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Akredytacja laboratoriów wg normy 
PN-EN ISO/IEC 17025 w pigułce

Rajmund Michalski*

Sytuacja na rynku usług laboratoryjnych w Polsce rozwija się dynamicznie. Aby na tym trudnym rynku utrzy-

mać się należy przekonać potencjalnych klientów do swoich kompetencji i jakości świadczonych usług. Drogą 

do sukcesu może być wdrożenie systemu zarządzania w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025. 

Krótko o tym, jak to zrobić i czy warto, napisano w niniejszym artykule. 

Wprowadzenie
Codzienne w laboratoriach 
kontrolno-pomiarowych i na-
ukowo-badawczych wykonu-
je się miliony analiz różnego 
rodzaju substancji w prób-
kach stałych, ciekłych i ga-
zowych. Postęp w analityce 
chemicznej, rozwój i powsta-
wanie nowych metod po-
miarowych przyczynia się do 
gwałtownego zwiększenia 
zakresu jakościowego i ilo-
ściowego tych analiz. Badania 
nowych substancji jest dome-
ną laboratoriów naukowo-ba-
dawczych, podczas gdy labo-
ratoria kontrolno-pomiarowe 
prowadzą przede wszystkim 
rutynowe analizy tych sub-
stancji, których maksymalne 
dopuszczalne stężenia w róż-
nych elementach środowiska 
jest regulowane. 
Zmiany polityczno-gospodar-
cze, jakie mają miejsce w na-
szym kraju w minionych kil-
kunastu latach spowodowa-
ły, że z jednej strony istotnie 
wzrosły wymagania jakościo-
we w stosunku do laborato-
riów kontrolno-pomiarowych, 
a z drugiej strony pojawiła 
się ogromna konkurencja na 
rynku nie tylko krajowym, ale 
i międzynarodowym. Ponadto 

do zmagań tych przystąpiły 
laboratoria naukowo-badaw-
cze, zmuszone do poszukiwa-
nia nowych źródeł finansowa-
nia. 
Da wielu potencjalnych klien-
tów usług laboratoryjnych 
najważniejszym pytaniem jest 
jak w tym wszystkim znaleźć 
rzetelnego i wiarygodnego 
wykonawcę naszych badań i 
jakie przyjąć kryteria tych po-
szukiwań i wyboru.  
Sposobem na potwierdzenie 
kompetencji laboratoriów wy-
konujących badania, pomiary 
i wzorcowania jest akredyta-
cja. W przypadku laboratoriów 
badawczych i wzorcujących 
normą, która jest podstawa do 
uzyskania akredytacji jest nor-
ma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 
„Ogólne wymagania dotyczące 
kompetencji laboratoriów ba-
dawczych i wzorcujących” [1].
Laboratoria badawcze lub 
wzorcujące chcące utwierdzić 
swoją pozycję na rynku wpro-
wadzają system zarządzania 
oparty o te normę, a następ-
nie ubiegają się w Polskim 
Centrum Akredytacji (PCA) 
o certyfikat akredytacji. Czy
jest to jedyna droga do po-
twierdzenia swoich kompe-
tencji i pozyskania w ten spo-

sób nowych klientów na swoje 
usługi i produkty? Odpowiedź 
można znaleźć w niezwykle 
ciekawym wywiadzie nowego 
dyrektora Polskiego Centrum 
Akredytacji – dr inż. Eugeniu-
sza Rogulskiego zamieszczo-
nym w czasopiśmie „Laborato-
rium- Przegląd Ogólnopolski” 
[2]. Pan dyrekyor na pytanie 
o sens akredytacji laborato-
riów naukowych odpowiada: 
„Uważam, że laboratoria ba-
dawcze, w rozumieniu nauko-
we – w ogóle nie powinny być 
akredytowane, bo to ograni-
cza ich elastyczność. Badania 
w takich laboratoriach są czę-
sto eksperymentalne, a wy-
nik nie jest znany i kolejnymi 
przybliżeniami staramy się go 
ustalić”. Ale nieco dalej dodaje 
„Z czegoś jednak trzeba żyć. Nie 
zawsze granty naukowe dają 
szansę utrzymania laborato-
riów, czasem trzeba świadczyć 
usługi komercyjne”.

