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1. Cel instrukcji 

Celem instrukcji jest opisanie zasad korzystania ze strony internetowej https://polmicro.edu.pl  
przez laboratoria uczestniczące w programie POLMICRO. 
 

2. Przedmiot i zakres instrukcji 
Przedmiotem instrukcji jest określenie uprawnień i zasad działania dla użytkowników serwisu  
POLMICRO w zakresie: logowania do systemu, wypełniania formularzy odpowiedzi, dostępu  
do aktualnych i archiwalnych formularzy odpowiedzi, Sprawozdań wstępnych i końcowych  
oraz komentarzy organizatora. 
  

3. Terminy i definicje 
 

runda badania biegłości pojedynczy całkowicie zrealizowany proces obejmujący dystrybucję 
obiektów badania biegłości do uczestników oraz ocenę i sprawozdanie 
końcowe dotyczące wyników danej rundy 
 

list wprowadzający plik w formacie pdf z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia 
badania (m.in. charakter obiektów badań, badane cechy, warunki 
przechowywania obiektów badań, czynniki mogące wpływać na badanie) 
oraz ostatecznym terminem wypełnienia formularza odpowiedzi 
 

formularz odpowiedzi dokument elektroniczny z polami do wypełnienia, jednakowy dla 
wszystkich laboratoriów w danej rundzie; po udzieleniu odpowiedzi  
i przesłaniu wyników przez uczestnika wypełniony formularz odpowiedzi 
jest automatycznie zapisywany na indywidualnym koncie uczestnika  
w formacie pdf 

https://polmicro.edu.pl/


 

Obsługa konta uczestnika w serwisie 
POLMICRO 

Strona 2 z 13 

Wydanie: 1 

PN-EN ISO/IEC 17043:2011 IO-01/PO-02 
Data wydania: 

10.02.2021 

 
4. Zasady ogólne i odpowiedzialność 

Serwis POLMICRO jest systemem internetowym służącym laboratoriom uczestniczącym  
w programie POLMICRO do wypełniania rund, aktualizowania danych laboratorium, 
umożliwiającym dostęp do aktualnych i archiwalnych formularzy odpowiedzi uczestnika, ocen 
końcowych uzyskanych w poszczególnych rundach, informacji zamieszczonych przez 
organizatora, a także dostęp do świadectw i/lub zaświadczeń. W systemie istnieją dwa rodzaje 
użytkowników: laboratorium (uczestnik) oraz administrator (COBJDM). Każdy uczestnik  
ma przydzielony identyfikator (nazwę użytkownika), który jest niezmienny. Do postępowania 
zgodnie z instrukcją zobowiązani są wszyscy użytkownicy systemu. Po rezygnacji z udziału  
w programie dostęp do serwisu POLMICRO dla laboratorium zostaje zablokowany. 
 

5. Tryb postępowania 
 
Użytkownik „laboratorium” 
Laboratorium posiada w systemie uprawnienia użytkownika zwykłego:  

- wypełnianie formularzy odpowiedzi danej rundy 
- dostęp do zapisanych formularzy odpowiedzi (aktualnych i poprzednich rund) 
- dostęp do sprawozdań wstępnych 
- dostęp do sprawozdań końcowych 
- dostęp do świadectw i/lub zaświadczeń POLMICRO 
- aktualizacja danych i zmiana hasła.  

 
Użytkownik „laboratorium” nie ma dostępu do formularzy odpowiedzi pozostałych 
użytkowników, a także sprawozdań końcowych, świadectw i/lub zaświadczeń oraz danych 
adresowych pozostałych użytkowników. 
 
Logowanie 
Rozpoczęcie pracy w systemie następuje po zalogowaniu na stronie internetowej 
https://polmicro.edu.pl. Połączenie z systemem i hasła są szyfrowane.  
 
Okno logowania do systemu POLMICRO: 

 



 

Obsługa konta uczestnika w serwisie 
POLMICRO 

Strona 3 z 13 

Wydanie: 1 

PN-EN ISO/IEC 17043:2011 IO-01/PO-02 
Data wydania: 

10.02.2021 

 
 
Profil 
Po wybraniu opcji „profil” użytkownik może przejrzeć lub zaktualizować dane laboratorium. 

 
Wprowadzone zmiany należy potwierdzić, klikając przycisk „zapisz zmiany” na dole strony. 
Zmodyfikowane dane będą widoczne na koncie użytkownika dopiero po zatwierdzeniu ich przez 
administratora. 

 
Zmiana hasła 
Po wybraniu tej opcji użytkownik może zmienić dotychczasowe hasło. Dla użytkowników 
systemu POLMICRO generowane są hasła tymczasowe, umożliwiające nowym użytkownikom 
zalogowanie się do systemu. Ustawienie nowego hasła zapobiega dostępowi do konta osobom 
nieupoważnionym. W tym celu należy wprowadzić stare i nowe hasło, a następnie zatwierdzić 
zmianę. 
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Informacje 
Po wybraniu opcji „Informacje” wyświetlane są aktualności oraz dokumenty do pobrania  
w formacie pdf, dostępne dla wszystkich użytkowników systemu. 

 
Poprzednie sprawdziany 
Po wybraniu tej opcji wyświetlana jest lista rund programu POLMICRO, w których użytkownik 
wziął udział. Lista zawiera numer rundy i zestawu, datę i godzinę zapisania w systemie 
wypełnionego formularza odpowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem osoby wypełniającej  
oraz Sprawozdanie końcowe (ocenę końcową).  
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Istnieje możliwość przejrzenia, wydrukowania i zapisania przesłanego formularza odpowiedzi 
danej rundy programu POLMICRO. 

