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CeĄfikaty i znaki jakości otwierająkrajowe i świa-
towe rynki nie tylko przed dostawcami towarow, ale
także usług badawczych, Zwiększające się ustawicz-
nie wymaganla narzuciły konieczność wykazania, że
przy użyctu najnowszych generacji wyposazenia na-
ukowo-badawczego dokonywane są prawidłowe po-
miary otaz, że ich wyniki dostarczająwiarygodnej bazy
dla podej mowanych decy zji admini stracyj nych. Po sia-
danie certyfikatu akredytacji stało się niezbędne.

Ogólnie przyjętąmetodą zapewnienia jakości w la-
boratoriachjest proces akredytacji , zaś jej potwierdze-
niem certyfi kat akredytacj i, ktory lznaje, że laborato -
rium spełnia wymagania odpowiednich norm (4-9).
Zalęcęnia zawartę w normie PN-EN ISO/IEC
I7 025 :200 I są uniwersalne, poniew aż odnosząsię do
każdego laboratorium nięzależnie od jego wielkości,
stosowanych metod, dziedziny czy struktury działa-
nia. Są podzielone na dwie grupy. Pierwsza doĘczy
zarzalzania laboratorium, druga doty czy wymagań
technicznych. Ich spełnienie nie jest łatwe dla jednos-
tek naukow o-badaw czych posiadaj apych wiele labo-
ratoriów, zajmujagy ch się specy ficzną problematyką
badaw czą (I, 2). Laboratoria naukowe muszą podj ap
duzy wysiłek w kierunku dostosowania swojego funk-
cjonowania do obecnie obowiązującychw świecie stan-
dardów.

Jesienią 1996 r. nasz Instytut wykonał pierwszy krok
w kierunku tworzenia systemu zapewnienia jakości ba-
dań, którego posiadanie stało się niezbędnym ęlemen-
tem nowoczesnego zarządzanta, jak i narzędziem do
utrzymania się na rynku usług badawczych. Owczes-
ny dyrektor Instytutu utworzyŁ stanowisko pełnomoc-
nika ds. jakości badań, którego zadanięm było opra-
cowanie koncepcji systemu zapewnienia jakości pro-
wadzonych w PIWet badań i jego wdrozenie, określe-
nie sposobu dokumentowania, opracowanie i wdroże-
nie specyficznej dokumentacji systemu oraz koordy-
nacjaptzygotowań zakładów i pracowni InsĘtutu do
procesu akredytacyjnego. Decyzjata nie była wtedy
tak oczywista, jak jest teraz. Nalezy pamiętaó, że
w owym czasię brak było plawnego przymusu wpro-
w adzania systemu j akości. Pomimo przewidywania
wys okich n akładów n a r ealizacj ę te go zadania, ówc ze s -

ne kierownictwo PIWet takądecyzję podjęło. Dzięki
temu Instytut byŁprzygotowany na późniejsze regula-
cj e prawne, któr ę nało żyĘ ob ow i a; ek akre dyta cjl, dzia-
łalności badawczejw zakresie ochrony zywności (10).

Kolejnośó podeimowanych działań

Baządla akredytacji w owym czasie była norma EN
45001:1989 oraz Przęwodnik ISO/IEC 25:1990, za-
stapione obecnie norrną PN-EN ISO/IEC I7 025 :200I



