PROCEDURA PO-01

ORGANIZACJIA BADAŃ BIEGŁOŚCI
1. Organizator
Organizatorem Badań Biegłości poprzez porównania Międzylaboratoryjne, jest
Gdańska Fundacja Wody
Dane :
80-001 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 293 bud. C
tel./faks (58) 305 54 30
e-mail: sekretariat@gfw.pl

2. Koordynator
Funkcję Koordynatora pełni Pani Elżbieta Kiejno
Za-cy Koordynatora Magdalena Westerska Kłos
Dane :
80-001 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 293 bud. C
tel. telefon : (58) 304 99 58
mobilny: 691 114 312 – E. Kiejno, 605 157 187 - M. Westerska Kłos
e-mail: sekretariat@gfw.pl
3. Prezentacja Gdańskiej Fundacji Wody
Gdańska Fundacja Wody została stworzona przede wszystkim z myślą o prowadzeniu
dokształcania zawodowego pracowników administracji publicznej. Wraz z rozwojem
działalności, oraz sięganiem po nową tematykę zaczęliśmy z naszymi przedsięwzięciami trafiać
do nowego grona odbiorców.
uczestnik
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Elżbieta Kiejno

Koordynator badań

01
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Alicja Loch Dzido

Prezes Fundacji

01

24.08.2019

podpis

Działalność Fundacji koncentruje się na organizowaniu szkoleń, ale bardzo istotną częścią
działalności jest organizacja badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne
w zakresie:
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Badania fizykochemiczne wody (QUALICON)
Badania fizykochemiczne ścieków (SEWACON)
Badania sensoryczne
Badania z pobierania próbek ścieków (ręczne i automatyczne) SAMPLING
Badania z pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi TAPLING
Badania próbek zawierających metale ciężkie.

4. Termin badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne
Terminy Badań Biegłości poprzez porównania międzylaboratryjne, zostaną określone
w kartach zgłoszeń i opublikowane na stronie internetowej Gdańskiej Fundacji Wody.
5. Cel badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne
Celem Badań Biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne było umożliwienie
laboratoriom, a następnie analitykom biorących udział w badaniach, potwierdzenie
kompetencji, oraz kwalifikacji personelu zatrudnionego w danym laboratorium badawczym.
Szczegółowe cele Badań Biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne







Potwierdzenie kompetencji laboratorium
Potwierdzenie kompetencji analityków
Spójność pomiarowa
- Kalibracja Przyrządów Pomiarowych
Prawidłowe postępowanie z badaną matrycą
Oznaczenie wybranych parametrów badań
Zapisy identyfikujące zbadany parametr, wraz z oszacowaną niepewnością
w laboratorium.

6. Podstawa Badań Biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne
Wymagania dla badań Biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne zawierają się
w dokumentach:
 Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011 ,,Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące
badania biegłości’’.
 Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 ,,Ogólne wymagania dotyczące kompetencji
laboratoriów badawczych i wzorcujących’’.
 Dokument Polskiego Centrum Akredytacji DA-05 ,,Polityka dotycząca uczestnictwa
w badaniach biegłości’’
 Dokument Polskiego Centrum Akredytacji DA-06 ,,Polityka Polskiego Centrum Akredytacji
dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej’’
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 Norma ISO 13528:2015 ,,Statistical methods for use in proficiency testing
by interlaboratory comparison’’
 DZ.U 2017 poz. 2294 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
 Dyrektywa Komisja (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015 r.

7. Kryteria uczestnictwa
Przed przystąpieniem do uczestnictwa w badaniach biegłości poprzez porównania
międzylaboratoryjne należy zapoznać się z niniejszym Programem. Program obejmuje badania
biegłości poprzez porównania miedzylaboratoryjne próbki matrycowe, wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi, wody z pływalni, ścieków, osadów, pobierania próbek wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobieranie próbek wody z pływalni, pobieranie próbek
ścieków. Zatwierdzony i obowiązujący harmonogram badań biegłości poprzez porównania
miedzylaboratoryjne jest dostępny na stronie internetowej, Gdańskiej Fundacji Wody.
W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian, dotyczących aktualizacji obowiązujących
terminów, strony zainteresowane zostaną poinformowane drogą elektroniczną. Dodatkowa
informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. Zakwalifikowanie
uczestników odbywa się poprzez wypełnienie formularz PO-01/1 ,, karta zgłoszenia’’.
Wypełnioną kartę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gfw.pl lub
faksem: 58 305 54 30.

