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Załącznik 2 

Sprawozdanie z działalności Sekcji Laboratoriów Wzorcujących 
Klubu POLLAB 

Za rok 2014 

1. Skład Kolegium Sekcji/ Klubu POLLAB 

 
LP Funkcja Reprezentant Instytucja, adres 

1 Przewodniczący Anna Warzec Instytut Łączności 
ul. Szachowa 1, 
04-894 Warszawa 
Tel. (022) 512 84 07  
Fax: 51 28 492  
e-mail: a.warzec@itl.waw.pl  

2 Sekretarz Andrzej Hantz  Radwag Radom 
ul. Bracka 28,  
26-600 Radom 
Tel. : /48/ 384 88 00 wew. 500 
e-mail: a.hantz@radwag.pl  

3 Członek Kolegium Małgorzata 
Kucińska 

Instytut Kolejnictwa 
Ul. Chłopickiego 50 
04-275 Warszawa (czł. nr 159) 
Tel. 022 473 15 42 
e-mail: mkucinska@ikolej.pl  

3 Członek Kolegium Mariusz Borkowski Przedsiębiorstwo 
Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 112  
40-519 Katowice  
tel. 32 7890 108  fax. 32 7890 010 
e-mail:mborkowski@introl.pl  

 

2. Spotkania Sekcji/Komisji Klubu POLLAB (należy odnieść się do Planu na dany rok, w 
przypadku odstępstw od Planu należy je opisać/uzasadnić. Należy opisać odbyte 
spotkania Sekcji/Komisji, podać termin, miejsce, temat, ilość uczestników, ewentualny 
udział wykładowców/prelegentów oraz temat wystąpienia, ewentualne ustalenia)  

W 2014 roku odbyło się jedno spotkanie członków Sekcji Laboratoriów Wzorcujących 
Klubu POLLAB w dniu 28 października 2014  w Instytucie Łączności w Warszawie.  

W spotkaniu wzięło udział 51 osób. Poniżej przedstawiono tematykę spotkania: 

 Metrologiczna metodyka opracowania danych pomiarowych i jej historyczne 
uwarunkowania 

 Nowa struktura organizacyjna PCA i wynikające z niej zmiany w systemie 
akredytacji laboratoriów wzorcujących  

 Sprawy bieżące i organizacyjne Sekcji  
Przygotowane referaty wygłosili zaproszeni referencji. 
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W spotkaniu wzięła  udział p.  Maria Szafran  przedstawiciel  Działu Akredytacji 
Laboratoriów  PCA  
 

3. Badania biegłości / porównania międzylaboratoryjne (należy odnieść się do Planu na 
dany rok, w przypadku odstępstw od Planu należy je opisać/uzasadnić. Należy opisać 
przeprowadzone PT/ILC, podać temat ilość uczestników, ewentualne ustalenia oraz 
określić czy dane badanie zostało zakończone, jeśli nie – podać wyjaśnienie)  

Zaplanowane na rok 2014 Pomiary porównawcze w dziedzinie temperatury, ciśnienia 
(planowana kwota 3000 zł.) nie zostały przeprowadzone ze względów formalno 
organizacyjnych tj: 

 Brak odpowiednich  zapisów  w Procedurze dofinansowania sekcji.  
Trwają prace dotyczące  opracowania oddzielnego punktu dotyczącego zasad 
organizacji badań biegłości dla laboratoriów wzorcujących. 

 Brak obiektów badań biegłości.  
Trwają prace dotyczące opracowania zasad wypożyczenia obiektów badania 
biegłości. 

 Brak zasad określania zakresów badań biegłości oraz wyboru laboratorium 
odniesienia. 
Niezbędne jest przygotowanie przez laboratoria prowadzące wzorcowania i 
zainteresowane udziałem w badaniach biegłości zakresów pomiarowych i zasad 
doboru obiektów. 

4. Wyjazdy zagraniczne (jeśli dotyczy, należy opisać kluczowe zagadnienia) -  

5. Planowane działania Sekcji/Komisji Klubu POLLAB na kolejny rok (należy opisać 
planowane spotkania  oraz PT/ILC temat, przybliżony termin)  

W 2015 r. zaplanowano jedno spotkanie sekcji dotyczące: zagadnień związanych z 
doskonalenie systemu zarządzania w laboratoriach wzorcujących. 

Członkowie sekcji planują  również przeprowadzenie porównań międzylaboratoryjnych 
w dziedzinie pomiarów ciśnienia.  

6. Inne   

W listopadzie 2014 r. kolegium sekcji przesłało do Zarządu Klubu propozycje 
zmian/uzupełnień  zapisów w Procedurze dofinansowania działalności sekcji 
dotyczących możliwości organizowania badan biegłości dla laboratoriów wzorcujących. 

 

Anna Warzec 

Przewodnicząca Sekcji  

 

 