(6). Na podstawie tych dokumentów organizacje mię-
dzynarodow ę oraz stow arzy szenia i tow arzystwa nauko-
we opracowyw ały przewo dniki ułatwi aj ąc e przy goto -
wywanie się do akredytacji laboratoriów pracujących
w r ó żny ch dzję dzinach. D 1 a w e terynaryj nyc h l ab o rato -
riów diagnostyki chorób zakażnych podstawowe zna-
częnlę posiadają podręczniki i norma przygotowane
ptzez Office International des Epizooties (OIE) (I,2).
Podjęty program wszedł w skład zadah statutowych
In sĘztutu. C ało ś c pr ac zo stała p o dzi e lona n a etapy, z któ -
rych w I 9 9 6 r. powołano Zesp ół Steruj ący wr az z okreś -
leniem jego zadań. ustalono zakres metod podlegają-
cych akredytacji,rozpoczęto prace adaptacyjne i remon-
towe pomi ę szc zeń lab oratoryj ny ch, pr zeprowadz ono
pierwsze szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne pracow-
ników uczestniczących w programie. Dokumentowa-
nre opracowywanego systemu jakości rozpoczęto
w 1997 roku od ustalenia zawartości księgi jakoś ci oraz
wykazu procedur systemowych, Pierwsza procedura
systemu, zw ana,,procedurą procedur", zapewniĄąca
j ednolitą formę i układ treści, doĘczyławszystkich pro-
cedur i instrukcji funkcjonujących w tym systemie,za-
równo nowo opracowywanych, jak również jużużyt-
kowanych a podlegających aktualizacji. Kolejnym kro-
kiem stało się ujednolicenie sposobu opracowywania
procedur badawczych. Cele tego dokumentu były na-
stępujące: opracowanie zasad i trybu opiniowania, za-
tw ięr dzania, t o zp ow sze chni ani a, udo stępn i a nia or az
wprowadzania zmian i nowelizacji procedur badaw-
czych, ustalenia zakresu odpowiedzialności przy tch
opracowywaniu, formy gr aftcznej i struktury procedur
b adaw czy ch. Ustalenie j edno lite go po stępowan ia z wy -
p os azeniem pomiarowym (WPiB ) zapi s ano w kolej nym
dokumenc i e. Pro c edur a ta ustalaŁa zasady wyb oru i za-
kupu, pr zy j ęcia, włąc zenia do ek sp 1 o atacj i, n adz orowa-
nia, ob sługiwania i wyc oĄrwan ia z uży cia WPiB, okre ś -
lała zal<ręs odpowiedzialności za postępowanie z wy-
po s azeniem pomiarowo -b adaw czym, dokumentacj ę
wyposazenia i jego sprawdzania. Wstępnym etapem
wdrażania tej procedury była inwentaryzacja istnieja.-
cego stanu wyposazenia.

P o czy nanta p ełnomocnika ds. j ako ś ci b adań p o cząt-
kowo nie wzbudzŃy zbytniego entuzjazmu. W owym
czasie panował pogląd, że akredytacja nie jest obliga-
toryj na, doĘ c zy r aczej mały ch lab oratoriów prywatnych
lub firm produkcyjnych, a nie laboratoriów naukowych
czy państwoł\ych. Faktycznie laboratoria w instytucj ach
naukowych, uznawane byĘ za te, które tworząodpo-
wiednio wysokie standardy pracy i same jako takie nie
muszą podlegać akredytacji. Pogląd ten był naiwny.
Wszystkie laboratoria instytutów naukowych, uczelni
czy PAN potrzebują bowiem oceny ntezależnej strony
trzeciej dla ratyfikowania swojego doświadczenia
i umiejętności. Uwazano jednak, ze projekt związany
z ahedytacjąnie jest ani pilny ani niezbędny. Ęm nie-
mniej, przyumiarkowanym entazjazmie dla całej spra-
wy, program ten został wpisany od 1996 roku do tema-
tów statutowych w kolej nych planach b adaw czy ch. Pod
koniec lat 90. sytuacja zaczęła się zmieniać. Kolejna

dyrektywa unijna nałożyła obowiązek posiadania cer-
tyfikatu akredytacji na laboratoria pracujące w ob-
szarzę badania zywności (98lI791EC). W wyniku tego
zo stał oprac owany system z c ałąj e go dokumentacj ą na
bazie normy PN-EN 45001:1993 i Przewodnika ISO/
IEC 25, 1 990. Wiele czasu zaje]a walidacj a metod sto-
sowanych w tych laboratoriach (3).

