
                                                                                       

Regulamin Sekcji/Komisji                                                         Wydanie 1 z dnia 12.05.2013 r.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Regulamin Sekcji/Komisji zatwierdzony przez Zarząd Klubu POLLAB  uchwałą nr 4/4/VI/2013 w dniu 12 maja.2013 r.  
 

1/2 

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB 

 

Załącznik 2 
 

 
Sprawozdanie z działalności Sekcji Przemysłu Tekstylnego  

i Skórzanego Klubu POLLAB  
za rok 2019 

 
1. Skład Kolegium Sekcji Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Klubu 

POLLAB 
 
Przewodniczący: Joanna Pietrzak - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,    
                                                          Laboratorium UOKiK w Łodzi 
Wiceprzewodnicząca: Beata Witkowska – Instytut Włókiennictwa w Łodzi 
Sekretarz: Katarzyna Janiak - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,    
                                                      Laboratorium UOKiK w Łodzi 
 

2. Spotkania Sekcji Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Klubu POLLAB 
 
W dniu 12.12.2019r. Kolegium Sekcji zorganizowało spotkanie członków Sekcji 
PTiS Klubu POLLAB. W spotkaniu wzięło udział 26 osób.  
 
Głównym punktem spotkania był wykład nt.:  
1. „Zmiany w systemie zarządzania laboratorium w aspekcie wymagań 
normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02”, wykładowca: Pan Andrzej Brzyski. 
 
Temat obejmujący zmian w normie PN-EN ISO/IEC 17025 wzbudził ogromne 
zainteresowanie uczestników spotkania, szczególnie istotne były przekazane 
informacje dla laboratoriów, które jeszcze nie wprowadziły nowych wymagań. 
Wykład pozwolił na zdobycie oraz poszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji 
w omawianych obszarach, szczególnie istotnych dla laboratoriów 
akredytowanych.  

Celem spotkania było również podsumowanie działalności Sekcji w 2019r., 
szczególnie w zakresie realizacji zaplanowanych PT/ILC, oraz planów na 2020r. 
zarówno w zakresie porównań jak również organizacji spotkań, w tym 
proponowanej tematyki. Dodatkowo, laboratoria maja możliwość podczas 
spotkań przedstawiać problemy, z którymi się stykają w swojej działalności. 
Jednym z takich tematów była kwestia interpretacji zapisów normy PN-EN ISO 
4674-1:2017-02 "Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami 
sztucznymi. Wyznaczanie odporności na rozdzieranie. Część  metody 
rozdzierania ze stałą prędkością" w zakresie podawania wyników. Laboratoria 
stosujące ten dokument zwróciły uwagę na zapisy, które mogą wprowadzać  
w błąd. Przedyskutowany został temat i wypracowane zostały wspólne ustalenia  
i podejście w tym zakresie. 
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3. Badania biegłości / porównania międzylaboratoryjne 
 
Na 2019r. Sekcja Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego zaplanowała 
przeprowadzenie 4 porównań międzylaboratoryjnych, które zostały  
zrealizowane. Zakres planowanych badań oraz ich realizację przedstawia 
poniższa tabela:  

 

LP 

TEMAT  
BADANIA BIEGŁOŚCI/  

PORÓWNANIA 
MIĘDZYLABORATORYJNEGO  

STAN REALIZACJI 

1 
Masa na jednostkę powierzchni wg  
PN-EN 12127:2000 

ZREALIZOWANE  

2 
Maksymalna siła i wydłużenie 
względne- metoda paska wg  
PN-EN 13934-1:2002 

ZREALIZOWANE 

3 
Identyfikacja splotu tkaniny wg  
PN-P-01701:1952  

ZREALIZOWANE 

4 
Wodoszczelność wg  
PN-EN ISO 811:2018-07  

ZREALIZOWANE 

 
4. Wyjazdy zagraniczne 

 
Nie realizowano. 
 

5. Planowane działania Sekcji Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Klubu 
POLLAB na kolejny rok 
 
Sekcja Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego Klubu POLLAB w 2020r. planuje 
kontynuację działalności w zakresie przeprowadzania PT/ILC w obszarze 
wyrobów włókienniczych, zabawek, pokryć podłogowych oraz innych  
w odniesieniu do metod badawczych, zgłaszanych przez Członków Sekcji, 
zgodnie z potrzebami laboratoriów. Kolegium Sekcji planuje również organizację 
spotkań szkoleniowych Członków Sekcji obejmujących tematykę zarówno 
merytoryczną z zakresu przeprowadzanych badań, jak również z zakresu 
systemu zarządzania (tematyka w zależności od potrzeb) oraz, jeśli będzie taka 
potrzeba, z obszaru szkoleń miękkich. Szczegółowe informacje dotyczące 
organizacji spotkań oraz tematy PT/ILC zostały ujęte w Planie działalności Sekcji 
PTiS na 2020r., stanowiącym załącznik do Sprawozdania. 

                                                                                      
                                                                                      Przewodnicząca Sekcji 

31.12.2019r. Joanna Pietrzak 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Procedury KPLB nr 2 – Plan działalności na 2020 r. 


