
 

REGULAMIN 

PROWADZENIA POMIARÓW PORÓWNAWCZYCH DOST PNYCH NA RYNKU 
URZ DZE  DO POMIARU ZANIECZYSZCZE  POWIETRZA 

§ ń. Postanowienia ogólne, cel i sposób prowadzenia pomiarów  
1. Pomiary porównawcze mają na celu weryfikację i ocenę wiarygodno ci dostępnych urządzeń 

pomiarowych poprzez porównanie otrzymanych wyników z wynikami uzyskanymi pomiarem metodą 
referencyjną.  

2. Prowadzone badania nie są badaniami okre lającymi równoważno ć porównywanych urządzeń 
pomiarowych z metodykami referencyjnymi.  

3. Udział w pomiarach porównawczych jest wolny od opłat.  
4. Za udział w pomiarach porównawczych oraz udostępnienie urządzeń pomiarowych nie przysługuje 

Uczestnikowi żadne wynagrodzenie. 
5. Udział w pomiarach porównawczych może nastąpić jedynie na zasadach okre lonych w poniższym 

regulaminie. 

6. Organizatorami badań porównawczych sąŚ Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Krajowe 
Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące Głównego Inspektoratu Ochrony rodowiska, Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, przy współpracy 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska w Krakowie oraz gminy Rabka-Zdrój.  

7. Badania prowadzone będą na stacji Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego Głównego 
Inspektoratu Ochrony rodowiska (KLRiW) do dnia 15 czerwca 2017 r. Miejscem wykonywania badań 
będzie miejscowo ć Rabka-Zdrój. 

8. Podsumowaniem przeprowadzonych pomiarów porównawczych będzie sprawozdanie z badań, 
porównujące wyniki otrzymane za pomocą udostępnionych urządzeń pomiarowych z wynikami 
uzyskanymi metodą referencyjną. Sprawozdanie zostanie opracowane przez organizatorów do dnia 31 

października 2017 r.  przesłane do wszystkich podmiotów uczestniczących w badaniach oraz podane do 
publicznej wiadomo ci. 

9. Biorące udział w badaniach podmioty nie mogą wykorzystywać wyników badań w inny sposób jak tylko 
w postaci całego końcowego sprawozdania z badań. Nie dopuszcza się możliwo ci wykorzystywania 
wybranych okresów lub wyników do celów potwierdzenia zgodno ci urządzenia z metodykami 
referencyjnymi. 

10. Organizatorzy pomiarów nie ponoszą odpowiedzialno ci za prawdziwo ć informacji przedstawionych 
przez podmioty zainteresowane udziałem w badaniach porównawczych.   

11. Organizatorzy pomiarów nie ponoszą odpowiedzialno ci za wykorzystanie wiedzy publikowanej w 
sprawozdaniu o którym mowa w ust. 8, w szczególno ci za szkody lub straty poniesione przez 
kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania tre ci w nim umieszczonych. 

§ 2. Warunki uczestnictwa w badaniach porównawczych   
1. Uczestnicy pomiarów porównawczych zobowiązują się do dostarczenia na potrzeby prowadzonych 

badań, po dwie sztuki urządzeń pomiarowych do pomiarów pyłu zawieszonego PM10.  
2. Udostępnione urządzenia pomiarowe muszę posiadać certyfikat CE, za wyjątkiem urządzeń 

pomiarowych nie wprowadzonych do obrotu. 

3. Dostarczone urządzenia mają być odporne na zmienne warunki atmosferyczne i nie powodować 
zagrożenia zdrowia i życia osób obsługujących stacje czy innych osób postronnych. Za ewentualne 
szkody bądź uszczerbki na zdrowiu odpowiadają uczestnicy dostarczający dane urządzenia.  

 



 

 

 

4. Uczestnicy są odpowiedzialni za instalację urządzeń pomiarowych w wyznaczonej lokalizacji. Instalacja 
urządzeń odbędzie się w terminie i miejscu uprzednio ustalonym z KLRiW. 

5. W przypadku wystąpienia awarii którego  z urządzeń biorących udział w badaniach uczestnicy zgłaszają 
ten fakt organizatorom. Dostęp do uszkodzonego urządzenia możliwy jest tylko za zgodą i w asy cie 
pracowników KLRiW.  

6. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialno ci za ewentualne akty wandalizmu, które mogą mieć miejsce w 
trakcie prowadzenia badań. Każdy z uczestników odpowiada za ubezpieczenie dostarczonego 
urządzenia. 