W wyniku zastąpienia dotychczasowych nonn nową
podj ęli śmy probę adaptacjt p o s iadanej dokumentacj i do
kolejnej normy. Konieczne okazało się ponowne two-
rzenie dokumentacji systemu oparlej tymrazem o nor-
mę PN-EN ISO/IEC 17025:200I. Aby Instytut mógł
zostaó zakwalifikowany do akredytacji, norma ta wy-
maga zgodności w wielu obszarach dziaŁania. W po-
czaJkowym okresie wydawało się, ze mozemy rnieć nie-
zuacznę trudności w spełnieniu wymagań. InsĘtut swoje
zadania statutowe opierał na doświadczeniu wypfaco-
wanym przęz dziesięciolecia swojej dziaŁalności. Po-
siadaliśmy dobrzę wyszkolony personel, sprawdzone
metody laboratoryjne, plogramy naprawy i przegla!ów
sprzęfu , nowoczesne wyposazenie, laboratoria zloka-
lizowanę w wygodnych obiektach i doświadczęnię
kadry zarzalzającej, wsparcie dyrekcji oraz zobowią-
zania przestrzegania dobrej praktyki laboratoryjn ej. Cze-
go wiec mogło brakować? Kluczowymi ob,szarami wy-
magaj ącym i zmian i ulep s zeń stały się, o gólnie mówiąc,
zarządzante zasobami ludzkimi, pomieszczenia, postę-
powanie i metody laboratoryjne, spójność pomiarowa,
kontro l a l ab oratoryj n a i zap ewnieni e j ako ś ci (QC/QA)
or az zar ządzanie p o s i adanymi informacj ami. P o dc zas
przy gotow ań wprowad zane były udo skonalenia, usu-
wane kolejne bariery które przybliżały nas do -vqrzna-

czonego celu.

Wdrożenie systemu
P o dstawowy m zadaniem PIWet-PIB j e st prowadze -

nie badań naukowych w zakresie medycyny weteryna-
ryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki
i profilaktyki chorób zakażnych,w tym chorób odzwie-
rzęcych oraz higieny i toksykologii zywności pocho-
dzenta zwierzęcego. Ponadto Instytut prowadzt
dokształcanie podyplom ow e oTaz specj alizacyjne dla
lekarzy weterynarii w Weterynaryjn}m Centrum Ksńał-
cenia Podyplomowego, jest krajowym ośrodkiem refe-
rencyjnym w zakresie oceny sytuacji epidemiologicz-
nej w kraju i monitorowania pozostałości ksenobioty-
ków w żywności pochodzenia zwieruęcego, prowadzi
urzędową kontrolę i badania przedrejestracyjne wete-
rynaryjnych preparatów biologicznych, sprawuj e opie-
kę merytory czną nad zakładami higieny weterynaryj -
nej oraz pełni rolę doradcy naukowego administracji
weterynaryjnej.

W strukfu rz e or ganizacvj nej Instytufu występuj ą za-
kłady, prac ownie i l ab oratori a r epr ezentuj ąc e okre ś 1o -
ne dyscypliny naukowe, takie jak: mikrobiologia, bio-
chemia, patologia, parazytolo gia, toksykologia, wiru-
sologia, fizjopatologia rozrodll,higiena żywności i pasz.
Instytut zatrudnlaponad 350 pracowników, w tym 140
osób z wykształceniem wyzszym, wśród których jest



33 pracownikow z tytułem naukowym profesora lub
stopniem naukowym doktora habilitowanego, 50 osób
ze stopniem naukowym doktora.

