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PROGRAM 

 
XXX WALNE ZGROMADZENIE 

CZŁONKÓW KLUBU POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB 
 

6 marca 2019 r. 

Rozpoczęcie: godz. 10:30 - I termin, godz. 10:45 - II termin 

 

1) Otwarcie XXX Walnego Zgromadzenia.  
2) Wyznaczenie protokolanta i wybór przewodniczącego obrad. 
3) Przyjęcie porządku obrad. 
4) Wystąpienie zaproszonych gości. 
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
6) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  
7) Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 r. 
8) Przedstawienie realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2018 r. 
9) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 
10) Dyskusja. 
11) Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu, Sekcji i Komisji 

oraz realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2018 r. 
12) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Klubu POLLAB. 
13) Przedstawienie planu rzeczowo-finansowego na 2019 r. oraz podjęcie stosownej 

uchwały.  
14) Wolne głosy i wnioski. 
15) Przyjęcie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej. 
16) Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków. 
17) Zakończenie XXX Walnego Zgromadzenia Klubu POLLAB. 
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1. Władze Klubu POLLAB 
 

1.1 Zarząd Klubu POLLAB 

 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Kontakt 

1 
Andrzej 
Brzyski 

Prezes 
 

tel. 22 76 14 640, 609 494 521 
a.brzyski@wp.pl 

2 Ewa Bulska Wiceprezes 
tel. 22 552 65 22 / 552 65 24 

ebulska@chem.uw.edu.pl  

3 
Krystyna 
Krzyśko 

Wiceprezes ds. 
Finansowych 

 
tel. 607 219 307 

k_krzysko@wp.pl 
 

4 
Danuta  

Grzelka-Gajek 
Sekretarz 

 
tel. 261 851 434 

d.gajek@pollab.pl 
 

5 Ryszard Malesa Członek Zarządu 
tel. 261 845 554  

r.malesa@ron.mil.pl 

6 Marek Misztal Członek Zarządu 
tel. 601 729 022 

mmisztal@energopomiar.com.pl 

7 Anna Nurek Członek Zarządu 
tel. 22 606 38 59 

anna.nurek@ibprs.pl 

8 Grzegorz Rosłonek Członek Zarządu 
tel. 22 691 87 36, 22 691 87 18 

grzegorz.roslonek@pgnig.pl 

9 Roman Witkowski Członek Zarządu 
tel. 502  441 446 

roman.witkowski@ien.com.pl 

10 
Katarzyna 

Rajczakowska 

Członek Zarządu 
Przedstawiciel 

Stowarzyszenia Klub 
POLLAB  

tel. 76 746 99 17 
k.raj@cbj.kghm.pl 

 

 

 
 

mailto:d.gajek@pollab.pl
mailto:roman.witkowski@ien.com.pl
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1.2 Komisja Rewizyjna Klubu POLLAB  

 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Kontakt 

1 Elżbieta Marciniak Przewodnicząca 
tel. 22 60 124 85 

elzbieta.marciniak@policja.gov.pl 

2 Joanna Pietrzak Wiceprzewodnicząca 
tel. 42 633 31 79 

joanna.pietrzak@uokik.gov.pl 

3 Marzanna Książek Sekretarz 
tel. 12 26 18 111 

marzena@iod.krakow.pl 

mailto:elzbieta.marciniak@policja.gov.pl
mailto:marzena@iod.krakow.pl
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2. Sekcje Klubu POLLAB  
 

L.p. Sekcja Przewodniczący Tel. e-mail 

1 
POLLAB –CHEM / 
EURACHEM-PL 

Andrzej Brzyski tel. 22 76 14 640 a.brzyski@wp.pl 

2 Ochrony Środowiska Krzysztof Wołowiec  
tel. 41 365 10 00  

 
krzysztof.wolowiec@pgkielce. 

