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prawidłowe przeprowadzenie 
badań/wzorcowań wg we-
wnętrznie ustalonych zasad 
i na przyjętym poziomie za-
pewnienia jakości [3].
Ustalenie dla wykonywanych 
badań/wzorcowań wewnętrz-
nych zasad uwzględniających 
osiągnięcie żądanego przez 
klientów poziomu zapew-
nienia jakości, ale także obej-
mujących możliwości apa-
raturowe oraz kompetencje 
personelu stanowi podstawę 
opracowania procedur ba-
dawczych, które występują 
w dokumentacji systemu nie 
tylko wtedy, gdy laboratorium 
stosuje własne metody ba-
dań, ale często także wtedy, 
gdy wykonuje badania/wzor-
cowania metodami znormali-
zowanymi. 

Wybór metod badania/wzor-
cowania – procedury badawcze
Zgodnie z wymaganiami 
pkt 5.4 normy [1] laboratorium 
powinno stosować  metody 

wyboru i stosowania metod 
badań/wzorcowań, w tym ich 
dokumentowania.
Sposób dokumentowania 
w  zakresie spełnienia wyma-
gań systemu zarządzania łącz-
nie z opracowaniem procedur 
ogólnych regulujących tryb 
postępowania dla procesów 
zidentyfikowanych w  działal-
ności laboratorium jest iden-
tyczny jak dla innych syste-
mów zarządzania i ogólnie 
obejmuje wszystkie procesy 
związane z organizacją labo-
ratorium, obsługą klienta oraz 
badaniem i doskonaleniem 
funkcjonowania systemu za-
rządzania. Ta część dokumen-
tacji systemowej jest więc 
standardem obowiązującym 
także w innych systemach za-
rządzania.
Laboratorium deklarujące 
działanie zgodne z normą PN-
-EN ISO/IEC 17025:2005 jest 
jednak zobowiązane do opra-
cowania dokumentów opera-
cyjnych mających zapewnić 

wych narzędzi zarządzania, 
będąc formą wewnętrzne-
go systemu informacji, który 
ma zapewnić, z jednej strony 
komunikację, z drugiej zaś, 
umożliwić właściwe groma-
dzenie dowodów zgodności 
poprzez prowadzenie w spo-
sób uporządkowany ustalo-
nych zapisów [2]. 
 Przytoczone powyżej wyma-
ganie normy [1] ustanowione 
zostało w jej części pierwszej, 
tj. w pkt. 4 i związane jest bez-
pośrednio z systemem zarzą-
dzania jakością, który jeżeli 
laboratorium wdroży do swo-
jej praktyki, oznacza, że działa 
zgodnie z zasadami ISO 9001.
W zakresie postanowień nor-
my [1] zawartych w pkt.  5 
„Wymagania techniczne” 
związanych z aspektem tech-
nicznego funkcjonowania la-
boratorium i umożliwiających 
wykazanie jego kompetencji 
technicznych, przedstawiono 
natomiast szereg wymagań 
szczegółowych dotyczących 

Wprowadzenie
Zgodnie z wymaganiem ogól-
nym przywołanej powyżej 
normy, a  dotyczącym doku-
mentacji systemu zarządza-
nia, laboratorium powinno 
udokumentować swoje poli-
tyki, systemy, programy, pro-
cedury i instrukcje w stopniu 
niezbędnym do zapewnienia 
jakości wyników badań/wzor-
cowań. Dokumentacja systemu 
powinna być podana do wia-
domości właściwemu perso-
nelowi, zrozumiana, dostępna 
i wdrażana przez personel.
Tak lub podobnie sformuło-
wane wymaganie odnośnie 
dokumentacji systemu wy-
stępuje w każdym znormali-
zowanym systemie zarządza-
nia, np. zarządzania jakością, 
zarządzania środowiskowego 
czy też zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy. 
Dokumentacja systemu jest 
bowiem, wg „filozofii” przyję-
tej przez te znormalizowane 
systemy jednym z podstawo-
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8. Wzorce/materiały odnie-
sienia
9. Warunki środowiskowe oraz 
okres stabilizacji badanych/
wzorcowanych obiektów
10. Wymagania bezpieczeń-
stwa i higieny pracy
11. Sposób wykonania bada-
nia/wzorcowania
12. Kryteria przyjęcia/odrzu-
cenia wyników pomiaru
13. Szacowanie niepewności 
badania/wzorcowania
14. Opracowanie sprawozda-
nia z badań/świadectwa wzor-
cowania
15. Wykaz formularzy
16. Wykaz dokumentów zwią-
zanych.
Należy jeszcze nadmienić, że 
procedura badawcza powinna 
być napisana na tyle szczegó-
łowo, aby wykonujący bada-
nie mógł według niej badanie 
wykonać w sposób powta-
rzalny w całym zakresie usta-
leń, które się zawiera w  pro-
cedurze, oceniający badanie 
zaś (np. personel kierowniczy 
laboratorium w ramach peł-
nionego nadzoru, auditor), 
mógł sprawdzić czy deklaro-
wany (w procedurze) sposób 
wykonywania jest zgodny 
np. z normą, jeżeli na taką się 
powołujemy i sprawdzić na-
stępnie biegłość wykonywa-
nia badania w rzeczywistości 
przez konkretny, uprawniony 
personel laboratorium.

