Z przyjemnością informujemy, że 6 kwietnia 2021 r. Laboratorium Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Białymstoku uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, nr AB 1785.

Przygotowania do uzyskania certyfikatu obejmowały zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania wg
normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów
badawczych i wzorcujących oraz trójstopniową ocenę przeprowadzoną przez auditorów i ekspertów
Polskiego Centrum Akredytacji obejmującą przegląd dokumentacji, wizytację wstępną oraz ocenę na
miejscu połączoną z obserwacją wykonywanych badań.
Za koordynację całości prac związanych z uzyskaniem przez Laboratorium akredytacji odpowiedzialni byli:
Ilona Szewko – Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Laboratorium oraz Adam Ignaczuk –
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Szczegółowe informacje oraz Zakres Akredytacji znajdują się na stronie internetowej PCA:
https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoriabadawcze/AB%201785,podmiot.html
Otrzymanie akredytacji otwiera przed Laboratorium nowe możliwości. Do tej pory prowadzona była
działalność badawcza tylko na potrzeby wewnętrznych komórek organizacyjnych Spółki, teraz takie usługi
można świadczyć również dla klientów zewnętrznych. Akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że
Laboratorium działa zgodnie z najlepszą praktyką oraz zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania
jakością wg normy PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02
Korzyści wynikające z akredytacji Laboratorium:
•
•
•

•

Akredytacja potwierdza wysoką jakość usług oferowanych przez Laboratorium oraz kompetencje
personelu.
Akredytowane podmioty dostarczają wiarygodne oraz precyzyjne wyniki i informacje,
na podstawie których mogą być podjęte decyzje np. w zakresie ochrony środowiska.
Zapewnienie klientom poufności i bezstronności oraz bezpieczeństwa przechowywanych i
przekazywanych wyników badań, zgodnie z przyjętą Polityką Zintegrowanego Systemu
Zarządzania.
Jakość prowadzonych badań jest potwierdzana poprzez udział w badaniach biegłości/porównań
międzylaboratoryjnych, podczas których Laboratorium uzyskuje bardzo dobre wyniki.
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•
•

Akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że Laboratorium działa zgodnie z najlepszą
praktyką;
Raporty z badań wydawane przez akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji
Laboratorium są uznawane przez zainteresowane instytucje w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Stworzenie akredytowanego laboratorium to realizacja naszych ambicji, które nie tylko wpłynęło na
rozwój naszej oferty usługowej, ale przede wszystkim uwiarygodniło nas jako solidnego partnera. Dzięki
akredytacji, możemy wykonywać badania spełniając jakość, jakiej wymagają od nas nasi klienci. Poza
tym laboratorium podnosi kwalifikacje i świadomość metrologiczną naszego zespołu – dzięki temu
wszyscy weryfikujemy wiele własnych działań jakościowych oraz zdobywamy dodatkowe
doświadczenia.
Zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: zuok.bialystok@lech.net.pl lub telefonicznie pod numerem
telefonu: (85) 714 99 00
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