Najtrudniejszy pierwszy krok, 
czyli wdrażamy system 
w naszym laboratorium
Norma PN–EN ISO/IEC 17025:
2005 [1] określa wymagania 
dotyczące opracowania sys-
temu, jego wdrożenia, a także 
określa warunki, jakie muszą 

zostać spełnione, aby PCA 
uznało kompetencje laborato-
rium do wykonywania badań. 
Przygotowania laboratorium 
do akredytacji można podzie-
lić na kilka etapów:
1. Przegląd aktualnego stanu 
laboratorium pod kątem stop-
nia spełniania wymagań nor-
my PN-EN ISO/IEC 17025 [1].
2. Opracowanie wykazu zmian 
i prac, które powinny zostać 
podjęte i wykonane. 
3. Przeprowadzenie analizy 
kosztów wykonania tych dzia-
łań. 
4. Opracowanie Księgi Jakości, 
procedur ogólnych i badaw-
czych i innych dokumentów 
związanych, 
5. Wdrożenie zasad postępo-
wania i ich nadzorowanie.
6. Przeprowadzanie auditów 
wewnętrznych. 
7. Zgłoszenie formalnego wnio-
sku akredytacyjnego i pod-
danie laboratorium auditowi 
jednostki akredytującej, otrzy-
manie świadectwa akredytacji 
i jego utrzymanie. 

W trakcie ubiegania się o akre-
dytację i wdrażania systemu 
zarządzania w laboratorium 
niezwykle istotne są takie 
działania jak walidacja sto-
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sowanych metodyk badaw-
czych, sterowanie jakością 
badań oraz obliczenia nie-
pewności wyników badań. Te 
trudne i obszerne zagadnie-
nia są opisane w literaturze, 
spośród której warto wymie-
nić: „Akredytacja laboratoriów 
badawczych wg normy PN-EN 
ISO/IEC 17025 – przewodnik” 
[3] oraz „Ocena i kontrola jako-
ści wyników pomiarów anali-
tycznych” [4].
Podstawowym dokumentem 
dla wszystkich podmiotów 
akredytowanych lub ubiega-
jących się o akredytację jest 
Opis systemu akredytacji (DA-
-01). Dokument ten i wiele 
innych wymienionych poniżej 
są dostępne na stronie Pol-
skiego Centrum Akredytacji 
(www.pca.gov.pl). W doku-
mencie tym przedstawiono 
ogólne zasady i postanowie-
nia, jakimi kieruje się Polskie 
Centrum Akredytacji udzie-
lając lub nadzorując akredy-
tację. Z kolei specyficzne wy-
magania akredytacyjne oraz 
warunki udzielania i utrzymy-
wania akredytacji oraz szcze-
gółowe zasady prowadzenia 
ocen zawarto w dokumen-
tach: DAB-07 (dla laborato-
riów badawczych), DAP-04 
(dla laboratoriów wzorcują-
cych), DAC-08 (dla jednostek 
certyfikujących), DAK-07 (dla
jednostek inspekcyjnych), 
DAC-09 (dla weryfikatorów
EMAS), DAC-10 (dla weryfi-
katorów GHG) oraz DAPT-01 
(dla organizatorów badań 
biegłości). Prawa i obowiązki 
akredytowanych podmiotów 
opisano szczegółowo w doku-
mencie DA-08.
PCA udziela akredytacji na 
działalność laboratorium jaką 
są badania, pobieranie pró-
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Rys. 1. Liczba udzielonych przez PCA akredytacji w latach 
2005-2009

Rys. 2. Liczba ważnych akredytacji udzielonych przez PCA 
w latach 2005-2009

bek oraz opinie i interpretacje. 
W wyjątkowych sytuacjach 
PCA może udzielić akredytacji 
na pobieranie próbek, które 
nie są przedmiotem badań 
wykonywanych w laborato-
rium. Warunkiem udzielenia 
i utrzymania akredytacji dla 
laboratorium jest spełnienie 
wszystkich wymagań akre-
dtacyjnych określonych w do-
kumencie DAB-07 oraz wy-
konywanie badań wszystkimi 
metodami zgłoszonymi do 
akredytacji. W czasie posiada-
nia akredytacji laboratorium 
powinno wykonywać bada-
nia wszystkimi metodami, na 
które uzyskało akredytację, co 
najmniej raz w okresie roku.

