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Wprowadzenie 

Celem niniejszej instrukcji jest zaprezentowanie Uczestnikowi Badań Biegłości struktury oraz 

funkcjonalności elektronicznej platformy, służącej do kompleksowej obsługi badań biegłości 

organizowanych przez Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST.  

Rejestracja lub logowanie do Platformy odbywa się poprzez stronę internetową, dostępną pod 

adresem http://labtest.clpb.pl/. Platforma oferuje wybór dwóch opcji językowych: polskiej i 

angielskiej.   

Rejestracja nowego konta 

Rejestracja do Platformy Ośrodka Badań Biegłości CLP-B LABTEST (POBB) odbywa się poprzez wybór 

opcji Zarejestruj się  w dolnej części witryny internetowej (Rysunek 1). Użytkownik zostanie 

poproszony o uzupełnienie następujących pól: Nazwa instytucji oraz adres e-mail.  

 

Rysunek 1. Widok strony POBB podczas rejestracji użytkownika 

Po uzupełnieniu pól formularza, należy kliknąć przycisk Wyślij. System potwierdzi przyjęcie zgłoszenia 

nowego użytkownika (Rysunek 2).  

http://labtest.clpb.pl/
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Rysunek 2. Potwierdzenie przyjęcia rejestracji nowego użytkownika 

Na wcześniej wskazany adres e-mail użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość, zawierającą 

Nazwę użytkownika, Hasło oraz Kod weryfikacyjny (Rysunek 3). Informacje te posłużą do 

zweryfikowania rejestracji w następnym kroku. W przypadku długiego oczekiwania na e-mail 

aktywacyjny i braku wiadomości w skrzynce odbiorczej, zalecamy sprawdzenie folderu SPAM.  

 

Rysunek 3. Przykładowa treść wiadomości aktywacyjnej 

Weryfikacja rejestracji odbywa się poprzez uzupełnienie pól formularza i kliknięcie przycisku Wyślij 

(Rysunek 4) i powinna być wykonana w czasie krótszym niż osiem godzin od otrzymania maila 

aktywacyjnego. 

 

Rysunek 4. Weryfikacja adresu e-mail użytkownika  
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Utworzone konto będzie aktywne dopiero po akceptacji przez administratora Platformy Ośrodka 

Badań Biegłości CLP-B LABTEST. 

Komunikat To konto wygasło pojawi się, gdy tworzone konto nie zostało jeszcze zatwierdzone przez 

administratora Platformy (Rysunek 5). W przypadku braku aktywacji do 24h od rozpoczęcia procedury 

rejestracyjnej, prosimy o kontakt z Ośrodkiem Badań Biegłości CLP-B LABTEST.  

 

Rysunek 5. Komunikat wyświetlany przy próbie logowania się nieaktywowanego konta użytkownika 

Zmiana hasła 

Aktywny użytkownik platformy ma możliwość zmiany dotychczasowego hasła lub adresu e-mail, na 

który wysyłane są automatyczne wiadomości. W tym celu należy przejść do zakładki Zmień ustawienia 

(Rysunek 6). 

 

Rysunek 6. Zmiana parametrów konta użytkownika 
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Odzyskiwanie hasła 

W celu uruchomienia procedury odzyskiwania hasła, użytkownik powinien skorzystać z opcji 

Zapomniane hasło? znajdującej się w oknie logowania (Rysunek 7). 

 

Rysunek 7. Odzyskiwanie hasła 

Użytkownik zostanie poproszony o podanie Nazwy użytkownika. Po kliknięciu pola Wyślij przesłana 

zostanie automatyczna wiadomość na adres e-mail podany przy rejestracji zawierająca informacje 

niezbędne do zmiany hasła (Rysunek 8). 

Rysunek 8. Procedura odzyskiwania hasła 

Aby zmienić hasło należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w e-mailu wpisując dane w 

odpowiednie pola formularza (Rysunek 9).  
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Rysunek 9. Wpisywanie nowego hasła do portalu 

Kliknięcie przycisku Wyślij kończy procedurę i umożliwia użytkownikowi ponowne logowanie się przy 

użyciu nowego hasła. 

