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ZLECENIODAWCA 

 
Dane Klienta                                                                                   Data .............................................. 

…………………………………………….…... 

………………………………………………… 

............................................................................             

                                              

Tel. Kontaktowy …………………………….. 

NIP …….………………………………………                                                           Powiatowa Stacja 

                                                                                                                Sanitarno-Epidemiologiczna  

w Skierniewicach ul. Piłsudskiego 33 
 

ZLECENIE……………………………………… 
 

Zakres zlecenia, w tym badane obiekty,  cechy, metody badań,  ilość próbek/stanowisk: 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

BADANE PARAMETRY 

Lp. Badana cecha Norma/Procedura badawcza X Lp. Badana cecha Norma/Procedura badawcza X 

1 

Cechy organoleptyczne: 

wygląd, barwa, 

konsystencja, smak, 

zapach, tekstura 

PB/L-49 wyd.1 z 

23.02.2012r    
Q (-)  1 Obecność Salmonella spp. 

PN-EN ISO  

6579-1:2017-04                   
Q R1-Z1  

2 Zawartość ogólnego 

dwutlenku siarki 

PN-90/A-

75101/23                      
Q (-) 

 2 Obecność Salmonella Enteritidis 

PN-EN ISO  

6579-1:2017-04 

+Schemat White'a –

Kauffmanna-Le Minora  

Q R1-Z1  
PN-EN 1988-1 

:2001 
Q (-) 

3 Zawartość kwasu 

benzoesowego 

PB/L-23 wyd.1  

z 05.01.2007  
Q (-)  3 Obecność Salmonella Typhimurium 

PN-EN ISO  

6579-1:2017-04 

+Schemat White'a –

Kauffmanna-Le Minora 

Q R1-Z1  

4 

Obecność zanieczyszczeń 

fizycznych i biologicznych, 

w tym szkodników i ich 

pozostałości 

PB/L-33 wyd. 3 

z 09.02.2016      
Q (-)  4 Liczba Enterobacteriaceae 

PN-EN ISO  

21528-2:2017-08                             
Q R1-Z1  

6 

Obecność syntetycznych  

barwników: tartrazyna, 

żółcień chinolinowa, 

żółcień pomarańczowa, 

amarant, czerwień allura, 

czerwień koszenilowa, 

azorubina, erytrozyna, 

indygotyna, czerń 

brylantowa, błękit 

brylantowy, błękit 

patentowy. 

PB/L-38 wyd.2 

 z 09.02.2016      
Q (-)  5 Liczba Escherichia coli PN-ISO 16649-2:2004                               Q R1-Z1  

7 Zawartość kwasu 

sorbowego 

PB/L-23 wyd.1 

 z 05.01.2007       
Q (-) 

 

6 Liczba Listeria monocytogenes 
PN-EN ISO 

11290-2 :2017-07 
Q R1-Z1  

PN-90/A-

75101/25w)                      
Q (-) 7 

Liczba gronkowców koagulazo-

dodatnich 

PN-EN ISO 6888-2:2001 

+A1:2004            
Q R1-Z1  

8 Liczba kwasowa 
PN-EN ISO  

660: 2010 
Q (-)  

8 Liczba Bacillus cereus PN-EN ISO 7932:2005                              Q R1-Z1  

9 Liczba drobnoustrojów 

PN-EN ISO 4833-1:2013-

12              
Q R1-Z1 

 

9 Liczba nadtlenkowa 
PN-EN ISO 

3960:2017-03 
Q (-)  

PN-EN ISO 4833-2:2013 + 

AC:2014-04 
Q R1-Z1 

10 
Zanieczyszczenia mineralne 

- popiół nierozpuszczalny 

w HCl 

- - (-)  10 
Obecność 

Listeria monocytogenes 

PN-EN ISO  

11290-1:2017-07         
Q R1-Z1  

11 
Zawartość substancji 

słodzących: aspartam, 

acesulfam K, sacharyna* 

PB/L-23 wyd.1  

z 05.01.2007  
Q (-)  11 Liczba pleśni 

PN-ISO 21527-1:2009                               Q (-) 

 PN-ISO 21527-2:2009                               Q (-) 