pl 

3 Żywności i Zdrowia Waldemar Korol tel. 81 743 63 49 korol@clpp.lublin.pl 

4 PETROL-GAZ Ewa Rostek tel: 22 438 53 25 ewa.rostek@its.waw.pl 

5 
Badań 

Materiałowych 
Tomasz 

Wacławczyk 
kom. 795 596 890 tomaszwaclawczyk@o2.pl 

6 

Przemysłu 
Tekstylnego  
i Skórzanego 

Joanna Pietrzak 
tel. 42 633 3179, 

        633 85 61 
joanna.pietrzak@uokik.gov.pl 

7 
Laboratoriów 
Wzorcujących 

Mariusz Borkowski tel. 32 789 01 08 mborkowski@introl.pl 

8 
Laboratoriów 
Budowlanych 

Agnieszka Kalarus tel. 695 581 440 a.kalarus@ferrocarbo.pl 

9 

Elektryczno – 
Mechaniczna i 

Środków Transportu 
Henryk Dębski tel. 33 813 04 63 henryk.debski@bosmal.com.pl 

 

3. Komisje problemowe Klubu POLLAB 
 

1 
Komisja 

ds. Auditorów 
Roman Witkowski  tel. 502 441 446 roman.witkowski@ien.com.pl 

2 
Komisja 

ds. Metrologii 
Andrzej Hantz tel. 22 581 90 04 a.hantz@pollab.pl 

 

mailto:roman.witkowski@ien.com.pl
mailto:a.hantz@pollab.pl
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4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu POLLAB za 

rok 2018 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu POLLAB za 2018 r. obejmuje trzeci 
rok pracy Zarządu Klubu POLLAB VII kadencji (2016-2020). 

W 2018 r. Zarząd realizował zadania statutowe oraz prowadził działania wynikające z 

aktualnych potrzeb i zobowiązań wobec członków Klubu. Każde z podejmowanych 
zadań było realizowane po analizie możliwości finansowych i organizacyjnych Klubu. 
Wiele z nowych przedsięwzięć przyniosło dodatkowy dochód, co pozwoliło na 
podejmowanie kolejnych aktywności. Członkowie Klubu mogli wybierać spośród coraz 
szerszej oferty szkoleń. 

Zarząd Klubu przywiązywał szczególną wagę do gospodarowania zasobami 
finansowymi Klubu, a dzięki dyscyplinie finansowej możliwe było prowadzenie 
różnorodnej aktywności, w tym: organizacja sympozjów, prowadzenie badań biegłości   
i porównań międzylaboratoryjnych (PT/ILC), organizacja spotkań sekcji i komisji 
problemowych, prowadzenie szkoleń dla członków Klubu w bardzo atrakcyjnych 
cenach. Dodatkowo przeprowadzono bezpłatne szkolenie dla koordynatorów badań 
biegłości uwzględniające wymagania przy organizacji porównań dla niewielkich ilości 
uczestników. Zarząd Klubu prowadził aktywne działania pozwalające na utrzymanie i 
wzmacnianie krajowej i międzynarodowej roli Klubu POLLAB. Do najważniejszych 
zadań w tym zakresie można zaliczyć udział w targach, konferencjach, działalność na 
forum międzynarodowym poprzez aktywne uczestnictwo w organizacjach 
międzynarodowych z liczącym się głosem przedstawicieli Klubu. Efektem tych 
aktywności jest możliwość pozyskiwania najnowszych dokumentów, które są 
udostępniane na stronie internetowej oraz w sekretariacie Klubu (w oryginalnej wersji 
językowej). W miarę potrzeb i możliwości wybrane dokumenty są tłumaczone na język 
polski i rozpowszechniane wśród członków Klubu.  

Członkowie Klubu POLLAB, repezentujący jednocześnie swoje organizacje, są 
zapraszani do udziału w różnego rodzaju radach i grupach, np. Radzie ds. Akredytacji 
PCA, Radzie Metrologii GUM, Komitecie Technicznym PKN, zespołach roboczych 
GUM. Dzięki opisanej wyżej aktywności możliwy jest dostęp członków Klubu POLLAB 
do najnowszej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Dostęp do najnowszych 
opracowań i dokumentów jest szczególnie istotny w dostosowywaniu funkcjonowania 
naszych laboratoriów do szybko zmieniających się i często zaskakujących wymagań 
prawnych i normatywnych. Ważne jest to, że podejmując trud pracy społecznej, udaje 
nam się wypełniać deklarowane zobowiązania.  

