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Nazwa i adres

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W TORUNIU
ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń
AB 583
Kod identyfikacji
Dziedzina/przedmiot badań:
dziedziny/przedmiot badań

C/22

Badania biologiczne i pobieranie próbek gleby, osadów i ścieków
Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, wody do spożycia przez ludzi, gleby, osadów, ścieków i
powietrza
Badania chemiczne, analiza chemiczna - wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi w tym żywność

D/3

Badania kliniczne medyczne – obiekty i materiały biologiczne ludzkie

G/9

Badania dotyczące inżynierii środowiska – hałas w środowisku pracy, mikroklimat, drgania, oświetlenie

B/9/P
C/9/P, C/22/P

K/9/P, K/22/P
K/3, K/22, K/9
N/9/P, N/22/P
N/22

Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek wody, wody do spożycia, osadów i ścieków,
Badania mikrobiologiczne - obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań, wyroby konsumpcyjne
przeznaczone dla ludzi – w tym żywność, próbki środowiskowe
Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek powietrza, wody, wody do spożycia przez ludzi, gleby,
osadów i ścieków
Badania właściwości fizycznych wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi – w tym żywności
Wersja strony: A

DYREKTOR

LUCYNA OLBORSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 583 z dnia 31.01.2017 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
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Przedmiot badań/wyrób
Przetwory zbożowe,
owoce i warzywa,
przetwory owocowe i warzywne,
wyroby cukiernicze i ciastkarskie,
suplementy diety,
przetwory mleczne
Zboża i przetwory zbożowe

Oddział Laboratoryjny
Sekcja Badania Żywności i Żywienia
ul. Kopernika 9, 87-100 Toruń
Rodzaj działalności/badane
Dokumenty odniesienia
cechy/metoda
Całkowita zawartość błonnika
PB-03/HŻ edycja 1 z dnia 06.01.2006
pokarmowego
Zakres: (0,1 – 98) %
Metoda enzymatyczno-wagowa
Zawartość tłuszczu
Zakres: (0,1 – 15%)
Metoda wagowa
Zawartość azotu
Zakres: (0,1– 14,5)%
Metoda miareczkowa (Kjeldahla)
Zawartość białka
(z obliczeń)
Zawartość popiołu
Zakres: (0,1 – 4) %
Metoda wagowa
Zawartość wody
Zakres: (2,5 – 43)%
Metoda wagowa
Suchej masy
(z obliczeń)
Zawartość cukrów
Zakres: (0,5 – 10) %
Metoda miareczkowa
Zawartość chlorków w przeliczeniu
na NaCL
Zakres: (0,2 – 3,0) %
Metoda miareczkowa
Kwasowość ogólna
Zakres: (2,5 – 5) n0
Metoda miareczkowa
Zawartość dwutlenku siarki
Zakres: (10 – 100) mg/kg
Metoda destylacyjna

PN-A-74039:1964
PN-A-74108:1996 pkt 3.6
PB-04/HŻ edycja 2 z dnia 19.12.2013
PN-A-04018:1975
PN-EN-ISO 20483:2007

PN-ISO 2171:1994
PB-07/HŻ edycja 1 z dnia 28.12.2007
PN-ISO 712:2012
PN-A-74108:1996 pkt 3.3.2
PN-ISO 6540:1994

PN-A-74108:1996 pkt 3.7.3

PN-A-74108:1996 pkt 3.5

PN-A-74108: 1996 pkt 3.4

PN-EN 1988-1:2001
PB-26/HŻ edycja 1 z dnia 19.08.2013
Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Owoce i warzywa,
przetwory owocowe i warzywne

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Zawartość tłuszczu
Zakres: (0,5 – 5)%
Metoda wagowa
Zawartość azotu
Zakres: (0,05 – 1,5)%
Metoda miareczkowa (Kjeldahla)
Zawartość białka
(z obliczeń)
Zawartość popiołu
Zakres: (0,1 – 5) %
Metoda wagowa
Zawartość suchej masy
Zakres: (4,5 – 88)%
Metoda wagowa
Zawartość wody
(z obliczeń)
Zawartość cukrów
Zakres: (0,5-70) %
Metoda miareczkowa
Zawartość chlorków w przeliczeniu
na NaCL
Zakres: (0,1 – 5,8) %
Metoda miareczkowa
Kwasowość ogólna w przeliczeniu na
użyty kwas
Zakres: (0,1 – 6)%
Metoda miareczkowa
Zawartość dwutlenku siarki
Zakres: (10 – 2500) mg/kg
Metoda destylacyjna
Zawartość ekstraktu całkowitego
Zakres: (0,2 – 75)%
Metoda refraktometryczna
Zawartość alkoholu etylowego
Zakres: (0,04 – 4)%
Metoda piknometryczna
Zawartość zanieczyszczeń
mineralnych
Zakres: (0,01 – 0,04) %
Metoda wagowa
pH
Zakres: 2,5 – 5,5
Metoda potencjometryczna