Wskazówki dotyczące reda-
gowania treści procedury
Poniżej podane wskazówki 
stanowią pewną „ramę” dla 
opracowania treści procedury 
badawczej i powinny zostać 
dostosowane do potrzeb kon-
kretnych przypadków badań/
wzorcowań łącznie ze zmianą 
zaproponowanego tutaj spisu 

oraz przedstawienia wyni-
ków badań/wzorcowań, np. 
protokołów pobrania próbek 
lub opisu stanu badanego/
wzorcowanego obiektu, pro-
tokołu badania/wzorcowania 
wraz z  notatkami dotyczący-
mi przebiegu tego procesu, 
wreszcie sprawozdania z ba-
dania lub świadectwa wzor-
cowania. Formularze te muszą 
być również z jednej strony 
dostosowane do potrzeb kon-
kretnego badania/wzorcowa-
nia w danym laboratorium, 
z  drugiej zaś strony, muszą 
spełniać jeszcze inne wyma-
gania szczegółowe sformuło-
wane w normie [1].
Reasumując, procedury ba-
dawcze opracowuje się najczę-
ściej wykorzystując różnorod-
ne wyżej przywołane źródła 
informacji o metodzie badaw-
czej, uzupełnia się zawarte 
w nich treści o dalsze szczegó-
ły postępowania zamieszczane 
w instrukcjach, w załącznikach 
do nich gromadzi się dowody 
postępowania przy wykony-
wanych badaniach/wzorcow-
niach oraz przywołuje się inne 
dokumenty systemowe istot-
ne dla prawidłowego przepro-
wadzenia danego badania/ 
wzorcowania.  
Przykładowy spis zawartości 
procedury badawczej można 
przedstawić najogólniej jak 
poniżej.
1. Tytuł procedury (na stronie 
tytułowej)
2. Przedmiot procedury
3. Zakres stosowania
4. Terminologia
5. Opis rodzaju badanych/
wzorcowanych obiektów
6. Charakterystyka badania/
wzorcowania
7. Aparatura i wyposażenie 
oraz ich parametry techniczne

kumentacji systemowej, który 
bazując na wskazanych przez 
normę różnorodnych źró-
dłach informacji o metodzie 
badania/wzorcowania, ustali 
sposób wykonania badania/
wzorcowania uwzględniający 
potrzeby (wymagania klien-
tów) oraz rzeczywiste możli-
wości laboratorium (będące 
do dyspozycji zasoby). 
Stąd też, nawet gdy stoso-
wana metoda jest znorma-
lizowana, praktycznie jest 
opracować wewnętrzną pro-
cedurę badawczą, która ustali 
wszystkie szczegóły związane 
z wykonywanym badaniem/
wzorcowaniem, zawierać bę-
dzie wyłączenia lub rozsze-
rzenia postanowień powoła-
nej normy przedmiotowej na 
dane badanie/wzorcowanie, 
uwzględni rzeczywiste możli-
wości i ograniczenia laborato-
rium i stanowić będzie doku-
ment systemowy podlegający 
nadzorowaniu zgodnie z wy-
maganiami normy [1]. 
Tak opracowane postano-
wienia procedury badawczej 
często są uzupełniane, np. 
w zakresie obsługi stosowanej 
aparatury, instrukcjami, czyli 
dalszymi dokumentami syste-
mowymi „niższego rzędu”, co 
skutkuje stosowaniem w  la-
boratorium trójpoziomowej 
struktury dokumentacji syste-
mu zarządzania jakością.
Założona powyżej formuła 
opracowania procedury ba-
dawczej jest ponadto korzyst-
na ze względu na możliwość 
dołączenia wprost do proce-
dury wszelkich formularzy 
stosowanych dla dokony-
wania niezbędnych zapisów 
dotyczących przygotowania 
badania/wzorcowania, doku-
mentowania jego przebiegu 

