REGULAMIN BADAŃ BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE MIKROBIOLOGII PASZ
§ 1. Cel
1. Celem badań biegłości (PT) jest potwierdzenie kompetencji laboratoriów wykonujących analizy
mikrobiologiczne pasz.
2. Badania biegłości są prowadzone w oparciu o dokumenty: PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena
zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badań biegłości”, ISO/TS 22117:2010 „Microbiology of
food and animal feeding stuffs. Specific requirements and guidance for proficiency testing by
interlaboratory comparison” oraz ISO 13528:2005 „Statistical methods for use in proficiency testing
by interlaboratory comparisons”.
§ 2. Organizator
1. Organizatorem PT jest Zakład Higieny Pasz - Krajowe Laboratorium Referencyjne w zakresie
zanieczyszczeń mikrobiologicznych pasz w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym -Państwowym
Instytucie Badawczym w Puławach.
2. Badania biegłości organizowane są w oparciu o art. 25 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o
Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33 poz. 287 z 2 marca 2004 r. z późn. zm.).
3. Dane Organizatora PT: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,
Zakład Higieny Pasz, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, tel.: 81 889 30 00, faks: 81 886 25 95, NIP
716-00-10-761, KRS 0000118357
4. Dodatkowych informacji na temat PT udziela: dr Elżbieta Kukier, tel.: 81 889 31 93, e-mail:
elawoj@piwet.pulawy.pl
Obsługa i pomoc techniczna portalu e-klient: mgr Marcin Węglarz, tel. 81 889 34 05, e-mail:
marcin.weglarz@piwet.pulawy.pl
§ 3. Zgłoszenie uczestnictwa
1. Zgłoszenie uczestnictwa w PT należy dokonać po zalogowaniu się w portalu elektronicznym
dostępnym pod adresem eklient.piwet.pulawy.pl w zakładce Badania biegłości/Mikrobiologia pasz
przed upływem terminu podanego w §4. W portalu dostępne są też pliki do pobrania: Regulamin
badań biegłości w zakresie mikrobiologii pasz, Instrukcja postępowania z próbkami i
Sprawozdania z PT.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator nadaje Uczestnikowi PT kod, pod którym będą podane
wyniki Uczestnika w sprawozdaniu z badań biegłości.
3. W terminie podanym w §4 Uczestnik otrzyma od Organizatora e-mail z potwierdzeniem przyjęcia
zgłoszenia i nadanym kodem. Brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie należy niezwłocznie
zgłosić Organizatorowi na adres e-mail podany w §2 pkt. 4.
4. Zgłoszenia przesłane inną drogą niż wskazana w pkt. 1 oraz po upływie terminu podanego w §4 nie
będą uwzględniane.
§ 4. Harmonogram badań biegłości
1. Runda 01 jest przeznaczona dla Laboratoriów zatwierdzonych przez Głównego Lekarza
Weterynarii do mikrobiologicznych badań urzędowych pasz i obejmuje tylko te kierunki badań,
w których Laboratorium otrzymało wynik niezadowalający w poprzedniej rundzie PT organizowanej

przez ZHS PIWet-PIB w Puławach zgodnie z art. 25a ust. 5 Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (runda
dodatkowa PT w terminie do 6 miesięcy od uzyskania wyników niezadowalających).
2. W Rundzie 02 każdy Uczestnik może wybrać dowolną liczbę kierunków badań.
Kierunki badania
Runda 01/ROK*
Kierunki badań w Rundzie 01 są uzależnione od wyników
poprzedniej rundy PT (patrz §4. pkt. 1).