Dokumenty odniesienia
PB-04/HŻ edycja 2 z dnia 19.12.2013

PN-EN 12135:2001
PB-20/HŻ edycja 1 z dnia 04.05.2011

PN-A-75101-08:1990

PN-A-75101-03:1990

PB-08/HŻ edycja 1 z dnia 28.12.2007

PN-A-75101-10:1990

PN-A-75101-04:1990

PN-A-75101-23:1990

PN-A-75101-02:1990

PN-A-75101-09:1990

PN-A-75101-18:1990

PN-EN 1132:1999
PN-A-75101-06:1990
Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie

Ryby i przetwory rybne

Wyroby garmażeryjne

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Zawartość suchej masy
Zakres: (35 – 99)%
Metoda wagowa
Zawartość wody
(z obliczeń)
Zawartość popiołu
Zakres: (0,1 – 11)%
Metoda wagowa
Zawartość azotu
Zakres: (0,05 – 4)%
Metoda miareczkowa (Kjeldahla)
Zawartość białka
(z obliczeń)
Zawartość tłuszczu
Zakres: (0,5 – 60)%
Metoda wagowa
Zawartość cukrów
Zakres: (10 – 72)%
Metoda miareczkowa
Zawartość alkoholu etylowego
Zakres: (0,04 – 15)%
Metoda piknometryczna
pH
Zakres: 6,5 – 7,5
Metoda potencjometryczna
Zawartość tłuszczu
Zakres: (0,5 – 25)%
Metoda wagowa
Zawartość azotu
Zakres: (1 – 4,5)%
Metoda miareczkowa (Kjeldahla)
Zawartość białka
(z obliczeń)
Zawartość tłuszczu
Zakres: (0,6 – 40)%
Metoda wagowa
Zawartość azotu
Zakres: (0,05 – 4,8)%
Metoda miareczkowa (Kjeldahla)
Zawartość białka
(z obliczeń)
Zawartość wody
Zakres: (35,00 – 90,40)%
Metoda wagowa
Zawartość popiołu
Zakres: (0,43 – 3,73)%
Metoda wagowa
Zawartość chlorków w przeliczeniu
na NaCl
Zakres: (0,28 – 5,71)%
Metoda miareczkowa
Zawartość cukrów
Zakres: (0,5 – 10)%
Metoda miareczkowa
Całkowita zawartość błonnika
pokarmowego
Zakres: (0,5 – 9,5) %
Metoda enzymatyczno-wagowa

Dokumenty odniesienia
PN-A-88027:1984
PN-A-74252:1998

PN-A-88022:1959
PB-20/HŻ edycja 1 z dnia 04.05.2011r

PN-A-88021:1971
PN-A-74252:1998
PN-A-74252:1998

PN-A-88026:1981

PN-A-88024:1979

PN-A-86734:1967

PN-A-04018:1975
PB-20/HŻ edycja 1 z dnia 04.05.2011

PN-A-82100:1985 pkt 2.3.2

PN-A-82100:1985 pkt 2.4

PN-A-82100:1985 pkt 2.2.1
PB-07/HŻ edycja 1 z dnia 28.12.2007

PN-A-82100:1985 pkt 2.7

PN-A-82100:1985 pkt 2.5
PB-03/HŻ edycja 1 z dnia 06.01.2006

Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Mleko i przetwory mleczne

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Zawartość azotanów
Zakres: (5,0 – 540) mg/kg
Metoda spektrofotometryczna
Zawartość tłuszczu
Zakres: (0,5 – 40)%
Metoda wagowa
Zawartość azotu
Zakres: (0,2 – 12,5)%
Metoda miareczkowa (Kjeldahla)
Zawartość białka
(z obliczeń)
Zawartość popiołu
Zakres: (0,7 – 9) %
Metoda wagowa
Zawartość wody
Zakres: (1,5 – 90)%
Metoda wagowa

Koncentraty, majonezy, musztardy,
sosy

Zawartość suchej masy
(z obliczeń)
Zawartość cukrów
Zakres: (0,5 – 65)%
Metoda miareczkowa
Zawartość chlorków w przeliczeniu
na NaCl
Zakres: (0,2 – 6,0) %
Metoda miareczkowa
Kwasowość
Zakres: (0,35 – 42) SHO
Metoda miareczkowa
pH
Zakres: 3,5 – 4,5
Metoda potencjometryczna
Zawartość tłuszczu
Zakres: (0,5 – 80)%
Metoda wagowa
Zawartość azotu
Zakres: (0,05 – 4,0)%
Metoda miareczkowa (Kjeldahla)
Zawartość białka
(z obliczeń)
Zawartość wody
Zakres: (2,5 – 81)%
Metoda wagowa
Zawartość suchej masy
(z obliczeń)
Zawartość popiołu
Zakres: (0,1 – 3) %
Metoda wagowa

Dokumenty odniesienia
PN-EN ISO 14673-1:2004
PB-04/HŻ edycja 2 z dnia 19.12.2013

PN-A-04018:1975
PN-IS0 8968-1:2004
PN-A-86232 p.3.9

PB-07/HŻ edycja 1 z dnia 06.12.2007
PB-06/HŻ edycja 1 z dnia 28.12.2007

PB-08/HŻ edycja 1 z dnia 28.12.2007

PN-A-74108:1989 pkt 3.5

PN-A-86030:1978 pkt 3.3

PN-A-86130:1975

PN-A-86950:1995 pkt 5.3
PN-A-79011-4:1998
PB-04/HŻ edycja 2 z dnia 19.12.2013
PN-A-04018:1975
PB-20/HŻ edycja 1
wydanie z dnia 04.05.2011 r.

