Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych
POLISH LABORATORY ANIMAL SCIENCE ASSOCIATION
ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, tel. (48-22) 644-86-83, www.pollasa.pl
Regon: 142418927; KRS: 0000357115; NIP: 7010249845

Proces akredytacji:
1. Złożenie aplikacji o akredytację PolLASA (szkolenia@pollasa.pl). Aplikacja musi zawierać:













informację, czy kurs/szkolenie organizowane jest po raz pierwszy, czy jest to kolejna edycja
częstotliwość przeprowadzania kursu/szkolenia
kwalifikacje wymagane od osób aplikujących o przyjęcie na kurs (np. wykształcenie, ukończone
szkolenia)
liczba uczestników szkolenia
kopia zgody Lokalnej Komisji Etycznej na wykorzystanie zwierząt podczas trwania
kursu/szkolenia (jeśli dotyczy)
program szkolenia/kursu
konspekt zajęć
przewidywane efekty kształcenia
sposób oceny nabycia umiejętności praktycznych na zajęciach
materiały dla kursantów z poprzednich edycji szkoleń (jeśli dotyczy)
informacje na temat kwalifikacji osób przeprowadzających szkolenie
potwierdzenie opłaty aplikacyjnej

Wszystkie materiały przekazywane w celu akredytacji kursu/szkolenia maja charakter poufny i nie
będą przekazywane osobom nie mającym bezpośredniego udziału w procesie.
2. Po akceptacji dokumentacji szkolenia/kursu, Zarząd PolLASA deleguje 2 członków do wizytacji
szkolenia. Podczas wizytacji delegaci kontrolują dokumentacje szkolenia, wizytują zajęcia teoretyczne
i/lub praktyczne. Przeprowadzają rozmowy z uczestnikami kursu, przeglądają ankiety oceny kursu.
3. Po pozytywnym wyniku wizytacji szkolenie/kurs otrzymuje zgodę na akredytację PolLASA, w
terminie nie dłuższym niż 30 dni.
4. Warunkiem otrzymania akredytacji jest uiszczenie opłaty rocznej.
5. Akredytacja PolLASA udzielana jest:
 dla szkoleń/kursów odbywających się od mniej niż 5 lat, na 1 rok za pierwszym razem, na 5 lat
przy powtórnym wydaniu akredytacji (w systemie ciągłym)
 oraz na 10 lat dla kursów odbywających się od więcej niż 5 lat(w systemie ciągłym).
6. Podczas całego czasu trwania akredytacji przeprowadzane są audyty szkolenia/kursu. O audycie
organizator szkolenia powiadamiany jest z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem. Zarząd PolLASA
deleguje 2 audytorów. Podczas wizytacji delegaci kontrolują dokumentacje szkolenia, wizytują zajęcia
teoretyczne i/lub praktyczne. Przeprowadzają rozmowy z uczestnikami kursu, przeglądają ankiety oceny
kursu.
7. PolLASA zobowiązuje się do powiadamiania o szkoleniach posiadających naszą akredytację. Lista
wszystkich szkoleń posiadających akredytację PolLASA umieszczona jest na stronie www.pollasa.pl. Na
prośbę Organizatora informacja o szkoleniu przesyłana jest pocztą elektroniczną do wszystkich
zarejestrowanych Członków Towarzystwa.
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8. Organizatorzy kursów/szkoleń posiadających akredytacje PolLASA zobowiązani są do składania
corocznych raportów z przeprowadzonych szkoleń (do 31 marca roku następnego).
9. Wniosek o przedłużenie akredytacji kursu/szkolenia należy złożyć nie później niż 3 miesiące przed
końcem obecnej akredytacji.
Opłaty, jakie nakłada na Organizatora PolLASA przeznaczane są na obsługę procesu akredytacji,
audytu, rozpowszechnianie informacji o prowadzonych szkoleniach oraz wszelkie działania mające
na celu poprawę jakości szkoleń z zakresu wiedzy o zwierzętach laboratoryjnych.

Opłaty (dla jednostek budżetowych i organizacji non-profit):
1. Opłata aplikacyjna:





szkolenia do 8h - 400 PLN
szkolenia do 40h - 600 PLN
szkolenia do 120h - 800 PLN
szkolenia powyżej 120h - 1000 PLN

2. Opłata roczna:





szkolenia do 8h - 400 PLN
szkolenia do 40h - 600 PLN
szkolenia do 120h - 800 PLN
szkolenia powyżej 120h - 1000 PLN

3. Opłata za certyfikat (za każdego uczestnika szkolenia) - 20 PLN
Zwolnienie/obniżenie opłat:
1. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość obniżenia lub zmniejszenia opłaty
rocznej. Umotywowane wnioski o zwolnienie/obniżenie opłaty roczne należy składać do Zarządu
PolLASA.
2. Kursy współorganizowane przez PolLASA mogą być zwolnione z opłaty aplikacyjnej oraz rocznej.
Opłata za certyfikat pozostaje bez zmian. Informację o chęci zaproszenia PolLASA do
współorganizowania szkolenia składamy wraz z kompletem dokumentacji aplikacyjnej.
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