Laboratorium powinno przed-
stawić obiektywne dowody 
potwierdzające jego kompe-
tencje w zakresie działalności 
zgłoszonej do akredytacji. 
W wypadku, kiedy w trakcie 
oceny zostanie wykazane, że 
dla zgłoszonej do akredytacji 
działalności (w całości lub jej 
fragmentów) laboratorium 
nie przedstawiło dowodów 
potwierdzających kompeten-
cje, akredytacja nie zostanie 
udzielona. PCA nie udziela 
akredytacji na badania zle-
cane podwykonawcom. Po-
nadto nie jest możliwe udzie-
lenie akredytacji na badania, 
wykonywane za pomocą 
wyposażenia pomiarowo-ba-

dawczego i/lub pomieszczeń 
laboratoryjnych nie będących 
własnością laboratorium, lub 
wykorzystywanych w sposób 
uniemożliwiający wykazanie 
kompetencji w obszarze dzia-
łań technicznych oraz w za-
kresie zapewnienia poufności 
informacji i praw własności 
klienta.
Laboratorium samo określa 
obszar działalności, na który 
zamierza uzyskać akredyta-
cję, a wnioskowany zakres 
akredytacji przedstawia się 
na formularzu FAB-01 (Załącz-
nik do wniosku o akredytację 
laboratorium badawczego). 
Przy formułowaniu zakresu 
akredytacji laboratorium PCA 
postępuje zgodnie z wyma-
ganiami dokumentów EA-
-2/05 (Zakres akredytacji oraz 
rozważenie metod i kryteriów 
do oceny zakresu) oraz ILAC 
G18:04/2010 (Wytyczne doty-
czące formułowania zakresów 
dla laboratoriów). W zakresie 
akredytacji laboratorium po-
daje się:
- nazwę i adres podmiotu;
- nazwę i adres laboratorium 
(jeżeli nazwa lub adres labora-
torium są inne niż nazwa lub 
adres podmiotu);
- dziedziny badań;
- obiekty badań/ grupy obiek-
tów; 
- badane cechy (wielkość, któ-
ra jest mierzona np. stężenie, 
napięcie, lub właściwość, któ-
ra jest oceniana np. obecność 
mikroorganizmów, smak);
- metody badawcze (w tym 
metody pomiarowe i oblicze-
niowe) i ich ograniczenia.
- identyfikację dokumentów
zawierających opis realizacji 
metod badawczych;
- osoby autoryzujące sprawoz-
dania z badań pod względem 
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merytorycznym (tytuł, imię -
i nazwisko, pełniona funkcja);
- osoby odpowiedzialne za 
opinie i interpretacje zamiesz-
czane w sprawozdaniach z ba-
dań;
- informację o miejscu wyko-
nywania badań (w siedzibie 
laboratorium lub u klienta).

Ocena laboratorium w pro-
cesie akredytacji polega na 
przeglądzie dokumentacji 
oraz ocenie na miejscu kom-
petencji laboratorium do 
realizacji zgłoszonej do akre-
dytacji działalności. Labora-
torium badawcze ubiegające 
się o akredytację PCA powin-
no przeprowadzić przegląd 
dokumentacji wdrożonego 
systemu zarządzania na zgod-
ność z wymaganiami akredy-
tacyjnymi, a wyniki przeglądu 
przedstawione na formula-
rzach FAB-07 i FAB-08 powin-
ny zostać załączone do wnio-
sku o akredytację.
Jeżeli laboratorium we wnio-
sku o udzielenie akredytacji 
(lub jej rozszerzenie) powołuje 
własne opracowania zawiera-
jące opis metod badawczych, 
konieczne jest przekazanie 
ich do PCA w celu umożliwie-
nia przygotowania się audyto-
rów (ekspertów technicznych) 
do oceny na miejscu. Próbka 
obserwowanej działalności 
badawczej zgłoszonej do 
akredytacji obejmuje jej re-
prezentatywny zakres z każdej 
techniki badawczej w zgłoszo-
nej dziedzinie, pozwalający 
uzyskać dostateczny stopień 
zaufania co do tego, że labo-
ratorium ma kompetencje we 
wnioskowanym zakresie akre-
dytacji. Obserwacja działalno-
ści zgłoszonej do akredytacji 
dotyczy realizacji badań wy-

