ZAKŁAD AKUSTYKI
ŚRODOWISKA
ENVIRONMENTAL
ACOUSTIC DIVISION

Warszawa 2013-03-07
ZAWIADOMIENIE 1
DOT. CYKLU XXXV/1/2013 BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W
ŚRODOWISKU
09-10 kwiecień 2013 r. Warszawa
Zakład Akustyki Środowiska Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu
Badawczego informuje, że organizuje XXXV/1/2013 cykl badań biegłości i badań porównawczych
hałasu w środowisku. XXXV/1/2013 cykl badań międzylaboratoryjnych przeznaczony jest dla
małych i średnich laboratoriów i innych jednostek wykonujących pomiary akustyczne w
środowisku.
W ramach cyklu realizowane będą programy: Program ZAŚ1: Pomiary na poligonie hałasu
instalacyjnego – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 4.11.2008
r.Program ZAŚ2: Pomiary poziomu mocy akustycznej urządzenia – zgodnie z PN-EN ISO 3746:2011,
wariantowo Program ZAŚ3: Pomiary na poligonie hałasu komunikacyjnego – zgodnie z Załącznikiem
nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 16.06 2011 r.
Badania porównawcze przeznaczone są dla doświadczonych osób zajmujących się rutynowym
wykonywaniem pomiarów hałasu w środowisku, których umiejętności będą traktowane jako
reprezentatywne dla zatrudniającego je laboratorium.
Ilość miejsc na ćwiczeniu ograniczona do 20 - decyduje kolejność zgłoszeń.
Część badawcza cyklu XXXV/1/2013 badań PT/ILC z zakresu pomiarów hałasu w środowisku
odbędzie się w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego w
Warszawie przy ul. Kolektorskiej 4 na specjalnie przygotowanym poligonie pomiarowym w dniach 0910 kwietnia 2013 r., w godzinach 900-1900. Czas ćwiczenia nie powinien przekroczyć każdego dnia 6-8
godzin. Pozostały czas to opracowanie wyników pomiarów – łącznie ok. 16-20 godzin pomiarowych.
Na zakończenie ćwiczenia, przed wyjazdem, należy złożyć u koordynatora sprawozdanie z badań wraz
z informacjami ustnymi na temat wykonanych badań. Złożenie poprawnego sprawozdania jest
warunkiem zaliczenia ćwiczenia. Uczestnicy przybywają z własną aparaturą pomiarową
(posiadającymi ważne świadectwo sprawdzenia zewnętrznego).
Warunkiem zakwalifikowania do porównań jest przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa
(wzór na stronie WWW.ios.edu.pl) do dnia 01 kwietnia br. oraz dokonanie wpłaty na konto
Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego nr 04 1240 6247 1111 0000
4979 9334 do dnia 02 kwietnia br. opłaty za uczestnictwo w ćwiczeniach.
Warunki finansowania:

Udział w jednym programie - 750 zł netto za program (udział drugiej osoby z tego samego
laboratorium - 600 zł)

Udział w dwóch programach - 1000 zł netto (udział drugiej osoby z tego samego
laboratorium - 900 zł) itp.
Organizator nie zapewnia noclegu ani wyżywienia, jedynie bufet kawowy. Celem
potwierdzenia zgłoszenia i uzyskania innych informacji szczegółowych należy skontaktować się
telefonicznie do dn. 30.03.2012 r. z osobami odpowiedzialnymi za ćwiczenie.
Informacji nt. porównań międzylaboratoryjnych udziela się:
 w sprawach merytorycznych pod nr tel. 022 832 39 66: Koordynator XXXV cyklu
badań PT/ILC mgr Zbigniew Szymański.
 oraz w sprawach organizacyjnych pod nr tel/fax. 022 833 42 41 lub
022 833 42 42 : inż. Renata Parvi lub mgr inż. Mariusz Truszkowski.
Badania interkalibracyjne, z uwagi na swą specyfikę realizacji pomiarów w przestrzeni otwartej (środowisku), odbędą się w
planowanym terminie jedynie w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