badań/wzorcowań, łącznie 
z metodami pobierania pró-
bek, które spełniają wymaga-
nia klienta i są właściwe do 
badań/wzorcowań, których 
wykonania się podejmuje. 
Powinno się preferować sto-
sowanie metod opublikowa-
nych w normach międzyna-
rodowych, regionalnych lub 
krajowych, a ponadto kiedy 
to konieczne, norma powinna 
być uzupełniona o dodatkowe 
szczegóły, aby zapewnić jej 
jednakowe stosowanie.
A dalej w tym punkcie normy 
znajdziemy: „…laboratorium 
powinno wybrać właściwe 
metody spośród opublikowa-
nych w normach międzyna-
rodowych, regionalnych lub 
krajowych, bądź spośród me-
tod opublikowanych przez re-
nomowane organizacje tech-
niczne, bądź w odpowiednich 
tekstach naukowych lub cza-
sopismach naukowych, bądź 
spośród wyspecyfikowanych 
przez producenta wyposaże-
nia. Można też wykorzystywać 
metody opracowane przez la-
boratorium lub zaadoptowa-
ne przez laboratorium, jeżeli 
są one odpowiednie do prze-
widywanego zastosowania 
i zostały zwalidowane. Labora-
torium powinno potwierdzić, 
że jest w stanie prawidłowo 
realizować metody znorma-
lizowane, zanim wprowadzi 
je do badań lub wzorcowań. 
Jeżeli metoda znormalizowa-
na zmieni się, potwierdzenie 
należy powtórzyć.”
Spełnienie przez laboratorium 
przytoczonych powyżej wy-
magań normy [1] dotyczących 
wyboru metod badania/wzor-
cowania trudno sobie wy-
obrazić bez szczegółowego 
dokumentu operacyjnego do-
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Wymagania bezpieczeństwa 
i higieny pracy
Ustala się tutaj wskazania za-
pewniające bhp personelowi 
na stanowisku badawczym/
polu pomiarowym (ubrania 
robocze, rękawice ochronne, 
kaski, itp. – lub co ważniejsze 
zastrzeżenia odnośnie spe-
cjalnych uprawnień do obsłu-
gi np. suwnicy, pieca wysoko 
temperaturowego, uprawnie-
nia elektryczne do obsługi 
urządzeń wysoko napięcio-
wych itp.) 

Sposób wykonania badania/
wzorcowania
Najwygodniej w tzw. ukła-
dzie ”czynnościowym”, tak jak 
instrukcja technologiczna,  
podaje się, najlepiej chrono-
logicznie, kolejne czynności 
niezbędne do przeprowadze-
nia badania – w takim stopniu 
szczegółowości jak to jest przy-
datne dla personelu, informo-
wania klienta, prześledzenia 
wykonania badania w  trakcie 
auditu i szkolenia nowych 
pracowników. Podaje się to 
w takiej formule, że przypisuje 
się poszczególne uprawnienia 
i  obowiązki, czyli kto z perso-
nelu jest prowadzącym bada-
nie, kto w  badaniach uczest-
niczy i kto uczestniczy tylko 
w pracach pomocniczych – wg 
poszczególnych faz całego ba-
dania. Fazą badania mogą być 
np. czynności przygotowania 
próbek lub przygotowania 
aparatury.

Kryteria dotyczące przyjęcia/
odrzucenia wyników pomiaru
Jeżeli jest to przedmiotowe, 
podaje się akceptację (lub jej 
brak) wyników pomiaru do 
dalszej „obróbki”, tj, przeliczeń 
na wynik końcowy badania/

niesienia i materiałami po-
mocniczymi – jeżeli takie 
materiały są niezbędne do 
wykonania tego badania wraz 
z informacją o nadzorowaniu 
tego wyposażenia.
Np. …do przeprowadzenia 
badania stosuje się aparaturę 
złożoną z:
•  maszyny  wytrzymałościo-
wej typ.... firmy........ lega-
lizowanej przez Obwodo-
wy Urząd Miar co dwa lata 
i sprawdzanej w laboratorium 
siłomierzem wzorcowym co 
6 miesięcy,
•  ekstensometru  typ.........  fir-
my............................ sprawdza-
nego w  laboratorium co..... 
i kalibrowanego przez produ-
centa co 3 lata, itd.

