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Akredytacja badań odpadów 
jako potwierdzenie kompetencji 

do realizacji badań 
wykorzystywanych 

w obszarze regulowanym.
Spotkanie dotyczące gospodarki odpadami, 

Ministerstwo Środowiska, 
9 czerwca 2015 r.  

Czym jest akredytacja?
•

2

„akredytacja” oznacza poświadczenie przez krajową 
jednostkę akredytującą, że jednostka oceniająca 

zgodność spełnia wymagania określone w normach 
zharmonizowanych oraz – w stosownych przypadkach –

wszelkie dodatkowe wymagania, w tym wymagania 
określone w odpowiednich systemach sektorowych

konieczne do realizacji określonych czynności związanych 
z oceną zgodności.

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania 

w zakresie akredytacji i nadzoru rynku …..)
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CZYM JEST AKREDYTACJA?

Akredytacja - atestacja prowadzona przez stronę 
trzecią dotycząca jednostki oceniającej zgodność, 
służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do 
wykonywania określonych zadań w zakresie oceny 
zgodności

(wg. PN-EN ISO/IEC 17011:2006)

Kompetencje – wykazana zdolność do 
stosowania wiedzy i umiejętności

(wg PN-EN ISO 9000:2006 )

PRZEPISY PRAWNE
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21

Odpad – rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz 
pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

PRZY TAK SZEROKIEJ DEFINICJI POJĘCIA „ODPAD”– NIE MOŻE BYĆ TAKIEGO 
PRZEDMIOTU BADAŃ W ZAKRESIE AKREDYTACJI.

Rozdział 3 Katalog odpadów i zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady 
inne niż niebezpieczne 

Art. 4. 1. Odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i 
rodzaju odpadów, uwzględniając: …………….

DZIAŁ V Ewidencja odpadów i sprawozdawczość 
Rozdział 1 Ewidencja odpadów 
Art. 66. 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich 

ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w 
przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwaną dalej „ewidencją odpadów”. 
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ZAKRES AKREDYTACJI    [ZAKRES AKREDYTACJI]
JEST OPISEM WYKAZANYCH KOMPETENCJI LABORATORIUM DO 

BADANIA OKREŚLONYMI METODAMI WEDŁUG OKREŚLONYCH 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA KONKRETNYCH CECH DLA 
KONKRETNYCH PRZEDMIOTÓW BADAŃ.

WYNIKI BADAŃ PODANE NA SPRAWOZDANIU Z BADAŃ 
SĄ WYKORZYSTYWANE W OBSZARZE REGULOWANYM 
PRAWNIE W ODNIESIENIU 
DO SKLASYFIKOWANYCH GRUP, PODGRUP I RODZAJÓW 
ODPADÓW (Z KATALOGU),

DLATEGO TAK WAŻNA JEST WŁAŚCIWA IDENTYFIKACJA 
PRZEDMIOTU BADAŃ OBJĘTEGO PRZEPISAMI PRAWNYMI W 
ZAKRESIE AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO, A 
NASTĘPNIE W SPRAWOZDANIU Z BADAŃ!
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JAK PODEJŚĆ DO POTWIERDZANIA 
KOMPETENCJI DO BADANIA ODPADÓW?

Właściwe przyporządkowanie badanych odpadów do grupy/ 
podgrupy z katalogu odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów) – określenie przez 
laboratorium klucza pogrupowania uwzględniające m.in.:

 podobieństwa matryc,
 źródło pochodzenia odpadów + podobieństwa matryc,
 wymagania przepisów prawa obowiązujących dla danej grupy 

odpadów w zakresie np. wymogu przygotowania odpadów 
(wyciągów wodnych),
 lub inne…
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Modele podejścia w opisie kompetencji do 
badania odpadów

w zakresie akredytacji:

I. Zakres stały z konkretnymi odpadami –
w zakresie rodzaj odpadu

KOD SZEŚCIOCYFROWY ODPADU

[zakres akredytacji]

II. Zakres stały z podgrupami 
Z KODEM CZTEROCYFROWYM ODPADU

i odniesieniem do list badań 
(listy badań stałe Z KODAMI 

SZEŚCIOCYFROWYMI ODPADU 
bez możliwości aktualizacji 

bez zgody jednostki akredytującej)

[zakres akredytacji]
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III. Zakres elastyczny z podgrupami odpadów 
Z KODEM CZTEROCYFROWYM ODPADU

i Listami badań prowadzonych w ramach 
zakresu elastycznego Z KODAMI 

SZEŚCIOCYFROWYMI ODPADU (zmienna –
zgodnie z kompetencjami do zakresu 

elastycznego)

[zakres akredytacji]

Zakres elastyczny z podgrupami odpadów Z 
KODEM CZTEROCYFROWYM ODPADU 

ALE 
jeżeli Laboratorium bada przynajmniej jeden 
rodzaj odpadu w każdej podgrupie, to może 

mieć zakres elastyczny z grupami odpadów Z 
KODEM DWUCYFROWYM ODPADU 
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IV. Odpady – badanie wyłącznie 
w celu oceny zagrożenia dla 

środowiska [w przypadku interwencyjnego 
badania odpadów nieznanego pochodzenia]

(problem zgłaszany przez laboratoria WIOŚ -
powstanie opisu zależy od zgłoszenia potrzeb przez 

regulatora/ ów oraz organy zlecające badania 
i podejmujące decyzje)

[zakres akredytacji]




