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DOBRA PRAKTYKA LABORATORYJNA

Aby uniknąć różnic w systemach wprowadzania chemikali do obrotu, które mogłyby

utrudniać międzynarodowy handel tymi substancjami, Państwa Członkowskie

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zmierzają do

Międzynarodowej harmonizacji metod przeprowadzania badań oraz zasad Dobrej

Praktyki Laboratoryjnej w latach 1979 – 1980 przy współpracy międzynarodowej grupy

ekspertów, opracowują w ramach specjalnego programu kontroli chemikaliów:

„Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL) OECD” wykorzystując wspólne

praktyki i doświadczenia menedżerskie i naukowe z różnych źródeł krajowych i

międzynarodowych. Zasady DPL zostały przyjęte przez Radę OECD w 1981 r. jako

Załącznik do decyzji Rady w sprawie wzajemnej akceptacji danych w ocenie

chemikaliów [C(81) 30 (wersja ostateczna)] w 1995 r. i 1996 r. powołana została

nowa grupa ekspertów w celu dokonania przeglądu i uaktualnienia tych

zasad. 
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AKTY PRAWNE POWIĄZANE Z GLP

 DYREKTYWA 2004/9/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie kontroli i weryfikacji dobrej praktyki

laboratoryjnej (DPL) (wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla

EOG) (zm. Dz. U.UE.L.2009.87.109 art. 1) Dz. U.UE.L.2004.50.28 Dz. U.UE

sp.15-8-65 2009-04-20

 DYREKTYWA 2004/10/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie harmonizacji przepisów ustawowych,

wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania zasad

dobrej praktyki laboratoryjnej i weryfikacji jej stosowania na potrzeby badań

substancji chemicznych (wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla

EOG) (Dz.U.UE.L.2004.50.44 Dz. U.UE-sp.15-8-82 2009-0420) zm.

Dz.U.UE.L.2009.87.109 art. 1)
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AKTY PRAWNE POWIĄZANE Z GLP

 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja

2008 r. ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem

(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń

w zakresie chemikaliów (REACH)  (Tekst mający znaczenie dla

EOG) (Dz. U.UE.L.2008.142.1)

2009-08-27 zm. Dz. U.UE.L.2009.220.1 art. 1 

2010-12-12 zm. Dz. U.UE.L.2010.324.13 art. 1 

2012-07-23 zm. Dz. U.UE.L.2012.193.1 art. 1 

2014-03-22 zm. Dz. U.UE.L.2014.81.1 art. 1 
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AKTY PRAWNE POWIĄZANE Z GLP

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie kryteriów,

które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i

preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów ((Dz. U. Nr 116, poz.

1103) uchylone 25.02.2010 r.) – wprowadziło w Polsce GLP 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki

organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz

kontroli spełnienia tych kryteriów ((Dz. U. 2005 Nr 4, poz. 31) uchylone 25.02.2010 r.)

 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach

chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 Nr 20, poz. 106)
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AKTY PRAWNE POWIĄZANE Z GLP

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie kryteriów,

które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i

preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów ((Dz. U. Nr 116, poz.

1103) uchylone 25.02.2010 r.) – wprowadziło w Polsce GLP 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki

organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz

kontroli spełnienia tych kryteriów ((Dz. U. 2005 Nr 4, poz. 31) uchylone 25.02.2010 r.)

 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach

chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 Nr 20, poz. 106)
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AKTY PRAWNE POWIĄZANE Z GLP

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 r. w

sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki

badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki

Laboratoryjnej (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 723)

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich

Mieszaninach (Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322 ) - akt posiada tekst

jednolity (Opracowano na podstawie: Dz. U. 2011 r. Nr 63,

poz. 322, z 2012 r. poz. 908, z 2015 r. poz. 675, 875.)

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie

Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z

zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 665)
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CELEM ZASAD DPL JEST:

 wspieranie otrzymywania wysokiej jakości wyników i ich
wiarygodności w efekcie przeprowadzonych testów (badań), od
momentu ich planowania aż po właściwe przechowywanie danych
źródłowych i sprawozdań, tak aby możliwe było prześledzenie
toku badań, bądź też całkowite jego odtworzenie;

 porównywalna jakość danych otrzymywanych z testów jako
podstawa dla wzajemnej akceptacji danych w różnych państwach;

 zaufanie do wyników testów przeprowadzonych w innych
państwach (można uniknąć podwójnego testowania,
oszczędzając w ten sposób czas i zasoby);

 zastosowanie tych zasad powinno pomóc uniknąć tworzenia
technicznych barier w handlu i kontynuować ulepszanie ochrony
zdrowia i życia człowieka, jak również środowiska naturalnego.
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Dobra Praktyka Laboratoryjna
GLP (ang. Good Laboratory Practice) 