PN-A-86950:1995
PN-A-79011-3:1998
PB-06/HŻ edycja 1 z dnia 06.12.2007

PN-A-86950:1995
PB-07/HŻ edycja 1 z dnia 06.12.2007
Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Mięso i przetwory mięsne

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Zawartość azotanów
Zakres: (5,0 – 250) mg/kg
Metoda spektrofotometryczna

Dokumenty odniesienia
PN-A-82114:1974
PB-13/HŻ edycja 1 z dnia 24.01.2012

Zawartość azotynów
Zakres: (1,0 – 100) mg/kg
Metoda spektrofotometryczna
Zawartość tłuszczu
Zakres: (0,5 – 40) %
Metoda wagowa
Zawartość azotu
Zakres: (1,0– 4,8) %
Metoda miareczkowa (Kjeldahla)
Zawartość białka
(z obliczeń)
Zawartość popiołu
Zakres: (0,1 – 4) %
Metoda wagowa
Zawartość wody
Zakres:(35 – 85)%
Metoda wagowa
Zawartość suchej masy
(z obliczeń)
Zawartość fosforu całkowitego
Zakres: (0,02 – 0,80) %
Metoda wagowa
Zawartość chlorków w przeliczeniu na
NaCl
Zakres: (0,2 – 6,0) %
Metoda miareczkowa
Zawartość azotanów
Zakres: (20 – 300) mg/kg
Metoda chromatografii jonowej (IC)

Napoje bezalkoholowe

Zawartość azotynów
Zakres: (10 – 100) mg/kg
Metoda chromatografii jonowej (IC)
Kwasowość ogólna w przeliczeniu na
użyty kwas
Zakres: (0,5 – 20) %
Metoda miareczkowa
Zawartość ekstraktu całkowitego
Zakres: (0,2 – 15) %
Metoda refraktometryczna

PN-ISO 1444:2000
PB-04/HŻ edycja 2 z dnia 19.12. 2013
PN-A-04018:1975
PB-20/HŻ edycja 1 z dnia 04.05.2011

PN-ISO 936:2000

PN-ISO 1442:2000

PN-ISO 2294:1999

PN-A-82122:1973 pkt 2.2

PN-EN 12014-4:2006 +Ap1 :2007

PN-A-79033:1985 pkt 3.8.2.

PN-A-79033:1985 pkt 3.6.1

Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Napoje alkoholowe

Spirytus

Wyroby spirytusowe gatunkowe

Wyroby spirytusowe czyste,
destylaty

Wyroby spirytusowe

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Kwasowość ogólna w przeliczeniu na
użyty kwas
Zakres: (0,1-9,0) g/l
Metoda miareczkowa
Zawartość cukrów
Zakres: (0,5-300,0) g/l
Metoda miareczkowa
Zawartość dwutlenku siarki
Zakres: (10- 300) mg/l
Metoda destylacyjna
Zawartość alkoholu etylowego
Zakres: (9 – 19)%
Metoda piknometryczna
Gęstość i moc roztworów wodnych
alkoholu etylowego
Zakres: (85 – 99)%
Metoda piknometryczna
Gęstość i moc roztworów wodnych
alkoholu etylowego
Zakres (20 – 80)%
Metoda piknometryczna
Gęstość i moc roztworów wodnych
alkoholu etylowego
Zakres (0,04 – 99)%
Metoda piknometryczna
Zawartość alkoholu metylowego,
aldehydu octowego, octanu etylu, fuzli
Zakres:
 alkohol metylowy
(0,30–1500) g/hl w alkoholu 100%
 aldehyd octowy
(0,3–500) g/hl w alkoholu 100%
 octan etylu
(0,5–500) g/hl w alkoholu 100%
 alkohole wyższe (fuzle):
- propan-1-ol
- 2 metylopropan-1-ol
- butan-1-ol
- butan-2-ol
- (2+3)metylobutan-1-ol
(0,20–500) g/hl w alkoholu 100%
Metoda chromatografii gazowej z
detekcją płomieniowo – jonizacyjną
(GC-FID)

Dokumenty odniesienia
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 21.05.2013
(Dz.U. 2013, poz.624)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 21.05.2013
(Dz.U. 2013, poz.624)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 21.05.2013
(Dz.U. 2013, poz.624)
PN-A-79120-04:1990

