
 

Laboratorium Oceny Nasion 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu 

ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań 
tel. 061 8605 916,email: son-poznan@piorin.gov.pl 

www.piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program badania biegłości 2/2019 Festuca rubra  

Zasady uczestnictwa i oceny wyników badań biegłości 
 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator: 

Laboratorium Oceny Nasion 

WIORiN w Poznaniu 

 

Opracował i zatwierdził: 

Irena Gera  

Kierownik LON 

 

Sprawdził: 

Katarzyna Nowak 

Główny specjalista LON 

 

 

 

Data wydania: 27.07.2019 r. 

  

mailto:son-poznan@piorin.gov.pl
http://www.piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie


 

Program badania biegłości  
2/2019 Festuca rubra 

data wydania: 27.07.2019 

Strona 2 z 7 

 
 

1. Cel 
Celem programu badania biegłości jest określenie zdolności laboratoriów do prowadzenia badań 

nasion w ramach urzędowej kontroli oraz możliwość porównania wyników laboratorium z wynikami 

uzyskanymi przez inne laboratoria, potwierdzenie i udokumentowanie kompetencji, a także 

zidentyfikowanie niezgodności. 

 
2. Organizator 
Organizatorem jest Laboratorium Oceny Nasion WIORiN w Poznaniu. Badania biegłości organizowane 

są w oparciu o upoważnienie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa WN-601-87/2016 

do działań w zakresie nadzoru nad działalnością wojewódzkich inspektoratów odnośnie oceny 

laboratoryjnej materiału siewnego. 

Laboratorium Oceny Nasion w Poznaniu posiada wdrożony system zarządzania, zgodny ze 

Standardem Akredytacyjnym ISTA i normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Potwierdzeniem 

prawidłowego funkcjonowania systemu są: Certyfikat Akredytacji nr PL05 International Seed Testing 

Association oraz Certyfikat Akredytacji nr AB 1204 Polskiego Centrum Akredytacji. 

 

Program badania biegłości oparty jest na założeniach ISTA Standard Proficiency Test wersja 3.7 2017 

oraz norm PN-EN ISO 17043:2011 i ISO 13528:2015. 

  

3. Uczestnictwo w Programie 
Program adresowany jest do laboratoriów urzędowych Wojewódzkich Inspektoratów, laboratoriów 

akredytowanych w Wojewódzkich Inspektoratach i laboratoriów niezależnych wykonujących badania 

jakości nasion. 

Zgłoszenie uczestnictwa w Programie następuje przez odesłanie na adres e-mail Organizatora Karty 

zgłoszenia.  

Laboratoria urzędowe:  

 zgłaszają również laboratoria akredytowane prowadzących obrót, posiadające akredytację do 

oceny materiału siewnego objętą zakresem badań oferowanych w Programie, nad którymi 

sprawują kontrolę,  

 przesyłają do laboratoriów akredytowanych Program badania biegłości oraz dostarczone przez 

Organizatora próbki wraz z Instrukcją, 

 po zakończeniu opracowania wyników laboratoria urzędowe WIORIN przesyłają do 

nadzorowanych laboratoriów akredytowanych dostarczone przez Organizatora Sprawozdania z 

realizacji badania biegłości. 

 

4. Klauzula poufności i bezstronności  
Organizatorzy badań biegłości w osobach: kierownika laboratorium, personelu technicznego                

i pomocniczego są zobowiązani do zachowania poufności tożsamości i wyników badań 

poszczególnych uczestników, bezstronności w ocenie działań uczestników i wyników ich badań. 

Każdy uczestnik badań jest zobowiązany do zachowania poufności uzyskanych przez siebie wyników 

względem pozostałych uczestników badania biegłości. 

Wyniki badań wraz z kodem uczestników są  przekazywane do wiadomości organu stanowiącego tj. 

Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W przypadku laboratoriów akredytowanych 
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przedsiębiorstw nasiennych takie same informacje są przekazywane organom sprawującym kontrolę 

tj. WIORiN na terenie odpowiednich województw. 