"...systemem zapewnienia jakości badań, określający zasady
organizacji jednostek badawczych wykonujących niekliniczne
badania z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka
i środowiska, w szczególności badania substancji
i preparatów chemicznych wymagane ustawą, i warunki,
w jakich te badania są planowane, przeprowadzane
i monitorowane, a ich wyniki są zapisywane, przechowywane
i podawane w sprawozdaniu...”
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ZASADY DOBREJ PRAKTYKI LABORATORYJNEJ

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE (DZ. U. 2013 NR 0, POZ. 665)

ZASADY DOBREJ 
PRAKTYKI 

LABORATORYJNEJ

ORGANIZACJA 
JEDNOSTKI 

BADAWCZEJ I JEJ 
PERSONEL

PROGRAM 
ZAPEWNIENIA 

JAKOŚCI

POMIESZCZENIA 
JEDNOSTKI 
BADAWCZEJ

SYSTEMY 
BADAWCZE

MATERIAŁY 
BADANE I 

MATERIAŁY 
ODNIESIENIA

PRZYRZĄDY 
POMIAROWE, 
MATERIAŁY I 
ODCZYNNIKI

PRZECHOWYWANIE 
W POMIESZCZENIACH 
ARCHIWUM ZAPISÓW I 

MATERIAŁÓW

SPRAWOZDANIA Z 
BADAŃ

PRZEPROWADZENIE 
BADAŃ

STANDARDOWE 
PROCEDURY 
OPERACYJNE SYSTEMY 

FIZYKOCHEMICZNE
I BIOLOGICZNE

DOTYCZĄCE MATERIAŁU BADANEGO/MATERIAŁÓW 
ODNIESIENIA/PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH/SYSTEMÓW 

KOMPUTEROWYCH/ MATERIAŁÓW 
POMOCNICZYCH/ODCZYNNIKÓW I ROZTWORÓW
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DOBRA PRAKTYKA LABORATORYJNA OBEJMUJE:

 badania właściwości fizykochemicznych;

 badania właściwości toksykologicznych;

 badania właściwości mutagennych;

 badania toksyczności środowiskowej w odniesieniu do 
organizmów wodnych i lądowych;

 badania zachowania się danej substancji w wodzie; 
glebie i    powietrzu, badania biokumulacji;

 badania pozostałości (substancji aktywnej i 
metabolitów);

 badania wpływu na układy typu mezoksm i ekosystemy 
naturalne;

 analizy chemiczne i badania biochemiczne.
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LABORATORIUM ZAKŁADOWE WG ZASAD GLP MUSI 
POSIADAĆ:

 odpowiednio wyszkolony personel zgodnie z wykonywaną 
funkcją;

 wyposażenie pomiarowo – badawcze regularnie wzorcowane/ 
kalibrowane i sprawdzane;

 standardowe metody analityczne uznane przez odpowiednie 
organizacje międzynarodowe;

 plan częstotliwości pobierania i badania prób, sposób ich 
pobierania; 

 system zapisów i przechowywania wyników badań oraz ich 
weryfikacji, które muszą być dostępne dla kierownictwa i 
czynników (jednostek) kontrolnych;

 personel laboratoryjny niezależny od ludzi kierujących 
produkcją, podległy kierownictwu głównemu.
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PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
(procedury wykonywane przez personel niezależny od przeprowadzanego 

badania, wprowadzone w jednostce badawczej w celu zapewnienia 
zarządzającemu jednostką badawczą zgodności przeprowadzanych badań 

z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej)

 Jednostka badawcza musi posiadać udokumentowany
(w formie pisemnej) program zapewnienia jakości,
gwarantujący, że przeprowadzane badania są zgodne z
zasadami DPL.

 Program zapewnienia jakości musi być prowadzony przez
osobę/osoby wyznaczone przez zarządzającego jednostką
badawczą i bezpośrednio przed nim odpowiedzialne,
posiadające wiedzę w zakresie stosowanych w jednostce
badawczej metod badawczych.

 Osoba/osoby prowadzące program zapewnienia jakości nie
mogą brać udziału w badaniach, których jakość są
zobowiązane monitorować.
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PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Personel programu zapewnienia jakości jest odpowiedzialny w szczególności
za:

1. Posiadanie Standardowych Procedur Operacyjnych (są to udokumentowane
procedury określające sposób przeprowadzania badań, a także
postępowanie nie wyszczególnione dokładnie w planach badania lub
wytycznych do badań) dla następujących rodzajów inspekcji:

 materiału badanego i materiału odniesienia;
 aparatury, materiałów i odczynników;
 zapisania i sporządzenia sprawozdań;
 systemów badawczych.
2. Przechowywanie kopii wszystkich zatwierdzonych planów badań i aktualnie

stosowanych w jednostce badawczej standardowych procedur operacyjnych
oraz znajomość aktualnej wersji planu działania jednostki.