Wzorce/materiały odniesienia
Tu wymienia się wszystko co 
ma zastosowanie do spraw-
dzania, wzorcowania poszcze-
gólnych składowych aparatu-
ry, podaje się również w jaki 
sposób są te wzorce nadzo-
rowane, tj. jak często i przez 
kogo sprawdzane, wzorcowa-
ne... jw.

Warunki środowiskowe oraz 
okres stabilizowania badanych/
wzorcowanych obiektów
W tym punkcie podaje się ja-
kie warunki muszą być speł-
nione aby pomiar mógł być 
wykonany i przy jakich po-
miaru nie wykonuje się (za-
kłócenia) oraz po jakim czasie 
następuje stabilizacja warun-
ków wcześniej zaburzonych 
i kto decyduje o wznowieniu 
badań – w przypadku badań 
laboratoryjnych chodzi o speł-
nienie ewentualnych wyma-
gań normy przedmiotowej na 
określone badanie, np. tem-
peratura, wilgotność, itp.

dokumentu referencyjnego 
na który się powołano, ogra-
niczenia związane z możliwo-
ściami sprzętu, lokalu, środo-
wiska, itp.

Teminologia
Podaje się terminologię zwią-
zaną z obiektami badań lub 
samą metodą badania, obja-
śnia się użyte symbole i skróty. 
Terminologia przydatna jest 
również w takim znaczeniu, że 
możemy precyzyjnie i zawsze 
w ten sam sposób przedsta-
wić możliwości badawcze 
klientowi w całym procesie 
jego obsługi, tj. począwszy od 
zapytania ofertowego a koń-
cząc na przekazaniu wyników 
badań – operujemy tymi sa-
mymi terminami.

Opis rodzaju badanych/wzor-
cowanych obiektów
Podaje się charakterystykę 
badanych obiektów, tak pre-
cyzyjnie jak to możliwe i zno-
wu najlepiej wg wcześniej 
wymienionych dokumentów 
referencyjnych. 

Charakterystyka badania/
wzorcowania
Opis metody wraz ze sposo-
bem analizy wyników badań, 
jeżeli jest to przedmiotowe, 
najczęściej ten punkt redagu-
je się przy badaniach bardziej 
rozbudowanych tematycznie, 
specyficznych, skomplikowa-
nych i wymagających obja-
śnień dla klientów – a w ba-
daniach „rutynowych” zwykle 
pomija się.

Aparatura i wyposażenie oraz 
ich parametry techniczne
Wymienia się stosowane do 
badania wyposażenie wraz 
z  wzorcami, materiałami od-

zawartości treści procedury. 
W przypadku procedur opra-
cowywanych na podstawie 
metody znormalizowanej 
badania/wzorcowania, przyj-
muje się na ogół spis treści 
odpowiadający spisowi treści 
normy, a w poszczególnych 
punktach bez cytowania tre-
ści, przywołuje się wybrane 
punkty normy mające zasto-
sowanie w tym konkretnym 
przypadku badania/wzorco-
wania ustalonego w przed-
miocie procedury. 

Tytuł procedury
Tytuł procedury, najlepiej 
spójny (lub taki sam) poję-
ciowo z użytymi sformułowa-
niami dokumentu referencyj-
nego, na który się powołano 
(normy, publikacje dotyczące 
metody i techniki badania, 
przepisy prawa państwowe-
go, a także teksty, wskazówki 
i zalecenia producenta apara-
tury używanej do tego bada-
nia) i jednoznacznie definiu-
jący rodzaj i metodę badania, 
a także zastosowaną aparatu-
rę/stanowisko badawcze.

Przedmiot procedury
Ogólny cel tego dokumentu, 
czyli odpowiedź na pytanie 
czego dotyczyć będą ustale-
nia wewnętrzne laboratorium 
zawarte w dalszej części pro-
cedury, ale ze zdefiniowaniem 
metody oraz obiektów badań/
wzorcowań.

Zakres stosowania
Wskazanie uprawnionego 
personelu wykonującego ba-
danie/wzorcowanie, ale tak-
że dalsze uszczegółowienie 
przedmiotu procedury, o np. 
ograniczenia metody (zakres), 
wyłączenia w stosunku do 
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Wykaz dokumentów związa-
nych
Wymienia się przywołane 
wcześniej w treści procedu-
ry inne dokumenty, najlepiej 
w porządku chronologicznym 
(dokumenty referencyjne, 
inne procedury, np. pobiera-
nia próbek, instrukcje itp.).  

