
 

 

POLITYKI I CELE 

Laboratorium Oceny Nasion WIORIN w Poznaniu 

 

 

 

Laboratorium Oceny Nasion Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu wykonuje badania mające na celu ocenę 

próbek nasion. Uzyskane wyniki badań mogą być wykorzystywane w procesie certyfikacji materiału siewnego, kontroli jego wytwarzania i obrotu. 

Zleceniodawcy badań mają więc prawo wymagać gwarancji dotyczących wiarygodności i miarodajności uzyskanych wyników i zastosowanych metod 

badawczych.  

Prowadząc swoją działalność Laboratorium zobowiązuje się do postępowania zgodnie z zasadami profesjonalnej praktyki laboratoryjnej oraz 

zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych badań. Wdrożony w Laboratorium System Zarządzania jest zgodny 

z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz ISTA Accreditation Standard for Seed Testing and Seed Sampling. 

Podstawowe cele, które sobie stawiamy to: 

• zapewnienie, że próbki do badań są pobierane zgodnie z metodyką i dzięki temu są reprezentatywne dla partii nasion; 

• zapewnienie, że badania są przeprowadzane obiektywnie i rzetelnie, aby uzyskane wyniki były reprezentatywne dla całej partii nasion; 

• zapewnienie najwyższego standardu badań laboratoryjnych i ich niezawodności oraz ważności wyników badań; 

• przekazywanie wyników badań zleceniodawcy terminowo; 

• zagwarantowanie poufności i bezstronności wykonywanych badań i uzyskanych wyników; 

• ugruntowanie zaufania klientów do wiarygodności i rzetelności badań; 

• akredytacja metod badań stosowanych w Laboratorium Oceny Nasion. 

Powyższe cele realizujemy przez: 

• pobieranie próbek zgodnie z obowiązującymi z Międzynarodowymi Przepisami Oceny Nasion ISTA (ISTA International Rules for Seed 

Testing) lub przepisami krajowymi; 

• zapewnienie wiarygodności i powtarzalności wyników badań poprzez stosowanie metod znormalizowanych opisanych w aktualnych 

Międzynarodowych Przepisach Oceny Nasion ISTA i procedurach badawczych;  

• udział w badaniach biegłości i dążenie do uzyskania pozytywnych wyników; 

• systematyczne uzupełnianie wyposażenia pomiarowego i pomocniczego zgodnie z potrzebami Laboratorium i postępem technicznym; 

• potwierdzenie właściwego stosowania metod; 

• utrzymanie i poszerzanie kwalifikacji personelu poprzez szkolenia; 

• odpowiednie przechowywanie wszystkich zapisów, dokumentów i badanych próbek tak, aby przebieg wszystkich badań mógł być 

odtworzony; 

• ciągłe monitorowanie wymagań prawnych oraz wymagań naszych klientów; 

• wykrywanie i korygowanie słabych ogniw w systemie zarządzania poprzez przeprowadzanie systematycznych auditów, podejmowanie 

działań korygujących oraz identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka w działalności laboratorium; 

• szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i polityki antykorupcyjnej; 

• ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania. 

Polityki i cele zostały zakomunikowane całemu personelowi Laboratorium Oceny Nasion. Pracownicy znają dokumentację Systemu Zarządzania 

i świadomie realizują zawrte w niej postanowienia oraz zakomunikowane cele, aby spełnić wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02  

i Standardu Akredytacyjnego ISTA, organów stanowiących prawo, Polskiego Centrum Akredytacji i Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA) 

oraz wymagania klienta. Personel Laboratorium działa bezstronnie i niezależnie w zakresie prowadzenia badań i przedstawiania wyników oraz 

zachowuje poufność wszystkich informacji otrzymanych i powstałych w trakcie badań. Pracownicy uczestniczą w doskonaleniu wdrożonego Systemu 

Zarządzania Laboratorium. 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne zasoby dla 

sprawnego funkcjonowania Laboratorium, realizacji polityk i celów oraz ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania.  

 

 

 

Kierownik   Wojewódzki Inspektor 

Laboratorium Oceny Nasion  Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

  w Poznaniu 

       

 

Irena Gera        Adam Błochowiak 

 

 

 

Poznań, dnia 17.01.2019 