 

5. Zakres badań oferowanych w Programie badań biegłości 2/2019 
Badanie 2/2019 obejmie wykonanie analiz 3 próbek kostrzewy czerwonej  Festuca rubra 
obejmujących: 

− oznaczenie czystości nasion, 

− oznaczenie zawartości nasion innych gatunków w sztukach,  

− oznaczenie zdolności kiełkowania nasion. 

 

6. Harmonogram 

− potwierdzenie uczestnictwa   - do 15 sierpnia 2019 r.  

− wysyłanie próbek do Uczestników  - wrzesień 2018 r.  

− nadsyłanie wyników       - do 31 października  2019 r.  

− wysyłanie sprawozdań do Uczestników - grudzień 2019 r. 
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian harmonogramu. 
 

7. Obiekty badań i przygotowanie próbek 
Obiektem badań będą nasiona kostrzewy czerwonej  odmian Matylda i Reverent. 
Baza nasion kostrzewy czerwonej została dostarczona przez przedsiębiorstwa hodowlano-nasienne. 
Nasiona sprawdzono pod względem jednorodności cech istotnych dla przeprowadzanych oznaczeń. 
Przygotowanie próbek dla uczestników objęło: ujednolicenie i wydzielenie próbek oraz 
fortyfikowanie. 
Każdy uczestnik otrzyma: 3 próbki  nasion do zbadania, oznaczone kodem składającym się z litery i 
liczby, gdzie litery oznaczają typ próbki, a liczby kod laboratorium, np. A-1, B-1, C-1. 

 
8. Ocena jednorodności i stabilności obiektów badań  
Jeżeli ma to zastosowanie, Organizator ocenia jednorodność obiektów przez badanie losowo 
pobranych próbek z próbek przygotowanych do wysyłania  oraz stabilność  przez badanie losowo 
pobranych próbek z bazy próbek przechowywanych. 

 
9. Wykonanie badań 
Badania wykonuje się zgodnie z metodyką określoną przez Przepisy ISTA 2019. Ponadto mogą być 
stosowane wewnętrzne procedury laboratorium dotyczące metod badawczych i nadzoru nad 

wyposażeniem. Szczegóły przekazywane są w Instrukcji badania biegłości. 
 

10. Przekazanie wyników Organizatorowi 
Wyniki należy przesłać do Organizatora na formularzu do przekazywania wyników                     

Formularz test 2_2019, dostępnym na stronie internetowej WIORiN w Poznaniu 

http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie/, w zakładce laboratorium/laboratorium oceny 

nasion/szkolenia. 

Formularz należy wypełnić elektronicznie i przesyłać wyłącznie e-mailem. Wszyscy uczestnicy 

(laboratoria urzędowe i akredytowane) przesyłają wyniki bezpośrednio do Organizatora.  

 

 

http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie/
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11. Opracowanie wyników 
11.1. Ocena statystyczna 

11.1.1.  Analiza czystości i kiełkowania 

Wyniki oznaczania czystości oraz zdolności kiełkowania zestawiane są w odpowiednich tabelach 

Excel. Obliczana jest mediana, uznawana za wartość przypisaną oraz odchylenie standardowe. Przy 

zastosowaniu testu Grubbsa odrzucane są ewentualne wyniki obarczone błędem grubym. Dla 

pozostałych wyników ponownie obliczana jest mediana i odchylenie standardowe, które służą do 

obliczania wskaźnika z uznawanego za wskaźnik kompetencji laboratorium uczestnika.  

 

𝑧𝑖 =
𝑥𝑖 − 𝑥𝑝𝑡

𝜎𝑝𝑡
 

gdzie: 

zi  - wskaźnik z uczestnika,  

xi – wynik uczestnika PT, 

xpt – wartość przypisana,  

σpt – odchylenie standardowe dla oceny biegłości. 
 

