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prowadzonych przez Klub POLLAB - Sekcję PETROL-GAZ 
 

 
Temat badania biegłości 

/ porównań 

międzylaboratoryjnych 
(niepotrzebne skreślić) 

Pobierania próbek paliw ciekłych ze zbiorników i/lub z 

dystrybutorów na podstawie wyników badań  wykonanych przez 

koordynatora dla pobranych próbek. 

Cel programu      Celem programu jest zewnętrzna kontrola jakości wykonywanych 

czynności związanych z pobieraniem próbek, wykazanie biegłości 

oraz potwierdzenie kompetencji technicznych uczestników. 

Liczba uczestników Powyżej 10 -  wstępnie oszacowana ilość uczestników 

Po przesłaniu programu z badań biegłości do potencjalnych 

uczestników zostanie ustalona ostateczna liczba uczestników. 

Liczba obiektów badań 

(liczba próbek) i ich opis   

2obiekty  

- olej napędowy (przekrojowa lub punktowa) pobrany przez 

uczestników ze zbiornika naziemnego zgodnie z wymaganiami PN-

EN ISO 3170:2006 

- benzyna silnikowa pobrana przez uczestników z dystrybutora  wg 

PN-EN 14275:2013 

Liczba badanych cech 

i ich wykaz,  dokument 

odniesienia 

2 rodzaje pobierania próbek, według norm: PN-EN ISO 3170:2006 oraz 

PN-EN 14275:2013. 
Wybór uczestnictwa w badaniach pozostawia się uczestnikom biorącym 

udział w programie.  

Identyfikacja dziedziny 

badań oraz badanych 

obiektów  
(zgodnie z DAB-07/DAP-04) 

Symbol    Dziedzina badań Obiekt / grupa obiektów 
Np. C/10 Badania chemiczne                      Paliwa ciekłe 

 

Data rozpoczęcia badań     24.04.2014 Planowana data zakończenia 30.06.2014 

 
Koordynator Iwona Surawska, LOTOS Lab. Sp. o.o., 80 -718 Gdańsk, 

ul. Elbląska 135, tel. 58 308 82 62 , iwona.surawska@lotoslab.pl  

 (imię, nazwisko, dane kontaktowe) 

nie wymaga podpisu 

Weryfikator  Marzena Mazurowska, Jolanta Kowalczyk, Pachemtech Sp. z o.o., Płock 

 

 (imię, nazwisko, dane kontaktowe)   
nie wymaga podpisu               

Przewodniczący Sekcji Ewa Rostek, Instytut Transportu Samochodowego, 03-301 Warszawa, 

ul. Jagiellońska 80, tel. 22 438 53 25, ewa.rostek@its.waw.pl  

 (imię, nazwisko, data)       

nie wymaga podpisu              

    
Akceptacja  Krystyna Krzyśko, 28.03.2014r. 
Prezes Zarządu Klubu 

POLLAB 

(imię, nazwisko, data) 

nie wymaga podpisu 

 
Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Planie PT/ILC oraz dostępne są na stronie internetowej Klubu 

POLLAB www.pollab.pl. 
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