W okresie sprawozdawczym, członkowie Zarządu Klubu podjęli 36 uchwał podczas 
sześciu stacjonarnych posiedzeń oraz 35 uchwał wykorzystując media elektroniczne. 
Ustalone zobowiązania wykonywano w zgodzie z zapisami regulaminu i procedur 
Klubu, a także zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.  

W 2018 roku, w wyniku współpracy międzynarodowej rozpoczęto tłumaczenie 
przewodników Cook-Book opracowanych przez EUROLAB oraz przewodników  
Guide 33 i Guide 80. Tłumaczenia będą dostępne dla członków w 2019 roku.  
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Do najważniejszych zadań zrealizowanych przez Klub POLLAB w 2018 roku można 
zaliczyć:  

- organizację wiosennego (maj 2018) i jesiennego (wrzesień 2018) sympozjum 

Klubu POLLAB, nt. „Analiza danych w laboratorium”; 

- udział Klubu POLLAB w 20 Międzynarodowych Targach Analityki i Technik 

Pomiarowych EuroLab (14-16 marca 2018), w tym organizacja stoiska oraz 

organizacja cyklu wykładów "Problemy laboratoriów", które Klub POLLAB 

organizował we współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym;  

- aktywne i doceniane uczestnictwo naszych przedstawicieli w pracach 

międzynarodowych stowarzyszeń EUROLAB i EURACHEM;   

- zorganizowanie przez sekcje i komisje problemowe cyklu planowanych spotkań 

branżowych oraz prowadzenie PT/ILC; 

- współpraca z wieloma organizacjami mającymi wpływ na codzienność 

laboratoryjną członków Klubu, między innymi: PCA, GUM, PKN; 

- udział w targach, konferencjach, kongresach, spotkaniach organizowanych przez 

inne organizacje oraz organy państwa;  

- szkolenia dla koordynatorów w zakresie szacowania pomiarów przy niewielkiej 

liczbie uczestników; 

- zorganizowanie różnorodnej oferty szkoleniowej i przeprowadzenie  

32 szkoleń dla członków Klubu POLLAB;  

- opracowanie i wdrożenie polityki „RODO” do działalności Klubu POLLAB; 

- udział w tłumaczeniu i uzgadnianiu normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; 

- zorganizowanie XXIX walnego zgromadzenia Klubu POLLAB w dniu 28 lutego 

2018 roku. 

Działalność Klubu POLLAB jest współfinasowana ze składek członkowskich. Dzięki 
dodatkowej aktywności Zarządu, ustalona kilka lat temu składka w wysokości 900,00 zł 
pozostaje nadal na stałym poziomie. Jej terminowe opłacanie przez członków jest 
niezmiernie istotne, gdyż umożliwia stosunkowo bezpieczne funkcjonowanie Klubu. 
Znaczna większość członków Klubu  (82,1% w 2018 roku) reguluje składki terminowo, 
czyli do 31 marca danego roku. Niektóre instytucje uregulowały składki członkowskie po 
tym terminie, a dzięki przesłanemu przypomnieniu o zaległościach z płatnością składek 
do poszczególnych firm, ostatecznie tylko nieliczni członkowie nie opłacili składek. W 
każdym roku przyjmowani są nowi członkowie, a jednocześnie co roku kilka podmiotów 
rezygnuje z członkostwa w Klubie. Stosunek liczby nowo przyjmowanych podmiotów do 
tych, które rezygnują z członkowska od kilku lat pozostaje na podobnym poziomie. W 
2018 roku przyjęto do Klubu 16 nowych organizacji, natomiast z członkostwa 
zrezygnowało 9 organizacji (głównie z przyczyn finansowych bądź zmian 
organizacyjnych). Wśród organizacji wstępujących do Klubu są również te, które 
ponownie złożyły deklarację członkowską. Klub POLLAB jest jedną z największych i 
liczących się tego typu organizacji w Europie. Na koniec roku 2018 r. (stan na 
31.12.2018 r.) Klub POLLAB zrzeszał 497 członków rzeczywistych.  

Działalność Klubu POLLAB rozszerza się w kolejnych latach, a członkowie Zarządu 

oraz pracownicy sekretariatu realizują coraz więcej zadań. Szczególnie duża liczba 
szkoleń spowodowała znaczne zwiększenie liczby zadań związanych  
z ich obsługą.  

