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Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) – jako
jednostka nadzorująca m.in. pracę laboratoriów

wzorcujących
i badawczych, opublikowała „Politykę dotycząca
zachowania spójności pomiarowej”.

W dokumencie tym określono wymagania i
zalecenia odnoszące się bezpośrednio do
laboratoriów oraz:

 jednostek inspekcyjnych

 jednostek certyfikujących wyroby oraz systemy
zarządzania, które powinny wymagać od
swoich klientów przestrzegania
przedstawionych w Polityce zasad.



Spójność pomiarowa

Spójność pomiarowa – powiązanie z wzorcami

pomiarowymi,

właściwość wyniku pomiaru, przy której wynik

może być związany z odniesieniem poprzez

udokumentowany, nieprzerwalny łańcuch

wzorcowań, z których każde wnosi swój udział

do niepewności pomiaru.

PKN-ISO/IEC Guide 99: Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne terminy z nimi związane

(VIM)



Niepewność pomiaru

Niepewność pomiaru – parametr związany

z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut

wartości, które można w uzasadniony sposób

przypisać wielkości mierzonej.

Niepewność pomiaru – ilościowa miara

niedokładności pomiaru, której

odzwierciedlenie stanowi rozrzut wyników.



Spójność pomiarowa

Wzorcowanie, kalibracja – działanie, które

w określonych warunkach, w pierwszym kroku

ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi

przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości

wraz z ich niepewnościami pomiaru, a

odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich

niepewnościami, a w drugim kroku wykorzystuje

tę informację do ustalenia zależności

pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na

podstawie wskazania.
PKN-ISO/IEC Guide 99: Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne terminy z nimi związane

(VIM)



Spójność pomiarowa
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Cechy spójności pomiarowej

Spójność pomiarową charakteryzuje się poprzez 
sześć podstawowych cech:

 nieprzerwany łańcuch porównań

 niepewność pomiaru

 dokumentacja

 kompetencje personelu

 odniesienie do jednostek miary SI

 odstęp czasu między wzorcowaniami

Podstawowym źródłem zapewnienia spójności 
pomiarowej jest wyposażenie pomiarowe.



Nieprzerwany łańcuch 

porównań

Międzynarodowy wzorzec masy 1 kg Francja

Narodowy wzorzec masy 1kg Polska

Kopie wzorców masy Laboratoria 

wzorcujące

Pomiar masy - kontrola wag



Spójność pomiarowa

Wyposażenie pomiarowe (np. wzorce 

pomiarowe, przyrządy pomiarowe, układy 

pomiarowe) stosowane do wzorcowań/kalibracji, 

badań i pomiarów, mające wpływ na niepewność 

pomiaru, powinno być wzorcowane przez krajowe 

instytucje metrologiczne NMI lub Instytuty 

Desygnowane DI będące depozytariuszami 

wzorców państwowych albo przez akredytowane 

laboratoria 

wzorcujące. 



Spójność pomiarowa

Potwierdzenie spójności pomiarowej uzyskujemy
poprzez:

 wzorcowanie wyposażenia pomiarowego przez
kompetentne organizacje,

 potwierdzeniem przeprowadzonego wzorcowania jest
świadectwo wzorcowania,

 PCA nie akceptuje świadectw legalizacji jako
potwierdzenie spójności pomiarowej,

 świadectwa wzorcowania wydawane przez
akredytowane laboratoria wzorcujące są dowodem
zachowania spójności pomiarowej pod warunkiem, że
zawierają symbol akredytacji, a wzorcowane
przyrządy i parametry zawarte są w zakresie
akredytacji.



Źródła zapewnienia spójności 

pomiarowej

Urządzenia pomiarowe mające wpływ na

niepewność pomiaru związaną z wynikami tych

działań, powinny być wzorcowane przez Krajowe

Instytucje Metrologiczne, albo akredytowane

laboratoria wzorcujące.

W przypadku braku możliwości realizacji

wzorcowania

w wyżej wymienionych instytucjach, dopuszcza się

wykorzystanie innych wzorcowań, przy czym

jednostka zlecająca wzorcowanie powinna

dysponować dowodami zasadności wyboru sposobu

zachowania spójności pomiarowej.



Spójność pomiarowa –

wzorcowania wewnętrzne

 kompetencje personelu wykonującego

wzorcowania wewnętrzne muszą być

udokumentowane; należy przechowywać

dokumentację szkoleń oraz dowody kompetencji

w postaci np. wyników egzaminu lub wyników z

auditu w zakresie wykonywania wzorcowań;

 powiązanie wyników wzorcowań z

międzynarodowymi lub państwowymi wzorcami

pomiarowymi NMI/DI albo

z wzorcami pomiarowymi odniesienia NMI/DI

powinno być udokumentowane;



 procedury szacowania niepewności pomiaru powinny
być zgodne z dokumentem EA-4/02;

 wzorce pomiarowe odniesienia powinny być
wzorcowane

w odpowiednio ustalonych odstępach czasu w celu
zapewnienia ich rzetelności; polityka i procedury

ustalania
i zmiany tych odstępów powinny być oparte o
wieloletnią obserwację wzorców pomiarowych
odniesienia;



Świadectwo wzorcowania



Świadectwo wzorcowania



Świadectwo wzorcowania



Świadectwo legalizacji
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