Zakończenie
Prawidłowe opracowanie 
procedur badawczych jest 
kluczowe dla procesu akredy-
tacji i działalności badawczej 
laboratorium. W szczególno-
ści w  sytuacji, gdy badania 
nie są znormalizowane i nie-
zbędne jest przedstawienie 
stosowanej metody opartej 
na różnych źródłach infor-
macji dobrze opracowana 
procedura stanowi podstawę 
wiarygodności badawczej la-
boratorium i umożliwia uzy-
skanie akredytacji.

ne oszacowanie indywidualnej 
niepewności dla poszczegól-
nych oznaczanych w badaniu/
wzorcowaniu cech obiektu ba-
dania/wzorcowania.

Opracowanie sprawozdania 
z  badania/świadectwa wzor-
cowania
Wskazuje się opracowany dla 
danego badania/wzorcowania 
indywidualny formularz, który 
powinien spełniać wszystkie 
wymagania normy [1] w ty za-
kresie, a  także zawierać infor-
macje o np. uznaniu danego 
badania przez Urząd Dozoru 
Technicznego, lub numer, za-
kres i znak akredytacji.

Wykaz formularzy
Wymienia się przywołane 
wcześniej w treści procedury 
formularze, najlepiej w po-
rządku chronologicznym, któ-
re załącza się do tej procedury.

wzorcowania, analizy wyni-
ków pomiaru, itp. Ten punkt 
procedury ma szczególną 
rację bytu gdy istnieje moż-
liwość monitorowania wyni-
ków pomiarów, lub w wyniku 
obserwacji pomiaru można 
dostrzec pewne nieprawidło-
wości, np. w „zachowaniu się” 
obiektu badania/wzorcowa-
nia co powinno skutkować 
przerwaniem pomiaru.

Szacowanie niepewności ba-
dania/wzorcowania
W zależności od rodzaju bada-
nia/wzorcowania podaje się 
metodę szacowania niepew-
ności badania/wzorcowania 
uwzględniając „bilans” błędów, 
wykorzystuje się wyniki wali-
dacji, badań między laborato-
ryjnych, ale także informacje 
o metodzie badań lub informa-
cji o aparaturze podanych przez 
producenta. Może być koniecz-

O założeniach merytorycz-
nych seminarium Polskiego 
Centrum Akredytacji: „Pobie-
ranie próbek w działalności 
akredytowanych jednostek 
oceniających zgodność” mówi 
Tadeusz Matras, kierownik 
Działu Akredytacji Laborato-
riów Badawczych.
– Celem naszego seminarium 
było przybliżenie zainteresowa-
nym uczestnikom targów, a  li-
czyliśmy przede wszystkim na 
przedstawicieli laboratoriów 

badawczych, co nowego dzieje 
się w akredytacyjnej społecz-
ności europejskiej i światowej, 
jeśli chodzi o problematykę 
akredytacji pobierania próbek. 
A przy okazji realizacji tego 
celu, chcieliśmy również przy-
pomnieć podstawowe aspekty 
związane z funkcjonowaniem 
procesu pobierania próbek 
w  systemach zarządzania la-
boratoriów badawczych, wzor-
cujących, ale również w sys-
temach zarządzania jakością 

w jednostkach inspekcyjnych 
i  certyfikujących. Ważnym fak-
tem - co podkreślaliśmy w trak-
cie naszych wystąpień, jest to, 
że międzynarodowa społecz-
ność akredytacyjna zajęła się 
aspektem harmonizacji podej-
ścia do akredytacji pobierania 
próbek, mimo iż nie zamierza 
się - na razie - wyróżniać w tym 
zakresie oddzielnych obszarów 
kompetencyjnych w ramach 
międzynarodowych porozu-
mień jakimi są EA MLA i ILAC 

MRA, co zwraca uwagę na ko-
nieczność, na nowo zajęcia się 
aspektem pobierania próbek 
w  kontekście działalności róż-
nych jednostek oceniających 
zgodność.
Sądząc po wypełnionej  do 
ostatniego miejsca sali konfe-
rencyjnej, kolejny rok z rzędu 
trafiliśmy z tematem semina-
rium w przysłowiową „dzie-
siątkę”. Miejsc siedzących było 
około 250, a blisko 100 osób 
musiało na stojąco lub  siedząc 
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