Strona główna 

Po poprawnym zalogowaniu się do Platformy, użytkownik zostanie przekierowany na stronę główną z 

widokiem na stałe elementy menu, takie jak: Aktualności, Harmonogram badań, Programy badań, 

Moje badania, FAQ oraz Kontakt. W dolnej części ekranu dostępne jest również dodatkowe menu 

graficzne, które dla niezalogowanego użytkownika posiada odsyłacze: Programy Badań, Zarejestruj 

się oraz Zaloguj się. Po zalogowaniu odsyłacze zmieniają się na następujące: Programy Badań, Karta 

Zgłoszenia oraz Moje badania (Rysunek 10). 

 

Rysunek 10. Menu dostępne dla użytkowników niezalogowanych i zalogowanych 

Przed 
zalogowaniem

Po zalogowaniu
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Program badań 

Po wybraniu zakładki Program Badań przy pomocy przycisku w menu głównym lub 

odnośnika graficznego w dolnej części ekranu , pojawia się lista programów badań biegłości 

aktualnie oferowanych przez Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST (Rysunek 11). Kliknięcie w jeden 

z nich powoduje jego wybór i przejście do widoku szczegółowego (Rysunek 12). 

 

Rysunek 11. Wybór programów badań biegłości 

 

Kliknięcie przycisku spowoduje pobranie lub otwarcie pliku PDF z 

zatwierdzonym przez Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST dokumentem zawierającym ogólny opis 

Programu Badań Biegłości. Szczegółowe informacje, takie jak harmonogram czy cennik można znaleźć 

w załącznikach do programu, zamieszczonych u dołu okna, również w postaci plików PDF.  

 

Załączniki zostały pogrupowane według obiektów badań dostępnych w danym programie.  
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Rysunek 12. Widok rund zaplanowanych w ramach wybranego programu badań biegłości 

Po kliknięciu w zielone pole zawierające nazwę i rodzaj obiektu badań, rozwija się lista parametrów 

badań, a także harmonogram dla rund obejmujących wyżej wymieniony obiekt (Rysunek 13). 

 

Rysunek 13. Widok parametrów dla wybranego obiektu badań 
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Zgłaszanie uczestnictwa w badaniach biegłości 

Zgłaszanie uczestnictwa w badaniach biegłości możliwe jest wyłącznie dla zalogowanych 

użytkowników. W tym celu należy wybrać zakładkę Karta Zgłoszenia poprzez kliknięcie na odnośnik 

graficzny u dołu ekranu , bądź użyć z menu głównego opcji Moje badania → Karta zgłoszenia  

. 

W oknie Karta zgłoszenia, Uczestnik ma do wyboru dwie funkcje: tworzenie nowej karty zgłoszenia 

oraz wgląd w już istniejące (Rysunek 14).  

 

Rysunek 14. Widok wyboru karty zgłoszenia 

Po wybraniu Stwórz nową kartę zgłoszenia, Uczestnik zostanie poproszony o zaznaczenie z menu 

rozwijanego interesującego go programu badań biegłości. Wybór odpowiedniego programu badań 

przekieruje użytkownika platformy do formularza zgłoszeniowego, który należy wypełnić zgodnie ze 

stanem rzeczywistym. Wszystkie pola formularza muszą zostać wypełnione, co oznacza, że w 

przypadku braku numeru faksu, telefonu, nazwy działu itp. należy w odpowiednim polu wpisać „brak”. 
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Rysunek 15. Zgłaszanie udziału w rundach programu 

Karta zgłoszeniowa obejmuje wszystkie rundy danego programu badań biegłości. Zgłoszenie do 

konkretnej rundy następuje przez zaznaczenie wybranych parametrów pod nazwą oraz oznaczeniem 

zamawianej próbki (Rysunek 15). 

Dla przykładu, na powyższym rysunku (Rysunek 15), użytkownik zgłasza swój udział w rundzie 

I/Wk/15 dla oznaczeń wybranych parametrów (wilgoci w próbce analitycznej, wartości opałowej, 

zawartości węgla całkowitego, zawartości wodoru, ciepła spalania oraz części lotnych w temp. 

850°C) w próbce analitycznej węgla o uziarnieniu 0,2 oraz w rundzie II/Op/15 dla oznaczenia 

zawartości popiołu w stanie suchym oraz węgla całkowitego w próbce analitycznej odpadu 

paleniskowego o uziarnieniu 0,2.  

Wybrane próbki oraz raport z badań zostaną wysłane Uczestnikowi zgodnie z terminami 

określonymi dla rund I/Wk/15 oraz II/Op/15 w Harmonogramie badań dostępnym w menu 

głównym. 