PN-A-79528:1993

PN-A-79529-4:2005

PB-18/HŻ edycja 1 z dnia 15.10.2009

PB-16/HŻ/AI edycja 2 z dnia
21.09.2010

Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Koncentraty spożywcze
Mięso i produkty mięsne
Mleko i produkty mleczne
Owoce i warzywa i przetwory
owocowo-warzywne oraz
warzywno-mięsne
Słodycze i wyroby cukiernicze
Środki specjalnego przeznaczenia
żywieniowego
Zboża i przetwory zbożowe
Żywność mrożona
Wyroby garmażeryjne
Drób i produkty drobiarskie
Suplementy diety i odżywki
Przetwory zbożowe,
Owoce, warzywa i przetwory
owocowe i warzywne,
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie,
Mleko i przetwory mleczne
Wyroby garmażeryjne*

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Wartość energetyczna
(z obliczeń)

Dokumenty odniesienia
PB-14/HŻ edycja 2 z dnia 03.12.2012
Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr
1169/2011 z dnia 25 października
2011 r.

Węglowodany
(z obliczeń)

PB-14/HŻ edycja 2 z dnia 03.12.2012
Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr
1169/2011 z dnia 25 października
2011 r.
Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Przetwory zbożowe,
alkohole,
owoce i przetwory owocowe,
warzywa i przetwory warzywne,
wyroby cukiernicze,
mięso i przetwory mięsne,
mleko i przetwory mleczne,
ryby i przetwory rybne,
herbata,
substancje dodatkowe
Przetwory zbożowe,
alkohole, owoce i przetwory
owocowe,
warzywa i przetwory warzywne,
wyroby cukiernicze,
mięso i przetwory mięsne,
mleko i przetwory mleczne,
ryby i przetwory rybne,
substancje dodatkowe
Przetwory zbożowe,
alkohole,
owoce i przetwory owocowe,
warzywa i przetwory warzywne,
wyroby cukiernicze,
mięso i przetwory mięsne,
mleko i przetwory mleczne,
ryby i przetwory rybne,
grzyby
Owoce i przetwory owocowe,
warzywa i przetwory warzywne,
wyroby cukiernicze,
wyroby garmażeryjne,
mleko i przetwory mleczne,
alkohole,
tłuszcze roślinne i mieszanki
tłuszczowe,
napoje i koncentraty spożywcze

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Zawartość arsenu
Zakres: (0,020 – 3,00) mg/kg
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej z
generowaniem wodorków (HGAAS)

Dokumenty odniesienia
PB-19/HŻ/AI edycja 1 z dnia
17.09.2010

Zawartość metali
Zakres:
Ołów
(0,02 – 0,50) mg/kg
Kadm (0,005 – 0,50) mg/kg
Metoda absorpcyjnej spektrometrii z
atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)

PB-02/HŻ/AI edycja 3 z dnia
02.02.2011

Zawartość rtęci
Zakres: (0,01 – 0,30) mg/kg
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z generowaniem zimnych
par rtęci (CVAAS)

PB-12/HŻ/AI edycja 1 z dnia
12.11.2008

Zawartość kwasu sorbowego
Zakres:
ciekłe
(1 – 500) mg/l
gęste i stałe
(10 – 2500) mg/kg
Metoda wysokosprawnej
chromatografii cieczowej z detekcją
spektrofotometryczną (HPLC-UV)
Zawartość kwasu benzoesowego
Zakres:
ciekłe
(1 – 500) mg/l
gęste i stałe
(10 – 2500) mg/kg
Metoda wysokosprawnej
chromatografii cieczowej z detekcją
spektrofotometryczną (HPLC-UV)

PB-01/HŻ/AI edycja 2 z dnia
23.09.2004

Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Przetwory zbożowe, alkohole,
przetwory owocowe i warzywne,
wyroby cukiernicze, wyroby
garmażeryjne, przetwory mleczne,
suplementy diety, napoje
bezalkoholowe i koncentraty
spożywcze

Napoje, wyroby cukiernicze,
suplementy diety

Przetwory zbożowe, kakao,
warzywa i przetwory warzywne,
mleko i przetwory mleczne
Przetwory owocowe i warzywne,
przetwory zbożowe, mleko i
przetwory mleczne, mięso
i przetwory mięsne
Sok jabłkowy i przetwory z jabłek w
tym produkty dla niemowląt i
małych dzieci

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Zawartość sztucznych substancji
słodzących
Zakres:
Sacharyna
ciekłe
(0,5 – 1000) mg/l
gęste i stałe
(1 – 3000) mg/kg
acesulfam K
ciekłe
(0,5 – 1000) mg/l
gęste i stałe
(1 – 2500) mg/kg
Aspartam
ciekłe
(2,5 – 1000) mg/l
gęste i stałe
(5 – 6000) mg/kg
Metoda wysokosprawnej
chromatografii cieczowej z detekcją
spektrofotometryczną (HPLC-UV)
Zawartość sztucznych substancji
słodzących: cyklaminian
Zakres: (10 – 2000) mg/l lub mg/kg
Metoda wysokosprawnej
chromatografii cieczowej z detekcją
spektrofotometryczną (HPLC-UV)
Zawartość żelaza
Zakres: (8 – 300) mg/kg
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
Zawartość sodu
Zakres: (10 – 11000) mg/kg
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
Zawartość patuliny
Zakres: (3,5 – 100) µg/kg
Metoda wysokosprawnej
chromatografii cieczowej z detekcją
spektrofotometryczną (HPLC-UV)