3. Weryfikowanie planu badania pod kątem zgodności z zasadami DPL i
dokumentowanie takiej weryfikacji.

4. Przeprowadzanie inspekcji w celu ustalenia, czy:
 wszystkie badania są przeprowadzane zgodnie z zasadami DPL;
 plany badań i Standardowe Procedury Operacyjne są dostępne dla 

personelu badawczego i są przestrzegane.
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PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI c.d.

5. Przechowywanie zapisów z każdej inspekcji.

6. Sprawdzenie końcowego sprawozdania w celu stwierdzenia, czy stosowane
metody, procedury i obserwacje są właściwie i kompletnie opisane,                    
a sprawozdawane wyniki odpowiadają danym źródłowym uzyskanym                
w badaniach.
7. Niezwłoczne przekazywanie pisemnych raportów z inspekcji zarządzającemu
jednostką badawczą, kierownikowi badania, głównemu wykonawcy lub głównym
wykonawcom oraz zarządzającym miejscem  badania (jeżeli zostali 

ustanowieni).

8. Przygotowanie i podpisanie oświadczenia dołączonego do końcowego
sprawozdania, zawierającego:

 daty i rodzaje dokonanych inspekcji, w tym inspekcji poszczególnych
etapów badania;

 daty przekazania wyników inspekcji zarządzającemu jednostką badawczą;
kierownikowi badań i głównym wykonawcom, jeżeli to właściwe;

 potwierdzenie zgodności końcowego sprawozdania z danymi źródłowymi.
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PROGRAM WENĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ KONRTOLI JAKOŚĆ BADAŃ 

BADANA CECHA
METODA 

BADAWCZA

ELEMENTY WENĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ KONRTOLI JAKOŚCI BADAŃ 

(jeśli nie wskazano inaczej oznacza 1 x w serii)

Próbka ślepa/ 
odczynnikowa 

Kontrola 
wzorcowania/ 

kalibracji

Kontrola 
odzysku 

Próbka 
powtórzona 
(1 analityk)

Próbka 
powtórzona          

(2 analityków)

Badania biegłości/ 
międzylaboratoryjne 

Zabarwienie
ICUMSA GS   

2/3 – 10 (2011) 
+ + - + +                                          

1x rok
+                                          

1x rok

Popiół 
konduktometryczny

ICUMSA GS   
2/3 – 17 (2011)

+ + + + +                                          
1x rok

+                                          
1x rok

Związki redukujące
ICUMSA GS 

2/3/9 – 5 (2011) 
+ + + + +                                          

1x rok

+                                          
1x rok

Substancje 
nierozpuszczalne

ICUMSA GS 
2/3/9 – 19 (2007) 

+ + - + +                                          
1x rok

+                                          
1x rok

Reflaktancja
ICUMSA GS 
2/13 (2011 

- + - + +                                          
1x rok

+                                          
1x rok

Dwutlenek siarki
ICUMSA GS 

2/1/7 – 33 (2011)
+ + + + +                                          

1x rok

+                                          
1x rok
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PROGRAM STEROWANIA JAKOŚCIĄ BADAŃ
FIZYKO-CHEMICZNYCH

Matryca: Cukier biały
Symboli nazwa norm/ procedury badawczej: ICUMSA GS 2/3 – 10 (2011)        
„Oznaczanie zabarwienie roztworu cukru białego – oficjalna” 

Rodzaj metody: spektrofotometryczna Oznaczany parametr: zabarwienie

Lp. Metoda kontroli Częstotliwość/Miejsce zapisu
Materiał kontrolny/ 

Kryterium akceptacji
Uwagi

1. Wzorcowanie wagi 
Raz na dwa lata /Karta wyposażenia 

pomiarowego i badawczego  
-

Formularz PO – XX/F01 -
„Karta wyposażenia 

pomiarowego i badawczego

2.
Analityczna kontrola wagi                     

( dla 10g i 100 g)   
Przy każdej serii pomiarowej (1/dzień 
analityczny)/Karta pracy urządzenia 

Wzorce masy:
10g (9,97g – 10,03g)

100g (99,97g – 100,03g)

Formularz PO – XX/F04 -
„Karta pracy urządzenia”

3.
Sprawdzanie wewnętrzne 

(kompleksowe) wagi

Raz na rok/w przypadku zakupu nowego 
urządzenia bądź też awarii danego 

urządzenia/ Formularz: Wyniki 
kompleksowego sprawdzenia wagi .../ 

Karta wyposażenia pomiarowego i 
badawczego  

Wzorce masy/ 3U 

Formularz – IR 
0XX/F01Wyniki 
kompleksowego 

sprawdzenia wagi ....