Runda 02/ROK*
Badania jakościowe
 wykrywanie Salmonella spp.
 wykrywanie Clostridium perfringens
Badania ilościowe
 oznaczanie drobnoustrojów
 oznaczanie bakterii tlenowych mezofilnych
 oznaczanie grzybów
 oznaczanie Enterobacteriaceae
 oznaczanie Escherichia coli
 oznaczanie Clostridium perfringens
 oznaczanie miana beztlenowych laseczek
przetrwalnikujących z rodzaju Clostridium
 oznaczanie bakterii redukujących siarczany (IV)
rosnących w warunkach beztlenowych
Harmonogram Rund

Etap

Runda 01/ROK*

Runda 02/ROK*

Zgłaszanie Uczestników

do 15 lutego

do 15 sierpnia

Potwierdzenie zgłoszenia i nadanie kodu Uczestnika

do 15 marca

do 15 września

pierwsza środa kwietnia

przekazanie w dniu spotkania z
laboratoriami w PIWet-PIB
Puławy lub wysłanie w
następny dzień roboczy
(przesyłka 24-godzinna)

Raportowanie wyników PT

do 30 kwietnia

do 31 dni kalendarzowych od
ww. spotkania

Sprawozdanie PT

do 30 czerwca

do 31 grudnia

Wysłanie próbek do Uczestnika**

§ 5. Dostarczanie próbek
1. Transport próbek do Uczestników PT odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 24
godzin od nadania
2. Jeżeli Uczestnik nie otrzyma próbek lub otrzyma próbki w stanie nieprzydatnym do badań, należy
to niezwłocznie zgłosić Organizatorowi PT na adres e-mail podany w § 2 pkt. 4. W uzasadnionym
przypadku Uczestnik może odstąpić od wykonywania PT i nie zostanie obciążony kosztami
uczestnictwa w PT.
§ 6. Wykonanie badań

1. Od momentu przyjęcia próbek do Laboratorium aż do rozpoczęcia badań próbki należy
przechowywać w warunkach chłodniczych.
2. Badania PT należy wykonać bezzwłocznie od chwili przyjęcia próbek do Laboratorium.
3. Badania PT należy wykonać wg Instrukcji postępowania z próbkami.
§ 7. Raportowanie wyników
1. Raportowanie wyników PT odbywa się przez portal e-klient dostępny w systemie
eklient.piwet.pulawy.pl po zalogowaniu Uczestnika, w zakładce Badania biegłości przed upływem
terminu podanego w §4.
2. Wyniki przesłane inną drogą niż wskazana w pkt. 1 oraz po upływie terminu podanego w §4 nie
będą uwzględniane w Sprawozdaniu z PT.
3. Uczestnik PT jest zobowiązany do wprowadzenia wyników PT do systemu CELAB-CBD pod
nazwą PT mikrobiologia pasz ROK*.
§ 8. Ocena wyników
1. Wynik otrzymany przez Uczestnika PT jest oceniany poprzez porównanie z wynikiem
przypisanym.
2. Ocena wyniku otrzymanego przez Uczestnika jest zawarta w Sprawozdaniu z PT udostępnionym w
systemie eklient.piwet.pulawy.pl po zalogowaniu Uczestnika, w zakładce Badania
biegłości/Mikrobiologia pasz/pliki do pobrania/Sprawozdania z badań biegłości w terminach
podanych w §4.
3. Wyniki PT uzyskane przez laboratoria zatwierdzone do mikrobiologicznych badań urzędowych
pasz zostaną przekazane do Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004
r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33 poz. 287 z 2 marca 2004 r. z późn. zm.).
4. Laboratoria urzędowe (w zakresie posiadanego zatwierdzenia), które uzyskały wyniki
niezadowalające w PT zobowiązane są do przesłania Organizatorowi PT informacji o przyczynach
powstałych niezgodności oraz zaplanowanych działaniach korygujących i zapobiegawczych wraz z
terminem ich realizacji (w terminie do 30 dni od daty dostępności Sprawozdania z badań biegłości), a
następnie o zrealizowaniu takich działań (w terminie do 30 dni od daty ich zrealizowania). Informacje
te należy przesłać na adres e-mail Organizatora PT podany w §2 pkt. 4.
§ 9. Cennik
1. Uczestnictwo w badaniach biegłości dla Laboratoriów Inspekcji Weterynaryjnej jest bezpłatne.
2. Koszt uczestnictwa w badaniach biegłości dla pozostałych Laboratoriów jest dostępny pod adresem
www.piwet.pulawy.pl w zakładce Badania usługowe > Cennik > Zakład Higieny Pasz
3. Faktura za udział w PT zostanie przesłana do Uczestnika drogą pocztową. Termin płatności wynosi
14 dni od daty otrzymania faktury.

* - bieżący rok kalendarzowy.