konywanych na rzeczywistych 
obiektach i w rzeczywistych 
warunkach. Badania wyko-
nywane na próbkach/obiek-
tach zachowanych do celów 
potwierdzenia wyników lub 
sterowania jakością badań 
uważa się za wykonywane 
w warunkach rzeczywistych. 
W wyjątkowych wypadkach 
dopuszcza się, za zgodą PCA, 
obserwację realizacji badań 
na próbkach/obiektach de-
monstracyjnych.
Laboratorium musi określić 
wymagania dla pracującego 
w nim personelu i przedsta-
wić dowody potwierdzające 
jego kompetencje. Ponadto 
laboratorium powinno przed-
stawić specyficzne dowody
potwierdzające właściwe re-
alizowanie czynności przez 
osoby, które:
- autoryzują sprawozdania z ba-
dań,
- są odpowiedzialne za opinie 
i interpretacje włączane do 
sprawozdań z badań,
- wykonują wzorcowania we-
wnętrzne.

Zgodnie z pkt. 5.4 normy PN-
-EN ISO/IEC 17025 [1] labo-
ratorium powinno stosować 
właściwe metody i procedury 
dla wszystkich pomiarów ob-
jętych zakresem swojej dzia-
łalności. Dotyczy to zarówno 
pobierania próbek, postępo-
wania z obiektami poddawa-
nymi badaniom, ich przygoto-
wania, przechowywania, oraz 
transportowania.
Laboratorium powinno sto-
sować metody badań łącznie 
z metodami pobierania pró-
bek, które spełniają wyma-
gania klienta i są właściwe 
do danych badań. Zaleca się 
stosowanie najbardziej aktu-

alnych wersji metod opubli-
kowanych w normach mię-
dzynarodowych, regionalnych 
lub krajowych [5]. 
Laboratorium powinno prze-
prowadzić walidację metod 
nieznormalizowanych, metod 
zaprojektowanych/rozwija-
nych w laboratorium, metod 
znormalizowanych wykorzy-
stywanych poza przewidzia-
nym dla nich zakresem oraz 
metod znormalizowanych, 
które zostały rozszerzone lub 
zmodyfikowane, tak, aby po-
twierdzić, że metody te są 
właściwe do zamierzonego 
zastosowania. Walidacja po-
winna być na tyle obszerna, 
na ile jest to konieczne przy 
danym zastosowaniu lub ob-
szarze zastosowania. 
Laboratorium powinno za-
pisywać otrzymane wyniki, 
procedurę zastosowaną do 
walidacji oraz stwierdzenie 
dotyczące tego, czy metoda 
jest właściwa do zamierzo-
nego zastosowania. Należy 
pamiętać, że zakres walidacji 
powinien być zawsze kom-
promisem pomiędzy rzeczy-
wistymi potrzebami, a możli-
wościami technicznymi. 
W punkcie 5.6 normy PN-EN 
ISO/IEC 17025 [1], opisano 
szczegółowo wymagania do-
tyczące spójności pomiaro-
wej. Zgodnie z nimi całe wy-
posażenie używane do badań 
i/lub wzorcowań, włączając 
w to wyposażenie pomocni-
cze (np. do monitorowania 
warunków środowiskowych), 
które ma znaczący wpływ na 
dokładność lub miarodajność 
wyników badania, wzorco-
wania lub pobierania próbki, 
powinno być poddane wzor-
cowaniu przed oddaniem do 
użytkowania. 