7. Uczestnicy, w trakcie prowadzonych badań zobowiązują się nie konsultować otrzymanych wyników z 
innymi uczestnikami badań. Nie dopuszcza się również równoległego prowadzenia badań w 
miejscowo ci Rabka-Zdrój. 

8. Uczestnicy badań zobowiązują się do regularnego przesyłania danych pomiarowych na adres mailowy 
KLRiW: klriw@gios.gov.pl. oraz do UMWM.  

§ 3. Dokumenty stanowi ce podstaw  udziału w pomiarach porównawczych  
1. Podstawą uczestnictwa w pomiarach porównawczych jest przesłanie kompletu dokumentów 

wskazanych w pkt 2 na adres e-mail powietrze@umwm.pl 

2. Zgłaszający chęć uczestnictwa w pomiarach porównawczych przesyłająŚ 
a) skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do 

regulaminu, 

b) wersja elektroniczna lub skan dokumentacji technicznej oraz instrukcji dla użytkowników urządzenia 

pomiarowego, 

c) jedno zdjęcie lub grafikę przedstawiającą urządzenie pomiarowe (w formacie JPEG lub PNG), 
d) o wiadczenie producenta o spełnieniu przez dostarczone urządzenia wymagań certyfikatu CE 

(dotyczy wprowadzonych do obrotu).  

3. W razie wystąpienia niejasno ci dotyczących warunków kwalifikowalno ci urządzenia pomiarowego 
Organizatorzy mogą zażądać od zgłaszającego przedstawienia innych informacji dotyczących 
urządzenia pomiarowego.  
 

§ 4. Wykluczenie z udziału w pomiarach porównawczych  

1. W razie stwierdzenia po wiadczenia nieprawdy w zgłoszeniu o którym mowa w § 3 lub niespełnieniu 
warunków o których mowa w § 2 uczestnik zostanie wykluczony z udziału w pomiarach porównawczych. 

2. Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w badaniach porównawczych.  

§ 5. Postanowienia ko cowe 

1. Regulamin prowadzenia pomiarów porównawczych dostępnych na rynku urządzeń do pomiaru 
zanieczyszczeń powietrza obowiązuje od dnia 8 lutego 2017 roku. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w poniższym regulaminie. 
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Załącznik nr 1 

 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w pomiarach porównawczych sensorów pyłu PMńŃ  
 

1. Informacje ogólne: 
 

1.  Nazwa zgłaszającego  

2.  NIP zgłaszającego  

3.  Adres e-mail  

4.  Tel. kontaktowy  

5.  
Nazwa producenta 
(jeżeli zgłaszający nie jest producentem) 

 

2. Parametry techniczne: 

 

1.  Nazwa urządzenia pomiarowego   

2.  
Podstawowe informacje na temat urządzenia 
(w tym metoda pomiaru, zasada działania)    

3.  Wymiary urządzenia pomiarowego   

4.  
Mierzone parametry (nazwa zanieczyszczenia 
oraz jednostki miary) 

 

3. Zał czniki: 

☐ wersja elektroniczna lub skan dokumentacji technicznej oraz instrukcji dla użytkowników urządzenia 
pomiarowego, 

☐ jedno zdjęcie lub grafika przedstawiająca urządzenie pomiarowe (w formacie JPEG lub PNG), 

☐ o wiadczenie producenta o spełnieniu przez dostarczone urządzenia wymagań certyfikatu CE.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem prowadzenia pomiarów porównawczych dostępnych na rynku urządzeń do pomiaru 
zanieczyszczeń powietrza, akceptuję w całości jego postanowienia a dane zawarte w powyższym wniosku są prawdziwe. 
Oświadczam również, że jestem uprawniony do dysponowania przedstawionymi przeze mnie informacjami i utworami, w szczególności 
znakami towarowymi i zdjęciami, w zakresie wymaganym przez regulamin prowadzenia pomiarów porównawczych dostępnych na 
rynku urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń powietrza.   
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie przedstawionych przeze mnie informacji i utworów, w szczególności znaków 
towarowych i zdjęć, przez Organizatorów, w szczególności na ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami cyfrowymi oraz 
zamieszczenie w raporcie końcowym, który będzie powszechnie dostępny.  
 

 



 

 

 

 

 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Marszałka Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 

Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2015.2135), danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku na cele związane z prowadzeniem pomiarów 
porównawczych. Jestem świadomy, że posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. 
 

 

 

 

 Data  

 Stanowisko  

 Podpis osoby upoważnionej 
do przedstawiania informacji 

 

 

 


