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Jednostka ds. Porównań Międzylaboratoryjnych (JPM) posiada akredytację 

Polskiego Centrum Akredytacji na organizację badań biegłości/porównań 

miedzylaboratoryjnych  w dziedzinie wielkości elektrycznych DC i  m.cz., nr 

certyfikatu PT 001.   

Za poprawny przebieg porównań międzylaboratoryjnych odpowiedzialny 

jest wykwalifikowany personel Jednostki ds. Porównań Międzylaboratoryj-

nych współpracujący z Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej 

i Optoelektronicznej (LMEEiO) oraz ze specjalistami w danej dziedzinie, za-

trudnianymi do wybranych typów porównań międzylaboratoryjnych.  

Jednostka ds. Porównań Międzylaboratoryjnych stosuje się do wymagań 

następujących dokumentów: ILAC-G13:08/2007 Wytyczne ILAC – Wyma-

gania dotyczące kompetencji organizatorów programów badań biegłości; 

ISO/IEC 43-1:1997 Badania biegłości poprzez porównania miedzylaborato-

ryjne; DAPT-01 Akredytacja organizatorów badań biegłości. Wymagania 

szczegółowe wydanie 2 z 04.12.08 r. ;DA-05 Polityka Polskiego Centrum 

Akredytacji dotycząca wykorzystywania badań biegłości/porównań między-

laboratoryjnych w procesach akredytacji i nadzoru laboratoriów, wydanie 4 

z 07.02.08 r. 

Laboratorium LMEEiO posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji 

na wykonywanie wzorcowań przyrządów do pomiaru wielkości elektrycz-

nych, optoelektronicznych, termometrii elektrycznej oraz czasu i częstotli-

wości, nr certyfikatu AP 015. Laboratorium stosuje się do wymagań nastę-

pujących dokumentów: PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania do-

tyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących; PN-ISO 

10012-1:1998/Ap1:2001 Wymagania dotyczące zapewnienia jakości wypo-

sażenia pomiarowego - System potwierdzania zgodności metrologicznej 

wyposażenia pomiarowego; Guide to the Expression of Uncertainty in Me-

asurement, ISO:1993; dokument EA-4/02 Expression of the Uncertainty of 

Measurement in Calibration; DAP-04: Akredytacja laboratoriów wzorcują-

cych. Wymagania szczegółowe. 

Wstęp 
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Znaczenie porównań 
PCA traktuje porównania międzylaboratoryjne jako jeden z podstawowych 

elementów wykazania kompetencji technicznych akredytowanych laborato-

riów. Laboratoria muszą uczestniczyć w porównaniach międzylaboratoryj-

nych raz na cztery lata w każdej dziedzinie, w jakiej posiadają akredytację.  

 

Laboratoria powinny mieć politykę dotyczącą uczestnictwa i wykorzystywa-

nia porównań międzylaboratoryjnych jako zewnętrznego narzędzia stero-

wania jakością. Polityka i niezbędne dyspozycje dotyczące planowania, 

uczestnictwa, analizy wyników, działań korygujących, zapisów i ich zacho-

wywania powinny być udokumentowane w Księdze Jakości i Procedurach 

Systemowych lub innych dokumentach właściwych dla danego laborato-

rium.  

 
Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 wymaga od laboratoriów posiadania 

procedur sterowania jakością, aby zapewnić stałe monitorowanie miarodaj-

ności wyników badań/wzorcowań dostarczanych klientom. Jednym z istot-

nych narzędzi służących temu monitorowaniu jest udział w porównaniach 

międzylaboratoryjnych. W związku z tym w ramach projektu 

SPOWKP/1.1.2/183/032 opracowana została metodologia oraz system pro-

wadzenia porównań międzylaboratoryjnych dla laboratoriów wzorcujących 

w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych. 

 

Przedmiot porównań 
Przedmiotem porównań międzylaboratoryjnych będzie multimetr cyfrowy 

typu 34401A firmy Agilent, który po procedurze sprawdzenia w nie więcej 

niż trzech/czterech laboratoriach uczestniczących w badaniach porównaw-

czych (zależnie od czasu trwania pomiarów i stabilności obiektu porównań) 

wysyłany będzie do laboratorium odniesienia.  

Czym są porównania 
międzylaboratoryjne JPM 
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Cel programu 
Celem programu jest przeprowadzenie pomiarów porównawczych w dzie-

dzinie wielkości elektrycznych dla następujących punktów pomiarowych 

multimetru cyfrowego.  