 

Po wypełnieniu wszystkich pól formularza, Uczestnik rundy zapisuje zgłoszenie przez naciśnięcie 

przycisku Zapisz znajdującym się pod formularzem. 
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Przed zatwierdzeniem zgłoszenia, Uczestnik ma możliwość podglądu wpisanych danych. W celu edycji 

wybranego pola, należy w nie kliknąć. Chcąc zmienić wybrane parametry, Uczestnik zaznacza pole  

i usuwa je poprzez zaznaczenie i wciśnięcie klawisza „Delete”. Chcąc wybrać dodatkowe parametry 

należy kliknąć w pole z krzyżykiem, a następnie w dowolne miejsce na ekranie (Rysunek 16).  

 

Rysunek 16. Dokonywanie wyboru oznaczanych parametrów 

Po zatwierdzeniu Karty, Uczestnik zostanie poproszony o ostateczne potwierdzenie zgłoszenia 

(Rysunek 17).  

 

Rysunek 17. Potwierdzanie udziału w rundzie PT 

Jeżeli zamiarem Uczestnika jest pojedyncze zgłoszenie do danego programu, może ominąć kolejny 

punkt Instrukcji i przejść od razu do rozdziału Karta Zgłoszenia Uczestnictwa. 



 Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST, 44–335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6, e-mail: labtest@clpb.pl, tel.: 668 535 619 

 

Platforma Ośrodka Badań Biegłości CLP-B LABTEST Jastrzębie-Zdrój, 16.09.2015 Strona 12 z 23 
 

Zgłaszanie kolejnego Uczestnika/Zespołu 

W przypadku chęci zgłoszenia kolejnego Uczestnika/Zespołu (innego analityka, pracowni, kolejnej 

ekipy próbkobiorców itp.) Uczestnik powinien postępować analogicznie do pierwszego zgłoszenia. W 

tym celu należy wybrać zakładkę Karta Zgłoszenia poprzez kliknięcie na odnośnik graficzny u dołu 

ekranu , bądź użyć z menu głównego opcji Moje badania → Karta zgłoszenia  , a 

następnie kliknąć Stwórz nową kartę. Po dokonaniu wyboru odpowiedniego programu Badań z listy 

rozwijanej, Uczestnik zostanie przeniesiony do widoku nowego formularza zgłoszeniowego (Rysunek 

18). Formularz ten jest skrócony o dane dotyczące firmy, a pola są uzupełnione domyślnie zgodnie z 

informacjami wpisanymi przy pierwszym zgłoszeniu. Kliknięcie w wybrane pole umożliwia jego edycję. 

W pierwszym polu pojawia się numer zgłaszanego zespołu (domyślnie jest to numer tworzonej dla 

danego programu badań karty), który można zmienić na wpisaną przez siebie nazwę zespołu.   

 

Rysunek 18. Widok drugiego formularza zgłoszeniowego 

Zgłoszenie kolejnego Uczestnika/Zespołu do konkretnej rundy następuje przez zaznaczenie wybranych 

parametrów pod nazwą oraz oznaczeniem zamawianej próbki (Rysunek 15). 

Gotowe zgłoszenie zatwierdza się poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”, znajdującego się na końcu 

formularza (Rysunek 19). 
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Rysunek 19. Zatwierdzanie drugiego/kolejnego formularza zgłoszeniowego. 

Karta Zgłoszenia Uczestnictwa 

Po wysłaniu poprawnego zgłoszenia, Uczestnik otrzymuje informacje o konieczności oczekiwania na 

zatwierdzenie Karty Zgłoszenia przez Organizatora (Rysunek 20). 

  

Rysunek 20. Karta zgłoszenia oczekuje na zatwierdzenie. 

 

Zatwierdzenie Karty Zgłoszenia przez Organizatora skutkuje zmianą przycisku na opcję „Wydrukuj kartę 

zgłoszenia” (Rysunek 21). Wygenerowana karta zgłoszenia stanowi rodzaj umowy pomiędzy 
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Organizatorem Badań Biegłości, a Uczestnikiem dlatego powinna zostać podpisana oraz przesłana 

pocztą, faksem lub mailem na adres: 

Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST 

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. 

ul. Rybnicka 6 

44-335 Jastrzębie-Zdrój 

Tel./fax. 32 756 52 96 

e-mail: labtest@clpb.pl 

 

 