Niezmiernie ważną częścią działalności regulaminowych Klubu POLLAB są te 

realizowane przez sekcje i komisje problemowe. W strukturze organizacyjnej Klubu 
działa dziewięć sekcji i dwie komisje. 
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Sekcje grupują członków Klubu zainteresowanych daną tematyką branżową, co 
umożliwia wymianę doświadczeń oraz integrację środowisk branżowych. Wysoki 
poziom merytoryczny spotkań, praktyczne podejście do omawianych zagadnień oraz 
możliwość rozstrzygania wszelkich wątpliwości, od normatywnych począwszy poprzez 
prawne czy wreszcie czysto techniczne, to niewątpliwie atuty prężnie działających 
sekcji. Ponadto inicjowane porównania międzylaboratoryjne to doskonały sposób 
potwierdzania kompetencji laboratoriów. Na rok 2018 sekcje zaplanowały 55 PT/ILC. 
Rozpoczęto 15 nowych porównań PT/ILC, z czego: 8 zakończono w 2018 r., 7 będzie 
kontynuowanych w 2019 r. W 2018 r. zrealizowano również 5 kontynuacji badań PT/ILC 
z 2017 r. Szczegółowy opis wykonania planów zawierają sprawozdania poszczególnych 
sekcji. Ze sprawozdaniami można się zapoznać na stronie internetowej Klubu, 
w zakładce Sekcje i Komisje.  

Sprawdzonym forum dyskusyjnym są komisje problemowe, których działalność 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród członków Klubu POLLAB. W trakcie 
spotkań organizowanych przez komisje problemowe poruszane są istotne dla 
laboratoriów zagadnienia zarówno w obszarze metrologii jak i w procesie potwierdzania 
spełniania wymagań prawnych i normatywnych. Frekwencja na spotkaniach zarówno 
Komisji ds. Auditorów jak i Komisji ds. Metrologii znacząco przekracza liczbę 
zadeklarowanych członków tych komisji. Każde spotkanie w ramach poszczególnych 
komisji to niemałe wydarzenie organizacyjne wspomagane przez sekretariat Klubu.  

Z wykładami na spotkaniach sekcji i komisji problemowych występowali cenieni 

w środowisku prelegenci. Materiały z tych spotkań są udostępniane na stronie 
internetowej Klubu w strefie z dostępem tylko dla członków Klubu (po zalogowaniu).  

Organizacja sympozjum to stały punkt w kalendarzu planowanych wydarzeń Klubu 
POLLAB. Proponowana tematyka, znakomici wykładowcy, ciekawe miejsca, w których 
odbywają się sympozja, warunki lokalowe, interesująca oprawa, to powody licznego 
uczestnictwa członków Klubu w tych spotkaniach. Dlatego też w każdym roku 
sympozjum realizowane jest w dwóch turach. Ubiegłorocznym tematem sympozjum 
było: „Analiza danych w laboratorium” odbyło się ono w maju  w Kołobrzegu oraz we 
wrześniu  w Wiśle – łącznie uczestniczyło w nim 429 osób. 

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić funkcjonowanie organizacji bez kontaktów 

z zagranicą. Współpraca międzynarodowa to konieczność, bo wiele decyzji 
normatywnych, systemowych zapada na poziomie europejskim i międzynarodowym. 
Dlatego tak ważny jest udział naszych przedstawicieli w opracowywaniu, uzgadnianiu i 
uchwalaniu dokumentów istotnych dla wielu obszarów funkcjonowania laboratoriów. 
Klub POLLAB już od wielu lat jest członkiem organizacji międzynarodowych - 
EUROLAB1 i EURACHEM2. Pozycja Klubu POLLAB w tych gremiach została doceniona 
poprzez wybór naszego przedstawiciela, tj. prof. Ewy Bulskiej, do zarządów obydwu 
organizacji. Nasi delegaci (prof. Ewa Bulska, p. Andrzej Brzyski) uczestniczą w pracach 
komitetów tematycznych i grup roboczych obydwu organizacji (np. TCQA3, MU&T4, 
PT5). Kluczowe dla laboratoriów dokumenty normatywne, przewodniki, opracowania są 
tłumaczone i udostępniane w biuletynach  informacyjnych. Sprawozdania i materiały ze 
spotkań są dostępne na stronie internetowej w zakładce „Współpraca międzynarodowa” 
(po zalogowaniu).  
                                                