4. Wzorcowanie refraktometru 
W przypadku zakupu nowego urządzenia 
bądź też awarii danego urządzenia/ Karta 
wyposażenia pomiarowego i badawczego 

-
Formularz PO – XX/F01 -

„Karta wyposażenia 
pomiarowego i badawczego

5. Analityczna refraktometru   
Przy każdej serii pomiarowej (1/dzień 
analityczny)/Karta pracy urządzenia 

CRM PRG 7.21 Woda Refr INDEX n 
20

D = 1,33292±0,00002   ( data 
ważnści 23.06.2016 r) CRM PRG 7.12 

Woda Refr INDEX n 20
D = 

1,46231±0,00002 (data ważnści 
28.03.2016 r) Woda redestylowana  n 

20
D=1,33300±0,0003
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PROGRAM STEROWANIA JAKOŚCIĄ BADAŃ
FIZYKO-CHEMICZNYCH

Lp. Metoda kontroli Częstotliwość/Miejsce zapisu
Materiał kontrolny/ Kryterium 

akceptacji
Uwagi

6.
Wzorcowanie 

spektrofotometru

W przypadku zakupu nowego 
urządzenia bądź też awarii danego 

urządzenia/ Karta wyposażenia 
pomiarowego i badawczego 

-
Formularz PO – XX/F01 - „Karta 

wyposażenia pomiarowego i 
badawczego

7.
Analityczna kontrola 

spektrofotometru
Przy każdej serii pomiarowej(1/dzień 
analityczny)*/ Karta pracy urządzenia 

Wzorce widmowego współczynnika 
przepuszczenia (przy dł. fali 420 nm) nr:  

1: 0,0830±0,0026 ( 0,0804 – 0,0856)             
2: 0,2104±0,0028 ( 0,0804 – 0,0856)          
3:  0,6735±0,0036 ( 0,0804 – 0,0856)          
4: 1,2243±0,0051 ( 0,0804 – 0,0856)          
5:1,8110±0,0117 ( 0,0804 – 0,0856) 

Formularz PO – XX/F04 - „Karta pracy 
urządzenia”

*Należy użyć minimum  dwóch wzorców

8.
Kontrola próbki 
ślepej

Minimum raz przy każdej serii pomiarowej 
(1/dzień analityczny)/Karta pracy 
urządzenia

Woda redestylowana /Abs=0,000
Formularz PO – XX/F04 - „Karta pracy 

urządzenia”

9. Próbka podwójna Przy każdej próbce badanej/Zeszyt analiz Powtarzalność ≤ 3 IU

10.
Warunki 

środowiskowe

Przed pomiarem (1/dzień analityczny) 
/Zeszyt kontroli warunków 

środowiskowych pokój nr XX i YY

Temperatura powietrza od +15 do 
+25°C Wilgotność względna 

powietrza < 75% 

11.
Badania biegłości/ 

badania 
międzylaboratoryjne

Minimum raz na rok (styczeń 2016) 
/Segregator badania biegłości

Z – score  ≤ 2
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PRZYRZĄDY POMIAROWE,
MATERIAŁY I ODCZYNNIKI

Jednostka badawcza musi zapewnia, że:

 przyrządy pomiarowe, łącznie ze zwalidowanymi systemami komputerami, stosowane do 
otrzymywania, gromadzenia i przeglądania danych oraz sterowania istotnymi parametrami 
środowiska badań, posiadają parametry wystarczające do wykonania badania i są 
rozmieszczone w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem;

 przyrządy pomiarowe stosowane do badań są okresowo sprawdzane, czyszczone, 
konserwowane i wzorcowane, zgodnie ze Standardowymi Procedurami Operacyjnymi i 
czynności te są każdorazowo odnotowane, a wzorcowanie odnoszone jest, jeżeli to możliwe, 
do wzorców państwowych lub międzynarodowych;

 przyrządy pomiarowe i materiały stosowane w badaniach nie wpływają negatywnie na 
systemy badawcze;

 substancje i mieszaniny chemiczne, odczynniki są oznakowane i ich oznakowanie zawiera 
informacje dotyczące ich tożsamości (z podaniem stężenia, gdy to istotne), okresu ważności i 
szczególnych warunków przechowywania; 

 dostępne są informacje dotyczące pochodzenia, daty przygotowania i stabilności 
stosowanych substancji i mieszaniny chemicznych, odczynników, a ich okres ważności 
zostaje przedłużony wyłącznie po dokonaniu oceny na podstawie dokumentów lub 
przeprowadzonej analizy.
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CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU BADANEGO
(jest to materiał lub wyrób będący przedmiotem badania)