Rysunek 21. Wydruk karty zgłoszenia 

W przypadku wypełnienia więcej niż jednego formularza zgłoszeniowego do danego programu badań, 

możliwość wydruku karty zgłoszenia pojawia się po przejściu do ostatniego z nich (oznaczonego 

najwyższym numerem) (Rysunek 22). Do okna Twoje karty zgłoszeń przechodzi się wybierając kolejno 

Moje badania – Karta Zgłoszenia – Przeglądaj swoje karty zgłoszeń. 

mailto:labtest@clpb.pl
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Rysunek 22. Formularze zgłoszeniowe dające możliwość wydruku Karty zgłoszenia  

 

Potwierdzenie odebrania obiektu badań 

Zatwierdzenie karty zgłoszenia przez Organizatora skutkuje pojawieniem się wybranej rundy w 

aktualnych badaniach w karcie Moje badania → Aktualne   (Rysunek 23).  

 

Rysunek 23. Widok aktualnych badań 

Domyślnie obiekt badań przyjmuje status  W momencie wysyłki obiektów, 

zgodnie z datą określoną w Harmonogramie badań w kolumnie Realizacja badań, status obiektu 

zmienia się na   , a Uczestnik poznaje kod identyfikujący jego laboratorium w danej 
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rundzie (druga kolumna tabeli). W ostatniej kolumnie udostępnione zostają Uczestnikowi przyciski 

wyboru Odebrany bez zastrzeżeń oraz Uszkodzony   (Rysunek 24). 

 

Rysunek 24. Lista przesłanych Uczestnikowi obiektów badań 

Kliknięcie przycisku Uszkodzony skutkuje powiadomieniem Organizatora o uszkodzeniu obiektu badań, 

o czym Uczestnik zostaje poinformowany w wyświetlonym na ekranie komunikacie. Organizator 

skontaktuje się z Uczestnikiem w celu podjęcia dalszych kroków. Obiekt przyjmuje status 

” . Jeżeli Organizator wspólnie z Uczestnikiem podejmie decyzję o przesłaniu 

kolejnego obiektu badań, status obiektu zmieni się ponownie na Obiekt wysłany i nastąpi powtórzenie 

całej opisanej powyżej procedury (Rysunek 25). 
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Rysunek 25. Potwierdzenie dostarczenia obiektu badań 

Potwierdzenie odebrania obiektów badań w stanie nienaruszonym uruchamia możliwość wpisywania 

wyników badań (Rysunek 26). 

 

Rysunek 26. Wprowadzanie wyników badań 

Wpisywanie wyników  

Okno wpisywania wyników podzielono na cztery zakładki. W każdej z nich pojawiają się parametry 

wybrane przez Uczestnika podczas wypełniania karty zgłoszenia uczestnictwa. 

Zakładka Normy/metody – służy do określenia metodyki wykonywania oznaczeń przez Uczestnika 

(Rysunek 27). 
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Rysunek 27. Wprowadzanie opisu wykorzystanej metody badawczej 

Na ogół, stosowaną normę można wybrać z rozwijanej listy w kolumnie „Norma/Metoda”. Jednak w 

przypadku braku odpowiedniego wpisu, w polu „Inna norma/Metoda” należy wpisać numer użytej 

przez Uczestnika normy (Rysunek 28). 

  

Rysunek 28. Wprowadzanie opisu wykorzystanej metody badawczej 

Jeżeli Uczestnik wykonał więcej niż jedno oznaczenie tego samego parametru przy użyciu różnych 

norm, czy też własnych procedur badawczych/instrukcji, powinien skorzystać z przycisku  w 

ostatniej kolumnie tabeli, rozwijając tym samym kolejny wiersz do edycji (Rysunek 29). 
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Rysunek 29. Wprowadzanie opisu dodatkowej metody badawczej 

W zakładce Wynik/Niepewność należy wpisać wynik oznaczenia oraz niepewność rozszerzoną (przy 

założeniu P=95%, k=2). Obie wartości powinny być wpisane z wymaganą dokładnością, zgodną z 

wartością podaną w nawiasie, np. 0.00 oznacza wartość z dokładnością do dwóch miejsc po kropce 

(Rysunek 30). 

 

Rysunek 30. Wprowadzanie wyniku i niepewności pomiaru 



 Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST, 44–335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6, e-mail: labtest@clpb.pl, tel.: 668 535 619 

 

Platforma Ośrodka Badań Biegłości CLP-B LABTEST Jastrzębie-Zdrój, 16.09.2015 Strona 20 z 23 
 

Zakładka Urządzenia/Spójność pomiarowa służy do wprowadzenia informacji na temat 

zastosowanych urządzeń pomiarowych oraz metody zachowania spójności pomiarowej (wzorcowanie, 

kalibracja, sprawdzanie itp.).  