 

Wielkość 
elektryczna 

Częstotliwość 
Podzakres 
multimetru 

Punkt 
pomiarowy 

10 mV  
100 mV 100 mV 

-100 mV 
1 V 

1 V 
-1 V 
2 V  

10 V 10 V 
-10 V 
500 V 

U DC  

1000 V 
-500 V 

50 Hz 1 V 1 V 
100 mV 100 mV 

1 V 1 V 
10 V 10 V 

1 kHz 

1000 V 500 V 

U AC 

20 kHz 1V 1 V 
1 mA 

10 mA 10 mA 
-10 mA 
100 mA 

100 mA 
-100 mA 

1 A 

I DC  

1 A 
-1 A 

1 A 0,1 A 
50 Hz 

1 A 1 A 
1 A 0,1 A 

I AC 
1 kHz 

1 A 1 A 
10 Ω 

100 Ω 
100 Ω 

1 kΩ 1 kΩ 
10 kΩ 10 kΩ 

100 kΩ 100 kΩ 

R  

10 MΩ 10 MΩ 
 

 

 

Program porównań międzylaboratoryjnych pozwoli na: 

• potwierdzenie możliwości pomiarowych deklarowanych przez  

laboratoria 

• wykazanie biegłości laboratoriów 

• ustalenie spójności pomiarowej przy odtwarzaniu miary wielkości 
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Organizacja porównań 
Porównania międzylaboratoryjne są organizowane w ramach programu  

PM-04/M/10 w Instytucie Łączności ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa. Ko-

ordynatorem badań jest inż. Anna Warzec. W skład Komitetu Technicznego 

wchodzą: Elżbieta Hercan-Sereda, Dariusz Nerkowski, Bartosz Rynowiecki, 

Bożena Główka. 

 
Laboratorium odniesienia dla planowanych porównań międzylaboratoryj-

nych stanowić będzie Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i 

Optoelektronicznej Instytutu Łączności. 

 
Za koordynację działań i przygotowanie wzorców do transportu odpowie-

dzialny jest Koordynator.  

 

Porównanie międzylaboratoryjne rozpocznie się 02.04.2010 a zakończy w 

czerwcu 2012 r. 

 

Jednostka przyjmuje zgłoszenia uczestników na 2 miesiące przed rozpoczę-

ciem porównań. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Jednostka przewi-

duje prawo wycofania się z porównań. 

 

Jak porównania są organizowane 
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Uczestnictwo w porównaniach 
Laboratoria uczestniczące w porównaniach międzylaboratoryjnych są zobo-

wiązane do traktowania tych pomiarów w taki sam sposób jak pomiary da-

nej wielkości wykonywane w ich laboratoriach.  

Uczestnicy badań na ogół mogą stosować metody badawcze lub procedury 

pomiarowe, które są spójne z procedurami rutynowo używanymi w ich la-

boratoriach. W pewnych jednak okolicznościach koordynator badań może 

wskazać uczestnikom specyficzne metody jakie powinny zostać użyte.  

JPM po zakończeniu okresu naboru prześle do wszystkich uczestników 

szczegółową instrukcję porównań międzylaboratoryjnych zawierającą 

wszystkie terminy poszczególnych badań, warunki przechowywania i trans-

portu wzorców oraz czas trwania pomiaru. Ponadto instrukcja będzie pre-

cyzować szczegóły dotyczące sposobu zapisu i raportowania rezultatów po-

równań międzylaboratoryjnych (tj. jednostka pomiaru, liczba cyfr znaczą-

cych oraz data pomiaru).  

Laboratoria uczestniczące powinny przekazywać informacje zwrotne, tak by 

aktywnie uczestniczyć w rozwoju programu porównań międzylaboratoryj-

nych. 

 

 

 

Porównania międzylaboratoryjne wykonywane w ramach programu  

PM-04/M/10 są odpłatne. Koszt uczestnictwa wynosi 2500 PLN netto  + 

22% VAT + koszty transportu wzorca. 

W przypadku wycofania się uczestnika z porównań międzylaboratoryjnych 

(wycofanie się może nastąpić przed podaniem wyników) lub w przypadku 

stwierdzenia zmowy uczestników, uczestnik ponosi koszty w wysokości na-

kładów poniesionych na niego przez Jednostkę (np. koszty transportu 

wzorców). 

Jakie koszty i opłaty trzeba  
ponieść 
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Zgodnie z systemem zarządzania JPM wszystkie informacje przesłane przez 

uczestników do jednostki nadzorującej są poufne. Tożsamość uczestników 

będzie znana Kierownikowi JPM oraz Koordynatorowi. Nazwy laboratoriów 

uczestniczących w porównaniu zostaną zakodowane. Wyniki pomiarów bę-

dą udostępnione innym uczestnikom dopiero po zakończeniu porównań, a 

tożsamość danego laboratorium ujawniona dopiero po otrzymaniu jego 

zgody. 

 

 

 

Odpowiedź na zaproszenie 
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem w porównaniach 

międzylaboratoryjnych powinniście uważnie wypełnić formularz załączony 

do tego dokumentu i przesłać go na adres podany na końcu i czekać na 

wpisanie Waszego laboratorium do bazy JPM. Po otrzymaniu potwierdzenia 

zgłoszenia i akceptacji udziału wymagane jest zawarcie umowy lub zlece-

nia. 

