Zespół Badania Sprzętu i
Infrastruktury Sportowej
oraz
Zespół Certyfikacji
„Nauka dla Sportu– Sport dla Nauki”

INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy to wiodący
ośrodek badawczo-naukowy w obszarze sportu. Od 40-stu
lat jest partnerem naukowym wielu ośrodków badawczych,
klubów sportowych i kadr narodowych.
Instytut Sportu z sukcesem wdrożył ogólnopolskie projekty
upowszechnia aktywności fizycznej, identyfikacji i wsparcia
talentów sportowych docierając do tysięcy wyczynowych
zawodników.

INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY
Trylogii 2/16
01-982 Warszawa

Klaudia Kozłowska
Specjalista ds. sprzedaży i realizacji usług
Tel.: 607 885 008
E-mail: klaudia.kozlowska@insp.pl

Organizacja

Oferta diagnostyczna
Zespół Badania Sprzętu i Infrastruktury Sportowej zakres badań:
•Realizacja badań obiektowych (boisk piłkarskich, stadionów lekkoatletycznych, boisk wielofunkcyjnych, nawierzchni placów zbaw itp.),
•Realizacja badań laboratoryjnych na potrzeby: wprowadzania wyrobów na rynek, ekspertyz,
opinii technicznych, jako badania uzupełniające do wydania świadectwa PZLA,
•Tworzenie opinii i ekspertyz na potrzeby zleceniodawców oraz innych podmiotów w tym administracyjnych – sądy, urzędy,
•Laboratorium działa zgodnie z polityką normy PN-EN ISO IEC 17025:2018

Zaplecze badawcze :
•Urządzenia do prowadzenia badań obiektowych: „sztuczny atleta”, wahadło angielskie, zestaw do badania odbicia pionowego piłki, zestaw do badania toczenia się piłki, zestaw do badania równości nawierzchni, grubościomierze, urządzenie do badania oporu obrotu, pryzmat do
badania wysokości murawy, pull-off tester, zestaw pierścieni do badania przesiąkliwości, samochód osobowy typu bus.
•Urządzenia do przeprowadzania badań laboratoryjnych: urządzenie do badania odporności

na kolce, maszyna wytrzymałościowa kl. 1, mikroskop, wagi, piec muflowy, prasa do wykrawania próbek, cieplarka, lodówka z zamrażarką, urządzenie Taber do badania odporności na
zużycie, urządzenia pomocnicze typu: suwmiarki, dalmierz, anemometr, nawilżacze i osuszacz,
koła pomiarowe.

Zachęcamy do kontaktu:
tel.: 607 777 140
e-mail: nawierzchnie@insp.waw.pl

Oferta diagnostyczna
Zespół Certyfikacji
•Prowadzenie procesów certyfikacji mających na celu wydanie certyfikatów dla sprzętów i
urządzeń sportowych oraz zabawowych (również w ramach akredytacji PCA),

•Realizacja inspekcji placów zabaw,
•Realizacja badań na potrzeby wydania certyfikatów,
•Analiza dokumentacji technicznej mająca na celu stwierdzenie zgodności urządzeń z deklaracjami producentów,
•Działania związane z posiadaniem i utrzymaniem akredytacji PCA

Zaplecze badawcze:
Urządzenia do prowadzenia badań:
•zestaw próbników do badania zakleszczeń,
• urządzenie HIC,
•zestawy do badania: bramek, materacy, koszy

Zachęcamy do kontaktu:
tel.: 607 777 140
e-mail: nawierzchnie@insp.waw.pl