8. Metody badawcze, stosowane w Badaniach Biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne
Organizator Badań Biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne, nie określił technik
pomiarowych, oraz metod do oznaczenia badanych parametrów. Laboratoria biorące udział
w porównaniu mogły wykonać badania za pomocą metod rutynowo stosowanych w danym
laboratorium badawczym.
9. Wybór wielkości oznaczanych
Program obejmuje porównania badań biegłości po przez porównania międzylaboratoryjne
wyników badań następujących parametrów :
WODA:
1.1 Barwa rzeczywista
1.2 Mętność
1.4 Przewodność elektryczna właściwa
1.5 Chlorki
1.6 Azotyny
1.7 Azotany
1.8 Jon amonowy
1.9 Wapń
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1.10 Mangan
1.11 Żelazno rozpuszczone
1.12 Glin
1.13 Twardość ogólna
1.14 Siarczany
1.15 Indeks nadmanganianowy
1.16 Magnez
ŚCIEKI:
1.1 pH
1.2 Chlorki
1.3 Siarczany
1.4 ChZT-Cr
1.5 BZT5
1.6 Azot amonowy
1.7 Azot azotanowy
1.8 Azot azotynowy
1.9 Azot ogólny
1.10 Fosfor ogólny
1.11 Zawiesiny ogólne
10. Obiekty badań i ich dystrybucja
Obiektami badań biegłości poprzez porównania miedzylaboratoryjne są woda (wzbogacona
CRM), ścieki (wzbogacone CRM), woda z pływalni.
11. Ocena jednorodności i stabilności próbek
Zostało wykonane sprawdzenia jednorodności wysłanych próbek do Badań Biegłości według
normy ISO 13528:2015. Dwie losowo wybrane próbki wszystkich oznaczanych parametrów,
pobrane z pojemników przygotowanych próbek Certyfikowanych Materiałów Odniesienia
o znanym stężeniu przeznaczonych do wysłania do laboratoriów badawczych. Wszystkie
przygotowane próbki wody pitnej, wzbogacone Certyfikowanymi Materiałami Odniesienia
zostały podzielone na 2 równe porcje, w których przeprowadzono badania w warunkach
powtarzalności w obydwu laboratoriach eksperckich. Jedna z porcji rozlanych próbek została
sklasyfikowana jako próbka transportowa. Zostało obliczone odchylenie standardowe
wewnątrz pary próbek, oraz odchylenie standardowe średnich próbek, a następnie
międzypróbkowe odchylenie standardowe zgodnie z zastosowanymi wzorami:

PO-01

obowiązuje od: 24.08.2019

strona: 4/ 8

PROCEDURA PO-01

Sr

Sx

xia  xih 2
2n

xi  x 2 , gdziex
n 1

i



xia  xib
;x 
2

x

i

n

S r2
SS  S 
2
2
x

W którym: x i - wynik średni analiz dwukrotnych

xi - wynik średni ze średnich analiz dwukrotnych, średnia ogólna
( xia  xib ) - różnica pomiędzy wynikami analiz próbek podwójnych

S r - odchylenie standardowe wewnątrz próbek (odchylenie
powtarzalności próbek podwójnie wykonanych)
S x - odchylenie standardowe średnich próbek
S S - międzypróbkowe odchylenie standardowe
n - liczba analiz dwukrotnych
12. Kryterium jednorodności próbki :
Próbki mogą być uznane za odpowiednio jednorodne, gdy:

S S  0,3   
13. Obliczanie wskaźników biegłości metodami statystycznymi
Pierwszym z etapów analizy otrzymanych wyników od uczestników Badań Biegłości poprzez
porównania międzylaboratoryjne było zebranie wszystkich otrzymanych wyników.
Do oceny uzyskanych wyników uczestników Badań Biegłości poprzez porównania
międzylaboratoryjne przyjęto wartości wskaźników z i , z , orazEn .
Wartości wskaźników zostały obliczone na podstawie wzorów :

zi 
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xi

wynik uczestnika PT

x pt

wartość przypisana

w którym :

 pt

xi  x p t

z 

 pt2  u 2 ( x pt )

w którym :


odchylenie standardowe dla oceny biegłości

u( x pt )

Wskaźnik

niepewność wartości przypisanej

z  jest stosowany wtedy, gdy niepewność wartości przypisanej nie

może być zaniedbana.

( En )i 

w którym :

xi  x p t
U 2 ( xi )  U 2 ( x p t )

x pt

U ( xi )

wartość przypisana, określona przez laboratorium referencyjne

niepewność rozszerzona uczestnika

niepewność rozszerzona wartości przypisanej

14. Określenie kryteriów oceny kompetencji
Oceną kompetencji laboratoriów, uczestników danej rundy Badań Biegłości były wartości
wskaźników

z i , z , orazEn .

Uzyskane wyniki zakwalifikowano dla wskaźnika

zi , z do

jednej z trzech grup.
Przyjęto :

z  2,00

wynik satysfakcjonujący

2,00  z  3,00 wynik wątpliwy
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z  3,00

wynik niesatysfakcjonujący

Dla wskaźnika E n do jednej z dwóch grup:
Przyjęto:

En  1,00

wynik satysfakcjonujący

En  1,00

wynik niesatysfakcjonujący

15. Źródła błędów
Przeprowadzono ryzyko w wyniku którego zostały zidentyfikowane ewentualne źródła błędów
(istotne lub mniej istotne).
Źródła:
 Niepoprawne przygotowanie próbek do dystrybucji,
 Złe zabezpieczenie butelek,
 Zła etykieta,
 Mała ilość badanej próbki,
 Uczestnicy nie postępują zgodnie z procedurą
 Złe raportowanie wyników
 Mylne zapisy na kartach
 Awaria przyrządów pomiarowych.
16. Sporządzenie, magazynowanie i dystrybucja matryc badań biegłości poprzez porównania
międzylaboratoryjne
Za sporządzone matryce Badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne
odpowiedzialny jest Organizator. W trakcie trwania badań biegłości poprzez porównania
międzylaboratoryjne sprawdzana jest stabilność rozesłanych próbek.
17. Przygotowanie badanych matryc – zasady przeprowadzenia badań
Każdy uczestnik otrzyma próbki do analiz w laboratorium, zgodnie z deklarowanymi
badaniami. Uczestnicy przystępują do Badań biegłości poprzez porównania
międzylaboratoryjne w terminie i o godzinie wskazanym przez Organizatora. Postępowanie
niezgodne z wytycznymi może spowodować uzyskanie nieprawidłowych wyników badań.
18. Zapobieganie zmowie i fałszowaniu wyników
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Organizator w celu uniknięcia zmowie Laboratorium biorących udział w Badaniach biegłości
poprzez porównania międzylaboratoryjne, przyjął postepowanie w celu określenia wartości
przypisanej przez dwa niezależne akredytowane w danym zakresie laboratoria ekspercie.
Wartości odchylenia standardowego zostały ustalone na podstawie aktualnych przepisów
prawa, lub obowiązujących norm przedmiotowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali numery
kodowe swoich laboratoriów badawczych, znane jedynie Organizatorowi.
W przypadku podejrzenia o zmowie i ustalaniu wspólnego wyniku pomiarowego, koordynator
będzie informował pisemnie o braku niekompetencji i braku uczciwego działania.
W przypadku potwierdzenia zmowy lub fałszowania wyników, raport końcowy zostanie
opatrzony zapisem
WYNIKI ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PRZEZ UCZESTNIKÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI POPRZEZ
PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNE. !!!
Wszystkie dodatkowe koszty wynikające z nieuczciwego działania poniosą Uczestnicy.
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