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HARMONOGRAM MIĘDZYLABORATORYJNYCH BADAŃ BIEGŁOŚCI
POPRZEZ PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNE (PT/ILC)
W ZAKRESIE HAŁASU W ŚRODOWISKU NA ROK 2018
Zakład Akustyki Środowiska Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego
informuje, że w roku 2018 organizuje badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne PT/ILC
w następującym zakresie pomiarów hałasu w środowisku.
Cykl
Termin
Termin
Zakres pomiarów
rezerwowy*
1/2018
20-21 czerwca
28-29 czerwca Program ZAŚ1: Pomiary na poligonie hałasu instalacyjnego –
zgodnie z Załącznikiem nr 7 Rozporządzenia Ministra
2018r.
2018r.
Środowiska z dnia 30 października 2014 r. (Dz.U. 2014 poz.
(badania otwarte)

2/2018

18-19 września
2018r.
(badania otwarte)

26-27
września
2018r.

1542).
Program ZAŚ2: Pomiary poziomu mocy akustycznej
urządzenia – zgodnie z PN-EN ISO 3746:2011
Program ZAŚ3: Pomiary na poligonie hałasu komunikacyjnego
– zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dn. 16.06 2011
Program ZAŚ1: Pomiary na poligonie hałasu instalacyjnego –
zgodnie z Załącznikiem nr 7 Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30 października 2014 r. (Dz.U. 2014 poz.
1542).
Program ZAŚ2: Pomiary poziomu mocy akustycznej
urządzenia – zgodnie z PN-EN ISO 3746:2011
Program ZAŚ3: Pomiary na poligonie hałasu komunikacyjnego
– zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dn. 16.06 2011

Program ZAŚ2: Pomiary poziomu mocy akustycznej urządzenia będzie realizowany opcjonalnie –
w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby laboratoriów. Informacje dotyczące opcji: pomiar mocy
akustycznej urządzenia - zaznaczono kolorem czerwonym.
Badania PT/ILC wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Wszystkie cykle
otwartych badań międzylaboratoryjnych przeznaczone są dla małych i średnich laboratoriów i innych
jednostek wykonujących pomiary akustyczne w środowisku. Zasadniczym celem tych porównań jest
umożliwienie laboratoriom potwierdzenie kompetencji technicznych personelu oraz działania własnej
aparatury pomiarowej. Maksymalna liczba uczestników: 20 laboratoriów.
Badania biegłości przeznaczone są dla doświadczonych osób zajmujących się rutynowym
wykonywaniem pomiarów hałasu w środowisku, których umiejętności będą traktowane jako
reprezentatywne dla zatrudniającego je laboratorium.
Koszty uczestnictwa (dla badań otwartych koszty nie obejmują noclegów) jednego laboratorium1:
 Udział w jednym programie - 800 zł netto za program
 Udział w dwóch programach - 1100 zł netto
 Udział w trzech programach – 1400 zł netto.
W przypadku udziału dwóch laboratoriów z jednego przedsiębiorstwa koszt udziału
w jednym programie wynosi łącznie 1400 zł netto, a w dwóch programach 1900 zł netto a w trzech
programach 2400 zł netto.
Informacji nt. porównań międzylaboratoryjnych udziela się: w sprawach organizacyjnych i
merytorycznych pod nr tel. 022 3750608: Krystyna Roguska, pod nr tel. 022 3750624: Radosław
KucharskiPT/ILC, z uwagi na swą specyfikę realizacji pomiarów w przestrzeni otwartej (środowisku), odbędą się
1

Laboratorium rozumiane, jako 1 lub maksymalnie 2 osoby wykonujące wspólnie pomiary. W przypadku
laboratorium 2 osobowego, świadectwo uczestnictwa wystawiane jest tylko dla 1 osoby, druga osoba traktowana
jest jako osoba wspomagająca. Jeśli świadectwo uczestnictwa badań biegłości potrzebne jest dla każdej osoby należy
zgłosić 2 laboratoria.