I MATERIAŁU ODNIESIENIA 
(jest to każdy dobrze scharakteryzowany materiał, użyty w celach porównawczych)

Jednostka badawcza musi zapewnia, że:

 każdy materiał badany/materiał odniesienia są odpowiednio oznakowane, z zastosowaniem w  
szczególności nazwy, numeru CAS (numer nadany przez Chemical Abstract Service), 
parametrów biologicznych lub odpowiedniego kodu;

 w celu właściwej identyfikacji każdego materiału badanego/materiału odniesienia, w każdym 
badaniu znana jest tożsamość materiału, numer serii, ich skład, czystość oraz stężenie lub 
istnieją inne informacje definiujące każdą serię materiału;

 w przypadku, gdy materiał badany jest dostarczany przez zleceniodawcę, ustanowiony został 
we współpracy ze zleceniodawcą, mechanizm weryfikacji tożsamości materiału badanego 
poddanego badaniu;

 znana jest stabilność materiałów badanych/materiałów odniesienia w stosowanych warunkach 
ich przechowywania i badania;

 określono stopień jednorodności, stężenie i stabilność każdego materiału w danym nośniku, 
jeżeli materiał badany lub materiał odniesienia podawane są z nośnikiem; w przypadku badań 
terenowych informacje te można uzyskać stosując oddzielne badania laboratoryjne;

 w przypadku wszystkich badań, oprócz badań krótkoterminowych, przechowywane są próbki 
każdej partii materiału badanego w celu ich ewentualnej analizy.
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STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE

Jednostka badawcza zapewnia, że:

 posiada Standardowe Procedury Operacyjne, w postaci dokumentu, 
zatwierdzonego przez zarządzającego jednostką badawczą, w celu 
zapewnienia jakości i prawidłowości wykonywanych badań;

 poprawki wnoszone do Standardowych Procedur Operacyjnych są 
udokumentowane i zatwierdzane przez zarządzającego jednostką 
badawczą;

 każda oddzielna jednostka lub oddzielny obszar w ramach jednostki 
badawczej otrzymują niezwłocznie dostępne Standardowe Procedury 
Operacyjne związane z prowadzoną działalnością; uzupełnieniem 
Standardowych Procedur Operacyjnych mogą być metody analityczne, 
podręczniki i opublikowane artykuły oraz poradniki;

 każde odstępstwo od Standardowych Procedur Operacyjnych w 
prowadzonych badaniach jest udokumentowane z powiadomieniem 
kierownika badania lub głównego wykonawcy lub wykonawców, jeżeli 
zostali wyznaczeni. 
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STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE

Standardowe Procedury Operacyjne należy sporządzić w szczególności dla 
wymienionych poniżej rodzajów działalności jednostki badawczej: 

 w odniesieniu do materiału badanego i materiału odniesienia (przychód, 
identyfikacja, oznakowanie, praca z materiałami w trakcie badania, pobieranie 
próbek i przechowywanie);

 w odniesieniu do przyrządów pomiarowych, materiałów pomocniczych i 
odczynników:

o przyrządy pomiarowe (stosowanie, konserwacja, czyszczenie, wzorcowanie),

o systemów komputerowych (walidacja, stosowanie, konserwacja, zabezpieczenie 
systemów, kontrola, tworzenie kopii bezpieczeństwa);

o materiały pomocnicze, odczynniki i roztwory (sporządzanie i oznakowanie);

 w odniesieniu do programu zapewnienia jakości – sposób postępowania osoby lub 
osób prowadzących program zapewnienia jakości podczas planowania, 
przeprowadzania i dokumentowania inspekcji oraz sporządzania sprawozdań 
z inspekcji).
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STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE 

 w odniesieniu do systemów badawczych:

o przygotowanie pomieszczeń do badań i warunki środowiskowe pomieszczeń dla 
danego systemu badawczego;

o procedury odbioru, transportu, właściwego rozmieszczenia, charakterystyki, 
identyfikacji i opieki nad systemem badawczym;

o przygotowanie systemu badawczego, obserwacje i badania przed, podczas i w 
czasie zakończenia badania;

o zbieranie, identyfikacja i postępowanie z próbkami; 

o umiejscowienie systemów badawczych w harmonogramie badania;

 w odniesieniu do programu zapewnienia jakości:

o sposób postępowania personelu programu zapewnienia jakości podczas 
planowania, ustalania, przeprowadzania, dokumentowania i sprawozdawania 
inspekcji. 
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PRZEPROWADZENIE BADANIA