W zakładce Akredytacja/Data wykonania oznaczenia, Uczestnik zobowiązany jest do podania numeru 

akredytacji PCA jeśli posiada akredytacje na dane oznaczenie. W innym wypadku uprasza się o wpisanie 

w kolumnie Akredytacja wartości „brak” i nie pozostawianie tego pola pustego (Rysunek 31).  

  

Rysunek 31. Wprowadzanie informacji o akredytacji zastosowanych metod 

Uczestnik ma możliwość wpisywania wyników etapami, wystarczy by po każdym wprowadzeniu zmian 

zapisał wyniki klikając Zapisz wyniki (Rysunek 32). 

 

Rysunek 32. Zapisywanie wpisanych wyników badań 
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Jeżeli uczestnik chce na własne potrzeby wydrukować roboczy Arkusz Wyników Badań, może to zrobić 

przez kliknięcie Wydrukuj (Rysunek 33). Należy jednak pamiętać, że wydrukowany w ten sposób Arkusz 

Wyników Badań stanowi jedynie kopie roboczą i nie może być w tej postaci przesyłany do Organizatora. 

 

Rysunek 33. Drukowanie kopii roboczej Arkusza Wyników Badań 

W przypadku ostatecznego zakończenia wprowadzania wyników badań, celem ich zatwierdzenia i 

wysłania należy kliknąć Zapisz ostatecznie i wydrukuj (Rysunek 34). Prawidłowo wygenerowany Arkusz 

Wyników Badań nie zawiera napisu „KOPIA ROBOCZA” w nagłówku (Rysunek 35).  

 

Rysunek 34. Zapis ostatecznej wersji Arkusza Wyników Badań 
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Rysunek 35. Różnica pomiędzy kopią roboczą, a wersją ostateczną Arkusza Wyników Badań 

Uczestnik ma możliwość edycji wyników najpóźniej do dnia określonego w Harmonogramie badań w 

kolumnie Nadsyłanie wyników. Po tym terminie wyniki zostaną zatwierdzone i Uczestnik nie będzie 

miał możliwości ich zmiany. Wydrukowany Arkusz Wyników Badań należy przeanalizować pod kątem 

błędów powstałych podczas wpisywania wyników, a następnie podpisać i jego skan przesłać na adres 

mailowy Ośrodka Badań Biegłości: labtest@clpb.pl. Przesłanie wydrukowanego i podpisanego Arkusza 

Wyników Badań jest elementem niezbędnym, bez którego Organizator nie może dokonać oceny 

statystycznej wyników Uczestnika. 

Raport z badań biegłości  

Udostępnienie Uczestnikom raportu z badań biegłości następuje zgodnie z datą zamieszczoną w 

Harmonogramie badań. Dostęp do zakładki Raporty uzyskuje się poprzez wybór odnośnika Moje 

badania z menu głównego, a następnie wybór odpowiedniego programu badań biegłości. Raporty 

zamieszczane są w postaci plików pdf (Rysunek 36).  

 

Rysunek 36. Pobieranie Raportu z rundy 

Kopia robocza dla Uczestnika
Właściwy Arkusz Wyników Badań do 

podpisania i przesłania Organizatorowi
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Kontakt z Organizatorem 

Uczestnik ma możliwość kontaktu z Organizatorem telefonicznie +48 668 535 619, poprzez: e-mail 

Organizatora - labtest@clpb.pl oraz formularz kontaktowy na Platformie Ośrodka Badań Biegłości 

CLP-B LABTEST w zakładce   w menu głównym.  

Kliknięcie przycisku „Wyślij zapytanie” powoduje wysłanie wiadomości do obsługiwanego przez 

Organizatora programu połączonego z Platformą (Rysunek 37).  

 

Rysunek 37. Formularz kontaktowy z Organizatorem 

Wyjście z platformy 

Uczestnik jest zobowiązany do wylogowania się z Platformy, przy pomocy przycisku Wyloguj, przed 

zamknięciem przeglądarki internetowej lub przejściem na inną stronę WWW (Rysunek 38). 

 

Rysunek 38. Wylogowywanie się z Platformy 
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