POROZUMIENIE
POMIĘDZY POLSKIM CENTRUM AKREDYTACJI
a
KLUBEM POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB
Polskie Centrum Akredytacji (PCA) i Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB (POLLAB)
dalej zwane Stronami, działając na rzecz podniesienia poziomu świadczonych przez polskie laboratoria
usług oraz popularyzacji systemu oceny zgodności poprzez rozwój systemu akredytacji deklarują
wzajemne współdziałanie w zakresie:
§ 1.
1.

Współpracy międzynarodowej

1.1

POLLAB, jako członek:
 Europejskiej Federacji Krajowych
i Analitycznych – EUROLAB,

Stowarzyszeń

Laboratoriów

Pomiarowych,

Badawczych

 Europejskiej Organizacji Laboratoriów Chemicznych – EURACHEM,
uczestniczący poprzez swoich przedstawicieli między innymi w: walnych zgromadzeniach, spotkaniach,
pracach grup roboczych, warsztatach ww. organizacji deklaruje wzajemną współpracę w zakresie
przekazywania informacji i merytorycznego wspierania uzgodnionych tematów, dotyczących rozwoju
systemów zarządzania jak i działalności technicznej w akredytowanych podmiotach oraz regulacji
mających wpływ na funkcjonowanie tych podmiotów.
1.2

PCA jako sygnatariusz wielostronnych porozumień IAF MLA, ILAC MRA i EA MLA deklaruje
informowanie POLLAB o wynikach spotkań międzynarodowych, w których uczestniczą jego
przedstawiciele, w zakresie ważnych spraw mających wpływ na funkcjonowanie polskich
laboratoriów.

2.

Tworzenia bazy danych o polskich laboratoriach

2.1

W celu ułatwienia na rynku krajowym i międzynarodowym dostępu do informacji na temat polskich
laboratoriów Strony deklarują współpracę przy tworzeniu bazy danych zawierającej informacje
o akredytowanych i nie akredytowanych podmiotach,

2.2

W celu promowania specjalistów i ekspertów zatrudnionych w polskich laboratoriach Strony
deklarują współpracę w tworzeniu i funkcjonowaniu bazy danych dotyczącej ekspertów z różnych
dziedzin technicznych.

3.

Organizowania spotkań (sympozjów, konferencji, seminariów)

POLLAB w ramach działalności regulaminowej organizuje spotkania o tematyce związanej z aktualnymi
zagadnieniami wynikającymi z obowiązującego systemu akredytacji, mające na celu wymianę informacji
i podnoszenie kompetencji laboratoriów, na które zapraszać będzie przedstawicieli PCA.
PCA deklaruje udział swoich przedstawicieli w ww. spotkaniach zgodnie z rocznym planem, o którym mowa
w §2 w celu przedstawienia zagadnień/tematów według wspólnie ustalonych programów.
Organizacja konferencji międzynarodowych będzie się odbywać w porozumieniu POLLAB - PCA.
PCA deklaruje możliwość objęcia takich konferencji patronatem.
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4.

Badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych

POLLAB zobowiązuje się do:
 organizowania badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych ,
 promowania akredytowanych organizatorów badań biegłości (PT).
PCA po pozytywnej ocenie procedur dotyczących organizowanych w ramach POLLAB badań biegłości
/ porównań międzylaboratoryjnych zgodnych z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043
w poszczególnych branżach będzie uznawać uzyskane przez uczestników wyniki.
§ 2.
Ustalenia ogólne
Raz do roku odbywać się będzie spotkanie przedstawicieli obu Stron w celu ustalenia planu wspólnej
działalności na dany rok kalendarzowy.
POLLAB będzie promował akredytowane podmioty wśród przedstawicieli różnych środowisk, jako
wiarygodne narzędzie zaufania społecznego.
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o potrzebach i możliwościach w celu rozwijania
wzajemnych relacji satysfakcjonujących PCA i POLLAB.
Szczegółowe zakresy innych form współpracy będą uzgadniane przez Strony w trybie roboczym.
§ 3.
Postanowienia końcowe
Niniejsze Porozumienie zawarte jest na czas nieograniczony i obowiązuje od dnia podpisania przez Strony.
Rozwiązanie porozumienia wymaga pisemnego wypowiedzenia przez jedną ze stron z trzymiesięcznym
wyprzedzeniem.
Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Warszawa, dnia 07 marca 2012 roku.
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