Plan badania
(jest to dokument, wraz z wszelkimi poprawkami, określający cele i planowany przebieg badania):

Jednostka badawcza musi zapewni, że:

 przed rozpoczęciem każdego badania sporządza się w formie pisemnej plan

badania, zweryfikowany pod kątem zgodności z zasadami DPL przez personel

programu zapewnienia jakości i zatwierdzony datowanym podpisem przez

kierownika badania i zarządzającego jednostką badawczą; w przypadku badań

krótkoterminowych dopuszcza się stosowanie ogólnego planu badania z

dołączanym suplementem precyzującym konkretne zadania; 

 wszelkie zmiany w planie badania zatwierdza się datowanym podpisem

kierownika badania i przechowuje wraz z planem badania;

 wszelkie odstępstwa od planu badania są opisane, wyjaśnione i zatwierdzone w

odpowiednim czasie datowanym podpisem przez kierownika badania lub głównego

wykonawcę lub wykonawców i przechowywane wraz z danymi źródłowymi.
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ZAWARTOŚĆ PLANU BADANIA 

Plan badania powinien zawierać m.in.:

 określenie badania, materiału badanego i materiału odniesienia (opisowy tytuł zdanie określające rodzaj i

cel badania określenie tożsamości badanego materiału za pomocą kodu lub nazwy, określenie materiału

odniesienia, który będzie stosowany w badaniu);

 informacje dotyczące zleceniodawcy i jednostki badawczej (nazwę i adres: zleceniodawcy i jednostki badawczej

oraz miejsc badania, nazwisko i adres kierownika badania, nazwisko i adres głównego wykonawcy/wykonawców i

etapy badania podlegające głównemu wykonawcy/wykonawcom, delegowane przez kierownika badania); 

 daty (zatwierdzenia planu badania przez kierownika i zarządzającego jednostką badawczą wraz z ich

podpisami,  proponowane daty rozpoczęcia i zakończenia części eksperymentalnej badania);

 metody badań (odnośniki do metod określonych w przepisach ustaw lub metod obowiązujących w UE lub

wytycznych OECD, dotyczących metod badań substancji chemicznych i ich mieszanin, ewentualnie innych

wytycznych i zaleceń metodycznych, w tym obowiązujących norm; 

 szczegółowe informacje w szczególności chronologiczny opis badania, wszystkie metody badań,

materiały i warunki badania, rodzaj i częstotliwość analiz, dokonywane pomiary, obserwacje i badania

systemów badawczych oraz metody statystyczne, które zostaną zastosowane w badaniu;

 wykaz zapisów dla celów dokumentacyjnych.
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PRZEPROWADZENIE BADANIA

 każde badanie przeprowadzane w jednostce badawczej posiada odrębny numer, kod lub nazwę

identyfikującą to badanie, tym numerem, kodem lub nazwą są oznaczane wszystkie materiały stosowane

w tym badaniu;

 próbki z badań są oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację, w tym odniesienie ich do

badania, z którego pochodzą;

 badanie jest prowadzone zgodnie z planem badania;

 wszystkie dane uzyskane podczas badania są rejestrowane niezwłocznie i z należytą starannością,

dokładnie i czytelnie, podpisane lub parafowane i opatrzone datą przez osobę zbierającą dane;

 każda zmiana w danych źródłowych jest dokonywana w sposób umożliwiający odczytanie

poprzedniego zapisu, ze wskazaniem powodu dokonania zmiany, podpisana i opatrzona datą

przez osobę dokonującą zmiany;

 dane rejestrowane bezpośrednio przez komputer umożliwiają identyfikację czasu ich wprowadzenia

i osobę/osoby odpowiedzialne za ich wprowadzanie; 

 stosowane systemy komputerowe zapewniają pełną kontrolę i przechowywanie procesu przetwarzania

danych, pokazując wszystkie zmiany w stosunku do danych źródłowych w sposób umożliwiający ich pełny

audyt; a także umożliwiają powiązanie wprowadzonych zmian z osobą dokonującą tych

zmian, w szczególności przez stosowanie podpisów elektronicznych opatrzonych datą. 

W przypadku dokonania zmian podaje się powód ich dokonania. 
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ARCHIWIZACJA I PRZECHOWYWANIE ZAPISÓW I MATERIAŁÓW

Jednostka badawcza przechowuje przez okres co najmniej 10 lat następujące
materiały w celu umożliwienia Inspektorowi do Spraw Substancji i Preparatów
Chemicznych ich sprawdzenia:
 plan badania, dane źródłowe, próbki materiału badanego i referencyjnego, próbki

pobrane z systemów badawczych oraz końcowe sprawozdanie z każdego badania;
 raporty wszystkich inspekcji przeprowadzonych przez personel programu

zapewnienia jakości oraz plany działania jednostki;
 zapisy dotyczące kwalifikacji, szkolenia i nabytego doświadczenia przez

pracowników jednostki badawczej i opis rodzaju wykonywanych przez nich prac;
 zapisy i raporty dotyczące konserwacji i wzorcowania wyposażenia pomiarowego;
 dokumentację sprawdzania skomputeryzowanych systemów;
 kopie wszystkich wydań Standardowych Procedur Operacyjnych;
 dane dotyczące monitorowania środowiska wykonywania badań.

