
 REGULAMIN BADAŃ BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE SEROLOGICZNEJ DIAGNOSTYKI 

MYKOPLAZMOZY DROBIU 

 

§ 1. Cel  

1. Celem badań biegłości (PT) jest potwierdzenie kompetencji laboratoriów wykonujących analizy 

serologiczne w kierunku mykoplazmozy drobiu.  

§ 2. Organizator 

1. Organizatorem PT jest Zakład Chorób Drobiu - Krajowe Laboratorium Referencyjne 

mykoplazmozy drobiu w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym -Państwowym Instytucie 

Badawczym w Puławach.  

2. Badania biegłości organizowane są w oparciu o normę ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności. 

Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości 

 
3. Dane Organizatora PT: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, 

Zakład Chorób Drobiu 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 hab. Grzegorz Tomczyk prof. nadzw., tel.: 81 889 

3066, e-mail: gtomczyk@piwet.pulawy.pl  

Agnieszka Stolarek tel. 81 8893077 e-mail: agnieszka.stolarek@piwet.pulawy.pl 

Olimpia Kursa tel. 81 8893124, e- mail: olimpia.kursa@piwet.pulawy.pl 

Anna Sawicka-Durkalec tel. 81 8893013, e-mail: anna.sawicka@piwet.pulawy.pl 

Obsługa i pomoc techniczna portalu e-klient: mgr Marek Kukier tel. 81 889 31 05, e-mail: 

marek.kukier@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/Mykoplazmoza 

drobiu przed upływem terminu podanego w §4. W portalu dostępne są też pliki do pobrania: 

Regulamin badań biegłości w zakresie mykoplazmozy drobiu, pismo informacyjne.  

2. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator nadaje Uczestnikowi PT kod, pod którym będą podane także 

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 jeden z adresów e-mail podanych 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. Badania są przeznaczone dla Zakładów Higieny Weterynaryjnej oraz prywatnych laboratoriów 

weterynaryjnych zajmujących się diagnostyką serologiczną mykoplazmozy drobiu. Każdy 

Uczestnik może wybrać dowolną liczbę kierunków badań. 
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Kierunki badania 

 wykrywanie przeciwciał metodą ELISA MG  
 wykrywanie przeciwciał metodą ELISA MG/MS 
 wykrywanie przeciwciał metodą ELISA MS  
 wykrywanie przeciwciał metodą ELISA MM  
 wykrywanie przeciwciał metodą SPA MG  
 wykrywanie przeciwciał metodą SPA MS  

Harmonogram  

Etap Termin 

Zgłaszanie Uczestników do 18 września 

Potwierdzenie zgłoszenia i nadanie kodu Uczestnika do 23 września 

Wysłanie próbek do Uczestnika do 16 października 

Raportowanie wyników PT do 30 października 

Sprawozdanie PT do 30 listopada 

 

§ 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 adresy 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. 

 

§ 8. Ocena wyników 
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1. Wynik otrzymany przez Uczestnika PT jest oceniany poprzez porównanie z wynikiem przypisanym 

kodowo przez organizatora (Lab. KLR) 

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/Mykoplazmoza drobiu/pliki do pobrania/Sprawozdania z badań biegłości w terminach 

podanych w §4. 

3. Wyniki PT uzyskane przez laboratoria zostaną przekazane do Głównego Lekarza Weterynarii  

 

§ 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 Chorób Drobiu 

3. Faktura za udział w PT zostanie przesłana do Uczestnika drogą pocztową. Termin płatności wynosi 

14 dni od daty otrzymania faktury. 
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