
W związku z nowelizacją normy 

ISO/IEC 17025 Polskie Centrum 

Akredytacji organizuje cykl debat 

eksperckich, których celem jest przybliżenie 

zapisów normy, a w konsekwencji uspraw-

nienie procesu akredytacji w odniesieniu 

do nowych zapisów. Pierwsze ze spotkań 

odbyło się 23 marca w Warszawie w Cen-

trum im. Adama Smitha. Na zaproszenie 

PCA wzięli w nim udział reprezentanci 

akredytowanych laboratoriów oraz kon-

sumenci akredytowanych wyników badań 

i wzorcowań.

Śniadanie eksperckie prowadził Andrzej 

Sadowski, prezydent Centrum im. Adama 

Smitha. Uczestnicy spotkania zastana-

wiali się i próbowali udzielić odpowiedzi 

na pytania, na ile zmiany będą skutkowały 

koniecznością wprowadzenia modyfikacji 

w systemie zarządzania i jakie w związku 

z tym trzeba będzie poczynić inwestycje. 

Wskazywali także, że w środowisku nie 

brakuje obaw związanych z nowelizacją. 

Andrzej Brzyski, prezes Klubu Polskich Labo-

ratoriów Badawczych Pollab, potwierdził, 

że takie obawy pojawiają się i że przed-

stawiciele laboratoriów zastanawiają się, 

jaki wysiłek będą musieli włożyć w rozwój 

systemu. Z tego względu bardzo ważne 

są szkolenia poświęcone tym zagadnie-

niom, a szczególnie istotne znaczenie 

będą one miały w momencie, kiedy norma 

nabierze ostatecznego kształtu. Prezes Pol-
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Od akredytacji „papierowej” do akredytacji kompetencji
Debata ekspercka PCA
Paulina Prencel

labu wyraził nadzieję, że dzięki szkoleniom 

oraz współpracy z PCA polskie laboratoria 

wejdą w ten nowy okres w łagodny sposób.

Odpowiadając na pytanie, w jaki sposób 

środowisko oczekuje wsparcia od PCA, prof. 

Ewa Bulska skomentowała zbliżający się 

okres. Stwierdziła, że tak naprawdę wymaga-

nia merytoryczne nie zmienią się; że mamy 

raczej do czynienia z odmienną ich narra-

cją. Podkreśliła, że PCA oraz EA i ILAC mają 

obecnie największą wiedzę w tym obsza-

rze oraz że wykładnia jest bardzo ważna, 

a poprzeczka postawiona bardzo wysoko. 

Stwierdziła jednocześnie, że w kontekście 

podnoszenia jakości jest to atutem. Tadeusz 

Matras, zarządzający Biurem ds. Akredytacji 

PCA, odnosząc się do słów prof. Bulskiej, 

potwierdził, że istota sprawy jest ta sama, 

natomiast najważniejszy w odniesieniu 

do zapisów nowelizowanej normy jest fakt, 

że kładzie się nacisk na system kompetencji, 

a nie system  „papierowy”. Po raz pierwszy 

pojawia się możliwość podejmowania decy-

zji z uwzględnieniem niepewności pomia-

rów oraz ryzyka związanego ze stwierdze-

niami zgodności. Tadeusz Matras zaznaczył, 

że stwierdzenie zgodności dotychczas było 

możliwością, a zgodnie z zapisami nowej 

normy będzie objęte wymaganiami.

Alicja Kulesza-Mincer – dyrektor Okrę-

gowego Urzędu Miar – podkreśliła, że PCA 

powinno podtrzymywać dobrą tradycję 

i na bieżąco informować, jak interpretowane 

są wymagania norm oraz że jest to szczegól-

nie istotne w kontekście konkurencyjności 

w stosunku do zagranicy. Na ten aspekt 

zwrócił także uwagę Andrzej Sadowski, 

który skomentował, że rząd niemiecki 

przyjmuje takie rozwiązania, które są sprzy-

jające biznesowi niemieckiemu. Tymcza-

sem my musimy pamiętać, że te inter-

pretacje powinny służyć polskim firmom. 

Tadeusz Matras potwierdził w nawiązaniu 

do tych wypowiedzi, że norma jest bardzo 

ogólna i oczywiście wymaga interpreta-

cji w poszczególnych obszarach; że musi 

być poparta dodatkowymi wyjaśnieniami, 

a one z pewnością będą się pojawiać. Anna 

Bugajewska reprezentująca międzynaro-

dową grupę Mérieux NutriSciences bada-

jącą jakość i bezpieczeństwo żywności 

stwierdziła, że zmiany w normie są efektem 

ewolucji oraz że są niezbędne w kontekście 

aktualnych oczekiwań rynku. 

Podczas debaty eksperckiej PCA okre-

ślono również, w jaki sposób będzie przebie-

gał proces uaktualniania akredytacji. Tade-

usz Matras podkreślił, że na pewno będzie 

to wyzwanie dla jednostek akredytujących; 

trzeba będzie bowiem zdążyć z oceną kom-

petencji laboratoriów przed upływem 3-let-

niego okresu przejściowego, tj. do września 

2020 roku. Laboratoria, które do tego czasu 

nie uzyskają akredytacji wg nowej normy, 

przestaną być uznawane. Wniosek danego 

laboratorium do PCA o gotowości będzie 

sygnałem do podjęcia działań. Aby przyspie-

szyć ten proces, istnieje możliwość składa-

nia wniosków nawet wówczas, gdy norma 

będzie dostępna jeszcze tylko w języku 

angielskim. W najbliższym czasie rozpocznie 

się proces tłumaczenia normy i opiniowania 

jej. Tekst polski może rozstrzygać pewne 

kwestie na korzyść polskiego rynku, dlatego 

warto zaczekać na polską wersję.

Pierwsza debata ekspercka organizowana 

przez Polskie Centrum Akredytacji przybli-

żyła temat nowych zasad funkcjonowania 

związanych z nowelizacją normy ISO/IEC 

17025. Kolejne wątki będą omawiane pod-

czas następnych spotkań, a najbliższe z nich 

odbędzie się 9 czerwca.  Od lewej: Andrzej Sadowski, Tadeusz Matras
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