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W artykule omówiono dwa opublikowane w 2010 r. nowe dokumenty dotyczące badań biegłości: 
PN-EN ISO/IEC 17043:2010 Ocena zgodności. Wymagania ogólne dotyczące badań biegłości 
(oryg.) oraz dokument EA-4/18 Wytyczne dotyczące poziomu uczestnictwa w badaniach biegłości. 

1. Wstęp 
Badania biegłości/porównania międzylaboratoryjne (PT/ILC**) są jednym z najważ-

niejszych instrumentów kontroli miarodajności wyników badań. Udział w porównaniach 
to niezależna ocena zdolności laboratorium do realizacji określonych badań i wzorcowań 
oraz uzyskiwania prawidłowych wyników, a także narzędzie wspomagające proces 
rozwoju i doskonalenia systemu jakości. Pozytywne wyniki uzyskiwane w programach 
porównań budują zaufanie klientów do laboratorium. Mogą być one również wykorzystane 
do oceny ryzyka związanego z prowadzoną działalnością laboratoryjną. 

Udział w badaniach PT/ILC to jeden z podstawowych elementów potwierdzania 
kompetencji laboratoriów ubiegających się o akredytację i akredytowanych przez powo-
łaną do tego jednostkę, którą w Polsce jest Polskie Centrum Akredytacji. Szczegółowe 
zasady i wymagania PCA w zakresie uczestnictwa laboratoriów ubiegających się o akredy-
tację i akredytowanych określa dokument DA-05 „Polityka Polskiego Centrum Akredy-
tacji dotycząca wykorzystania porównań międzylaboratoryjnych/badań biegłości w pro-
cesach akredytacji i nadzoru laboratoriów" [1]. 

W roku 2010 pojawiły się dwa istotne dokumenty dotyczące badań biegłości/porównań 
międzylaboratoryjnych i ich roli w potwierdzaniu kompetencji laboratoriów badawczych 
i wzorcujących. Pierwszy to opublikowana w lutym 2010 r. norma międzynarodowa EN 
ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment - General requirements for proficiency 
testing, wprowadzona w Polsce przez Polski Komitet Normalizacyjny pod koniec kwiet-
nia 2010 r. jako PN-EN ISO/IEC 17043:2010 Ocena zgodności. Wymagania ogólne doty-
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czące badań biegłości (oryg.). Norma określa wymagania odnośnie do planowania, 
organizacji i przeprowadzania programów PT/ILC oraz opracowywania i prezentacji 
wyników, gwarantujące ich przydatność i skuteczność z punktu widzenia celu, jakim jest 
potwierdzenie kompetencji laboratoriów uczestniczących w badaniach. 

Drugim dokumentem jest opublikowany w czerwcu 2010 r. dokument doradczy 
EA-4/18 Wytyczne dotyczące poziomu uczestnictwa w badaniach biegłości, opracowany 
przez wspólną grupę roboczą EA*, EUROLAB** i EURACHEM*** - EEE-PT Working 
Group. Ma on na celu zapewnienie harmonizacji wymagań jednostek akredytujących w za-
kresie oceny poziomu i częstotliwości uczestnictwa laboratoriów w badaniach biegłości (PT). 
Stanowi również pomoc dla laboratoriów w ustalaniu własnych planów uczestnictwa. 

Dokumenty te będą stanowić podstawę do wprowadzenia zmian i aktualizacji polityki 
Polskiego Centrum Akredytacji, określonej w dokumencie DA-05. 

W niniejszym artykule przedstawiono ogólną charakterystykę wymienionych doku-
mentów. 

2. Wymagania normy PN ISO/IEC 17043:2010 
Norma międzynarodowa EN ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment - General 

requirements forproficiency testing została wprowadzona w Polsce przez Polski Komitet 
Normalizacji pod koniec kwietnia 2010 r. jako PN-EN ISO/IEC 17043:2010 Ocena 
zgodności. Wymagania ogólne dotyczące badań biegłości (oryg). 

Zgodnie z rezolucją ILAC okres przejściowy do wdrożenia normy wyniesie dwa 
lata od opublikowania, czyli będzie trwać do stycznia 2012 r. [2], W Polsce proces 
wdrażania rozpoczął się z chwilą opublikowania normy w języku polskim, co nastąpiło 
w lutym 2011 r. 