12 Zawartość  syntetycznego 

barwnika 

PB/L-38 wyd.2 

 z 09.02.2016      
Q (-)  12 Liczba drożdży 

PN-ISO 21527-1:2009                               Q (-) 
 

PN-ISO 21527-2:2009                               Q (-) 
w) – norma wycofana, potwierdzona w laboratorium jako właściwa do oznaczania parametru 

Metody badań i pomiarów wskazane w zakresie zlecenia odpowiednio: 

Q - Badania akredytowane przez PCA  zawarte w zakresie akredytacji PCA  Nr AB 540** 
R1-Z1 - metoda potwierdzona/zwalidowana  w warunkach laboratorium jako właściwa do określania parametru/wskaźnika zgodna z rozporządzeniem                   

(Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych 

z późniejszymi zmianami).  
(-) - brak wymagań dotyczących stosowania określonej normy / procedury badawczej 
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Miejsce pobrania próbek/wykonania pomiarów/próbki dostarczone* 

…………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Data pobrania próbek/wykonania pomiarów/dostarczenia próbek* …………………………………………….. 

Pobieranie próbek realizowane przez:    - Zleceniodawcę        - Zleceniobiorcę         - próbka dostarczona 

  

Cel badania: 

 - dla potrzeb własnych;   

 - dla potrzeb urzędowych   

 

Udział Zleceniodawcy w realizacji zlecenia:       

• przy pobieraniu próbek/w pomiarach w terenie*:      - Tak       - Nie       

• w trakcie wykonywania badań:                          - Tak       - Nie   

 

Warunki techniczne do przeprowadzenia badań  zapewnione:       - Tak          - Nie     

 

Zabezpieczenie środka transportu do realizacji zlecenia:    - Klient         - Laboratorium          

 

Sposób komunikowania się z klientem:   - telefonicznie      - drogą elektroniczną ……………………………… 

                

 

Forma płatności:       - przelewem             - gotówką w kasie PSSE 

 

Cena badania/pomiarów skalkulowana jest na podstawie cennika obowiązującego w PSSE w Skierniewicach.  

 

Forma przekazania sprawozdania z badań (po opłaceniu faktury):      

  - osobiście   - listownie   - faksem   - e-mail……………………….. 

 

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:       - Tak          - Nie       

 

Wynik pomiaru/badania z niepewnością*:      - Tak          - Nie              

 

Inne ustalenia: (np. podwykonawstwo - zakres / metodyki badań / nazwa podwykonawcy / numer akredytacji, i inne) 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

*- właściwe zaznaczyć (zakreślić) 

Uwagi:  

1. Informacje dotyczące zlecenia uzyskane w trakcie realizacji zlecenia posiadają klauzulę poufności. 

2. Laboratorium zastrzega sobie prawo do poinformowania właściwego organu kontroli w przypadkach przewidzianych prawem 

i//lub zagrożenia życia lub zdrowia.  

3. Informuję, że ma Pan/Pani/Zleceniodawca prawo do reklamacji w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia sprawozdania. 

4. Wszelkie istotne zmiany dotyczące realizacji zlecenia będą uzgadniane telefonicznie bądź mailowo. 

5. Jeżeli laboratorium ma wdrożone różne metody badawcze do oznaczenia danego parametru, wyboru właściwej metody 

badawczej dokonuje laboratorium, przy akceptacji Zleceniodawcy, chyba że jednostka zlecająca badania/pomiary, wskaże 

jednoznacznie metodę badawczą. 

6. Do wykonywania badań/pomiarów laboratorium stosuje metody badawcze, ujęte w aktualnej ofercie badań/pomiarów. 

7. Laboratorium zastrzega możliwość nie przyjęcia próbek do badań, w przypadku, gdy próbka została uszkodzona w trakcie 

transportu lub ocena próbki wskazuje, że nie posiada ona wartości diagnostycznej. 

8. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Skierniewicach dla osób fizycznych i podmiotów nie posiadających osobowości prawnej stanowi dodatkowy formularz 

dołączany do każdego zlecenia. 

 

 

 

      Przeglądu zlecenia dokonał                                                                       Podpis Zleceniodawcy 

 

 

......................................................                                                                    ......................................... 