1 EUROLAB (www.eurolab.org) – Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Laboratoriów Pomiarowych, Badawczych i  Analitycznych.  
2 EURACHEM (www.eurachem.org – międzynarodowe stowarzyszenie europejskich laboratoriów chemicznych. 
3 Komitet Jakości EUROLAB. 
4 MU&T (Measurement Uncertainty and Traceability) – grupa robocza EURACHEM dotycząca niepewności pomiaru i spójności pomiarowej. 
5 PT (Proficiency Testing) – grupa  robocza EURACHEM dotycząca badań biegłości. 

http://www.eurolab.org/
http://www.eurachem.org/
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Zarząd aktywnie promuje działalność członków Klubu poprzez udział w wielu 
przedsięwzięciach integrujących środowiska badawcze, wytwórcze, opiniujące, 
legislacyjne. Jednym z ważniejszych wydarzeń w 2018 r. był czynny udział Klubu 
POLLAB w XX  Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 
w Warszawie. Klub wystąpił w roli partnera merytorycznego. Przedstawiciele Klubu we 
współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym poprowadzili panel dyskusyjny, 
którego tematem wiodącym były szeroko rozumiane „Problemy laboratoriów”. O wadze 
omawianych zagadnień świadczy bardzo liczna obecność zwiedzających na naszych 
wykładach.  

Tegoroczny panel dyskusyjny jest poświęcony dalszej wymianie doświadczeń 

związanych z tematem „Problemy laboratoriów”. Podczas wykładów poruszane będą 
tematy związane z doświadczeniem laboratoriów przy wdrażaniu wymagań nowego 
wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa 
w targach i panelu dyskusyjnym w dniu 14 marca bieżącego roku. 

W 2018 r. Klub POLLAB kontynuował organizację szkoleń, konkurencyjnych cenowo, 
dedykowanych przede wszystkim członkom Klubu. Osoby zainteresowane spoza Klubu 
mogły również skorzystać z oferty szkoleniowej. Informacje o kalendarzu szkoleń 
podawane są na stronie internetowej Klubu. Uznani w środowisku wykładowcy są 
gwarantem merytorycznej jakości szkoleń zarówno teoretycznych jak i praktycznych, o 
czym świadczy duże zainteresowanie i frekwencja na szkoleniach. Klub proponuje 
szerokie spektrum zagadnień omawianych na szkoleniach, często w połączeniu 
z warsztatami.  

W 2018 roku Klub POLLAB zorganizował 32 szkolenia, w tym 21 szkoleń otwartych 

(z czego 19 szkoleń odbyło się w Warszawie, a 2 w Tarnobrzegu) i 11 szkoleń 
zamkniętych.  

W związku z oczekiwaniami członków Klubu dotyczącymi organizacji szkoleń poza 
Warszawą, Klub POLLAB kontynuował organizację takich szkoleń w roku 2018 i 
zamierza kontynuować również w 2019 roku, w miarę możliwości. W zależności od 
potrzeb Klub POLLAB organizuje szkolenia dedykowane (zamknięte) dla konkretnych 
organizacji.  

Szkolenia podlegają ocenie przez uczestników, którzy dokonują oceny szkolenia 
zarówno pod względem merytorycznym jak i pod względem organizacyjnym. 
Dotychczasowe oceny są bardzo dobre. Dla powodzenia organizacji szkoleń ogromne 
znaczenie ma zaangażowanie pracowników sekretariatu Klubu jak i kompetencje 
wykładowców. Zysk wypracowany w szkoleniach wzmacnia konto Klubu, zapewnia 
większe bezpieczeństwo finansowe i pozwala na bardziej aktywne działanie Klubu. Plan 
szkoleń na pierwsze półrocze 2019 roku jest dostępny na naszej stronie internetowej. 
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach. 

