UNI CEI EN ISO/IEC 17025
Znaczenie badań akredytowanych i akredytacji
Laboratorium Performance Lab jest akredytowane przez ACCREDIA pod numerem 1762L w zakresie badań
wymienionych na oficjalnej liście dostępnej w Laboratorium lub w ACCREDIA. Badania akredytowane, z
którymi
można
się
zapoznać
na
stronach
internetowych:
www.accredia.it
lub
https://www.icaspa.com/it/it/performance-labb lub www.performancelab.tech są odpowiednio
odróżniane od pozostałych, nieakredytowanych, zarówno w Ofercie, jak i w Raporcie z badań oraz na Liście
Badań i Metod dostępnej w Laboratorium.
Akredytacja i wynikająca z jej udzielenia umowa z ACCREDIA oznaczają, że organ ten zaakceptował i
nadzoruje „... wymagania techniczne i organizacyjne Laboratorium w taki sposób, aby zagwarantowane były
wzorce metrologiczne, niezawodność i dostępność stosowanych procedur, korzystanie z odpowiednich
przyrządów, kompetencje personelu, bezstronność personelu wyznaczonego do przeprowadzenia badań
oraz opinia wydana przez Laboratorium, zgodnie z postanowieniami normy UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
i zaleceniami ACCREDIA” (źródło: www.accredia.it).
Wydanie przez laboratorium Raportu z badań z logo ACCREDIA (jeśli obejmuje badania akredytowane)
absolutnie nie oznacza zatwierdzenia ani certyfikacji produktu przesłanego do analizy.
ACCREDIA (Włoska Jednostka Akredytująca) jest jedynym organem krajowym, który prowadzi działalność
akredytacyjną uznaną przez państwo w dniu 22 grudnia 2009 r., powstałą z połączenia SINAL i SINCERT jako
Organizacja non-profit.
ACCREDIA jest, na terenie Włoch, organem weryfikującym techniczne i organizacyjne kompetencje
laboratoriów w zakresie przeprowadzania badań i/lub kalibracji. Kompetencje te są okresowo
weryfikowane poprzez próbkowanie kontrolne akredytowanych testów i systemu zarządzania jakością.
Akredytacja ACCREDIA odnosi się do badań, dla których Laboratorium wnioskowało o akredytację, nie
obejmuje zatem innych działań, takich jak doradztwo i/lub wyrażanie opinii lub ocen na podstawie wyników
badań.
Laboratorium jest upoważnione do używania logo jednostki akredytującej (ACCREDIA) w przypadkach i w
sposób określony przez samą jednostkę. W szczególności, logo zostanie umieszczone na Raportach z badań
tylko wtedy, gdy obejmują one co najmniej jedno akredytowane badanie”. Informuje się klienta, że logo lub
odwołanie do akredytacji nie może być użyte w dokumentacji dotyczącej produktu ani umieszczane na
produkcie, natomiast dozwolone jest załączenie pełnej kopii Raportu z badań.
Laboratorium ma obowiązek poinformować swoich klientów o tych ograniczeniach i monitorować ich
przestrzeganie.
Wreszcie, logo lub jakiekolwiek odwołanie do akredytacji nie może być stosowane w sposób powodujący
wrażenie, że jednostka akredytująca przyjmuje odpowiedzialność za wynik badań lub jakiekolwiek opinie i
interpretacje, które mogą z nich wynikać oraz że zostało wydane zatwierdzenie próbki testowej lub
produktu.
Zarząd pozostaje do dyspozycji w zakresie udzielenia wszelkich dalszych informacji na temat znaczenia
badania akredytowanego przez akredytację ACCREDIA i związanych z tym wymogów.
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