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Sprawozdanie z działalności za 2011r.
Sekcja Ochrony Środowiska Klubu Laboratoriów Badawczych POLLAB aktualnie
liczy 81 członków rzeczywistych wywodzących się z laboratoriów badających
środowisko naturalne (laboratoria wodociągowe, inspekcji ochrony środowiska,
SANEPID) oraz wykonujących pomiary w środowisku pracy.
W 2011r. w ramach swej działalności Sekcja odbyła jedno spotkanie:
W dniach 01 - 02.12.2011r. w Lublinie w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. Sekcja Ochrony Środowiska zebrała się na swoje coroczne
spotkanie. W spotkaniu uczestniczyło 28 osób. Tematami spotkania były:
1. Wykorzystanie wyników wzorcowania do zmiany częstotliwości wzorcowań
przyrządów pomiarowych na przykładzie spektrofotometrów”.
2. „DA-05 Polityka PCA dot. badań biegłości w procesach akredytacji i nadzoruProjekt wydania 5”.
3. „Badania biegłości PT. Stacja Chemiczno Rolnicza w Warszawie – zasady
organizacji i uczestnictwa, przygotowania do akredytacji”
4. „Nadzór nad wyposażeniem w laboratorium badawczym – sprawdzanie
okresowe urządzeń na wybranych przykładach: termometry, urządzenia z
kontrolą temperatury, pipety szklane, wagi”
5. „Tworzenie programów badań porównawczych/badań biegłości w świetle
wymagań DA-05 Polityka PCA dotycząca badań biegłości w procesach
akredytacji i nadzoru”
6. „Szacowanie niepewności w badaniach mikrobiologicznych wg. Specyfikacji
Technicznej: PKN-ISO/TS 19036:2011- Mikrobiologia żywności i pasz.
Wytyczne do szacowania niepewności pomiaru w metodach ilościowych”.
W trakcie spotkania w gronie uczestników dyskutowano na szereg interesujących
członków Sekcji tematów – m.in. poruszono następujące zagadnienia:
- wymiana doświadczeń na temat bieżącego funkcjonowania, nadzorowania
oraz doskonalenia skuteczności systemów zarządzania w laboratorium
badawczym,
- praktyczne rozwiązania problemów merytorycznych w analityce laboratoryjnej
i systemowych na przykładach prezentowanych przez członków Sekcji
W trakcie spotkania ustalono tematykę prezentacji zgłoszoną na Sympozjum
POLLAB w roku 2012. Przedyskutowano również propozycje tematyczne na
spotkania Sekcji na rok 2012.
Prezentowane zagadnienia omówiono we własnym zakresie wśród członków Sekcji.
Do współpracy zaproszono Sekcję Żywności i Zdrowia POLLAB reprezentowaną na
spotkaniu przez Przewodniczącego dr Waldemara Korola, który zapoznał
uczestników naszego spotkania z 5 wydaniem dokument PCA DA-05 „Polityka PCA
dot. badań biegłości w procesach akredytacji i nadzoru” oraz zaprezentował własne
doświadczenia w organizacji badań porównawczych.

-2Spotkania Sekcji, umożliwiające wymianę doświadczeń poprzez
dyskusje
poruszające bieżące problemy merytoryczne oraz dotyczące funkcjonowania
laboratoriów w systemach zarządzania, dają możliwości szkoleniowe w zakresie
nowych wymagań. Są niezmiernie korzystne dla członków Klubu POLLAB i w sposób
rzetelny i nieoceniony wypełniają ideę istnienia i funkcjonowania Klubu POLLAB.
Sekcja w 2011 nie przeprowadziła badań porównawczych. Mimo zachęty ze strony
Zarządu Sekcji nie zgłosiła się żadna jednostka, która podjęłaby się organizowania
takich badań. Zachęcam więc członków Sekcji do większej aktywności w tym
zakresie w roku 2012. Propozycje tematyczne proszę kierować na adres e-mailowy
Przewodniczącej Sekcji.
Członkom Sekcji dziękuję za aktywność, życzliwość i serdeczną atmosferę podczas
spotkań. Zachęcam do twórczej i konstruktywnej współpracy w roku 2012 oraz
licznej obecności na spotkaniach Sekcji.
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