
 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Metrologii Klubu POLLAB 

za rok 2019 
 

 

1. Skład Kolegium Komisji ds. Metrologii Klubu POLLAB 
Przewodniczący:  
Andrzej Hantz czł. nr 230  
Wiceprzewodniczący: 
Piotr Polatowski czł. nr 394 
Sekretarz: 
Agnieszka Żukowska czł nr 767 
Członkoiwie: 
Małgorzata Kucińska czł. nr 159 
Wojciech Wiśniewski czł. nr 230  

  

2. Spotkania Komisji  

Komisja ds. Metrologii Klubu POLLAB działa od roku 2012, na mocy Uchwały Zarządu Klubu.  
W roku 2019 Komisja odbyła jedno spotkanie w dniu 19 grudnia, które odbyło się w 
Głównym Urzędzie Miar w Warszawie  
Program spotkania obejmował tematy: 
dr inż. Paweł Fotowicz – Główny Urząd Miar  
Dokument JCGM 100:2008 Ewaluacja danych pomiarowych; Przewodnik wyrażania 
niepewności pomiaru – nowe wydanie w j. polskim. 
Łukasz Czerski – Główny Urząd Miar 
Wzorce z dziedziny czasu i częstotliwości w Głównym Urzędzie Miar. Wzorcowanie i 
sprawdzanie wybranych przyrządów pomiarowych stosowanych w pomiarach czasu i 
częstotliwości. 
Andrzej Hantz – Główny Urząd Miar 
Ustawa Prawo o miarach wraz z aktami wykonawczymi w praktyce laboratoryjnej. 

W spotkaniu wzięło około 60 osób.  
W części organizacyjnej Przewodniczący Komisji podsumował rok 2019, wyjaśnił 
przyczyny nie odbycia się nowej formuły eksperckich spotkań dyskusyjnych; 
poinformował, że planowane jest ich uruchomienie od roku 2020. Przewodniczący 
przedstawił również plany Komisji ds. Metrologii Klubu POLLAB na rok 2020.  

 
 
 



3. Badania biegłości / porównania międzylaboratoryjne  
     W roku 2019 Komisja nie organizowała badań biegłości. 
 
 
4. Planowane działania Komisji ds. Metrologii Klubu POLLAB na rok 2019  

1. Organizacja spotkania otwartego dla Członków Klubu – wzorem lat ubiegłych. 
Spotkanie odbędzie się w I połowie roku – dotychczasowy tradycyjny termin 
grudniowy, zdaniem uczestników spotkań, nie jest najlepszy. 

2. Inauguracja, planowanej w roku 2019, nowej formuły spotkań dyskusyjnych na 
wybrane tematy z obszaru metrologii w laboratorium – spotkania eksperckie dla 
maksymalnej liczby 15 osób – możliwe 4 spotkania w roku – z wypracowanymi 
wnioskami do ewentualnej realizacji przez Klub. 

3. Wznowienie, we współpracy z Zarządem Klubu, prac związanych z uruchomieniem przy 
EUROLAB Grupie roboczej ds. Metrologii – istnieje potrzeba powstania takiej grupy. 

4. Realizacja umowy o współpracy z Głównym Urzędem Miar – udział GUM w spotkaniach 
Komisji ds. Metrologii oraz inne wspólne inicjatywy – w tym udział członków Klubu 
POLLAB w Konsultacyjnych Zespołach Metrologicznych działających przy Prezesie 
GUM. 

5. Opiniowanie aktów prawnych z obszaru metrologii. 
6. Rozważenie możliwości i celowości, po zmianie siedziby Sekretariatu Klubu, 

zorganizowania zaproponowanej w roku 2016 biblioteki wydawnictw metrologicznych 
(konwencjonalnych i elektronicznych) w nowej siedzibie Sekretariatu Klubu POLLAB w 
Warszawie. 

 

 

 
 

Przewodniczący Komisji ds. Metrologii 

                         
                     30.12.2019  Andrzej Hantz  

 
 


