
    
 

 
 

Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku 

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

1 czerwca 2022 r. 

w formie on-line przy wykorzystaniu systemu MS TEAMS 

 

1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku w dn. 01.06.2022 r. odbyło się 

w godzinach 9:30 - 14:00 w formie on-line. Uczestnikami spotkania byli 

przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ), Urzędów 

Marszałkowskich, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ), Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska (MKiŚ) oraz Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). 

 

2. Przedmiot spotkania  

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Grupy Roboczej od powitania uczestników 

spotkania oraz przedstawienia agendy.  

 

Na wstępie omówiono sprawy organizacyjne, w tym planowaną wizytę studyjną 

Poznań - Bydgoszcz - Trzemeszno, zaproszono uczestników Grupy do zgłaszania 

zagadnień i tematów do bloku tematycznego pt. „Obrady grupy” oraz przybliżono 

propozycję tematu spotkania warsztatowego planowanego w drugiej połowie roku.  

 

Z udziałem przedstawicieli MKiŚ omówiono bieżące sprawy dotyczące m. in.: 

odpowiedzi na pismo Grupy Roboczej w sprawie art. 12 tzw. ustawy wprowadzającej;  

konsultacji i uzgodnień projektu rozporządzenia MKiŚ w sprawie oceny występowania 

znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi; etapu procedowania projektu zmian 

rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni 



    
 

 
 

ziemi; harmonogramu prac nad projektem ustawy o wielkoobszarowych terenach 

zdegradowanych.  

 

Następnie pod dyskusję poddano zagadnienie problemowe dotyczące sytuacji, gdzie 

na podstawie sprawozdania z przeprowadzonej remediacji stwierdzono przekroczenie 

dopuszczalnej zawartości jednej z substancji powodujących ryzyko. Rozważano 

działania organu, możliwe do podjęcia w ramach przepisów prawa i praktyki. 

Podkreślono, że zgodnie ze stanowiskiem GDOŚ w danej sytuacji nie można zmienić 

decyzji remediacyjnej. Na podstawie analizy przepisów prawa stwierdzono, że nie 

można złożyć nowego wniosku. Wskazano rozwiązanie polegające na wszczęciu 

postępowania egzekucyjnego przez wojewodę na wniosek RDOŚ.  

 

W dalszej części spotkania przedstawiciele Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) 

zaprezentowali 4 bloki tematyczne.  

 

W pierwszym bloku tematycznym pt.: „Czym jest akredytacja laboratoriów 

badawczych? Ocena zgodności, a stwierdzenie przez akredytowane laboratorium 

zgodności wyniku badania” na wstępie przedstawiono pojęcie akredytacji według 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 

2008 r. oraz zakres działalności akredytacyjnej PCA. Zaprezentowano wymagania 

akredytacyjne określone w normach zharmonizowanych oraz specyfikę europejskiej 

akredytacji. Zauważono, że z punktu widzenia akredytacji, ważne jest jaki program 

akredytacji jest stosowany przez daną jednostkę dla określonego laboratorium lub 

grupy laboratoriów: czy odnosi się do ogólnych wymagań zawartych w normach 

zharmonizowanych oraz czy stosowane są wymagania sektorowe. Dalej przybliżono 

pojęcia: programu akredytacji, programu oceny zgodności oraz akredytacji 

w obszarach dobrowolnych i regulowanych prawnie. Stwierdzono, że akredytacja 

w obszarach regulowanych prawnie obejmuje działania w zakresie oceny zgodności, 

dla których przepisy prawa krajowego lub europejskiego ustalają program oceny 



    
 

 
 

zgodności (przedmiot, wymagania, procedury w zakresie oceny zgodności), 

wymagania dla jednostek oceniających zgodność, warunkujące możliwość 

wykorzystania wyników oceny zgodności w obszarach objętych przedmiotowym 

prawem. Następnie przybliżono wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania, 

kompetencji i zakresu akredytacji laboratoriów. Omówiono pojęcie „ważnego wyniku” 

w rozumieniu wymagań normy akredytacyjnej ISO/IEC 17025 oraz odpowiedzialność 

laboratorium za zapewnienie zaufania do wyników, w odniesieniu do których powołuje 

się na posiadaną akredytację. Zaprezentowano program akredytacji laboratoriów 

badawczych, w tym zasady i procesy oceny kompetencji w odniesieniu do 

zidentyfikowanych wymagań akredytacyjnych. Scharakteryzowano rolę i funkcje 

działalności laboratoryjnej związanej ze stwierdzeniem zgodności wyników ze 

specyfikacją lub wymaganiem. Na końcu prezentacji za pomocą schematu 

zobrazowano system oceny zgodności.  