 

Dostarczenie niezbędnych zezwoleń  

i wniesienie opłat 

JPM powinna mieć dostęp do stosowanych w porównaniach międzylabora-

toryjnych procedur pomiarowych i wyników pomiarów w każdym laborato-

rium. JPM utrzyma rejestr danych takich jak dane o akredytacji lub innej 

formie potwierdzenia kompetencji. 

 

Poufność rezultatów 

Co jest potrzebne do udziału w 
programie 
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Dotychczasowe doświadczenie 

JPM posiada procedury umożliwiające analizę kompetencji uczestników. 

Procedury te wymagają podania przez uczestników:  

• kompetencji technicznych i merytorycznych, aby stwierdzić, że  

są one wystarczające do prawidłowego wypełnienia przydzielonych 

zadań 

• pełnej informacji o dotychczasowym doświadczeniu w danym obsza-

rze 

 

 

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące raportów (z przeprowadzonych pomiarów 

międzylaboratoryjnych) będą dostarczone do laboratorium po akceptacji 

formularza zgłoszeniowego. 

 

Raport z udziału w porównaniach 

W sprawozdaniach z porównań międzylaboratoryjnych znajdą się informa-
cje takie jak: 

• warunki środowiskowe 

• opis zastosowanej metody pomiarowej 

• wykaz przyrządów pomiarowych 

• wynik pomiaru z oszacowaną wartością niepewności i jej szczegóło-

wym budżetem 

• data wykonanych pomiarów 

 

Raport końcowy z porównań  
Treść sprawozdania powinna być jasna i wyczerpująca, i zawierać dane do-

tyczące wyników uzyskanych ze wszystkich laboratoriów wraz ze wskaza-

niem osiągnięć każdego z nich.  

Jakie są wymagania dotyczące 
raportów 
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W sprawozdaniu końcowym z porównań międzylaboratoryjnych znajdą się 

informacje takie jak: 

• procedury pomiarowe stosowane do wyznaczania wartości przypisa-

nej 

• szczegóły dotyczące spójności pomiarowej oraz niepewności warto-

ści przypisanej 

• komentarz na temat osiągnięć laboratorium 

• wartości przypisane i zbiorcze dane statystyczne każdego laborato-

rium i metody statystyczne analizy danych 

• dane statystyczne oraz podsumowanie, łącznie z wartościami przy-

pisanymi i zakresem wyników akceptowalnych  

 

Każde laboratorium biorące udział w porównaniach międzylaboratoryjnych 

ma prawo do wglądu w przygotowany raport oraz zgłaszania uwag do ra-

portu. Każda zmiana wynikająca ze zgłoszonych uwag po zaopiniowaniu 

przez Komitet Techniczny jest poddawana ogólnemu głosowaniu.  

 

Istnieje możliwość odwołania się do koordynatora, jeżeli laboratorium uzna, 

że ocena jego osiągnięć w porównaniu międzylaboratoryjnym była błędna. 
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Zalecenia normy ISO 13528:2005(E) Statistical methods for use in profi-

ciency testing by interlaboratory comparisons dotyczące analizy danych 

uzyskanych w programie porównań międzylaboratoryjnych.  

 
Liczba En 
 

22
reflab

n
UU

XxE
+

−
=

 

x - wynik pomiaru laboratorium 

X - wartość określona (wartość odniesienia) 

U
lab 

- niepewność rozszerzona wartości x (niepewność rozszerzona pomiaru 

laboratorium) 

U
ref 

- niepewność rozszerzona wartości X  

 

Interpretacja:  

Dopuszczalne wartości |En| ≤ 1 

    

Graficzne metody prezentacji wyników 

Elementarna prezentacja wyników na wykresie przedstawiająca odchylenie 

wartości uzyskanych w pomiarach od wartości odniesienia. 

Jakie jest opracowanie 
statystyczne 
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Przygotowany raport (wraz z pełnymi nazwami laboratoriów akredytowa-

nych lub ubiegających się o akredytację) może być złożony  w Polskim 

Centrum Akredytacji (PCA), o ile takie umowy zostaną zawarte z uczestni-

kami i PCA.  

 

Istnieje możliwość publikacji wyników porównań międzylaboratoryjnych. 

Jeżeli laboratorium nie zgodzi się na opublikowanie swoich wyników może 

zostać ponownie zakodowane. Raport  wyników porównań zakończy po-

równanie międzylaboratoryjne. 

 

 

 

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa  

tel. +48 22 5128407, faks +48 22 5128492 

e-mail: cipt@itl.waw.pl 

 

Koordynator programu: 

Anna Warzec 

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa  

e-mail: A.Warzec@itl.waw.pl 

Zakończenie badań  
porównawczych 

Kontakt 


