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DEKLARACJA PREZESA ZARZĄDU 

 

Działalność Centrum Badań i Dozoru spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w zakresie usług świadczonych przez Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych jest 

związana z ochroną środowiska naturalnego, ochroną środowiska pracy, bezpieczeństwem 

żywności oraz prognozowaniem i zwalczaniem górniczych zagrożeń naturalnych. 

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Centrum Badań i Dozoru spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością zapewnia wszystkich klientów, że działalność laboratoryjna wykonywana  

w Ośrodku Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych jest przeprowadzana rzetelnie zgodnie  

z zasadami dobrej praktyki profesjonalnej, znajomością techniczną zagadnień, przy spełnieniu 

wymagań ustawowych i przepisów oraz z zachowaniem poufności i bezstronności. 

Celem nadrzędnym w działalności Ośrodka Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych 

jest zaspokojenie potrzeb i wymagań klienta poprzez:  

-     wykorzystanie możliwości płynących z posiadania elastycznego zakresu akredytacji, 

- utrzymywanie i doskonalenie wysokiej jakości działalności laboratoryjnej, 

- zapewnienie ważności wyników, 

- podnoszenie kompetencji personelu, 

- uwzględnienie rzeczywistych kosztów i terminów działalności laboratoryjnej, 

- zapewnienie spójności działalności laboratoryjnej. 

Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych prowadzi bezstronną i niezależną 

działalność. Wynagrodzenie personelu nie jest uzależnione od wyników i ilości prac 

badawczych. 

Zobowiązuję kierownictwo Ośrodka do zachowywania zgodności z normą PN-EN 

ISO/IEC 17025:2018-02, wymaganiami klientów, organów stanowiących spełniania wymagań 

jednostki udzielających uznania oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania  

w Ośrodku Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych. 

W utrzymywanie oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania zaangażowany jestem 

osobiście i zobowiązuję się, na miarę możliwości Spółki zabezpieczyć środki finansowe 

konieczne do realizacji działań objętych systemem zarządzania. 

Zapewniam, że ustanowiono właściwe procesy komunikacyjne w systemie zarządzania,  

a określone w polityce cele i ich realizacja są poddawane weryfikacji w przeglądach zarządzania. 

         Za realizację wszystkich działań objętych systemem zarządzania w Ośrodku 

Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych odpowiedzialny jest   

Z-ca Dyrektora Ośrodka – mgr Natalia Urbańczyk. 

Upoważniam Z-cę Dyrektora Ośrodka Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych do określenia 

obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień personelu Ośrodka Badań Środowiska i Zagrożeń 

Naturalnych, wynikających z odpowiednich norm, a służących realizacji przyjętych celów. 
 

                         PREZES ZARZĄDU 
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