W przypadku konieczności usunięcia próbek materiału badanego i referencyjnego lub
próbek pobranych z systemów badawczych przed upływem 10 lat, należy podać i
udokumentować przyczynę wcześniejszego ich usunięcia; w szczególności próbki
takie można usunąć, jeżeli ich stan nie pozwala na ich ocenę.
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ARCHIWIZACJA I PRZECHOWYWANIE ZAPISÓW I MATERIAŁÓW

 materiały przechowywane w archiwach powinny być skatalogowane 
w celu ich łatwego magazynowania i dostępu do tych materiałów;

 dostęp do archiwum mają wyłącznie osoby upoważnione przez 
zarządzającego jednostką badawczą; 

 przychód i rozchód materiałów w archiwum powinien być 
rejestrowany.

W przypadku, gdy jednostka badawcza lub jednostka w której znajdują

się archiwa ulegną likwidacji i nie mają prawnych sukcesorów, archiwa

zostaną przekazane do archiwów zleceniodawcy lub zleceniodawców.
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PRZYKŁADY PRAKTYCZNEGO

ZASTOSOWANIA

DOBRYCH PRAKTYK LABORATORYJNYCH
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PERSONEL

W laboratorium powinno być:

zatrudniona odpowiednia 
liczba osób, o odpowiednich 
kwalifikacjach;

posiadająca określony zakres 
obowiązków i upoważnień do 
wykonywania badań, a także 
innych czynności z nimi 
związanymi;

nowi pracownicy w trakcie 
szkolenia powinni pracować 
pod nadzorem.
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WARUNKI LOKALOWE I ŚRODOWISKOWE

W laboratorium powinny być:

 zapewnione odpowiednie warunki lokalowe i 
środowiskowe;

 nie wpływające ujemnie na jakość wyników 
analizy, które należy monitorować  – tam gdzie to 
konieczne;

 dostęp do pomieszczeń powinien być 
ograniczony i nadzorowany (Księga Gości: termin 
i cel wizyty);

 należy zapewnić środki do utrzymania w 
pomieszczeniach laboratoryjnych należytą 
czystość.
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POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ

Procedurę pobierania próbek oraz plan 
pobierania próbek.

Proces obierania próbek powinien uwzględniać 
czynniki, które należy nadzorować i sprawdzać 
aby zapewnić miarodajność wyników badań.

Wszelkie odstępstwa powinny być zapisane i 
nadzorowane.

Osoby, które pobierają próbki do badań powinny 
być w tym zakresie przeszkolone i posiadać 
stosowne upoważnienia w tym zakresie. 
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POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ

Zapisy z poboru prób powinny zawierać m.in.: 

zastosowaną procedurę poboru danej 
próbki;

identyfikację próbobiorcy;

warunki środowiskowe (jeżeli mają 
znaczenie i mogą mieć wpływ na wyniki 
badań);

identyfikację miejsca poboru próbek 
kierowanych do badań.
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POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ

 pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych 
powinno być przeprowadzane wyłącznie przez 
przeszkolony personel, z użyciem wyjałowionego 
sprzętu i zachowaniem sterylności;

 należy monitorować i zapisywać warunki 
środowiskowe w trakcie pobierania , np.: 
zanieczyszczenia powietrza i temperaturę w 
miejscu pobierania próbek,należy zapisywać 
godzinę poboru danej próbki; 

 transport próbek do laboratorium i ich 
przechowywanie do czasu badania powinno 
odbywać się w warunkach gwarantujących 
zachowaniem właściwości próbek.
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WAGI

 Jednostka badawcza (laboratorium) powinna być wyposażona w wagi   
o wymaganym zakresie  udźwigu dla odważania różnych 
produktów/substancji  o określonej niepewności pomiaru.

 Posiadać instrukcje obsługi danej wagi (instrukcja producenta, bądź też 
stworzyć własną).

 Posiadać instrukcję okresowego, kompleksowego sprawdzenia wagi 
(kryteria dopuszczenia wagi do użytku, informacja kto może wykonać 
kompleksowe sprawdzenie danej wagi, odpowiedzenie upoważnienia 
do wykonywanych czynności w tym zakresie, proces postępowania w 
czasie awarii urządzenia).  