 

W drugim bloku tematycznym pt.: „Weryfikacja sprawozdań z badań – ocena 

przydatności wyników badań do zamierzonego zastosowania (oceny zgodności)” na 

początku wskazano podstawę prawną, ustanawiającą wymagania w zakresie 

akredytacji, podkreślono szczególną wartość akredytacji oraz przybliżono system 

akredytacji. Zauważono, że system akredytacji, który funkcjonuje w oparciu o wiążące 

przepisy, przyczynia się do wzmocnienia wzajemnego zaufania wśród państw 

członkowskich co do kompetencji jednostek oceniających zgodność i w konsekwencji 

do sporządzanych przez nie certyfikatów i sprawozdań z badań. Następnie omówiono 

wybrane zagadnienia praktyczne, w tym: obowiązek opracowania przez laboratorium 

procedury przeglądu zapytań, ofert i umów; etapy weryfikacji sprawozdań z badań; 

zmiany wymagań przepisów prawa a zakresy akredytacji laboratoriów badawczych. 

Przybliżono zagadnienie dotyczące akredytacji laboratoriów udzielane przez jednostki 

zagraniczne, w tym możliwość wykorzystania wyników badań w krajowych systemach 

oceny zgodności. Na końcu zaprezentowano wymagania co do treści sprawozdania 

z badań na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. 



    
 

 
 

 

W tym miejscu przewodnicząca Grupy Roboczej rozpoczęła dyskusję z udziałem 

przedstawicieli PCA, w ramach której omówiono akredytację podmiotów 

zagranicznych, kwestie uznawania wyników badań zleconych przez laboratoria do 

wykonania innym podmiotom. Stwierdzono, że w przypadku sprawozdania ze znakiem 

ILAC MRA, jednostka, która akredytowała dane laboratorium jest sygnatariuszem 

porozumienia o wzajemnym uznawaniu wyników akredytowanej działalności. Oznacza 

to, że system akredytacji w danym państwie jest równoważny z systemem akredytacji 

w Polsce, a wyniki akredytowanych badań wykonanych w takim laboratorium, są tak 

samo wiarygodne. Następnie przybliżono zapisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Zwrócono uwagę, że zlecanie badań  

innemu podwykonawcy nie wymaga zgody zlecającego i jest to praktyka, która mieści 

się w zakresie działań akredytowanego laboratorium.  

 

W trzecim bloku tematycznym pt.: „Metody badawcze. Raportowanie wyników” na 

wstępie przybliżono ogólne informacje na temat metod, które laboratoria realizują oraz 

definicje metody badawczej, procedury badawczej/pomiarowej, wskazano normę 

akredytacyjną oraz obowiązki laboratorium w zakresie stosowania własnych metod 

badawczych i procedur. Wymieniono metody badawcze i podkreślono, że PCA nie jest 

uprawnione do oceny równoważności metod. Dalej przedstawiono ogólne wymagania 

dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych oraz cechy ważnego wyniku dla 

badania jakościowego lub ilościowego. W dalszej części prezentacji szczegółowo 

omówiono raportowanie rezultatów badań „poniżej i powyżej” granicy oznaczalności 

metody, możliwości i ograniczenia wynikające z metod badawczych lub urządzeń 

pomiarowych, w tym niepewność pomiaru oraz różnice wyników badań  

w laboratoriach.  

 

W tym miejscu przewodnicząca Grupy Roboczej rozpoczęła dyskusję z udziałem 

przedstawicieli PCA, w ramach której skupiono się na raportowaniu rezultatów badań 



    
 

 
 

„poniżej i powyżej” granicy oznaczalności. Stwierdzono, że podawanie wyniku powyżej 

górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody jest możliwe tylko 

w sytuacji, gdy: badanie jest realizowane na potrzeby obszaru regulowanego; system 

oceny zgodności obszaru regulowanego przewiduje wykorzystanie rezultatów 

(wyników) akredytowanych badań i określa wymagania dotyczące wyników pomiarów; 

uzyskany przez laboratorium rezultat badania nie zawiera się w zakresie pomiarowym 

akredytowanej metody (zakresie ważnych wyników), obejmującym wartości wskazane 

w normatywach jako wymagane. Na końcu dyskusji, przy omawianiu uwzględniania 

niepewności pomiaru w programie oceny zgodności, sformułowano propozycję 

opracowania programu akredytacji przy współpracy z PCA.  

