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Szanowni Państwo, 

Badanie biegłości to zewnętrzne narzędzie potwierdzenia wiarygodności wyników badań / 
zapewnienia jakości badań w laboratorium badawczym. Są doskonałą okazją do sprawdzenia 
kompetencji oraz pozwalają na obiektywną ocenę miarodajności otrzymywanych wyników w 
laboratorium. Badania biegłości pozwalają na zwiększenie zaufania klientów do otrzymywanych 
wyników.  

Zapraszamy do uczestnictwa w trzynastej edycji badań biegłości SILESIALAB z 

przyjemnością informując, że Sekcja Badań Biegłości Eurofins OBiKŚ przystąpiła do akredytacji 
badań biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011, wynikiem czego w lutym 2021r. 
przeszła z pozytywną oceną audyt akredytujący.  

W związku z tym, że w chwili obecnej czekamy na wydanie certyfikatu w pierwszej kolejności 
będą realizowane rundy, których programy nie były zgłoszone do akredytacji - w harmonogramie przy 
każdym programie znajduje się informacja o jego statusie w odniesieniu do projektu zakresu akredytacji. 

Organizacja badań biegłości daje Państwu gwarancję:   
➢ postępowania według ustalonych procedur systemowych; 
➢ zapewnienia wiarygodności, rzetelności i bezstronności; 
➢ zapewnienia poufności wyników i uczestników badań biegłości. 

W  HARMONOGRAMIE BADAŃ BIEGŁOŚCI SILESIALAB 2021 znajdziecie Państwo 

propozycje badań biegłości w zakresie: 

➢ badań sensorycznych, oraz fizykochemicznych wody do spożycia; 
➢ badań fizykochemicznych ścieków;  
➢ badań fizykochemicznych wody powierzchniowej; 
➢ badań fizykochemicznych wody podziemnej; 
➢ badań fizykochemicznych osadu ściekowego; 
➢ badań fizykochemicznych gleby; 
➢ badań fizykochemicznych odpadów i paliw stałych; 
➢ pobierania i badań terenowych wody do spożycia oraz wody powierzchniowej. 

Ze względu na obecne obostrzenia pandemiczne organizacja badań biegłości z pobierania 
próbek w zewnętrznych obiektach, nienależących do Eurofins Polska OBiKŚ Sp. z o.o. jest wstrzymana 
do czasu polepszenia sytuacji epidemicznej. W związku z tym Harmonogram badań biegłości będzie 
aktualizowany w trakcie roku kalendarzowego.  

Gwarantujemy i zapewniamy: 

➢ dostarczanie próbek rzeczywistych o matrycach i stężeniach parametrów najczęściej 
występujących w naszym środowisku, pobieranych metodami akredytowanymi (Certyfikat 
Akredytacji AB 213); 

➢ dostarczanie próbek syntetycznych wraz z próbkami rzeczywistymi do badań wybranych 
wskaźników; 

➢ badanie jednorodności i stabilności obiektów badań, pod kątem oznaczanych wskaźników, 
metodami akredytowanymi (Certyfikat Akredytacji AB 213); 

➢ statystyczną ocenę wyników przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO/IEC 
17043:2011 oraz  normy ISO 13528:2015; 

➢ opracowanie Sprawozdań z badań biegłości zgodnie z wymaganiami normy PN - EN ISO/IEC 
17043:2011 oraz instrukcji własnej I/Q/22. 

➢ monitorowanie jakości usługi. 

Informacje o Harmonogramie badań biegłości, Programach badań biegłości oraz Karty 
zgłoszenia uczestnictwa znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.obiks.pl. Istnieje także 
możliwość otrzymania informacji telefonicznie lub elektronicznie. 

Informacji udziela Koordynator SILESIALAB 2021: Michalina Kotyczka-Morańska 
tel. 32 / 259 70 36 w. 117 lub 32 / 438 69 17 mob. +48 / 695 499 222 ;  

e-mail: koordynator.bb@obiks.pl 
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