Dokumenty odniesienia
PN-EN 12856:2002

PN-EN 12857:2002

PB-09/HŻ-AI edycja 1 z dnia
05.09.2008

PB-24/HŻ-AI edycja 1 z dnia
19.08.2013

PN-ISO 8128-1:1997
PB-21/HŻ/AI edycja 1 z dnia
09.05.2012

Wersja strony: A

Wydanie nr 14, 16 lutego 2018 r.

str. 10/29

PCA

Zakres akredytacji Nr AB 583

Przedmiot badań/wyrób
Mięso, podroby i produkty mięsne
Drób, podroby i produkty
drobiarskie, produkty jajeczne
Ryby owoce morza i ich przetwory
Mleko i przetwory mleczne
Przetwory zbożowo-mączne
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie
Cukier
Warzywa i przetwory warzywne
Owoce i przetwory owocowe
Grzyby
Napoje bezalkoholowe
Tłuszcze roślinne
Koncentraty spożywcze
Majonezy, musztardy, sosy
Zioła, przyprawy
Kawa, herbata, kakao, herbatki
owocowe i ziołowe
Środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego
Suplementy diety
Substancje dodatkowe
Mięso, podroby i produkty mięsne
Drób, podroby i produkty
drobiarskie, produkty jajeczne
Ryby owoce morza i ich przetwory
Mleko i przetwory mleczne
Przetwory zbożowo-mączne
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie
Warzywa i przetwory warzywne
Owoce i przetwory owocowe
Grzyby
Tłuszcze roślinne
Koncentraty spożywcze
Majonezy, musztardy, sosy
Zioła, przyprawy
Kawa, herbata, kakao, herbatki
owocowe i ziołowe
Środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego
Suplementy diety
Substancje dodatkowe

Oddział Laboratoryjny
Sekcja Badania Żywności i Żywienia
ul. Kopernika 9, 87-100 Toruń
Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Liczba β–glukoronidazo-dodatnich
Escherichia coli
Zakres:
od 1 jtk/ml
od 10 jtk/g
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

Dokumenty odniesienia
PN-ISO 16649-2:2004

Liczba Listeria monocytogenes
Zakres:
od 1 jtk/ml
od 10jtk/g
Metoda płytkowa
(posiew powierzchniowy)

PN-EN ISO 11290-2:2017-07

Obecność gronkowców koagulazododatnich
Metoda hodowlana

PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005

Liczba gronkowców
koagulazododatnich
Zakres:
od 1 jtk/ml
od 10 jtk/g
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 583

Przedmiot badań/wyrób
Mięso, podroby i produkty mięsne
Drób, podroby i produkty
drobiarskie, produkty jajeczne
Ryby owoce morza i ich przetwory
Mleko i przetwory mleczne
Przetwory zbożowo-mączne
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie
Warzywa i przetwory warzywne
Owoce i przetwory owocowe
Grzyby
Napoje bezalkoholowe
Tłuszcze roślinne
Koncentraty spożywcze
Majonezy, musztardy, sosy
Zioła, przyprawy
Kawa, herbata, kakao, herbatki
owocowe i ziołowe
Środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego
Suplementy diety
Substancje dodatkowe
Mięso, podroby i produkty mięsne
Drób, podroby i produkty
drobiarskie, produkty jajeczne
Ryby owoce morza i ich przetwory
Mleko i przetwory mleczne
Przetwory zbożowo-mączne
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie
Cukier
Warzywa i przetwory warzywne
Owoce i przetwory owocowe
Grzyby
Napoje bezalkoholowe
Tłuszcze roślinne
Koncentraty spożywcze
Majonezy, musztardy, sosy
Zioła, przyprawy
Kawa, herbata, kakao, herbatki
owocowe i ziołowe
Środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego
Suplementy diety
Substancje dodatkowe

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Obecność Listeria monocytogenes
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym

PN-EN ISO 11290-1:2017-07

Obecność bakterii z grupy coli
Metoda hodowlana

PN-ISO 4831:2007

Liczba bakterii z grupy coli
Zakres:
od 1 jtk/ml
od 10jtk/g
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-ISO 4832:2007

Obecność Escherichia coli
Metoda hodowlana

PN-ISO 7251:2006

Liczba drobnoustrojów tlenowych
Zakres:
od 1 jtk/ml
od 10 jtk/g
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 4833-1:2013
+Ap1:2016-11

Obecność Salmonella spp.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym i serologicznym

