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klubu zaprezentowali cykl re-
feratów;
– w roku 2012 rozpoczęto 
22 porównania międzylabora-
toryjne;
– powołano Komisję ds. Me-
trologii.
Sprawozdanie finansowe za 
rok 2012 oraz plany na rok 
2013 przedstawiła Katarzyna-
Rajczakowska, działalność 
Komisji Rewizyjnej omówiła 
 Elżbieta Marciniak, a działalność 
sekcji przedstawili:  Andrzej 
Hanz oraz Roman  Witkowski. 
Walne Zgromadzenie przy-
jęło zmianę w regulaminie 
polegającą na zniesieniu ka-
dencyjności przewodniczą-
cych sekcji oraz podkreśliło 
konieczność ciągłego uczest-
nictwa członków klubu Pollab 
w  szkoleniach odbywających 
się w sekcjach i spotkaniach 
plenarnych.

mr

nia techniczne normy 17025 
w praktyce laboratoryjnej”;
– Pollab wziął czynny udział 
w targach EuroLab 2012 - 
poza stoiskiem członkowie 

– w roku 2012 zarząd od-
był 7  posiedzeń i podjął 39 
uchwał;
– zarząd zorganizował dwie 
tury sympozjum „Wymaga-

Zgromadzenie odbyło się 
6  marca w Warszawie. W spo-
tkaniu uczestniczyli zaproszeni 
goście: dyrektor PCA - Euge-
niusz W. Roguski, PKN - Tomasz 
Schweitzer, PCBC - Wojciech 
Henrykowski, Polskie Forum 
ISO 9000 - Henryk Dębski.
Najważniejszym punktem 
spotkania było przedstawie-
nie, przez prezes Krystynę 
Krzyśko, sprawozdania z rocz-
nej działalności klubu. Wśród 
zawartych w wystąpieniu in-
formacji znalazły się m.in.: 
– w okresie sprawozdawczym 
klub powiększył się o 24 nowe 
jednostki, 2 jednostki przywró-
ciły przynależność po kilku la-
tach nieobecności, 1 organiza-
cja zwiększyła liczbę jednostek 
z jednego do pięciu. Zrezygno-
wało z członkostwa 16 organi-
zacji. Klub Polskich Laborato-
riów Badawczych liczy obecnie 
489 członków;

XXIV Walne Zgromadzenie  
członków klubu POLLAB

Jednym z zaproszonych gości był dyrektor PCA  Eugeniusz 
W. Roguski, przy stole prezydialnym prezes Pollabu 
 Krystyna Krzyśko i wiceprezes Andrzej Brzyski
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Jubileuszowe, XV Międzynaro-
dowe Targi Analityki i Technik 
Pomiarowych EuroLab (War-
szawa, 10-12 kwietnia 2013) 
oraz – odbywające się w  tym 
samym czasie i w tym samym 
miejscu – II Targi  CrimeLab, 
były wyjątkowe zarówno dla 
organizatorów, jak i dla Pol-
skiego Centrum Akredytacji. 
Urszula Potęga, prezes Za-
rządu Spółki MT Targi Polska 
mogła podkreślić w swoim 
wystąpieniu podczas uroczy-
stego otwarcia targów, że – 
jak co roku – EuroLab cieszy 
się ogromnym zainteresowa-
niem wystawców, nawet spo-
za Europy. 
W podziękowaniu za wielo-
letnią współpracę i okazane 
wsparcie, U. Potęga wręczy-
ła Grand Prix prof. dr. hab. 
 Michałowi Kleiberowi, pre-
zesowi Polskiej Akademii Nauk 
oraz prof. dr hab. Ewie  Bulskiej, 
dyrektor Centrum Nauk Biolo-
giczno-Chemicznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Podzię-
kowała również wystawcom, 
którzy od piętnastu lat współ-
tworzą targi EuroLab oraz 
wyraziła swoją wdzięczność 
instytucjom, które od począt-
ku je wspierają: Ministerstwu 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Polskiej Akademii Nauk, Wy-
działowi Chemii Uniwersytetu 
Warszawskiego, Polskiemu Ko-
mitetowi Normalizacyjnemu, 
Głównemu Urzędowi Miar, Cen-
trum Badań Ekologicznych Pol-
skiej Akademii Nauk, Polskiemu 
Centrum Akredytacji, Państwo-
wemu Instytutowi Geologicz-
nemu – Państwowemu Instytu-
towi Badawczemu.