W efekcie prowadzonych prac przygotowawczych
ustanowiono i wdrożono w PIWet-PIB system jakości
adekwatny do zakresu jego działalności. Opracowano
poliĘkę j ako ści, pro gramy j akościowe, procedury sys-
temowe tbadawczę otazlffię dokumenĘ niezbędne do
zarządzania i zapewnienia jakości prowadzonych ba-
dań, Dokum entacja systemu j ako ś ci Instytutu składa się
z kilku poziomów Pierwszy poziom stanowi Księga
Jakości PIWeI-PIB, dokument opisujący system jakości
w całym obszatze działania Instytutu. Księga Jakości
jest podstawowym dokumentem, azawanle w niej usta-
lenia obowiązująw całej jednostce. Jej głównym celem
j e s t pre z en tac j a mo żIiwo ś c i Ins tytutu, j e go or ganizac j a
i sfery działalności, określenie odpowiedzialności kie-
rownictwa, opis struktury sytemu, jego powia.zań we-
wnętrznych i przedstawienie procedur operacyjnych.
Je st dokumentem p okazuj ącym po w tązania ze społu la-
boratoriów ze wszystkimi słuzbami PIWet-PIB współ-
odpowiedzialnymi za jakość prowadzonych badań. Jej
celem j est równie ż wykazanie zgodności wdrozone go
systemu z wy magani ami dokumentów notmatywnych.
Poziom drugi stanowiąKsięgi Jakości Zakładów (zuZ),
dokumenty opisuj ąc e system zap ewnienia j ako ś ci w ko-
morkach organizacyjnych w zakresie, w jakim jest on
charakterysĘczny dla tych komórek. Procedury ogólne
systemu (PO) stanowią poziom ttzeci. Jest to zbtor 20
dokumentow opisuj ących sposoby postępow ania dla
zapewnienia jakości w poszczególnych obszarach dzia-
łania Instytutu. Procedury ogólne jednoznacznie usta-
laj ą o dp owiedzialno ś ć za r ealtzacj ę działah oraz op isu-
jątryb postępowaniaw odniesieniu do temafu objętego
zakresem danej procedury. Kolejny poziom stanowią
procedury badawczę (PB), dokumenty opisujące postę-
powanie metodyczne, metody ba daw cze, tesĘ analiĘcz-
ne itp.; związane sąz KsięgąJakości Zakładu. Rozsze-
rzeniem i uszcze gółowieniem p ozi omów dokumento -
wania są instrukcje, zapisy i formularze. Obowiązek
realizacji ustaleń systemu jakości dotyczy wszystkich
pracowników Instyfutu. System zawlęTa elementy sa-
modoskonalenia;jest nim audit wewnętrzny, w którym
ocenia się skuteczno ść po dej mowanych dztałań kory -
guj ących i prewencyj nych, które usuwaj ą ni ez go dno ś ci
i wprowadz ają zmiany do skonalące.

Duży nacisk zarówno w trakcie budowy systemu, jak
i jegońrzymania, dyrekcja Instytutu Wadztę na szkole-
nia wszystkich grup pracowniczych, dotyczące zarów-
no rozwoju zawodowego, jak i w zakresie zapewnienia
jakości. Obecnie jako instytucja państwowa posiada-
my dobrz e udokumentowaną proc edurę nab oru I zdT zz;
dzania personelem. Wszystkie te zabezpteczetia gwa-
rantuj ą rekrutacj ę naj lep i ej przygotowanych do zatrud-
nienia na danym stanowisku pracowników Nowi pra-
cownicy sązapoznawani z ogolnymi zasadami pracy
w Instytucie, równiez na danym stanowisku, w zakre-
sie spraw administracyjnych, bezpteczeństwa i higieny
pracy oraz systemu jakości.

Adaptacje i remonty pomieszczeń miały na ce|l za-
bezpieczenta hldzi,próbek i wyposazenia. Wprowadzo-
no kontrolowany elektronicznie dostęp do budynku i po-
mieszc zeh lab oratoryj ny ch, autory zacj ę do stępu dl a p er-
sonelu. Wiele uwagi poświecono przyjmowaniu i bez-
pieczeństwu.próbek, Wybudowano nowe miejsce ich
przyj mowan ia, zw ane centralnym punktem pr zry jęc, po -
prawiaj ąc e zar ówno kontro le przyj mowanych prób ek,
jak i bezpieczeństwo pracującego tam personelu, wpro-
wadzono centralnąrejestrację probek do badań, iden-
tyfikację zleceh i skierowań do odpowiednich labora-
toriów i analitykow. Istnieje system śledzenia postępo-
wania z probką wymóg sprawdzania wyników, pro-
wadzęnia kart kontrolnych, a takżę pełna dokumenta-
cja procedur walidacji stosowanych metod badawczych,
procedury napraw i serwisowania wyposażenia. W skład
systemu wchodzą regularne audity, przygotowując się
do oceny zewnętrznej (auditu zewnętrznego), stwier-
dziliśmy konieczność wprowadzenia uleps zęi w róż-
nych operacyjnych praktykach. Jednym z kluczowych
ob s zarów była sp ój no ś ć pomiarow a, któr a doĘ czyła nie
Ęlko standardow analitycznych, ale równiez możliwoś-
ci monitorowania pomiarów, takich jak masa czy tem-
peratura.

