RMP w zakresach akredytacji

Program akredytacji RMP
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Personel

Personel zaangażowany w realizację nieakredytowanych badań/
wzorcowań lub ocenę wyników badań/wzorcowań uzyskanych od
podwykonawców powinien być nadzorowany i kompetentny.

Kryteria kompetencyjne dla personelu - odpowiednie wykształcenie,
przeszkolenie, wiedza techniczna i doświadczenie niezbędne do realizacji
ww. działań oraz znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 lub
normy PN-EN ISO 15189 (w przypadku badań medycznych).

DARM-01 wytyczne stosowania PN-EN ISO 17034 
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Podwykonawstwo

RMP powinien posiadać umowy z podwykonawcami.

W przypadku korzystania z nieakredytowanego podwykonawstwa
w zakresie badań/wzorcowań, RMP powinien zapewnić,
że podwykonawcy działają zgodnie z wymaganiami punktu 5 normy
PN-EN ISO/IEC 17025 lub punktu 5 normy PN-EN ISO 15189
(w przypadku badań medycznych).

DARM-01 wytyczne stosowania PN-EN ISO 
17034 
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Podwykonawstwo

RMP powinien uwzględnić w kryteriach dla podwykonawców, co najmniej:

 uzyskanie pozytywnych wyników uczestnictwa we właściwych dla 
podzlecanych badań/wzorcowań programach PT/ILC,

 wykazanie spójności pomiarowej wyników podzlecanych
badań/wzorcowań,

 przedstawianie wyników badań/wzorcowań wraz ze stwierdzeniami 
dotyczącymi oceny niepewności pomiarów.

DARM-01 wytyczne stosowania PN-EN ISO 
17034 
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Podwykonawstwo

RMP wybierając nieakredytowanego podwykonawcę do realizacji
określonych badań/wzorcowań, powinien przeprowadzić audit u
podwykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia przez niego mających
zastosowanie wymagań punktu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17025 lub punktu
5 normy PN-EN ISO 15189 (w przypadku badań medycznych).

Auditowanie podwykonawców wykorzystywanych regularnie powinno być
planowane.

Audit podwykonawców wykorzystywanych sporadycznie, powinien zostać
przeprowadzony przed realizacją zleconych badań/wzorcowań i
obejmować ich obserwację.

DARM-01 wytyczne stosowania PN-EN ISO 
17034 
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Akredytacja RMP – zasady przeprowadzania 
ocen

Procesy akredytacji i procesy nadzoru - ocena próbek 
działań reprezentacyjnych dla zakresu akredytacji:

– oceny na miejscu w powiązaniu z innymi technikami 
oceny: 
 przegląd udokumentowanej informacji, 

 wywiady, 

 audity pionowe procesów, 

 obserwacje działań (demonstracyjnych, związanych z produkcją 
w toku), 

 obserwacje działań RMP u podwykonawców.



14

Akredytacja RMP – zasady przeprowadzania 
ocen

Wybór próbek do oceny z uwzględnieniem ryzyka (wiarygodnej oceny
kompetencji RMP) związanego z:

 specyfiką przedmiotu i planu produkcji, 

 zakresem i rodzajem podwykonawstwa, 

 stosowaniem niekredytowanych badań/wzorcowań,

 personelem zaangażowanym w działania.

Zasada minimalizacji ryzyka popełnienia błędu przy ocenie
kompetencji RMP i formułowaniu, w wyniku oceny, wniosku
o zaufaniu do jego kompetencji.
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Akredytacja RMP – zasady przeprowadzania 
ocen

Obszary do harmonizacji ocen kompetencji RMP:

 ocena kompetencji w obszarze zakończonej produkcji, 

 ocena kompetencji w obszarze produkcji w toku (na 
jakim etapie?), 

 okres przejściowy – ocena kompetencji w obszarze 
produkcji zrealizowanej wg wymagań Guide ISO 
w odniesieniu do wymagań ISO 17034

 zakres akredytacji RMP.
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Akredytacja RMP - korzyści

 potwierdzenie kompetencji (akredytacja) w zakresie 
produkcji określonych  RM/CRM na podstawie spełnienia 
wymagań normy międzynarodowej powszechnie uznanej 
i przyjętej do stosowania 

 powszechne uznanie certyfikatów / dokumentów 
RM/CRM wydanych w ramach posiadanego zakresu 
akredytacji w obszarze wykazania spójności pomiarowej

 możliwość stosowania RM/CRM przez jednostki 
oceniające zgodność – bez konieczności dodatkowych 
potwierdzeń / wykazywania kompetencji RMP

 powszechna informacja o możliwościach technicznych 
RMP - zakres akredytacji



Dziękujemy za uwagę

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

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

http://twitter.com/PCAgovPL

http://bit.ly/LinkedinPCA

http://bit.ly/PCAnaYouTube


