REGULAMIN
Badanie biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów hałasu
w środowisku pracy
Łódź, 14.05.2019-16.05.2019 r.
1. Uczestnikami badania mogą być akredytowane oraz ubiegające się o akredytację
laboratoria badawcze w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy
2. Badanie biegłości służy potwierdzeniu (określeniu) na podstawie porównań
międzylaboratoryjnych, zdolności laboratoriów w zakresie pomiarów hałasu w środowisku
pracy wykonywanych zgodnie z normami PN-N-01307:1994 i PN-EN ISO 9612:2011.
Badanie obejmuje pomiary z zastosowaniem 1. strategii pomiarowej wg PN-EN ISO
9612:2011.
3. Zespół pomiarowy liczy nie więcej niż 2 osoby.
4. Udział w badaniu porównawczym jest odpłatny.
5. Koszt uczestnictwa laboratorium (maksimum 2 osób) w pojedynczej, jednodniowej sesji
badania biegłości wynosi – 1200 zł (brutto). Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu
i wyżywienia.
6. Należność za udział w badaniu biegłości prosimy wpłacać na nasze konto w Banku
Pekao SA II Oddział w Łodzi Nr konta 46124030281111000028222723 z dopiskiem
badania biegłości hałasu lub w kasie Instytutu (nie później niż 30 dni po
przeprowadzonych pomiarach). Brak wpłaty skutkował będzie wstrzymaniem wydania
Sprawozdania z badania biegłości.
7. Uczestnicy badania biegłości zgłaszają się do Instytutu Medycyny Pracy w wyznaczonym
przez organizatora terminie, najlepiej ok. 30-60 minut przed ustaloną godziną
rozpoczęcia badania biegłości. Informacja o miejscu zbiórki podana jest na portierni A.
8. W celu wzięcia udziału w badaniu biegłości należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy (do
pobrania na stronie www.imp.lodz.pl) i przesłać go na adres IMP (dane w Formularzu
zgłoszeniowym) nie później niż do 29.04.2019. Formularz zgłoszenia ma charakter
oficjalnego zlecenia.
9. Liczba uczestników jest ograniczona; decyduje kolejność zgłoszeń.
10. W nagłych, uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany terminu badania dla
danego uczestnika.
11. Instytut Medycyny Pracy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu badania lub
odwołania w uzasadnionym przypadku.
12. Organizacja badania biegłości jest zgodna z wymogami: PN-EN ISO/IEC 17043:2011
Ocena zgodności  Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
13. Badanie biegłości przeprowadzone zostanie natomiast z zachowaniem zasady poufności
uzyskanych wyników – poszczególni uczestnicy otrzymają podwójne oznaczenia kodowe
tj. kod pomiarowy i kod opracowania.
14. Okres przekazania sprawozdania z badania biegłości to trzy miesiące od terminu
uczestnictwa w badaniu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wyników badania w celach naukowych
(w tym publikacje) przy zachowaniu pełnej anonimowości uczestników.
16. Każdy z uczestników badania biegłości otrzyma Sprawozdanie z badania, które będzie
zawierać wyniki pomiarów oraz ocenę rezultatów wszystkich uczestników (na podstawie
kodów).
17. Badanie biegłości wykonane zostanie według Programu nr BB-2018/H-1. Badanie
biegłości z zakresu pomiarów hałasu w środowisku pracy przesłanej uczestnikom.
18. Uczestnicy stosują własne urządzenia pomiarowe.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia pomiarowe uczestników.
20. Zgłoszenie udziału w badaniu biegłości oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