 
Można również pobrać i zapisać indywidualną ocenę końcową – Sprawozdanie końcowe z danej 
rundy POLMICRO (plik pdf). 
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Aktualny sprawdzian  
W trakcie trwania rundy, po wybraniu tej opcji, dostępny jest list wprowadzający,  zawierający 
informacje niezbędne do przeprowadzenia badania (m.in. charakter obiektów badań, warunki 
ich przechowywania, badane cechy, czynniki mogące wpływać na badanie), formularz 
odpowiedzi  oraz ostateczny termin jego wypełnienia. Uczestnicy wprowadzają uzyskane wyniki 
do jednakowego dla wszystkich formularza odpowiedzi danej rundy. Poprawne przesłanie 
formularza sygnalizowane jest pojawieniem się komunikatu, a wysłany formularz 
automatycznie zapisywany jest na indywidualnym koncie uczestnika w zakładce „Poprzednie 
sprawdziany”. Niewypełnienie formularza odpowiedzi w wyznaczonym terminie, bez 
uprzedniego wyjaśnienia złożonego organizatorowi na piśmie, jest równoznaczne z brakiem 
udziału w danej rundzie Programu. 

 
Runda w wersji elektronicznej polega na udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania  
w określonym przez organizatora limicie czasowym. Test jest jednorazowy, a po jego 
zakończeniu nie ma możliwości modyfikacji udzielonych odpowiedzi. W trakcie rozwiązywania 
testu nie należy odświeżać strony ani zamykać okna przeglądarki. Po udzieleniu odpowiedzi  
na wszystkie pytania należy zakończyć test przyciskiem „Zakończ test”. Przesłany formularz 
odpowiedzi rundy elektronicznej można zobaczyć w zakładce „Poprzednie sprawdziany”. 
 
Rozpoczęcie rundy w wersji elektronicznej: 
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Przykładowe pytania rundy w wersji elektronicznej: 

 
Nie ma możliwości zakończenia testu, jeśli nie udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania.  



 

Obsługa konta uczestnika w serwisie 
POLMICRO 

Strona 8 z 13 

Wydanie: 1 

PN-EN ISO/IEC 17043:2011 IO-01/PO-02 
Data wydania: 

10.02.2021 

 
Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania rundy w wersji elektronicznej i zakończeniu 
testu nie ma możliwości modyfikacji formularza odpowiedzi.  

 
 
Poprawne przesłanie formularza sygnalizowane jest pojawieniem się komunikatu: 
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Runda w wersji praktycznej polega na wykonaniu oznaczeń dla obiektów badań danej rundy 
zgodnie z metodyką badawczą rutynowo stosowaną w laboratorium uczestnika Programu,  
a następnie przesłaniu formularza odpowiedzi z uzyskanymi wynikami w danej rundzie. 
Informacje niezbędne do przeprowadzenia badania (m.in. charakter obiektów badań, warunki 
ich przechowywania, badane cechy, czynniki mogące wpływać na badanie) oraz ostateczny 
termin wypełnienia formularza odpowiedzi znajdują się w liście wprowadzającym do rundy. 
Przesłany przez uczestnika formularz odpowiedzi znajduje się w zakładce „Poprzednie 
sprawdziany”. Istnieje możliwość modyfikacji i uzupełnienia udzielonych odpowiedzi  
do wyznaczonego ostatecznego terminu wypełnienia formularza. 
 
 
Rozpoczęcie wypełniania formularza odpowiedzi rundy praktycznej: 
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Deklaracje dotyczące zastosowanych metod wypełniane są jako element formularza 

odpowiedzi. 
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Przykładowe pytania rundy w wersji praktycznej: 
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Zakończenie wypełniania formularza odpowiedzi sygnalizowane jest komunikatem: 

 

 
 
 
 

Uczestnik ma możliwość modyfikacji udzielonych odpowiedzi w rundzie praktycznej  
do wyznaczonego przez organizatora ostatecznego terminu wypełnienia formularza 
odpowiedzi. Po tym terminie nie ma możliwości modyfikacji ani wprowadzenia wyników.  
W celu modyfikacji udzielonych odpowiedzi należy wejść w zakładkę „Aktualny sprawdzian”  
i ponownie wypełnić cały formularz. 
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Świadectwa/Zaświadczenia 
Po wybraniu tej opcji wyświetlane są świadectwa i zaświadczenia o udziale w Ogólnopolskim 
Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO. Dokumenty udostępniane 
są po zakończeniu cyklu rocznego w formacie umożliwiającym użytkownikowi ich pobranie  
oraz samodzielny wydruk (pdf). 

 

 
 
 

Użytkownik „Administrator” 
COBJDM posiada w systemie uprawnienia administratora: 

- zatwierdzanie zmian danych adresowych wprowadzonych przez uczestników 
- resetowania haseł użytkowników 
- obsługa sprawdzianów 
- przeglądanie dokumentów udostępnianych użytkownikom (formularze odpowiedzi 

uczestników, list wprowadzający, sprawozdanie wstępne, sprawozdania końcowe 
uczestników). 
 

Użytkownik konta „administrator” nie ma uprawnień do edytowania formularzy odpowiedzi 
uczestników ani modyfikowania wystawionych sprawozdań końcowych. 

 
 

6. Dokumenty związane 
Nie dotyczy. 
 

7. Załączniki 
Formularz F-01/PO-09 Wykaz osób, które zapoznały się z procedurą/instrukcją  
Formularz F-02/PO-09 Karta zmian 
 
 

 


