
 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Metrologii Klubu POLLAB 

Za rok 2014 

 

 

1. Skład Kolegium Komisji ds. Metrologii Klubu POLLAB 
       Przewodniczący  
       Andrzej Hantz czł. nr 767 

Członkoiwie 
Jacek Pilecki czł. nr 767 
Agnieszka Mikurenda czł. nr 520  
Aneta Gronowska czł. nr 706  
Beata Próchniak czł. nr 48  
Agnieszka Kuchcińska czł. nr 850  
Piotr Olaszek czł. nr 526  
Piotr Polatowski czł. nr 394 
oraz osoby bezpośrednio współpracujące od roku 2014: 
Beata Czawa – Istytut Odlewnictwa i Materiałów Formierskich w Krakowie 

Joanna Biały – Centrum Badań Jakosci Sp. z o.o. w Lubinie. 

2. Spotkania Komisji  

Komisja ds. Metrologii Klubu POLLAB powstała w roku 2012 na mocy Uchwały Zarządu 
Klubu.  
W roku 2014 Komisja spotkała się jednokrotnie w dniu 10 grudnia 2014 roku, podczas 
spotkania zorganizowanego przez Komisję dla Członków Klubu POLLAB. Program 
spotkania obejmował zagadnienia oraz prelegentów:  
dr Paweł Fotowicz – Główny Urząd Miar  
1. Procedura obliczania niepewności pomiaru według standardów międzynarodowych                      
2. Niepewność pomiaru w praktyce laboratoryjnej – przykłady obliczania niepewności  
Ryszard Malesa – były wieloletni Kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów 
Wzorcujących PCA 
1. Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium ze szczególnym 

uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego  
2. Wzorcowanie, a koszty - biznesowe podejście do nadzoru nad wyposażeniem 

pomiarowym  
Andrzej Hantz – Przewodniczący Komisji ds. Metrologii 
1. Informacje w sprawie prac nad nową Ustawą Prawo o miarach oraz zmianami w 

Ustawie o systemie oceny zgodności   
2. Działalność Komisji ds. Metrologii Klubu POLLAB – sprawy bieżące i plany na 

przyszłość  



W spotkaniu wzięło udział blisko 150 osób. Ze względu na bardzo duże udziałem 
Członków Klubu spotkanie odbyło się w Centrum Konferencyjnym GoldenFloor                      
w Warszawie.  
W części organizacyjnej przedstawione zostały cele działalności Komisji którymi są 
popularyzacja dobrych praktyk metrologicznych w laboratoriach oraz zdobywanie                            
i przekazywanie informacji dotyczących metrologii wszystkim zainteresowanym 
członkom Klubu, a także aktywny udział Klubu POLLAB za pośrednictwem  Komisji                     
w pracach różnych organizacji metrologicznych i administracyjnych. 
Po spotkaniu Członkowie Komisji ustalili, że w roku 2015 będą kontynuowane, 
rozpoczęte w roku 2013, prace nad opracowaniem instrukcji sprawdzania wyposażenia 
pomiarowego. Przedłużające wydanie pierwszej instrukcji spowodowane jest pracami 
redakcyjnymi. Ponieważ jest to pierwsza tego typu publikacja, wymaga dobrego 
przygotowania. Dodatkowym powodem opóźnienia są prace nad nowymi dokumentami 
źródłowymi, którymi są norma EN 45501 oraz Dokument Euramet CG18, których nowe 
wydania zaplanowano z początkiem roku 2015. Treść nowej normy i poprawek są już 
znane Komisji, jednak nie ma jeszcze oficjalnego wydania dokumentu. Dokument 
Euramet jest w trakcje zmian.  
Ustalono, że kontakty robocze, podobnie jak w roku bieżącym, będą prowadzone drogą 
elektroniczną. 
  

3. Badania biegłości / porównania międzylaboratoryjne  
         W roku 2014 Komisja nie organizowała badań biegłości 
 
4. Planowane działania Komisji ds. Metrologii Klubu POLLAB na rok 2015  

- dalsze prace nad opracowaniem ujednoliconych instrukcji sprawdzania przyrządów 
pomiarowych oraz zakończenie prac do czerwca roku 2015 dla wag elektronicznych oraz 
do grudnia dla termometrów i higrometrów, 
- opiniowanie aktów prawnych w zakresie metrologii, 
- udział w pracach administracji państwowej w zakresie metrologii (wg zaproszeń) 
- organizacja spotkania dla zainteresowanych członków Klubu POLLAB – temat wiodący 
w roku 2015 „Niepewność pomiaru w praktyce laboratoryjnej”, 
- udział Członków Komisji w konferencjach i sympozjach  - (wg. zaproszeń i możliwości). 

 

 

Przewodniczący Komisji ds. Metrologii 

                         

                       Andrzej Hantz  

 

 