 Harmonogram wzorcować i kompleksowych sprawdzeń danej wagi.
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PEHAMETRY

 Posiadać instrukcje obsługi danego pH – metru  (instrukcja 
producenta bądź też stworzyć własną).

 Posiadać instrukcję sprawdzenia pH – metru (kryteria dopuszczenia 
pH - metru do użytku, informacja kto może wykonać 
sprawdzenie/kalibracji danego urządzenia , odpowiedzenie 
upoważnienia do wykonywanych czynności w tym zakresie, proces 
postępowania w czasie awarii urządzenia).

 Harmonogram wzorcować i sprawdzeń danego pH – metru w zakresie 
roboczym danej  metody badawczej.

 Pehametry należy sprawdzać przynajmniej raz dziennie przed 
użyciem zgodnie z posiadaną w danym laboratorium instrukcją, z 
zastosowaniem minimum dwóch standardowych roztworów 
buforowych.

 Jeśli sprawdzenie danego pH – metru daje wyniki poza granicami 
dopuszczalnego błędu, powinno wykonać się wzorcowanie 
wewnętrzne (zgodnie z instrukcją producenta) czyli kalibrację.
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SUSZARKI/CIEPLARKI
 Posiadać instrukcje obsługi danego urządzenia  (instrukcja producenta 

bądź też stworzyć własną).

 Posiadać instrukcję kompleksowego sprawdzenia (rozkład 
temperatury) danej suszarki/cieplarki (kryteria dopuszczenia do użytku, 
informacja kto może wykonać sprawdzenie danego urządzenia, 
odpowiedzenie upoważnienia do wykonywanych czynności w tym 
zakresie, proces postępowania w czasie awarii urządzenia ).

 Harmonogram wzorcować i sprawdzeń danej suszarki/cieplarki w 
zakresie roboczym danej  metody badawczej.

 Temperaturę w suszarce/cieplarce powinno się sprawdzać 
przynajmniej raz w ciągu dnia pracy. W tym celu w urządzeniach tych 
powinny być wbudowane/umieszczone termometry robocze lub 
rejestratory temperatury .
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LODÓWKI I ZAMRAŻARKI

 Posiadać instrukcje obsługi danego urządzenia  (instrukcja 
producenta bądź też stworzyć własną).

 Posiadać instrukcję kompleksowego sprawdzenia (rozkład 
temperatury) danej lodówki/zamrażarki (kryteria dopuszczenia do 
użytku, informacja kto może wykonać sprawdzenie danego 
urządzenia , odpowiedzenie upoważnienia do wykonywanych 
czynności w tym zakresie, proces postępowania w czasie awarii 
urządzenia).

 Harmonogram sprawdzeń kompleksowych/konserwacji ( odmrażanie i 
mycie) danej lodówki/zamrażarki w zakresie temperatur roboczych.

 Temperaturę każdej komory należy codziennie termometrem lub 
rejestratorem temperatury monitorować.
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URZĄDZENIA MONITORUJĄCE 
TEMPERATURĘ

 Posiadać instrukcję okresowego, kompleksowego sprawdzenia 
termometrów (kryteria dopuszczenia do użytku, informacja kto może 
wykonać kompleksowe sprawdzenie danego termometru, odpowiedzenie 
upoważnienia do wykonywanych czynności w tym zakresie). 

 Harmonogram wzorcować i kompleksowych sprawdzeń  danego 
termometru bądź urządzenia do monitorowania temperatury.

 Termometry odniesienia (referencyjne) i inne urządzenia monitorujące 
temperaturę powinny być wzorcowane względem krajowych lub 
międzynarodowych wzorców oraz certyfikowane.

 Zaleca się, aby niepewność pomiarowa przyrządów monitorujących 
temperaturę było czterokrotnie niższa niż zakres dopuszczalnego 
maksymalnego błędu.

 Termometry robocze powinny być okresowo sprawdzane względem do 
termometru odniesienia (referencyjnego). 
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SPRZĘT DO POMIARU OBJĘTOŚCI

Posiadać instrukcję okresowego, sprawdzenia 
sprzętu do pomiaru objętości (kryteria 
dopuszczenia do użytku, informacja kto może 
wykonać kompleksowe sprawdzenie danego szkła 
miarowego, odpowiedzenie upoważnienia do 
wykonywanych czynności w tym zakresie, sprzęt o 
zmiennej objętości należy sprawdzać przy kilku 
różnych objętościach). 

Harmonogram kompleksowych sprawdzeń  
sprzętu do pomiaru objętości.

Szkło miarowe powinno być sprawdzone przed 
rozpoczęciem użytkowania.
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