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DEKLARACJA POLITYKI JAKOSCI

3.1. Okrggowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie, jako paristwowa jednostka budzetowa
podlegla Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadzi dziaNalnoS6 na rzecz agtochemicznej
obslugi rolnictwa.

3.2. Dzial Laboratoryjny w ramach ustawowychzadaf wykonuje badania gleb, roSlin, nawoz6w, osad6w
Sciekowych, w6d i Sciek6w, kt6re s4wykorzystywane dla cel6w dorudilwanawozowego, ochrony
Srodowiska, oceny jakoSci nawoz6w, plod6w rolnych orazw badaniach monitoringowych.

3.3. Kierownictwo Dziatru Laboratoryjnego, dqqc do uzyskania pelnego zaufariaklient6w i doskonalenia
jakoSci uslug, zbudowalo i utrzymuje w Dziale Laboratoryjnym system zaru4dzantawlaSciwy dla zakresu
jego dziaNalnoSci, kt6ry jest zgodny z wyrnogami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Apl:2007 ,,Og61ne
wymagania dotycz4ce kompetencji laboratori6w badawczychi wzorcuj4cych", otM dokumentami i
politykami PCA i EA.

3.4 Najwyzsze kierownictwo kreuje politykg systemu zarzqdzania, ustanawia cele jakoSciowe oraz
kierunk i dzialania i rozwoj u D ziaNu L ab oratoryj ne go.

CBLE JAKOSCIOWE

3.5. Dyrektor Okrggowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie, w celu zapewnienia wlaSciwego
poziomu jakoSci uslug, postawil przedDzialemlaboratoryjnym nastgpuj4ce cele jakoSciowe:

o wykonywanie badah na poziomie spelniai4cym oczekiwania klienta, poprzez dostarczanie
rzetelnych, wiarygodnych i uZytecznychwynik6w badah, zgodnie z wymogami ustawowymi i
przepisami obowi4zuj 4cego prawa;

. zbudowanie i utrzymywanie opinii rzetelnego, Zyczliwego i godnego zaufaniapartnera
rolnik6w i wszystkich klient6w zainteresowanych wsp6lprac4 z Dzialemlaboratoryjnym;

o stale doskonalenie systemu zarzqdzania i jakoSci uslug.
Bielqce cele operacyjne ustala siE co roku podczas przeglqd6w zarz4dzama.

DEKLARACJA KIEROWNICTWA

3.6. Dyrektor Okrggowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie, dla osi4gnigcia powyaszych cel6w
jakoSciowych zobowi4zuje sig do:
. czynnego udzialu w tworzeniu i wdraZaniu zmian w sysJemie zarzldzania oraz do

doskonalenia j e go skutecznoSci ;

o okreSlenia odpowiedzialnoSci i uprawnieri kierownictwa w ramach systemu zarzqdzania oraz
angazowania w'szystkich pracownik6w w realizacjg cel6w jakoSci;

o utrzymywania integralnoSci systemu zarzqdzariapodczas planowania iwdru2aniazmianw
systemie zar z4dzarria;

o zapewnienia Srodk6w finansowych na funkcjonowanie Dziatulaboratoryinego zgodnie z
wdro Zonym systemem zar zqdzarria.
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3.7. Kierownictwo Dzialu Laboratoryjnego zobowiqzuje sig do realizacjipolityki jakoSci poprzez;
. pobieranie pr6bek i wykonywanie badari z zachowartiem zasad dobrej praktyki

profesjonalnej;
o stale utrzymywanie wysokiego poziomu jakoSci uslug, kt6ry zapewni zadowolenie klienta;
o pobieranie pr6bek oraz wykonywanie badanzgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC

17025:2005+Ap1 :2007, obowi4zuj4cymi przepisami prawa" ustalonymi metodykami i
wymaganiami klient6w;

. ciqgNe doskonalenie systemu zarzqdzania

Cele jakoSciowe osi4g a przez:

o Scisle przestuegaria zasad okreSlonych w dokumentach system u zarzqdzania;
o ci4gtre doskonalenie systemu zarzqdzaniapoprzez systematyczneprzeprowadzarie auditow

wewngtrmych,przeglqd6w zarzqdzariaoraz wprowadzanie dziaLanzapobiegawczychi

|<oryguj4cych;. wdrazarie i stosowanie nowoczesnych i precyzyjnych metod pobierania pr6bek oraz metod
b adaw czy ch, zgo dny ch z v,rymaganiami naj nowszych norm polskich i mi gdzynaro dowych ;

. zatrudnranie i utrzymlrvanie kompetentnego i doSwiadczonego personelu;
o systematyczne szkolenia personelu na wszystkich szczeblach zarzqdzania;
o stosowanie wysokiej jakoSci wzorc6w i material6w odniesienia;
. zapewnienie bezstronnoSci i niezaleZnoSci laboratorium (uniemozliwienie wywierania nacisk6w

mog4cych mie6 wplyw na w)'nik badania);
o umoZliwienie klientomwyraiania swoich postulat6w i uwag w formie ankiety, kt6re s4

analizowane i wykorzystywane w procesie doskonalenia jakoSci uslug;
o zachowanie poufnoSciprrry pobieraniu pr6bek oraz wykonywaniu badari.

3.8. Polityka jakoSci stanowi zobowiqzanie wobec klient6w DziaLu Laboratoryjnego, jest wigc
respektowanaprzez wszystkich pracownik6w objgtych systemem zarzqdzania. Personel zna
politykg jako6ci oraz dokumenty systemu zaruydzania i stosuje je w codziennej praktyce.

3.9. Za sformulowanie polityki zarzqdzania i okreSlenie cel6w jakoSciowych odpowiedzialny jest
Dyrektor OSChR w Warszawie - mgr inZ.Urszula Detyniecka

3.t}.Zarealizacjg polityki jakoSci w Dziale Laboratoryjnym odpowiada Kierownik Dzialu
Laboratoryjnego - mgr inZ. Zofra Mazurek.

3 . 1 1 .Realizacj a cel6w j akoSciowych poddawana j est systematycznej ocenie podczas przeglqdow
zaruqdzanta.

.o. DYREKTOR

Kierownik D zialu Laboratoryj ne go etlniecka