Norma PN-EN ISO/IEC zastępuje obowiązujące dotychczas w obszarze związanym 
z badaniami biegłości/porównaniami międzylaboratoryjnymi przewodniki ISO/IEC 43-
1:1997 [3] oraz ISO/IEC 43-2:1997 [4], Zawiera zaktualizowane zasady prowadzenia 
programów badań biegłości, opisane w tych przewodnikach, obejmujące wymagania 
dotyczące zarządzania, planowania i projektowania PT, kompetencji personelu, zapew-
nienia jakości, poufności itp. Stanowi przede wszystkim dokument odniesienia do 
akredytacji organizatorów badań biegłości, ale ponieważ w sposób pełny opisuje obszar 
badań biegłości, jest skierowana również do innych zainteresowanych stron uczestni-
czących w procesach akredytacji: laboratoriów, jednostek akredytujących, organów 
kontrolujących. Ze względu na rosnącą rolę badań biegłości w działalności związanej z oce-
ną zgodności wyrobów, stanowi również pomoc dla jednostek certyfikujących i inspe-
kcyjnych. 

Zawartość i układ normy są następujące: 
Przedmowa 

* European Cooperation for Accreditation 
** European Federation of National Associations of Measurerment, Testing and Analytical 

Laboratories 
*** Europejska Organizacja Laboratoriów Chemicznych, mająca na celu ustalenie systemu 

międzynarodowej spójności pomiarów chemicznych i promocję zasad GLP (Good Laboratory 
Practice) 
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Wprowadzenie 
1. Zakres 
2. Powołania normatywne 
3. Terminy i definicje 
4. Wymagania techniczne 
5. Wymagania dotyczące zarządzania 
Załącznik A (informacyjny): Typy programów badania biegłości 
Załącznik B (informacyjny): Metody statystyczne w badaniach biegłości 
Załącznik C (informacyjni): Wybór i wykorzystanie badań biegłości. 
Nowością jest układ normy: wymagania techniczne zamieszczone są jako pierwsze, 

przed wymaganiami dotyczącymi systemu zarządzania. 
Wymagania techniczne dotyczące organizacji programów PT omówione zostały w roz-

dziale 4 i obejmują następującą tematykę: 
• właściwe kompetencje organizatora badań, 
• wymagania dotyczące personelu (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kom-

petencje techniczne, szkolenia itp ), 
• wyposażenie, warunki lokalowe i środowiskowe, 
• zasady projektowania badań biegłości, obejmujące: planowanie programu, przygo-

towanie próbek do badań, zapewnienie ich jednorodności i stabilności, wybór stosowa-
nych metod statystycznych, wybór procedury wyznaczania wielkości wartości przypisanej, 

• wybór metody lub procedury, 
• przebieg programów badania biegłości (instrukcje dla uczestników, identyfikacja i ozna-

kowanie próbek do badań oraz ich pakowanie, dystrybucja i przechowywanie), 
• analiza danych i ocena rezultatów (walidacja oprogramowania stosowanego do 

obliczeń, zapisywanie i analiza statystyczna danych, ocena), 
• zasady opracowania sprawozdania, 
• zachowanie zasad poufności. 
Rozdział 5 zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania, omówione w nastę-

pyjącym porządku: 
1. Organizacja 
2. System zarządzania 
3. Nadzór nad dokumentami 
4. Przegląd zarządzania 
5. Podwykonawstwo usług 
6. Zakupy dostaw i usług 
7. Obsługa klienta 
8. Skargi i odwołania 
9. Nadzorowanie pracy niezgodnej z wymaganiami 
10. Doskonalenie 
11. Działania korygujące 
12. Działania zapobiegawcze 
13. Nadzór nad zapisami 
14. Audyty wewnętrzne 
15. Przeglądy zarządzania. 
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Zawartość rozdziału 5 odpowiada strukturze rozdziału dotyczącego wymagań zarzą-
dzania w normie PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji 
laboratoriów badawczych i wzorcujących [5]. W związku z tym norma podaje, że 
organizatorami badań biegłości mogą być laboratoria akredytowane zgodnie z ISO/IEC 
17025 lub ISO 15189 (rozdz. 4.1, NOTE 1). 

