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Bezstronność i poufność 

 

 4.1        Bezstronność  
4.1.1   O/ZHW zapewnia zachowanie bezstronności podczas wykonywania całej działalności 

laboratoryjnej, która jest tak zorganizowana i zarządzana, że chroni bezstronność. 

4.1.2  Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii działa na rzecz zachowania bezstronności 

poprzez zapewnienie wszelkich zasobów i środków gwarantujących zasadę bezstronności i 

niezależności.  

4.1.3 Działalność O/ZHW jest niezależna od jakichkolwiek nacisków komercyjnych, 

finansowych i innych. Laboratorium zapewnia klienta, że prowadzi działalność zgodnie z 

wymaganiami normy PN-EN ISO 17025:2018-02, która gwarantuje ochronę praw własności 

klienta i zapewnia poufność badań. 

4.1.4   Kierownictwo laboratorium zapewnia, że kompetentny personel jest świadomy istoty i 

ważności swoich działań i tego, jak przyczynia się do osiągania celów systemu zarządzania. 

4.1.5   Wszyscy pracownicy O/ZHW podpisali „Zobowiązanie do zachowania poufności i 

bezstronności” oraz do informowania o swoich powiązaniach z klientem i wszelkich próbach 

wywarcia presji przez klienta.  

4.1.6   O//ZHW na bieżąco identyfikuje ryzyka dotyczące swojej bezstronności wynikające z 

działalności laboratoryjnej, jego powiązań lub powiązań personelu. Jeżeli zostanie 

zidentyfikowane ryzyko dotyczące bezstronności, podejmowane są działania eliminujące lub 

minimalizujące takie ryzyko. 

 

4.2        Poufność 

4.2.1  O/ZHW zapewnia  klientom zachowanie poufności  informacji i ochronę praw 

własności klienta w stosunku do wszystkich informacji dotyczących działalności 

laboratoryjnej na wszystkich etapach  realizacji badania. W przypadku, gdy uzyskane wyniki 

badań wskazują na zagrożenie zdrowia publicznego laboratorium odstępuje od zachowania 

poufności i powiadamia WIW oraz właściwy PIW. 

4.2.2    O/ZHW informuje klienta o publicznym udostępnieniu informacji za jego zgodą, np. 

w przypadku odpowiedzi na skargę klienta.  Jeżeli O/ZHW będzie zobowiązane prawnie do 

ujawnienia informacji poufnej,  klient zostanie o tym poinformowany, o ile nie będzie to 

zabronione przez prawo. 

4.2.3   Klient jest informowany o każdym ważnym odstępstwie lub opóźnieniu w realizacji  

jego badania przez Kierownika O/ZHW lub Kierownika Pracowni. Sprawozdanie z badania  

jest wydawane klientowi wyłącznie po zatwierdzeniu przez Kierownika O/ZHW lub inne  

upoważnione osoby. Elektroniczne zabezpieczenie danych klienta i wyników jego badań 

zawarte jest w IN-34. Dane przechowywane elektronicznie chronione są hasłem dostępu. 

4.2.4    Cały personel związany z laboratorium jest zobowiązany do zachowania poufności i 

nie jest zaangażowany w inną działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego  

kompetencji, bezstronności i rzetelności.  

4.2.5    Personel pomocniczy działający w imieniu laboratorium, dostawcy usług, wszystkie  

osoby związane z działalnością laboratoryjną są zobowiązane do zachowania poufności.  

4.2.6    Klient lub jego przedstawiciel może uczestniczyć w badaniach przez siebie zleconych  

Zgodnie z PO-02 „Współpraca z klientem. Przegląd zapytań ofert i umów”. 


