
 

 

Sprawozdanie z działalności Sekcji Żywności i Zdrowia Klubu 
POLLAB 

za rok 2019 

 

 

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 2019 zaplanowano dwa spotkania szkoleniowe członków Sekcji Żywności i Zdrowia  z 
sześcioma wykładami. Odbyło się tylko jedno spotkanie, w  dniu 10.12.2019 r. w siedzibie 
Klubu Pollab na ul. Kłobudzkiej 23A w Warszawie. Podczas tego spotkania prezentowano 
wykłady nt: wybrane wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, ich wdrażanie, 
utrzymywanie  i doskonalenie; weryfikacja metod mikrobiologicznego badania wody według 
wytycznych normy międzynarodowej  PN-EN ISO 13843:2017-10;  zasady podejmowania 
decyzji podczas stwierdzania zgodności wyniku badania ze specyfikacją lub wymaganiem w 
obszarze badań mikrobiologicznych oraz w obszarze badań fizykochemicznych, z 
uwzględnieniem nowych wytycznych ILAC-G8:09/2019. Prezentowane wykłady i materiały 
związane zostały udostępnione uczestnikom spotkania. Ponadto członkowie Sekcji i 
Kolegium uczestniczyli w Walnym Zebraniu Klubu POLLAB zorganizowanym w marcu 2019 r.  
 

3. Badania biegłości / porównania międzylaboratoryjne  

W roku 2019 nie planowano organizacji porównań międzylaboratoryjnych ani badań 
biegłości. 

4. Wyjazdy zagraniczne  

Sekcja ZiZ Klubu POLLAB nie planowała wyjazdów zagranicznych w roku 2019, 
finansowanych ze środków  Klubu Pollab. 

5. Planowane działania Sekcji/Komisji Klubu POLLAB na kolejny rok  
 
Na rok 2020 Sekcja ZiZ Klubu POLLAB zaplanowała dwa spotkania członków. Terminy 

spotkań: marzec-kwiecień 2020 r. i listopad-grudzień 2020 r. Planuje się wygłoszenie około 

sześciu wykładów na tych spotkaniach o następującej tematyce: wybrane wymagania normy 

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, ich wdrażanie, utrzymywanie  i doskonalenie; stwierdzanie 

zgodności – praktyczne obserwacje stosowania wymagania w praktyce laboratoryjnej; 



metody alternatywne a zarządzanie wynikami pomiarów mikrobiologicznych; sterowanie 

jakością w badaniach mikrobiologicznych; stwierdzanie zgodności w obszarze badań 

mikrobiologicznych – praktyczne uwagi; ocena ryzyka w laboratorium badawczym – ważny 

element doskonalenia; możliwości wykorzystania wyników PT w laboratorium. 

Wzorem lat ubiegłych, Kolegium Sekcji Żywności i Zdrowia wyraża zainteresowanie 
prezentacją wykładów o tematyce związanej z działalnością Sekcji ZiZ podczas Sympozjum 
POLLAB w roku 2020. 

5. Inne  
Członkowie zarządu Sekcji ZiZ uczestniczyli w ocenie dokumentów Eurachem/Eurolab, 
sukcesywnie przekazywanych przez Sekretariat Klubu Pollab. 

 

 

           30.12.2019      Waldemar Korol 

Przewodniczący/Sekretarz Sekcji/Komisji  

 

 

 