Norma zawiera również 3 załączniki informacyjne, dotyczące: 
• rodzajów programów badania biegłości (Załącznik A), 
• metod statystycznych stosowanych w badaniach biegłości (Załącznik B) 
• wyboru i wykorzystywania badań biegłości (Załącznik C). 
Załącznik A zawiera omówienie rodzajów programów badania biegłości, zdefiniowa-

nych w p. 3.7 rozdz. 3 Terminy i definicje. Według zapisów p. 3.7, zgodnie z celami tej 
normy międzynarodowej, termin „badania biegłości" jest rozpatrywany w jak najszerszym 
znaczeniu i jako otwarty. 

Należy zwrócić również uwagę, że zmianie uległo angielskie nazewnictwo niektórych 
programów (tabl. 1). 

Tablica 1. Programy badań biegłości 
Table 1. Proficiency testing schemes 

_ 
Rodzaje programów badań biegłości 

Nazwa angielska 
programu wg PN-EN 

ISO/IEC 17043 

Nazwa polska 
programu wg PN-EN 

ISO/IEC 17043 

Nazwa angielska 
programu wg 

Przewodnika ISO/IEC 
43-1 

Nazwa polska 
programu według 

Przewodnika 
ISO/IEC 43-1:1997 

Sequential 
participation schemes 

programy 
sekwencyjnego 
uczestnictwa 

measurement 
comparision schemes 

programy 
porównywania 
pomiarów 

Simultaneous 
i participation schemes 

programy 
jednoczesnego 
uczestnictwa 

interlaboratory testing 
schemes 

programy badań 
międzylaboratoryjnych P 

Split-level design 
projekty 
zróżnicowanych 
poziomów 

interlaboratory testing 
schemes - split 
- level design 

programy badań 
międzylaboratoryjnych 
- poziom rozdzielony 

Spl i t -sample testing 
schemes 

programy badania 
z wykorzystaniem 
próbki dzielonej 

split - sample testing 
schemes 

programy próbki 
podzielonej 

Partial process 
schemes 

programy oceny 
części procesu 

partial process 
schemes 

programy części 
procesu 

- - known-value schemes programy znanej 
wartości 

- - qualitative schemes programy analiz 
jakościowych 

External quality 
assessment (EQA) 
programmes 

programy 
zewnętrznej oceny 
jakości 

- -
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W Załączniku A przedstawiono w sposób graficzny 5 modeli ogólnych rodzajów badań 
biegłości. 

Załącznik B został poświęcony metodom statystycznym stosowanym w badaniach 
biegłości. Omówiono w nim zasady dotyczące: 

• wyznaczania wartości przypisanej i jej niepewności, 
• obliczeń statystycznych w celu oceny rezultatów, 
• metod oceny rezultatów w odniesieniu do wyników jakościowych i półilościowych, 
• złożonych wskaźników osiągniętych rezultatów, 
• kryteriów oceny rezultatów, 
• statystycznej oceny jednorodności i stabilności (trwałości) próbek w badaniach 

biegłości. 
Przy omawianiu tych zagadnień norma odwołuje się do dwóch podstawowych doku-

mentów: ISO 13528 [6] i opracowania IUPAC International Harmonized Protocol [7], 
W Załączniku C dotyczącym wyboru i wykorzystywania badań biegłości, oprócz 

zagadnień zawartych w przewodniku ISO/IEC 43-2, znalazł się również opis nowych 
elementów związanych z wyborem badań biegłości oraz ich wykorzystywaniem przez 
uczestników badań oraz jednostki akredytujące laboratoria, a także inne zainteresowane 
strony, takie jak klienci czy jednostki nadzorujące. 

2. Dokument EA 4/18:2010 

Dokument doradczy EA-4/18:2010 Wytyczne dotyczące poziomu i częstotliwości 
uczestnictwa w badaniach biegłości ma na celu harmonizację wymagań jednostek 
akredytujących w zakresie oceny poziomu i częstotliwości uczestnictwa laboratoriów 
w badaniach biegłości (PT) oraz służenie pomocą laboratoriom w ustalaniu ich poziomów 
i częstotliwości uczestnictwa w PT. 

