
Polityka Jakości  
Laboratorium Oceny Nasion 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu 

Laboratorium Oceny Nasion Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu wykonuje badania 
mające na celu ocenę materiału siewnego oraz kontroluje jakość pracy laboratoriów akredytowanych. Wyniki badań mogą 
spowodować poważne konsekwencje tj. wycofanie z obrotu materiału siewnego uznanego za niezgodny z przepisami prawa, co może 
wiązać się z ogromnymi stratami finansowymi ponoszonymi przez podmioty zajmujące się produkcją i obrotem materiału siewnego. 
Mają więc one prawo wymagać gwarancji dotyczących uzyskanych wyników i zastosowanych metod.  
Prowadząc swoją działalność Laboratorium zobowiązuje się do postępowania zgodnie z zasadami profesjonalnej praktyki oraz 
zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych badań. Wdrożony w Laboratorium System Zarządzania Jakością jest zgodny                       
z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005. 
 
Podstawowymi celami, które sobie stawiamy w ramach realizowanej Polityki Jakości są: 

 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 oraz ich niezawodności; 

 przekazywanie wyników badań zleceniodawcy terminowo; 

 zagwarantowanie poufności 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 (International Seed 
Testing Association) lub przepisami krajowymi; 

 zapewnienie zgodności i powtarzalności wyników badań przeprowadzonych w określonych warunkach, zgodnie                    
z obowiązującymi w Laboratorium procedurami badawczymi i Przepisami ISTA; 

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

 niezbędną dokładność wykonywanych pomiarów przy użyciu wyposażenia pomiarowego podlegającego kontroli 
metrologicznej i nadzorowi; 

 walidację stosowanych metod; 

 utrzymanie i poszerzanie kwalifikacji personelu poprzez szkolenia; 

 odpowiednie przechowywanie wszystkich zapisów, dokumentów i badanych próbek, tak aby przebieg wszystkich badań dał 
się odtworzyć; 

 ciągłe monitorowanie wymagań prawnych oraz wymagań naszych klientów; 

 wykrywanie i korygowanie słabych ogniw w systemie jakości poprzez przeprowadzanie systematycznych auditów, 
podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych. 

 

Cały personel Laboratorium zna Politykę Jakości, ma dostęp do dokumentów opisujących System Zarządzania i w sposób świadomy 
realizuje wszystkie zawarte w nich postanowienia. Personel ma również możliwość współuczestniczenia w doskonaleniu istniejącego 
Systemu.  
Laboratorium działa bezstronnie i niezależnie w zakresie sposobu prowadzenia badań, a wynagrodzenie personelu nie zależy 
bezpośrednio i pośrednio od liczby badań oraz w żaden sposób nie jest związane z ich wynikami. Laboratorium nie ulega naciskom 
zewnętrznym (handlowym i finansowym), które miałyby wpływ na przebieg i wyniki badań. 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, do którego należy Laboratorium Oceny Nasion w Poznaniu, nie jest 
zaangażowany w produkcję nasienną materiałów kwalifikowanych i hodowlanych oraz marketing i handel nasienny. Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w całości jest dotowany przez rząd dla pokrycia kosztów jego działalności. Ceny za usługi 
w Laboratorium są cenami urzędowymi, ustalonymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie Ustawy o nasiennictwie, nie 
mogą być negocjowane i nie zależą od liczby zlecanych analiz. Dochody z usługi w 50% pokrywają koszty, a pozostałe 50% pochodzi 
z dotacji państwa. 
 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu deklaruje dołożenie wszelkich starań, w celu zapewnienia 
niezbędnych środków finansowych dla sprawnego funkcjonowania Laboratorium, realizacji Polityki Jakości oraz ciągłego doskonalenia 
skuteczności Systemu Zarządzania.  
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