Klub POLLAB zrzesza różnego rodzaju organizacje, dla których funkcjonowanie 

w warunkach zmieniających się wymagań prawnych powoduje wiele problemów. Biorąc 
pod uwagę to, że nie we wszystkich kwestiach możemy sami rozstrzygać wątpliwości, 
ważna jest współpraca z innymi organizacjami działającymi w obszarze jakości.  Klub 
POLLAB podejmuje współpracę z organizacjami, które pomagają naszym członkom 
wyjaśniać powstające wątpliwości. Od wielu lat utrzymujemy stałe kontakty i 
współpracujemy na mocy podpisanego porozumienia z Polskim Centrum Akredytacji 
oraz Głównym Urzędem Miar. Owocna współpraca kontynuowana jest  m.in. z Polskim 
Komitetem Normalizacyjnym, Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Gdańską, 
Polskim Centrum Badań i Certyfikacji. Wszystkim wyżej wymienionym podmiotom, a 
szczególnie ich kierownictwu dziękujemy za wsparcie merytoryczne i czynny udział w 
naszych sympozjach, konferencjach i spotkaniach sekcji/komisji.  
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Utrzymujemy przyjazne relacje z Klubem POLSKIE FORUM ISO 9000, z którym 
łączy nas historia działalności społecznej na rzecz jakości. Wzajemnie promujemy 
swoją działalność. 

Znaczne zasługi w promocji działalności naszego Klubu mają redaktorzy czasopism, 

którzy od wielu lat promują i wspierają nasze aktywności. Kierujemy szczególne 
podziękowania do: Pana Marcina Rewerendy – redaktora naczelnego czasopisma „LAB 
– Laboratoria, Aparatura, Badania”, Pana Piotra Bieńkowskiego – redaktora naczelnego 
wydawnictwa „Analityka” oraz Pana Rajmunda Michalskiego – redaktora naczelnego i 
Pani Pauliny Prencel – redaktor zarządzającej czasopismem „Laboratorium – Przegląd 
Ogólnopolski”.  

Klub POLLAB jest organizacją integrującą laboratoria działające w różnych 
obszarach gospodarki, w swojej działalności staramy się konsolidować środowisko. 
Klub organizuje swoim członkom przestrzeń do dzielenia się swoim doświadczeniem 
i wątpliwościami. Klub stara się wywierać wpływ na kształt wielu wprowadzanych w 
życie laboratoryjne dokumentów systemowych i prawnych. Celem Zarządu Klubu było 
i jest nadal:  
- wspieranie zasad dobrej praktyki profesjonalnej poprzez propagowanie najbardziej 

aktualnej wiedzy pozyskiwanej bezpośrednio u źródeł, jakim są europejskie 

i krajowe organizacje odpowiedzialne za tworzenie dokumentów odniesienia; 

- aktywny udział w kształtowaniu opinii środowisk decyzyjnych w zakresie tworzenia 

i uchwalania ważnych dla laboratoriów dokumentów normatywnych i legislacyjnych; 

- rozpoznawanie oraz promowanie obszarów aktywności inicjowanych i oczekiwanych 

przez członków Klubu; 

- kontynuowanie działalności szkoleniowej zarówno dla doświadczonej kadry, jak 

również dla nowych pokoleń pracowników laboratoriów;  

- kontynuacja współpracy z organizacjami wspierającymi i promującymi nasze 

aktywności;  

- szeroka wymiana doświadczeń w zakresie współpracy międzynarodowej; 

- ustalanie tematyki i harmonogramu spotkań i szkoleń zgodnie z potrzebami  

wyrażanymi przez członków Klubu. 

Wysiłek członków Zarządu włożony w organizację wielu przedsięwzięć nagradzany 
jest akceptacją i dużym zainteresowaniem członków Klubu oraz ich licznym udziałem 
w tych przedsięwzięciach. To mobilizuje do jeszcze większego angażowania się we 
wszelkie zamierzenia służące integrowaniu środowiska laboratoryjnego.  