W połowie 2003 t. powołano Biuro Pełnomocnika
ds. Jakości Badań (BPJB), komórkę organizacyjną,
niezbędną do wykonywania zadah zwtązanych z za-
pewnieniem jakości w tak duzej instytucji naukowej.
Akfualnie pełnomocnik ds. jakości badań, podlegający
bezpośrednio Dyrektorowi PIWet-PIB odpowiada za
ustanowienie, wdrozenie i stałe utrzymywanie systemu
zarządzaniaj ako ścią. Osoba ta, niezalężnie od innych
obowiązków, sprawuj e nadzór nad funkcjonowaniem
systemu, reprezenfuj e Instytut w kontakta ch zew nętrz-
nych dotyc zagy ch j akości, informuj e o skuteczności
i efektywności systemu, zarządza dokumentami syste-
mu jakości: Księgą Jakości PIWet-PIB, procedurami
systemowymi i związanymi z nimi instrukcjami. Pod
nadzorem Biura PJB znajduje się ponad 1500 doku-
mentów wchodzących w skład systemu zapewnienia ja-
kości badań w Instytucie. Dokumenty te występują
w postaci elektronicznej i papierowej. Strona intrane-
towa Biura PJB zawiera komplet dokumentów oraz for-
mularzy,zktorychwcodziennymwykonywaniuzadah
korzystaj ą pracownicy Instytutu. Dokumenty systemu
jakości zostały objęte kontrolą, opracowano zasady
w pt ow adzania zmian do nadzo rowany ch dokumentów.
Większość prac analitycznych j est wykonywan a przez
laborantów pod nadzorem pracowników naukowych,
specjalistów w danej dztedztnie, ktoruy sprawdzają
wyniki i autory zuj ąsp raw o z dan ia z b adah. Z a s to s ow a-
liśmy równiez wstępnie elektroniczne raportowanie
wyników laboratoryjny ch z zastosowaniem handlowe-
go systemu LIMS (Laboratory Information Management
System) pod nazwą Laboratorium 2000. W tym syste-
mie podpis analityka występuje w formie elektronicz-
nej autory zacj i. Pro gram komputerowy j e st pro duktem
handlowym dostosowanym do potrzeb naszego Insty-
futu, jednakjego pełne wdrozenie powoduje pewne pro-
blemy i wymaga jeszcze wielu prac dostosowawczych.



Pierwszy audyt akredytacyjny przeprowadzony
w PIWet-PIB trwał dwa dni. W skład zespołu wchodził
audytor wiodący z PCA, dwoch ekspertow w analizię
chemicznej i mikrobiologicznej zywności i audytor sta-
żysta, Audytorzy pracowali dzieląc czas pomiędzy roz-
mowy zrożnymi analitykami ,badając zapisy zprac, śle-
dząc kontrolę próbek, o gó lnie e gzaminuj ap p oprawno ść
systemu równiez pod kątem ewenfualnych usprawnień.
Większość przeprowadzany ch wywiadow zakohczono
pod koniec drugiego dnia. W spotkaniu zamykającym
audyt przekazano spostrzezenia i rekomendacje kierow-
nictwu instytufu i laboratoriów wtaz z ośmioma kat1.a-

mi niezgodności. Działaniom korygującym poddano
sprawdzanie j ako ści dostaw materiałów pomocniczych,
zasady udzielania odstępstw od planu auditow, nadzór
nad przenos zęniem danych, sprawdzanie statusu metro-
logicznego wag. dokumentowanie monitorowania tem-
peratury zamrażarek sposobu wyznaczania niepew-
ności pomiaru, prowadzenla zaplsów procedur badaw-
czy ch, uaktualnienia sto s owanych formularzy,

Bariery i trudności, jakie towarzyszyły naszej pracy
nasuwaj ą pewne wnioski. Początkowa inwentaryzacj a

stanu istniejącego wyposazenia, jego ocena pod wzglę-
dem wymagań norm jakościowych stanowi poważny
problem w przygotowaniu akredytacji. Jest to jeden
z naj trudniej szych i najb ar dziej prac o chłonnych etapów
przygotowawczychi w duzym stopniu zależy odzaL<rę-
su akredytacji. Najbardziej kosztownym elementem są
remonty t adaptacje pomieszczeń. Dlatego określenie
ich zakresu powinno być zadantem priorytetowym, Do
większych problemów należały badania biegłości, wy-
magany element sterowania j ako ś c ią i j e g o rczw ia3anie
było jednym z trudniejszych zadan. Podobnie walida-
cja stosowanych metod ana|itycznych długo stanowiła
poważny problem, szczegóInte dla określenia parame-
trów wykonawczych metod serologicznych czy mikro-
biologicznych (3). Najłatwiej problemy zwlązane zwa-
lidacj ą pokonały laboratoria chemiczne zywności.