Dokument wprowadza definicje nowych pojęć, takich jak: 
• technika pomiaru - proces badania/wzorcowania/identyfikowania właściwości, 

obejmujący również wszelkie postępowanie z próbką otrzymaną w laboratorium, w celu 
przygotowania jej do wykonania pomiarów przez urządzenie pomiarowe (np. ICP-MS, 
twardość Rocwella, mikroskopia, pomiar siły), 

• właściwość - wielkość mierzona (np. arsen, tłuszcz, długość, twardość, siła), 
• wyrób - obiekt, w odniesieniu do którego stosuje się technikę pomiaru (np. beton, 

cement, drzwi, polistyren), 
• poziom uczestnictwa - liczba poddyscyplin, które organizacja identyfikuje w ramach 

swojego zakresu, a stąd liczba określonych badań biegłości, w których uczestnictwo 
zaleca się uwzględniać, 

• częstość uczestnictwa - ustalona przez laboratorium częstość, z jaką potrzebuje 
uczestniczyć w PT, w danej poddyscyplinie; częstość uczestnictwa może różnic się 
w zależności od poddyscypliny w laboratorium oraz pomiędzy laboratoriami w tej samej 
poddyscyplinie, 

• poddyscyplina - obszar kompetencji technicznych, zdefiniowany przez co najmniej 
1 technikę pomiaru, właściwość lub wyrób, które są ze sobą powiązane (np. oznaczanie 
arsenu w glebie z wykorzystaniem metody ICP-MS), 
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Zgodnie z zaleceniami EA-4/18:2010, laboratorium powinno określić poziom i czę-
stość uczestnictwa w badaniach biegłości po przeprowadzeniu analizy innych środków 
zapewnienia jakości, takich jak: 

• systematyczne wykorzystywanie certyfikowanych materiałów odniesienia, 
• porównanie wyników analizy wykonanej niezależnymi technikami, 
• uczestnictwo w walidacji metody lub opracowywaniu charakterystyki materiałów 

odniesienia, 
• wykorzystywanie wewnętrznych środków sterowania jakością, 
• inne porównania, na przykład analiza próbek ślepych. 
Przy planowaniu uczestnictwa w PT laboratorium powinno: 
• oceniać poziom ryzyka w odniesieniu do metod, które stosuje, biorąc pod uwagę 

na przykład liczbę wykonywanych badań, kompetencje personelu, źródła spójności 
pomiarowej, stabilność techniki pomiaru itd., 

• określić metody/grupy metod, w których uczestnictwo w PT może być trudne lub 
niemożliwe ze względu na specyfikę metody pomiaru bądź badanych obiektów, brak 
programów PT, małą liczbę laboratoriów, ekonomiczną nieopłacalność, 

• uwzględnić wszelkie istniejące wymagania prawne dotyczące częstości uczestnic-
twa w PT. 

Zgodnie z omawianym dokumentem laboratorium powinno zidentyfikować poddyscy-
pliny, które dotyczą jego zakresu badań. Przy określaniu poddyscypliny wskazane jest 
zastosowanie podejścia etapowego: technika pomiaru - właściwość - wyrób, oraz 
następujących zasad: 

• W odniesieniu do techniki pomiaru poddyscyplina powinna obejmować zasadniczo 
1 technikę pomiaru. 

• W odniesieniu do właściwości możliwe jest włączenie do 1 poddyscypliny więcej niż 
jednej właściwości. 

• W odniesieniu do wyrobu możliwe jest włączenie do 1 poddyscypliny różnych 
wyrobów, pod warunkiem ich równoważności. 

Przesłanki, które laboratorium przyjęło jako podstawę do określenia poziomu (pod-
dyscyplin), i częstotliwość uczestnictwa w PT powinny być udokumentowane. Częstot-
liwość uczestnictwa powinna stanowić wynik opracowanej przez laboratorium strategii 
sterowania jakością badań, obejmującej co najmniej 1 cykl akredytacji. Należy ją również 
co roku weryfikować pod kątem odpowiedniości, na przykład na przeglądzie zarządzania. 

Laboratorium nie ma obowiązku uczestniczenia w PT dotyczących wszystkich technik 
pomiarowych i cech badanych. 