Trzeci rok pracy Zarządu VII kadencji był bardzo dynamiczny i wymagający, był to 

również czas na dalsze wdrażanie się w pracę na rzecz Klubu dla nowych członków 
Zarządu. Mamy poczucie satysfakcji, że Klub pozostaje w dobrej kondycji. Jest to 
zasługa wielu osób, których wysiłek i poświęcony czas prywatny przyniosły wymierne 
korzyści. To również rok zmian w sekretariacie Klubu, do pracy przyjęto dwie nowe 
osoby na miejsce dotychczasowych pracowników, co wymaga większego 
zaangażowania zarządu w bieżącą działalność sekretariatu.  
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Przede wszystkim serdecznie dziękujemy:  

• Członkom Klubu za okazane zaufanie i dużą frekwencję na naszych sympozjach, 

spotkaniach, targach oraz cierpliwość w momentach przedłużającego się 

procedowania i podejmowania decyzji; 

• Zarządowi, który realizował swoje obowiązki sumiennie i z dużym zaangażowaniem; 

• Komisji Rewizyjnej za obiektywność i profesjonalizm w ocenie naszych działań;  

• Sekcjom za zaangażowanie w realizację potrzeb branżowych członków Klubu; 

• Komisjom za wyjaśnianie wątpliwości rodzących się podczas codziennej 

rzeczywistości systemowej i technicznej laboratoriów; 

• Wykładowcom i prelegentom, których uznany autorytet przyciąga tak wielu 

uczestników na nasze spotkania; 

• Przedstawicielom wszystkich wcześniej wymienionych organizacji, które z nami 

chętnie i owocnie współpracują;  

• Mediom za szeroką promocję działalności Klubu POLLAB;  

• Wystawcom za obecność na naszych sympozjach;  

• Wszystkim pozostałym za czas poświęcony Klubowi. 

Wielkie podziękowania chciałbym przekazać pracownikom sekretariatu za sumienne 
wykonywanie obowiązków, mimo coraz większej liczby wyzwań związanych z 
organizacją coraz większej liczby szkoleń.  
 

W imieniu Zarządu Klubu POLLAB 

 
    

 
 
       Andrzej Brzyski 

                                                                                   Prezes Klubu POLLAB 
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5. Rozliczenie Planu rzeczowo-finansowego Klubu POLLAB za 
rok 2018 

 
Rozliczenie Planu rzeczowo-finansowego zatwierdzone przez Zarząd Klubu POLLAB w dniu 29.01.2019 r. –  

- uchwała elektroniczna nr 18/E/2019 

Wartość 

planowana REALIZACJA I-III

Podsumowanie 

2018 roku

A 664 164,55 zł 664 164,55 zł

B 1 360 500,00 zł 1 362 824,01 zł

B1 420 000,00 zł 420 300,00 zł

B2 866 188,38 zł

B21 433 784,90 zł

B22 428 632,83 zł

B23 3 770,65 zł

B3 8 000,00 zł 5 027,40 zł

B4 60 000,00 zł 68 848,02 zł

B5 2 500,00 zł 2 460,21 zł

2 024 664,55 zł 2 026 988,56 zł

C 1 550 000,00 zł 1 445 130,10 zł

C1 16 000,00 zł 15 205,92 zł

C2 850 489,01 zł

C21 637 755,41 zł

C22 212 733,60 zł

C3 30 000,00 zł 92,70 zł

C4 101 128,10 zł

C41 68 784,92 zł

C42 25 724,18 zł

C43 6 619,00 zł

C5 68 800,06 zł

C51 51 987,77 zł

C52 16 812,29 zł

C6 12 500,00 zł 7 741,62 zł

C7 267 500,00 zł 258 231,95 zł

C71 234 000,00 zł 222 082,69 zł

C711 43 000,00 zł 34 622,97 zł

C712 135 000,00 zł 135 914,93 zł

C713 56 000,00 zł 51 544,79 zł

C72 25 000,00 zł 27 114,93 zł

C73 5 000,00 zł 5 839,34 zł

C74 3 500,00 zł 3 194,99 zł

C8 50 000,00 zł 26 715,44 zł

C9 92 000,00 zł 103 379,20 zł

C10 10 000,00 zł 13 346,10 zł

D 474 664,55 zł 581 858,46 zł

Pozycja planu

BILANS OTWARCIA

PRZYCHODY

870 000,00 zł

Składki członkowskie

Wpływy za odpłatności za udział w imprezach 

(sympozja, szkolenia, WZ, itp.)