podsumowanie

Znaczenie cerlyfikatu akredytacji dla instytutu nauko-
wego jest nieocenione. Jest on potwierdzeniem kompe-
tencj i, podstawą d ztałania laboratorium referencyj ne go,
stanowi wiarygodną bazę oceny i podejmowania de-
cy zjt admtni stracyj nych, j est pre ferowanym spo sob em
oceny jednostki ubiegającej się o notyfikacje, efektyw-
nym narzędziem do zaprezentowania swoim potencjal-
nym klientom faktu, że jego mozliwości zostały potwier-
dzone w sposób niezależny. Również poprzez system
porozumień międzynarodowych stanowi rodzaj między-
narodowego lznania.

Sam proces przygotowywania laboratorium do uzys-
kania tego dokumenfujest procesem bardzo zŁożonym
i trudnym, jest to jednak jedyna droga uznania kompe-
tencji w świetle obowiązujapych norm i przepisów.
Wdrożony system ma na celu osiagnięcie i utrzymanie
wysokiego poziomu j akości na wszystkich etapach prac.
Je go wdrozenie w j edno stce b adawc zo -r ozw ojowej skut-
kuje umocnieniem pozycji instytucji takżęw sferze ba-

dań naukowych i stanowi podstawę podejmowanta w aż-
nych decyzji administracyjnych w weterynarii. Jest też
mocnym atutem instytucji naukowej zabezpieczającym
interesy na rynku usług badawczych.

Opracowanie i wdrożenie w PIWet-PIB specyficzne-
go dla naszeljednostki naukowo-badawczej sytemu ja-
ko ś ci, nowo cze sne go narzęd zia zar zalzanta, niezależ-
nie od uwiarygodnienia Instytutu w oczach odbiorców
ushrg b adaw czy ch przynio sło p oprawę or garllzacji pr a-

cy, uściślenie odpowiedzialności konkretnych osób, lep-
szą współpracęposzczególnych sfer działalności i ko-
mórek or ganizacy jnych. Prow adzone' ścisłe dokumen-
towanie działah umozliwia analizę wszelkich zdarzei,
e l i minow an ie działań ni ep o trz eb n y ch b ądż p ow tar z a-
nych w wyniku żle zorganizowanej pracy. Uzyskanie
certyfikatu akredytacji nie kończy procesu, raczej jest
to jego początek. Aby utrzymać ten status, należy stale
kierować uwagę na wiele detali obowtagljących proce-
dur i dokumentacji otaz zastosowaó filozofię stałych
usprawnień.Ptacanie kończy się nigdy, poniewaz stale
powstająprocedury badawcze dla nowych metod i tech-
nik dodawanych do zakresu akredytowanych badań,
zmiany w stosowanej praktyce laboratoryjnej, okreso-
we audyty wewnętrzneizewnętrzne (np. audyty w nad-
zolze),.aby zap ew nić z g o dno ś ć z W magani ami ob owi ą-
ZLLJąaęJ nolmy.

Podsumowując, mozemy powiedzieć, że nasze do-
świadczenie z aW edytacją laboratoriow b adawc zych j e st
pozytywne. Co prawda wymagało to dodatkowej pracy
personelu, szczegóInie od osób odpowiedzialnych za
system jako ści oraz innych przygotowujących i ręwidu-
j ących dokumenty systemu. Wprowadzenie koniecznych
zmlarfw określonym czasie i po umiarkowanych kosz-
tach wymagało rownież znalezięnia odpowiednich lu-
dzl. t zasobow finansowych, Staliśmy się laboratorium
bardziej skoncentrowanym na wykonywanej pracy i na
przepisach, które stawiają nam określone wymagania.
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