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              Polityki i cele. Deklaracja Kierownictwa 

 
2.1     POLITYKI I CELE 

 

          Kierownictwo laboratorium realizuje ustanowiło, udokumentowało i utrzymuje polityki i cele 

dotyczące spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i zapewnia, że polityki i 

cele są znane personelowi i wdrożone na wszystkich poziomach organizacyjnych 

laboratorium.  

        Polityki i cele odnoszą się do kompetencji, bezstronności i spójności działania laboratorium w 

zakresie wykonywania badań na wysokim poziomie jakościowym zgodnie z ustalonymi metodami 

oraz wymogami ustawowymi i przepisami, spełniających oczekiwania klienta, poprzez dostarczenie  

rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań.  
         Kierownictwo laboratorium zapewnia  stworzenie zasad gwarantujących pełną świadomość i 

odpowiedzialność personelu w zakresie wykonywanych badań,  bezstronność i niezależność od 

jakichkolwiek nacisków komercyjnych lub finansowych, które mogłyby zagrażać polityce 

bezstronności i dostarcza dowody zaangażowania w ciągłe doskonalenie systemu zarządzania. 

         Cała dokumentacja systemu zarządzania, procesy, zapisy są ze sobą ściśle połączone, co  

gwarantuje integralność systemu zarządzania i zapewnia spójność w działaniach O/ZHW. 

         Cały personel ZHW/O zaangażowany w działalność laboratoryjną jest odpowiedzialny za 

obszar, którym się zajmuje i ma dostęp do dokumentacji odnoszącej się do jego odpowiedzialności.  

         Personel O/ZHW zapewnia klientom ochronę poufnych informacji i praw własności klienta 

zgodnie z przepisami prawa. 

 

         Polityki i cele realizowane są poprzez: 

a)  stosowanie się do wymagań ustawowych i przepisów; 

b)  utrzymania i doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania; 

c)  doskonalenie organizacji pracy; 

d)  zapoznanie personelu z obowiązującą dokumentacją oraz kryteriami zawartymi w dokumentach 

     zewnętrznych; 

e)  właściwe sposoby komunikacji; 

f)   monitorowanie systemu zarządzania poprzez audity wewnętrzne i zewnętrzne oraz regularne 

      przeglądy zarządzania; 

g)  zatrudnienie personelu o wymaganych kompetencjach; 

h)  stałe i planowane szkolenia personelu; 

i)   doskonalenie współpracy z klientem poprzez pozyskiwanie informacji zwrotnych; 

j)   przestrzeganie praw własności klienta i zachowanie poufności; 

k)  zapewnienie możliwości złożenia skargi przez klienta; 

l)   zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych do przeprowadzania badań oraz wysokiej 

      jakości wyposażenia pomiarowo – badawczego, odpowiadającego zakresowi wykonywanych 

      badań; 

 ł)   monitorowanie ważności wyników badań, w tym uczestnictwo w programach badań 

      biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych; 

 m) eliminowanie lub minimalizowanie ryzyk w obszarze bezstronności; 

 n)  nadzór nad identyfikacją i ochroną elektronicznego przechowywania danych, tworzenie kopii 

      zapasowych i archiwizowanie zapisów; 

 o)  planowania i rozpatrywanie ryzyk i szans oraz wdrażanie działań korygujących związanych 

      z działalnością laboratoryjną. 



 
 

 

 

 

 

 