Wpływy z sympozjów

Wpływy ze szkoleń

Koszty Sekcji i Komisji

Pozostałe

Wpływy ze sprzedaży wydawnictw

Wpływy z reklam

Wpływy z darowizn i oprocentowania 

bankowego, inne + zwrot VAT

KOSZTY CAŁKOWITE

Koszty organizacji Walnego Zgromadzenia

Koszty organizacji sympozjów, szkoleń

Organizacja sympozjów

Organizacja szkoleń

Koszty wydawnictw

Pomieszczenia, telefony, inne

Wynagrodzenia w tym ZUS i US

Obsługa księgowa

Koszty organizacji spotkań

Koszty honorariów i wynagrodzeń

Koszty porównań międzylaboratoryjnych

Współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi

Koszty składek członkowskich

Koszty udziału w spotkaniach, warsztatach

BILANS ZAMKNIĘCIA (A + B) - C

ŚRODKI FINANSOWE CAŁKOWITE (SUMA A + B)

800 000,00 zł

165 000,00 zł

107 000,00 zł

Koszty zakupu materiałów, urządzeń, remonty

Koszty korespondencji i wysyłki

Koszty zebrań Zarządu

Promocja Klubu

Podatek VAT i koszty bankowe

Pozostałe koszty

Koszty serwera internetowego i domen

Koszty obsługi administracyjno-finansowej

Koszty obsługi sekretariatu
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6. Plan rzeczowo-finansowy Klubu POLLAB na rok 2019 

Wartość planowana

A 581 858,46 zł

B 1 367 500,00 zł

B1 425 000,00 zł

B2

B21

B22

B23

B3 10 000,00 zł

B4 60 000,00 zł

B5 2 500,00 zł

1 949 358,46 zł

C 1 626 000,00 zł

C1 15 000,00 zł

C2

C21

C22

C3 30 000,00 zł

C4

C41

C42

C43

C5

C51

C52

C6 10 000,00 zł

C7 272 000,00 zł

C71 234 500,00 zł

C711 40 000,00 zł

C712 137 000,00 zł

C713 55 000,00 zł

C72 27 000,00 zł

C73 7 000,00 zł

C74 3 500,00 zł

C8 30 000,00 zł

C9 100 000,00 zł

C10 10 000,00 zł

D 323 358,46 zł

Pozycja planu

BILANS OTWARCIA

PRZYCHODY

870 000,00 zł

Składki członkowskie

Wpływy za odpłatności za udział w imprezach 

(sympozja, szkolenia, WZ, itp.)

Wpływy z sympozjów

Wpływy ze szkoleń

Koszty Sekcji i Komisji

Pozostałe

Wpływy ze sprzedaży wydawnictw

Wpływy z reklam

Wpływy z darowizn i oprocentowania 

bankowego, inne + zwrot VAT

KOSZTY CAŁKOWITE

Koszty organizacji Walnego Zgromadzenia

Koszty organizacji sympozjów, szkoleń

Organizacja sympozjów

Organizacja szkoleń

Koszty wydawnictw

Pomieszczenia, telefony, inne

Wynagrodzenia w tym ZUS i US

Obsługa księgowa

Koszty organizacji spotkań

Koszty honorariów i wynagrodzeń

Koszty porównań międzylaboratoryjnych

Współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi

Koszty składek członkowskich

Koszty udziału w spotkaniach, warsztatach

BILANS ZAMKNIĘCIA (A + B) - C

ŚRODKI FINANSOWE CAŁKOWITE (SUMA A + B)

870 000,00 zł

168 000,00 zł

121 000,00 zł

Koszty zakupu materiałów, urządzeń, remonty

Koszty korespondencji i wysyłki

Koszty zebrań Zarządu

Promocja Klubu

Podatek VAT i koszty bankowe

Pozostałe koszty

Koszty serwera internetowego i domen

Koszty obsługi administracyjno-finansowej

Koszty obsługi sekretariatu

 
 

Plan rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez Zarząd Klubu POLLAB w dniu 25.02.2019 r. –  
- uchwała nr 4/1/VII/2019_1a 