 

W czwartym bloku tematycznym pt.: „Metodyki referencyjne, metody równoważne. 

Różnice wyników badań” na początku przedstawiono podstawowe pojęcia z ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz warunki dopuszczalnego 

stosowania innej metodyki według ustawy. Zasygnalizowano problem nie wskazania 

w ustawie organu, który posiada kompetencje do zatwierdzania równoważności 

uzyskiwanych wyników w przypadku zastosowania innej metodyki niż referencyjna. 

Następnie wyjaśniono pojęcia powtarzalności (repeatability) oraz odtwarzalności 

(reproducibility) wyników pomiarów. W odpowiedzi na pytania dotyczące 

wodoprzepuszczalności i składu granulometrycznego oraz tego, dlaczego wyniki 

uzyskiwane w różnych laboratoriach się różnią, przytoczono zapisy Rozporządzenia 

MŚ z dn. 1.09.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi, które dopuszcza trzy metody określania składu 

granulometrycznego. Zwrócono uwagę, że są dwie różne ścieżki realizacji metod 

badań wodoprzepuszczalności gleby i ziemi.  

 

W tym miejscu przewodnicząca Grupy Roboczej rozpoczęła dyskusję z udziałem 

przedstawicieli PCA, w ramach której omówiono weryfikację certyfikatu 

akredytacyjnego laboratorium w celu stwierdzenia, że badanie zostało 



    
 

 
 

przeprowadzone zgodnie z procedurą badawczą laboratorium. Stwierdzono, że 

procedura badawcza jest stosowana w przypadku opracowania przez laboratorium 

nowej metody badawczej bądź głębokiej modyfikacji metody badawczej. Dalej 

omówiono ramy współpracy pomiędzy PCA a MKiŚ. W ostatniej części dyskusji 

skupiono się na kwestiach ustalenia celu badań w zamówieniach publicznych oraz 

możliwości uzyskania akredytacji wyłącznie na pobieranie próbek do badań.  

 

Przewodnicząca Grupy Roboczej podziękowała prelegentom oraz dokonała 

podsumowania spotkania z udziałem przedstawicieli PCA.   

 

W dalszej części spotkania omówiono zgłoszone do Przewodniczącej Grupy tematy 

i zagadnienia. Na początku powrócono do zagadnienia wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego przez wojewodę na wniosek RDOŚ oraz omówiono szczegółowo etapy 

oraz terminy takiego postępowania. Dalej wymieniono doświadczenia w zakresie 

prowadzenia postępowań z ustawy szkodowej w przypadku, gdy sprawcą był podmiot 

zagraniczny (przedsiębiorca zagraniczny). Stwierdzono, że na podstawie 

obowiązujących przepisów nie można wyłączyć odpowiedzialność w stosunku do ww. 

podmiotu, jeżeli do zanieczyszczenia doszło na terenie Polski. Następnie 

przedyskutowano pomysł opracowania programu akredytacji. Zaproponowano 

powołanie zespołu roboczego, składającego się z wybranych uczestników Grupy 

Roboczej, do wsparcia MKiŚ i PCA w opracowaniu założeń programu akredytacji. 

W celu określenia ram współpracy zostanie przygotowane odpowiednie pismo do 

MKiŚ oraz nawiązany kontakt z przedstawicielami PCA. W dalszej części omówiono 

kwestie granic niepewności wyników oraz ich interpretacji, wskazano na możliwość 

wykorzystania art. 7a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego. Kolejne zagadnienie dotyczyło egzekucji z decyzji wydanej na 

podstawie już nieowiązującego art. 106 ustawy oraz sporu kompetencyjnego 

pomiędzy RDOŚ a starostą. Stwierdzono, że temat zostanie przedstawiony na 

spotkaniu warsztatowym. Na końcu skupiono się na następujących zagadnieniach: 



    
 

 
 

równoważność uzyskania wyniku badania laboratoryjnego w kontekście art. 147a 

ustawy Prawo ochrony środowiska; wymiana doświadczeń w zakresie sporządzania 

raportu początkowego przy wniosku o Pozwolenie Zintegrowane; opinia prawna 

dotycząca prawidłowości interpretacji art. 26 ustawy, zgodnie z którą nakaz wydaje 

RDOŚ tylko w sytuacji kiedy gmina nie zachowa się zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy. 

 

Na koniec spotkania przewodnicząca Grupy Roboczej podsumowała przebieg 

spotkania, podziękowała wszystkim uczestnikom za udział oraz zakończyła spotkanie. 

 

Protokół sporządzono 07.06.2022 r. 