PN-EN ISO 6579-1:2017-04

Dokumenty odniesienia

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 583

Przedmiot badań/wyrób
Mleko i przetwory mleczne
Warzywa i przetwory warzywne
Owoce i przetwory owocowe
Grzyby
Przetwory zbożowo-mączne
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie

Mięso, podroby i produkty mięsne
Drób, podroby i produkty
drobiarskie, produkty jajeczne
Ryby owoce morza i ich przetwory
Mleko i przetwory mleczne
Przetwory zbożowo-mączne
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie
Cukier
Warzywa i przetwory warzywne
Owoce i przetwory owocowe
Grzyby
Napoje bezalkoholowe
Tłuszcze roślinne
Koncentraty spożywcze
Majonezy, musztardy, sosy
Zioła, przyprawy
Kawa, herbata, kakao, herbatki
owocowe i ziołowe
Środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego
Mleko i przetwory mleczne
Przetwory zbożowo-mączne
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie
Warzywa i przetwory warzywne
Owoce i przetwory owocowe
Grzyby
Napoje bezalkoholowe
Tłuszcze roślinne
Koncentraty spożywcze
Majonezy, musztardy, sosy
Zioła, przyprawy
Kawa, herbata, kakao, herbatki
owocowe i ziołowe
Środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Liczba mezofilnych bakterii
fermentacji mlekowej
Zakres:
od 1 jtk/ml
od 10 jtk/g
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Liczba Bacillus cereus
Zakres:
od 1 jtk/ml
od 10jtk/g
Metoda płytkowa
(posiew powierzchniowy)
Obecność beztlenowych bakterii
przetrwalnikujących redukujących
siarczany (IV)
Metoda hodowlana

Liczba drożdży i pleśni
Zakres:
od 1 jtk/ml
od 10 jtk/g
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

Dokumenty odniesienia
PN-ISO 15214:2002

PN-EN ISO 7932:2005

PB-10/HŻ edycja 1 z dnia 12.11.2008

PB-17/HZ edycja 1 z dnia 17.09.2009

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 583

Przedmiot badań/wyrób
Produkty spożywcze o aktywności
wody wyższej niż 0,95:
jaja, mięso, produkty mleczne (z
wyjątkiem mleka w proszku),
owoce, warzywa
Produkty spożywcze o aktywności
wody niższej lub równej 0,95:
suszone owoce, ciastka, dżemy,
suszone mięsa, solone ryby,
produkty zbożowe, mąki,
przyprawy i zioła
Mięso, podroby i produkty mięsne
Drób, podroby i produkty
drobiarskie, produkty jajeczne
Ryby, owoce morza i ich przetwory
Mleko i przetwory mleczne
Przetwory zbożowo-mączne
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie
Cukier
Warzywa i przetwory warzywne
Owoce i przetwory owocowe
Grzyby
Tłuszcze roślinne
Koncentraty spożywcze
Majonezy, musztardy, sosy
Zioła, przyprawy
Kawa, herbata, kakao, herbatki
owocowe i ziołowe
Środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego
Suplementy diety
Substancje dodatkowe

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Liczba drożdży i pleśni
Zakres:
od 1 jtk/ml
od 10 jtk/g
Metoda płytkowa
(posiew powierzchniowy)
Liczba drożdży i pleśni
Zakres:
od 1 jtk/ml
od 10 jtk/g
Metoda płytkowa
(posiew powierzchniowy)
Liczba Enterobacteriaceae.
Zakres:
od 1 jtk/ml
od 10 jtk/g
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

Dokumenty odniesienia
PN-ISO 21527-1:2009

PN-ISO 21527-2:2009

PN-ISO 21528-2:2017-08

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 583

Przedmiot badań/wyrób
Próbki środowiskowe z obszaru
produkcji żywności i obrotu
żywnością:
- wymaz z powierzchni
ograniczonej szablonem
- wymaz z powierzchni
nieograniczonej szablonem w tym
z rąk
Próbki środowiskowe z obszaru
produkcji żywności i obrotu
żywnością:
- wymaz z powierzchni
ograniczonej szablonem
-wymaz z powierzchni
nieograniczonej szablonem w tym
z rąk
Próbki środowiskowe z obszaru
produkcji żywności i obrotu
żywnością:
- wymaz z powierzchni
ograniczonej szablonem
-wymaz z powierzchni
nieograniczonej szablonem w tym
z rąk
Próbki środowiskowe z obszaru
produkcji żywności i obrotu
żywnością
- wymaz z powierzchni
ograniczonej szablonem
- wymaz z powierzchni
nieograniczonej szablonem w tym
z rąk

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Liczba drobnoustrojów tlenowych
Zakres:
od 1jtk/ cm2
od 1jtk/powierzchni badanej
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

Dokumenty odniesienia
PN-EN ISO 4833-1:2013
+Ap1:2016-11

Liczba drożdży i pleśni
Zakres:
od 1jtk/ cm2
od 1jtk/powierzchni badanej
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PB-17/HZ edycja 1 z dnia 17.09.2009

