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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MIĘDZYLABORATORYJNYCH BADAŃ BIEGŁOŚCI 

LABORATORIÓW BADAJĄCYCH RYBY I PRODUKTY RYBNE NA OBECNOŚĆ ANISAKIS SPP. W 2020 

ROKU 

 

 

§ 1. Cel programu 

 
1. Celem programu międzylaboratoryjnych badań biegłości urzędowych laboratoriów badających ryby i produkty rybne jest stworzenie możliwości 

potwierdzenia kompetencji laboratoriów wykonujących badania urzędowe.  

2. Program jest organizowany i realizowany w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17043:2011 i pozwala wiarygodnie określić kompetencje laboratoriów do 
wykonywania badań. 

§ 2. Organizator programu 

 
1. Organizatorem programu jest Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. anisakiozy, 

zlokalizowane w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy,  

2. NIP 716-00-10-761, 
3.  KRS 0000118357  

Koordynator badań PT – dr hab., prof. instytutu Tomasz Cencek – tel.: 81 889 33 39, e-mail: tcencek@piwet.pulawy.pl  

Osoby ds. kontaktów z uczestnikami programu:  
dr Mirosław Różycki, tel.: 81 889 – 33 – 14, e-mail: mrozycki@piwet.pulawy.pl 

lek. wet. Maciej Kochanowski, tel.: 81 889 – 33 – 25, e-mail: maciej.kochanowski@piwet.pulawy.pl  

4. Dane teleadresowe Organizatora:   
 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy 

          Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych 

         Al. Partyzantów 57 
         24-100 Puławy  

 Nr telefonu/fax: 81 889 33 14/81 886 25 95 

  
 

§ 3. Adresaci programu 

 

1. Program badań adresowany jest do laboratoriów urzędowych wykonujących badanie ryb i produktów rybnych  w kierunku Anisakis spp. 

 

§ 4. Uczestnictwo w programie 

 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w programie następuje mailowo (zgłoszenie musi zawierać dane identyfikacyjne laboratorium) na adres e-mail 

maciej.kochanowski@piwet.pulawy.pl, a kopia na adres mrozycki@piwet.pulawy.pl. Termin rozpoczęcia badań jest uzgadniany z uczestnikami. 
2. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator nadaje laboratorium poufny indywidualny kod i hasło identyfikacyjne. Pod tym kodem będą prezentowane wyniki 

badań.  

 

§ 5. Zakres oznaczeń oferowanych w roku 2020 

 

 

1. Oznaczenia ilościowe: oznaczanie liczby larw Anisakis spp. w rybach. 

 

 

                                                                                         § 6. Harmonogram badań 

 

        W roku 2020 przeprowadzone będą badania biegłości wg poniższego harmonogramu: 
 

Lp. Etap Terminarz badań biegłości 

1. Nadsyłanie zgłoszeń  do 30.04.2020 

2. Wysyłanie próbek  Po uzgodnieniu terminu wysyłki próbek 

3. Rozpoczęcie badań przez Uczestnika Oznaczenia w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania próbek  

5. Termin nadsyłania wyników W ciągu 8 dniu od otrzymania próbek  

6. Termin wysłania Sprawozdania z badań 10 tygodni od otrzymania próbek  

 

 

§ 7. Dostarczenie próbek do badań 

 

1. Transport próbek odbywa się w sposób uzgodniony z laboratorium.  
2. W trakcie transportu próbki przechowywane są w warunkach zapobiegających uszkodzeniu larw Anisakis  spp. 

 

 

§ 8. Zawartość przesyłki 
 

1. W skład przesyłki wchodzą: 

 Pismo przewodnie  

 Pojemniki z próbkami do badań. „PRÓBKA ...” 

 Wkłady chłodzące (jeśli to konieczne) 

2. Ewentualne uszkodzenie pojemnika z próbkami do badań lub brak któregoś z elementów wymienionych w pkt. 1 niniejszego paragrafu należy niezwłocznie 
zgłosić Organizatorowi. 
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§ 9. Wykonanie badań 

 
1. Przed przystąpieniem do badań Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w Programie dostępnym na stronie internetowej: 

www.piwet.pulawy.pl w zakładce Badania Biegłości, Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych. Metodyka wykonania badania zostanie przesłana 

Uczestnikowi na jego adres poczty e-mail.      
2. Badanie należy wykonać w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania próbek.  

 

§ 10. Przekazanie wyników Organizatorowi 

 

1. Wyniki badań należy przekazać Organizatorowi na dres e-mail maciej.kochanowski@piwet.pulawy.pl  

2. Wyniki wysłane do Organizatora po uzgodnionym terminie nie będą uwzględniane w Sprawozdaniu z badań. 
 

§ 11. Opracowanie wyników 

 
1. Opracowanie wyników stanowi porównanie wyników uzyskanych przez Uczestnika z wartością przypisaną. 

2. Informacje o przeprowadzonych badaniach i uzyskanych wynikach zostaną przekazane do laboratorium oraz Głównego Lekarza Weterynarii.  

3. Laboratorium zobowiązane jest do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o ewentualnych wykrytych niezgodnościach i błędach występujących w 
Sprawozdaniu mających wpływ na ocenę wyników. Powiadomienie takie należy przesłać na adres e-mail podany w § 2 pkt. 3.  

4. Po otrzymaniu informacji o dostrzeżonych błędach Organizator niezwłocznie dokona korekty w Sprawozdaniu, jeśli wynikają one z przyczyn Organizatora. 

Laboratorium zobowiązane jest do przesłania Organizatorowi informacji o przyczynach wyników niezgodnych oraz zaplanowanych działaniach 
korygujących. Informacje te należy przesłać na adres e-mail Organizatora wskazany w § 2 pkt. 3. 

 

 

§ 12. Reklamacje 

 
1. Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji na adres e-mail Organizatora wskazany w § 2 pkt. 3, w której zawarte zostaną zastrzeżenia i uwagi 

w stosunku do sposobu przeprowadzenia „Międzylaboratoryjnych badań biegłości laboratoriów badających ryby i produkty rybne na obecność Anisakis 

spp.” w tym do oceny wyników otrzymanych przez Uczestnika. 
2. Termin złożenia reklamacji upływa z 14 dniem od otrzymania Sprawozdania z badań. 

3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu miesiąca od otrzymania, a jej wynik prześle Uczestnikowi. 

4. W przypadku nie zaakceptowania wyniku reklamacji Uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Dyrektora PIWet – PIB. 
 

 

§ 13. Koszt uczestnictwa w badaniach 

 

1. Uczestnictwo w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości jest bezpłatne (dla urzędowych laboratoriów).  

 

§ 14. Rezygnacja z uczestnictwa w badaniach 

 

1. W przypadku rezygnacji z badań biegłości, laboratorium powinno zgłosić ten fakt Organizatorowi w terminie do 7 dni przed dniem wysłania próbek 
wysyłając e-mail z tytułem „Rezygnacja z badań biegłości” na adres podany w § 2 pkt. 3. 
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