Dokument EA-4/18:2010 zawiera również - w rozdziale 5 Analiza przypadków -
przykłady ilustrujące metodykę określania poddyscyplin w odniesieniu do zakresu badań 
pięciu różnych typów laboratoriów (chemii środowiska, mikrobiologicznego, medyczne-
go, badań właściwości fizycznych, chemii klinicznej). 

Na podstawie analizy zaleceń EA 4/18 można wnioskować, że Polskie Centrum 
Akredytacji będzie oczekiwać od laboratoriów akredytowanych i ubiegających się o akredy-
tację, udokumentowanych działań w zakresie: 

• określenia poddyscyplin w odniesieniu do własnego zakresu akredytacji, 
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• planowania poziomu uczestnictwa w PT w okresie minimum 1 cyklu akredytacji 
(4 lata), 

• stałego monitorowania poziomu uczestnictwa i jego corocznej weryfikacji (np. na 
przeglądzie zarządzania). 

3. Podsumowanie 
Wprowadzenie normy EN ISO/IEC 17043:2010 porządkuje obszar badań biegłości 

i wprowadza spójne podstawy w celu zapewnienia kompetencji organizatorów badań 
biegłości (PT Providers). 

Norma zastępuje obie części ISO/IEC Guide 43:1997, ale jednocześnie zachowuje i uak-
tualnia zasady dotyczące badań biegłości zawarte w tym przewodniku. Stanowi jednolity 
dokument odniesienia dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. 

Dokument doradczy EA-4/18 prezentuje nowe podejście do opracowywania progra-
mów sterowania jakością badań w laboratoriach. Obowiązujące obecnie wymagania 
PCA dotyczące badań biegłości (Dokument PCA DA-05), według których laboratoria 
powinny uczestniczyć w każdym cyklu akredytacji przynajmniej w 1. programie badań 
biegłości/porównań międzylaboratoryjnych w każdej dziedzinie badań z zakresu akre-
dytacji, będą dalece niewystarczające. Wskazują na to zawarte w dokumencie analizy 
poszczególnych przypadków. Szkoda, że skupiają się one przede wszystkim na labora-
toriach chemicznych i medycznych, gdzie opracowanie programów sterowania jakością 
jest łatwiejsze - ze względu na dostępność materiałów odniesienia, w tym również 
certyfikowanych, oraz szerszą ofertę programów PT/ILC. W przypadku laboratoriów 
działających w innych dziedzinach badań (mechanicznych, elektrycznych, EMC, itp.) 
programy te są mało użyteczne. 

W lutym 2011 r. Polski Komitet Normalizacyjny opublikował polską wersję językową 
PN-EN ISO/IEC 17043, rozpoczynając proces wdrażania ustaleń normy w kraju. 

W ślad za tym Polskie Centrum Akredytacji komunikatem nr 79 z dnia 8.03.2011 r. [8] 
ustanowiło, że okres przejściowy związany z wdrożeniem normy do krajowego systemu 
akredytacji będzie trwać do końca 2011 r. W tym czasie organizatorzy badań biegłości 
posiadający akredytację lub ubiegający się o nią są zobowiązani do dostosowania 
swojego systemu zarządzania do wymagań PN-EN ISO/IEC 17043, a laboratoria 
badawcze oraz wzorcujące są zobowiązane do zastąpienia nią przewodnika ISO/IEC nr 43 
w obszarach swojej działalności związanych z badaniami biegłości i porównaniami 
laboratoryjnymi. 

Dokument EA-4/18, dostępny w języku polskim na stronie Polskiego Centrum Akre-
dytacji, jest rekomendowany przez EA do natychmiastowego wdrożenia. 

W roku 2011 można się również spodziewać nowelizacji wymagań PCA w odniesieniu 
do uczestnictwa laboratoriów w badaniach biegłości. 
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PROFICIENCY TESTING ACCORDING TO STANDARD EN-ISO/IEC 17043:2010 
AND ADVISORY DOCUMENT EA-4/18:2010 

Summary 

In 2010 year two new documents concerning general requirements for proficiency testing were 
published-the standard EN-ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment-General requirements 
for proficiency testing (supersedes ISO/IEC 43:1997 Guide) and advisory document EA-4/18:2010 
Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation. In this paper the basic 
principles estabilished in this documents are presented. 
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