Sterowanie jakością badań to 
kolejne narzędzie pozwalają-
ce na utrzymanie właściwej 
jakości wykonywanych badań 
oraz doskonalenie systemu 
zarządzania. Laboratorium po-
winno opracować i udoku-
mentować program sterowa-
nia jakością badań dla każde-
go rodzaju badania (metody, 
matrycy). Sterownie to moż-
na podzielić na wewnętrzne 
i zewnętrzne. Sterownie we-
wnętrzne jakością badań to 
bieżące monitorowanie ba-
dań i analiz laboratoryjnych 
w celu określenia poprawno-
ści i niepewności badania (np. 
wykorzystanie kart Shewar-
da), a sterowanie zewnętrzne 
obejmuje udział w badaniach 
międzylaboratoryjnych oraz 
badaniach biegłości.
Niepewność można okre-
ślić jako parametr związany 
z wynikiem pomiaru, charak-
teryzujący rozrzut wartości, 
które można w uzasadniony 
sposób przypisać wielkości 
mierzonej. Niepewność jest 
integralną częścią każdego 
wyniku pomiaru i nie należy 
jej utożsamiać z błędem po-
miaru, który dotyczy pojedyn-
czego pomiaru i jest różnicą 
pomiędzy indywidualnym wy-
nikiem, a wartością prawdzi-
wą wielkości mierzonej. Nie-
pewność jest przedziałem, 
w którym z określonym praw-
dopodobieństwem znajduje 
się wartość prawdziwa wiel-
kości mierzonej. 
Przy szacowaniu niepewności 
pomiaru powinny być wzięte 
pod uwagę wszystkie istotne 
składniki niepewności. Źró-
dła składowych niepewności 
obejmują stosowane wzorce 
odniesienia i materiały od-
niesienia, stosowane metody 
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i wyposażenie, warunki śro-
dowiskowe, właściwości i stan 
obiektów poddawanych ba-
daniu lub wzorcowaniu oraz 
wykonawcę badania.

Podsumowanie, czyli czy 
warto było
Czy warto podejmować decy-
zję o wprowadzaniu systemu 
zarządzania w laboratorium, 
skoro procedury te są tak pra-
cochłonne i często wymagają 
sporych nakładów finanso-
wych? Póki co, niewiele jest 
laboratoriów, które czynią to 
dobrowolnie, a raczej dzia-
łania takie wynikają z wy-
mogów Ustawodawcy, który 
coraz częściej dla danego ro-
dzaju badań dopuszcza tylko 
i wyłącznie laboratoria legi-
tymizujące się certyfikatem
akredytacji. 
Tak jak i wszystko w życiu, 
akredytacja ma swoje zalety 
i ograniczenia. Najważniejszy-
mi zaletami z wdrożenia i cer-
tyfikacji systemu zarządzania
są:
- uporządkowanie prac labo-
ratoryjnych i poprawa organi-
zacji pracy,
- określenie zakresu odpowie-
dzialności dla poszczególnych 
pracowników,
- czytelne sposoby  postępo-
wania w określonych sytu-
acjach,
- podnoszenie kwalifikacji per-
sonelu,
- wzrost prestiżu jednostki (la-
boratorium),
- zwiększenie konkurencyjno-
ści laboratorium na rynku lo-
kalnym, krajowym i między-
narodowym.

Z kolei ograniczenia, to:
- biurokracja, czyli duża ilość 
dokumentów koniecznych do 

wypełniania i prowadzenia,
- „opór materii”, tj. niezrozu-
mienie ze strony załogi, która 
mając często wieloletnie do-
świadczenia nagle musi coś 
udowadniać i prowadzić spo-
ro papierowej dokumentacji,
- nakłady finansowe koniecz-
ne do realizacji wymaganych 
remontów, zakupu wyposa-
żenia czy też późniejszego ich 
utrzymania; 
- czas, ponieważ opracowanie 
i wdrożenie systemu zarzą-
dzania może być często pra-
cochłonne.
 
Proces akredytacji trwa za-
zwyczaj około roku, aczkol-
wiek znane są przypadki wie-
loletnich starań. Czy warto tak 
długo się męczyć, czy może 
lepiej zatrudnić do tego fir-
mę zewnętrzną, która szybko 
i sprawnie napisze nam całą 
dokumentację? Ważne jest, 
aby system „żył” wśród zało-
gi laboratorium i był przez 
nią zarówno zrozumiały, jak i
 utrzymywany. A to osiąga się 
niestety na drodze własnych 
prób i błędów...
Odpowiedzią na pytanie czy 
warto mogą być również 
dwa rysunki na których za-
mieszczone dane o liczbie 
laboratoriów, którym PCA 
udzieliło akredytacji w latach 
2005-2009 oraz o liczbie labo-
ratoriów, które tę akredytacje 
utrzymały.
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