Sprawozdanie z działalności Sekcji / Komisji Żywności i Zdrowia
Klubu POLLAB
za rok 2012

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 panie działalności Sekcji Żywności i Zdrowia na rok 2012 umieszczono dwa spotkania
członków Sekcji z czterema wykładami dotyczącymi Identyfikacji poddyscyplin, poziomu i
częstotliwości uczestnictwa w PT ( przykład laboratorium chemicznego upoważnionego do
badań w ramach urzędowego nadzoru), niepewności pobierania próbek materiałów sypkich,
spójności pomiarowej w laboratorium i akredytacji metod obliczeniowych (DAB-07 p.3.4).
W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno spotkanie Sekcji w dniu 14.12.2012 r. w
budynku PCBC, ul. Kłobucka 23A. Podczas spotkaniu zaprezentowano trzy wykłady dotyczące
identyfikacji poddyscyplin, poziomu i częstości uczestnictwa w PT, wzorcowania
wewnętrznego w laboratorium badawczym (wykładowca R. Malesa z PCA) i sprawozdania z
Warsztatów Eurachem pt. „Walidacja, spójność pomiarowa, pomiar niepewności. Wyzwania
dla analityków u progu XXI wieku” Berlin 21-22 maja 2012 r. W spotkaniu uczestniczyło 30
osób. Prezentowane wykłady i inne materiały zostały udostępnione uczestnikom spotkania.
Nie zostały zrealizowane dwa spotkania z powodu trudności w ustaleniu terminu dogodnego
dla wykładowców i ograniczonych możliwości czasowych. Ponadto, w przypadku
niepewności pobierania próbek materiałów sypkich, nie dysponowano wystarczającymi
danymi doświadczalnymi. Planowane wykłady zostaną zaprezentowane w miarę możliwości
w roku 2013. Ponadto członkowie Sekcji i Kolegium uczestniczyli w innych spotkaniach
organizowanych przez Klub POLLAB, istotnych dla działalności Sekcji, tj. w Walnym Zebraniu
i w Sympozjach Klub POLLAB zorganizowanych w roku 2012.
3.

Badania biegłości / porównania międzylaboratoryjne

W roku 2012 zaplanowano zorganizowanie porównania międzylaboratoryjnego ILC –
„Oznaczanie zawartości cholesterolu w jajach, mięsie i mleku”. ILC nie zostało zorganizowane
z powodu braku zainteresowania ze strony laboratoriów Sekcji ZiZ.
4.

Wyjazdy zagraniczne

Sekcja ZiZ Klubu POLLAB nie planowała wyjazdu zagranicznego w roku 2012. Niemniej z
uwagi na uczestnictwo członka Sekcji w Warsztatach Eurachem pt. „Walidacja, spójność

pomiarowa, pomiar niepewności. Wyzwania dla analityków u progu XXI wieku” Berlin 21-22
maja 2012 r. , na spotkaniu Sekcji w dniu 14.12.2012 r. zaprezentowano sprawozdanie z tych
warsztatów. Prezentacja została udostępniona uczestnikom spotkania.
5.

Planowane działania Sekcji/Komisji Klubu POLLAB na kolejny rok

Na rok 2013 Sekcja ZiZ Klubu POLLAB zaplanowała dwa spotkania członków. Terminy
spotkań: marzec-kwiecień 2013 r. i październik-listopad 2013 r. Planuje się wygłoszenie
sześciu wykładów na tych spotkaniach o następującej tematyce: badania niezgodne z
wymaganiami, zarządzanie ryzykiem, spójność pomiarowa w laboratorium, identyfikacja
poddyscyplin w laboratorium mikrobiologicznym, sprawozdanie z warsztatów Eurachem
2012 nt. wewnętrznej kontroli jakości. Kolegium Sekcji wyraziło zainteresowanie spotkaniem
Sekcji ZiZ podczas Sympozjum POLLAB, I tura 13-15.05.2013 r., Kołobrzeg.
6.

Inne

Członkowie zarządu Sekcji ZiZ uczestniczyli czynnie w ustalaniu programu XVIII Sympozjum POLLAB w
roku 2012 r. Do programu XVII Sympozjum została zaakceptowana propozycja zgłoszone przez Sekcję
ZiZ .pt. „Jak unikać podwójnego liczenia składowych niepewności ?” (dr R. Gąsior z CL IZPIB).
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