Liczba Enterobacteriaceae
Zakres:
od 1jtk/ cm2
od 1jtk/powierzchni badanej
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-ISO 21528-2:2017-08

Obecność Listeria monocytogenes
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność gronkowców koagulazododatnich
Metoda hodowlana

PN-EN ISO 11290-1:2017-07

Obecność bakterii z grupy coli
Metoda hodowlana

PN-ISO 4831:2007

Obecność Escherichia coli
Metoda hodowlana

PN-ISO 7251:2006

Obecność Salmonella spp.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym i serologicznym

PN-EN ISO 6579-1:2017-04

PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 583

Przedmiot badań/wyrób
Woda

Oddział Laboratoryjny
Sekcja Badania Środowiska Komunalnego
ul. Kopernika 9, 87-100 Toruń
Rodzaj działalności/badane
Dokumenty odniesienia
cechy/metoda
Pobieranie próbek do badań
PN-ISO 5667-5:2003
chemicznych i fizycznych
PN-ISO 5667-6:2003
Stężenie azotynów
PN-EN 26777:1999
Zakres: (0,02 – 0,60) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie azotanów
PN-C-04576-08:1982
Zakres: (0,80 – 50,0) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie chlorków
PN-ISO 9297:1994
Zakres: (0,60 – 3000) mg/l
Metoda miareczkowa
Stężenie manganu
PN-C-04590-03:1992
Zakres: (0,025 – 0,5) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie wapnia
PN-ISO 6058:1999
Zakres: (2,0 – 300,0) mg/l
Metoda miareczkowa
Sumaryczne stężenie wapnia
PN-ISO 6059:1999
i magnezu (twardość ogólna)
Zakres: (5,0 – 1000) mg/l CaCO3
(0,1 – 20,0) mval
Metoda miareczkowa
Stężenie magnezu
PN-C-04554-4:1999
(z obliczeń)
Stężenie żelaza
PN-ISO 6332:2001 + Ap1:2016
Zakres: (0,04 – 4,0) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie glinu
PN-C-04605-02:1992
Zakres: (0,03 – 0,50) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie jonów amonowych
PN-ISO 7150-1:2002
Zakres: (0,05 – 5,0) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
pH
PN-EN ISO 10523:2012
Zakres: 3,0 – 9,0
Metoda potencjometryczna
Przewodność elektryczna właściwa
PN-EN 27888:1999
Zakres: (20 – 2000) µS/cm
Metoda konduktometryczna
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Zakres akredytacji Nr AB 583

Przedmiot badań/wyrób
Woda

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Barwa
Zakres: (5 – 70) mg/l Pt
Metoda wizualna
Mętność
Zakres: (0,1 – 500) NTU
Metoda nefelometryczna
Stężenie tlenu rozpuszczonego
Zakres: (0,7 – 20) mg/l
Metoda miareczkowa
Stężenie wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych(WWA)
Zakres:
benzo(a)piren
(0,5 -20)ng/l
benzo(b)fluoranten
(0,9 -35)ng/l
benzo(k)fluoranten
(0,6 -35)ng/l
benzo(ghi)perylen
(0,9 -35)ng/l
indeno(1,2,3cd)piren (5 -35) ng/l
fluoranten
(1,5 -35)ng/l
Metoda wysokosprawnej
chromatografii cieczowej z detekcją
fluorescencyjną (HPLC – FLD)
Stężenie sodu
Zakres: (1,0 – 300) mg/l
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
Stężenie arsenu
Zakres: (1,0 – 25) µg/l
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej z
generowaniem wodorków (HGAAS)
Indeks nadmanganianowy
Zakres: (0,2 – 10) mg/l O2
Metoda miareczkowa
Stężenie łatwolotnych
chlorowcopochodnych węglowodorów
(THM)
Zakres:
chloroform (3 – 100) μg/l
bromodichlorometan (1 – 100) μg/l
chlorodibromometan (1 – 100) μg/l
bromoform (3 – 100) μg/l
Metoda chromatografii gazowej z
analizą fazy nadpowierzchniowej i
detekcją wychwytu elektronów
(GC-ECD)

Dokumenty odniesienia
PN-EN ISO 7887:2012 rozdział 4
+ Ap1:2015
PN-EN ISO 7027-1:2016-09

PN-EN 25813:1997

PN-EN ISO 17993:2005

PN-ISO 9964-1:1994
+ Ap1:2009

PN-EN ISO 11969:1999

PN-EN ISO 8467:2001

PB-HK/AI-31 edycja 1 z dnia
14.06.2016

Suma 4 THM
(z obliczeń)
Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 583