Specjalny list z podziękowa-
niami dla PCA odebrała z rąk 
prezes MT Targi, Małgorzata 
Olczak-Wąsik, kierownik Wy-
działu Współpracy Międzyna-
rodowej i Wydawnictw. 
Podobnie jak w latach ubie-
głych, zarówno stoisko firmo-
we, w którym przez wszystkie 
dni targów dyżurowali eksper-
ci Polskiego Centrum Akredy-
tacji, jak i zorganizowane prze 
PCA seminarium pod tytułem 
„Jakość w kryzysie” – cieszyły 
się bardzo  dużym zaintereso-
waniem. 
„Mądrość ludowa podpowiada 
przezornym Polakom, że bied-
nego nie stać na kupowanie 
kiepskich produktów i usług 
wątpliwej jakości” – tymi sło-
wami zakończył wywiad dla 
Polskiej Agencji Prasowej dy-
rektor PCA, dr inż. Eugeniusz 
W. Roguski. Przekonywał, że 
właśnie podczas kryzysu eko-
nomicznego należy inwesto-
wać w jakość, aby utrzymać  
zaufanie klientów i nie znik-
nąć z rynku.
Wywiad został zamieszczo-
ny na portalu PAP 19 marca 
br., a  zasadność postawionej 
w  nim tezy znalazła potwier-
dzenie w pierwszym dniu 
targów. Największa sala wy-
kładowa przygotowana przez 
organizatorów targów nie po-
mieściła wszystkich chętnych 
do udziału w seminarium PCA. 
Blisko 250 miejsc siedzących 
było zajęte już na pół godzi-
ny przed jego rozpoczęciem. 
Mniej przezorni, stojąc lub sie-
dząc na parkiecie, wysłuchali 
czterech wykładów przygo-
towanych przez zespół eks-

pertów PCA, którym kierował 
Tadeusz Matras, kierownik 
Działu Akredytacji Laborato-
riów Badawczych. 
W wykładzie wprowadza-
jącym, T. Matras rozwinął 
główny temat seminarium, 
podkreślając, że odpowied-
nia – wymagana jakość wy-
konywanych przez labora-
toria badań/wzorcowań 
– podstawowy cel jakościowy 
działalności laboratoriów na 
rynku towarów i usług, nie 
może paść ofiarą kryzysu. 
Czas kryzysu, to czas dążenia 
do minimalizacji ryzyka zwią-
zanego z funkcjonowaniem 
laboratorium na rynku – po-
strzeganego jako możliwość 
wystąpienia przypadku „usłu-
gi bezwartościowej”. Omówił 
następnie znaczenie jakości 
wyników działań laborato-
rium dla utrzymania pozycji 
na rynku w dobie kryzysu, 
gdy klientów i dostawców nie 
stać na nabywanie i świadcze-
nie usług bezwartościowych. 
Zwrócił uwagę na te elemen-
ty systemu zarządzania, które 
przesądzają o wartości usługi 

laboratorium i które noszą 
w sobie tym samym ryzyko 
usługi przynoszącej zagroże-
nie – zarówno dla klienta, jak 
i samego laboratorium. 
Kolejne wykłady rozwijały te-
mat główny, wskazując szcze-
gółowe ryzyka w systemie 
zarządzania w laboratorium, 
związane z jego funkcjono-
waniem na rynku towarów 
i usług.
Beata Czechowicz omó-
wiła kwestię minimalizacji 
ryzyka w kontaktach z klien-
tem, w  kontekście przeglądu 
ofert i  umów (wybór metod 
i  uzgodnienie parametrów 
zlecenia), rozpatrywania skarg 
oraz pozyskiwanych informa-
cji zwrotnych od klientów.
Doskonalenie systemu zarzą-
dzania, jako gwarancji utrzy-
mania jakości usług i ugrun-
towania pozycji laboratorium 
na rynku – to temat trzeciego 
wykładu, wygłoszonego przez 
Hannę Tugi. Podając szereg 
przykładów ze swojej prakty-
ki, omówiła działania korygu-
jące i zapobiegawcze, służące  
poprawie jakości elementów 

PCA na targach EuroLab 2013 
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systemu zarządzania. Przed-
stawiając różnicę pomiędzy 
odstępstwami oraz badaniami 
niezgodnymi z wymaganiami, 
wyjaśniła jak stosować te na-
rzędzia do doskonalenia funk-
cjonowania laboratorium. 
Omówiła ocenę skuteczności 
systemu zarządzania w aspek-
cie możliwości doskonalenia 
strategii systemu i  oceny ry-
zyka funkcjonowania labora-
torium na rynku usług badaw-
czych i wzorcowań.
Ostatnią prelegentką była 
 Katarzyna Szymańska . 
Przedstawiła kwestię mia-
rodajności wyników badań/
wzorcowań, jako podstawo-
wą charakterystykę wyso-
kiej wartości świadczonych 
przez laboratorium usług 
oraz ryzyka związane z mia-
rodajnością. Wystąpienie 
swoje ilustrowała szeregiem 

przykładów zaczerpniętych 
z  praktyki auditowej. Zwró-
ciła uwagę słuchaczy na za-
gadnienia związane z wdro-
żeniem do stosowania metod 
badań/wzorcowań znor-
malizowanych i własnych la-
boratorium oraz na problem 
niepewności uzyskanych 
wyników, a także na sposób 
przedstawiania wyników ba-
dań/wzorcowań i informacji 
wymaganych do ich zastoso-
wania i interpretacji.
Każde wystąpienie nagradza-
no oklaskami, a po zakończe-
niu ostatniego wykładu część 
słuchaczy seminarium długo 
rozmawiała z prelegentami, 
prosząc o dodatkowe infor-
macje.

Slajdy ze wszystkich prezenta-
cji są dostępne na stronie in-
ternetowej (www.pca.gov.pl). 

Największa sala konferencyjna przygotowana przez or-
ganizatorów targów nie pomieściła wszystkich chętnych. 
W pierwszym rzędzie pracownicy PCA

www.pca.gov.pl