 

Dla pojedynczego wyniku dokonuje się oceny jego wartości zgodnie z obliczoną wartością 
bezwzględną wskaźnika z : 
 
Tabela 1. System oceny pojedynczych wyników czystości i zdolności kiełkowania 
 

Zakres z Ocena 

jeżeli  z  ≤ 2 wynik odpowiedni 

jeżeli  2   z   3 wynik wątpliwy (sygnał ostrzegawczy) 

jeżeli  z  ≥ 3 wynik nieodpowiedni (sygnał działania) 

 

Sumaryczna ocena wyników dla analizy czystości i zdolności kiełkowania jest oparta na sumie 

wskaźników z, przy czym sumuje się wartości bezwzględne. Brane są pod uwagę tylko siewki 

normalne w kiełkowaniu i nasiona czyste w czystości. Wskaźnik z dla siewek anormalnych                         

i nasion nieskiełkowanych jest także przedstawiany, ale nie ma wpływu na ocenę rundy. Przyznawane 

są oceny A, B, C lub PMU (poniżej minimalnych umiejętności). System oceny rundy dla tych testów 

przedstawiono w Tabeli 2. 

Tabela 2. System oceny sumarycznych wyników testu czystości i zdolności kiełkowania  
 

Suma wartości Z Ocena Interpretacja 

całkowita suma Z-score ≤ 3,5 A wynik bardzo dobry 

3,5 < całkowita suma Z-score ≤ 5,3 B wynik dobry 

5,3 < całkowita suma Z-score ≤ 7,0 C wynik dostateczny 
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całkowita suma Z-score > 7,0 PMU wynik poniżej minimalnych 
oczekiwań 

11.1.2.  Analiza zawartości nasion innych gatunków 

W przypadku oznaczania zawartości nasion innych gatunków zestawia się  w tabeli liczbę nasion 

poszczególnych gatunków, które zostały dodane do próbki  (oznaczone a) i liczbę nasion 

zidentyfikowanych przez laboratorium (oznaczone b). Nazwy gatunkowe muszą być podawane 

zgodnie z aktualną wersją ISTA List of Stabilized Plant Names. Jeżeli zidentyfikowanych  nasion jest 

mniej w porównaniu do dodanych do próbki przez organizatora,   to ich liczbę oznacza się na 

czerwono, jeżeli więcej to na niebiesko. 

Przykład: 

Nr próby A 1 2 3 4 
Gatunek a b a b a b a b 

Secale cereale żyto zwyczajne 3 2 3 3 3 3 3 3 

Hordeum vulgare jęczmień zwyczajny 3 3 3 3 3 3 3 3 

x Triticosecale  pszenżyto 2 2 2 3 2 2 2 2 

Avena sativa  owies siewny (odm. ciemna) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Avena strigosa  owies szorstki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lappula squarrosa lepnik zwyczajny 1 1 1 1 1 1 1 1 

Daucus carrota  marchew jadalna 3 3 3 3 3 3 3 3 
suma nasion dodanych/znalezionych 15 14 15 16 15 15 15 15 

prawidłowo oznaczono   14   15   15  15 

 

Wyniki oznaczania zawartości nasion innych gatunków w trzech próbkach są sumowane                        

i podawane jako % sumy nasion prawidłowo zidentyfikowanych w stosunku do sumy nasion 

dodanych.  

Dla sumy liczby dodanych nasion w trzech próbkach danej serii stosuje się następujące kryteria 

(zgodnie z ISTA  Standard Proficiency Test 2017): 

 

Tabela 3. System oceny zawartości innych gatunków 

 

% nasion zidentyfikowanych 
prawidłowo 

co najmniej do rodzaju 
Ocena Interpretacja 

≥ 90 % A wynik bardzo dobry 

≥ 80 % B wynik dobry 

≥ 70 % C wynik dostateczny 

 70 % PMU 
wynik poniżej minimalnych 

oczekiwań 

 

11.2. Podsumowanie oceny 

Uzyskanie w danej rundzie badań biegłości, dla pojedynczych wyników, wskaźnika │ z │ ≤ 2 nie 
wymaga podejmowania żadnych działań. 
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Uzyskanie wyniku 2   z   3 oznacza wynik wątpliwy i jest sygnałem ostrzegawczym, że 
laboratorium może mieć problem z wykonaniem badania i powinno zweryfikować swoją gotowość do 
wykonania badania drogą działania zapobiegawczego. 

