Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Auditorów
Klubu POLLAB za rok 2019
1. Skład Kolegium Komisji Klubu POLLAB
L.p. Imię i nazwisko
1. Roman Witkowski

Funkcja
przewodniczący

2. Renata Pawlak

wiceprzewodnicząca

3. Magdalena Gałachowska

sekretarz

4. Małgorzata Bebejewska

członek

5. Joanna Pietrzak

członek

6. Katarzyna Rajczakowska

członek

W okresie sprawozdawczym skład Kolegium Komisji nie uległ zmianie. Obecna
kadencja Kolegium kończy się w listopadzie 2020 r.
Liczba rzeczywista członków Komisji z opłaconą składką członkowską w 2019
roku wynosi 80, stan na dn. 13.12.2019 r.
2. Spotkania Komisji Klubu POLLAB
Plan działalności Komisji na 2019 r. został zrealizowany. Szkolenie przygotowano
i zorganizowano w dn. 24.10.2019 r.
Tematem przewodnim spotkania było:
„Audit wewnętrzny skutecznym narzędziem w ocenie systemu zarządzania
funkcjonującego wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02”.
W ramach spotkania wygłoszono trzy referaty na temat:
➢ Elementy systemu zarządzania laboratorium ważne z punktu widzenia
auditora wewnętrznego. Wnioski z auditów wewnętrznych (prelegent Pani
Joanna Tabara);
➢ Skuteczny audit wewnętrzny systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC
17025:2018-02 (prelegent Pani Katarzyna Szymańska);
➢ Problemy laboratoriów UE w stosowaniu do nowych wymagań. Stałe
fundamenty systemu zarządzania laboratorium (prelegent Pan Andrzej
Brzyski).
Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Poruszono problem
zarówno przygotowania i wykonania skutecznego auditu wewnętrznego
jak i pierwszych doświadczeń auditorów w zakresie oceny systemów zarządzania
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funkcjonujących w oparciu o nowe wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:201802. Zaprezentowano głosy płynące ze spotkań EUROLAB-u w zakresie interpretacji
wymagań nowej normy w akredytowanych laboratoriach UE.
Materiały po spotkaniu zostały udostępnione na stronie internetowej www.pollab.pl,
w strefie po zalogowaniu się.
Kolegium Komisji zbierając opinie uczestników podjęło decyzję, że lokalizacja
spotkania w 2020 r. pozostanie w tym samym miejscu – Centrum Nauk Biologiczno
– Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101.
3. Badania biegłości / porównania międzylaboratoryjne
Nie dotyczy.

4. Wyjazdy zagraniczne
Członkowie Komisji nie uczestniczyli w wyjazdach zagranicznych.
5. Planowane działania Sekcji/Komisji Klubu POLLAB na kolejny rok
Komisja planuje zorganizowanie jednego spotkania z terminem do 30 października
2020 r.
Szczegóły zawarto w załączniku „PLAN DZIAŁAŁNOŚCI NA ROK 2020 KOMISJI ds.
AUDITORÓW”.
6. Inne
Nie zgłoszono
Przewodniczący Komisji
dn. 28.12.2019 r. Roman Witkowski
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