
 

 

Sprawozdanie z działalności Sekcji Żywności i Zdrowia Klubu 
POLLAB 

za rok 2014 

 

 

1. Skład Kolegium Sekcji/Komisji Klubu POLLAB 

Skład Kolegium Sekcji Żywności i Zdrowia: Waldemar Korol – przewodniczący, Ewa Brykalska 
– zastępca, Anna Nurek – sekretarz, Halina Such – członek, Robert Gąsior – członek.  

2. Spotkania Sekcji/Komisji Klubu POLLAB  
W roku 2014 zaplanowano dwa spotkania szkoleniowe członków Sekcji Żywności i Zdrowia  z 
sześcioma wykładami. W związku z akceptacją przez Zarząd Klubu Pollab propozycji wykładu 
zgłoszonego przez Sekcję Żywności i Zdrowia na XX Sympozjum Klubu Pollab, wykład 
dotyczący  statystycznego podejścia do szacowania niepewności pobierania i przygotowania 
próbki do badań był prezentowany podczas I i II tury Sympozjum.   

Drugie z planowanych spotkań miało miejsce w dniu 25 listopada 2014 r. w siedzibie Klubu 
Pollab na ul. Kłobudzkiej 23A w Warszawie. Podczas tego spotkania prezentowano wykłady 
nt: badań mikrobiologicznych w obszarze regulowanym przepisami prawa; walidacji / 
potwierdzenia metod do stosowania w obszarze badań mikrobiologicznych; wymagań SZJ  w 
praktyce - dokumentacja i personel oraz kierownictwo i środowisko pracy; przebiegu 
Warsztatów EURACHEM: Lizbona 2014 i Berlin 2014. W spotkaniu uczestniczyło ponad 35 
osób. Prezentowane wykłady i inne materiały zostały udostępnione uczestnikom spotkania. 
Ponadto członkowie Sekcji i Kolegium uczestniczyli w Walnym Zebraniu Klubu POLLAB 
zorganizowanym w marcu 2014 r.  

3. Badania biegłości / porównania międzylaboratoryjne  

W roku 2014 nie planowano organizacji porównań międzylaboratoryjnych ani badań 
biegłości. 

4. Wyjazdy zagraniczne  

Sekcja  ZiZ Klubu POLLAB nie planowała wyjazdu zagranicznego w roku 2014.  

5. Planowane działania Sekcji/Komisji Klubu POLLAB na kolejny rok  

Na rok 2015 Sekcja ZiZ Klubu POLLAB zaplanowała dwa spotkania członków. Terminy 
spotkań: marzec-kwiecień 2015 r. i październik-listopad 2015 r. Planuje się wygłoszenie 
około sześciu wykładów na tych spotkaniach o następującej tematyce: wymagania dla 
laboratoriów badawczych w obszarze regulowanym w świetle dokumentu DAB-07; sposób 
szacowania niepewności pobierania próbek materiałów sypkich; przygotowanie próbki do 
badań w laboratorium w świetle normy ISO 6498:2012; metody alternatywne a zarządzanie 



wynikami pomiarów mikrobiologicznych.  Planowane jest uczestnictwo w XXI spotkaniu 
Eurachem, którego koszty mogą być pokryte z innych źródeł. W przypadku obecności na 
spotkaniu Eurachem przedstawiciela Sekcji Żywność i Zdrowie, stosowna merytoryczna 
informacja zostanie przedstawiona członkom Sekcji. Wzorem roku ubiegłego, Kolegium 
Sekcji Żywności i Zdrowia wyraża zainteresowanie prezentacją wykładów o tematyce 
interesującej (nie tylko) członków Sekcji ZiZ podczas Sympozjum POLLAB w roku 2015. 

5. Inne  
Członkowie zarządu Sekcji ZiZ uczestniczyli czynnie w ustalaniu programu XX Sympozjum 
POLLAB w roku 2014 r. W programie XX Sympozjum została uwzględniona propozycja  
wykładu omówiona w poz. 2 – spotkania Sekcji. Ponadto członkowie zarządu Sekcji ZiZ 
uczestniczyli w ocenie dokumentów Eurachem/Eurolab, sukcesywnie przekazywanych przez 
Sekretariat Klubu Pollab. 

 

 

                          Waldemar Korol 

Przewodniczący/Sekretarz Sekcji/Komisji  

 

 

 