Uzyskanie wyniku  z  ≥ 3 oznacza wynik nieodpowiedni i jest sygnałem działania laboratorium, 
które powinno aktywnie poszukiwać powodu rozbieżności drogą działania korygującego . 

 

Uzyskanie sumarycznej oceny A lub B nie wymaga podejmowania żadnych działań naprawczych, 
jednak seria ocen B powinna skłaniać do szukania przyczyn.  

 
Uzyskanie oceny C, a tym bardziej PMU, wymaga natychmiastowego szukania przyczyn takiego 
wyniku i podjęcia działań korygujących. 
 
12. Przekazanie sprawozdań Uczestnikom 
Uczestnicy otrzymują wyniki badań biegłości w formie Sprawozdania z realizacji badań biegłości 
zawierającego zestawienie zakodowanych wyników wszystkich uczestników oraz komentarz 
indywidualny. 
 
13. Działania naprawcze  
13.1.  
Laboratoria akredytowane w Wojewódzkich Inspektoratach, w sytuacji  konieczności podjęcia działań 
korygujących lub zapobiegawczych, przesyłają je do Wojewódzkiego Inspektoratu sprawującego 
nadzór. Wojewódzki Inspektorat sprawdza skuteczność podjętych działań i w razie potrzeby 
podejmuje działania związane ze sprawowaniem kontroli.  
 
13.2.  
Laboratoria urzędowe, w sytuacji konieczności podjęcia działań korygujących lub zapobiegawczych, 
przesyłają je do Biura Nasiennictwa Głównego Inspektoratu oraz do Organizatora badań biegłości. 
Biuro Nasiennictwa i Organizator sprawdzają podjęte działania. 
 
13.3.  
Organizator, w razie potrzeby, konsultuje z laboratoriami zakres i rodzaj potrzebnych działań 
korygujących. 
Termin przesyłania działań korygujących/zapobiegawczych to 1 miesiąc od otrzymania przez 

laboratoria wyników badań.  

 

14. Kontakt z uczestnikiem  

Dane teleadresowe Organizatora: Laboratorium Oceny Nasion WIORiN w Poznaniu,                                 

ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań, tel./fax 61 8605 916, e-mail: son-poznan@piorin.gov.pl. 

Osoby do kontaktu z uczestnikami: Irena Gera - Kierownik LON, tel. 61 8605 940, e-mail: 

i.gera@poznan.piorin.gov.pl , Katarzyna Nowak – Główny specjalista, tel. 61 8605 916, e-mail: son-

poznan@piorin.gov.pl  

Korespondencję dotyczącą badań biegłości, w tym zgłoszenia i karty wyników, należy kierować na 

adres e-mail: son-poznan@piorin.gov.pl . 
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W skład podstawowej korespondencji związanej z realizacją programu wchodzą: 
1) Program badania biegłości 2/2019 Festuca rubra 
2) Karta zgłoszenia uczestnictwa 2/2019 
3) Instrukcja 2/2019 
4) Formularz wyników 2/2019 
5) Sprawozdanie z realizacji badań biegłości 2/2019 
6) Działania korygujące / zapobiegawcze (jeżeli ma to zastosowanie). 
 
Wszystkie powyższe dokumenty, z wyjątkiem Sprawozdania z realizacji badań biegłości, dostępne są 

na stronie internetowej WIORiN Poznań http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie/, w zakładce 

laboratorium/laboratorium oceny nasion/szkolenia. 

 

Zachęca się laboratoria biorące udział w badaniach biegłości do kontaktowania się z Organizatorem w 

kwestiach budzących wątpliwości, wymagających wyjaśnienia lub uzasadnienia, a także w każdej 

innej sprawie która może przyczynić się do doskonalenia organizacji badań biegłości.  

 

http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie/