Przedmiot badań/wyrób
Ścieki

Osady ściekowe

Gleba, piasek
Woda, ścieki

Ścieki

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Pobieranie próbek do badań
chemicznych, fizycznych i
biologicznych
Metoda manualna
Pobieranie próbek do badań
chemicznych, fizycznych i
biologicznych
Pobieranie próbek do badań
chemicznych, fizycznych i
biologicznych
Stężenie fosforu ogólnego
Zakres: (0,026 – 10,0) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Zawiesiny ogólne
Zakres: (2 – 1000) mg/l
Metoda wagowa
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
Zakres: (20 –500) mg/l
Metoda miareczkowa
Stężenie azotu Kjeldahla
Zakres: (0,3 – 3) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie siarczanów
Zakres: (10,0 – 500) mg/l
Metoda wagowa
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
- BZT5
Zakres: (0,7 – 6,0) mg/l
Metoda miareczkowa
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
- BZT5
Zakres: (5,0 – 6000) mg/l
Metoda miareczkowa
Ekstrakt eterowy
Zakres: (2 – 500) mg/l
Metoda wagowa
Stężenie metali
Zakres:
kadm
(0,0008 – 0,01) mg/l
ołów
(0,01 – 0,1) mg/l
chrom (0,01 – 0,1) mg/l
miedź (0,0075 – 0,5) mg/l
nikiel
(0,007 – 0,5) mg/l
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z atomizacją
elektrotermiczną (ETAAS)
Stężenie metali
Zakres:
ołów
(0,10 – 10,0) mg/l
kadm
(0,05 – 3,0) mg/l
miedź (0,02 – 10,0) mg/l
nikiel
(0,10 – 10,0) mg/l
cynk
(0,05 – 20,0) mg/
chrom (0,10 – 10,0) mg/l
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)

Dokumenty odniesienia
PN-ISO 5667-10:1997

PB-24/HK edycja 1 z dnia 22.09.2010

PN-EN ISO 6878:2006 + Ap1:2010 +
Ap2:2010
PN-EN 872:2007+ Ap1:2007

PB-14/HK edycja 1 z dnia 12.09.2008

PB-7/HK edycja 3 z dnia 31.01.2011

PB-17/HK edycja 1 z dnia 4.12.2008

PN-EN 1899-2:2002

PN-EN 1899-1:2002

PB-29/HK edycja 1 z dnia 15.09.2014

PN-EN ISO 15586:2005

PB-16/HK/AI edycja 1 z dnia
17.11.2008

Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Osady ściekowe

Gleba

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Zawartość azotu Kjeldahla
Zakres: (3,0 – 500) g/kg
Metoda miareczkowa
Zawartość wapnia
Zakres: (0,16 – 85) g/kg
Metoda miareczkowa
Zawartość magnezu
Zakres: (0,10 – 20) g/kg
Metoda miareczkowa
Zawartość fosforu ogólnego
Zakres: (1,5 – 50) g/kg
Metoda spektrofotometryczna
Zawartość suchej pozostałości
Zakres: (0,01 – 950) g/kg
Metoda wagowa
Zawartość substancji organicznych
Zakres: (5,0 – 99,5) %
Metoda wagowa
pH
Zakres: 3,0 – 9,0
Metoda potencjometryczna
Zawartość metali
Zakres:
ołów
(6,5 – 200,0) mg/kg
kadm
(0,7 – 10,0) mg/kg
chrom (3,8 – 200,0) mg/kg
miedź (1,5 – 500,0) mg/kg
nikiel
(4,2 – 200,0) mg/kg
cynk
(1,2 – 2500,0) mg/kg
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
Zawartość suchej masy i zawartość
wody w glebie
Zakres: (5,0 – 99,5) %
Metoda wagowa
Zawartość metali
Zakres:
ołów
(1,3 – 40,0) mg/kg
kadm
(0,15 – 1,5) mg/kg
chrom (0,8 – 14,2) mg/kg
miedź (0,3 – 40,0)mg/kg
nikiel
(0,9 – 40,0)mg/kg
cynk
(0,3 – 500,0)mg/kg
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)

Dokumenty odniesienia
PB-7/HK edycja 3 z dnia 31.01.2011

PB-18/HK edycja 1 z dnia 04.12.2008

PN-EN 14672:2006

PN-EN 12880:2004

PN-EN 12879:2004

PN-EN 12176:2004

PB-16/HK/AI edycja 1 z dnia
17.11.2008

PN-ISO 11465:1999

PN-ISO 11047:2001

Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Woda do spożycia
Woda

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Pobieranie próbek do badań
mikrobiologicznych
Ogólna liczba mikroorganizmów w
temperaturze 22ºC i 36ºC
Zakres: od 1 jtk/ml
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Ogólna liczba mikroorganizmów
w temperaturze 37ºC
Zakres: od 1 jtk/ml
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Obecność i liczba enterokoków
kałowych.
Zakres: od 1 jtk/100ml.
Metoda filtracji membranowej
Obecność i liczba bakterii z grupy coli
i Escherichia coli
Zakres: od 1 jtk/100ml
Metoda filtracji membranowej
Obecność i liczba bakterii
beztlenowych redukujących siarczyny
(Clostridium)
Zakres: od 1 jtk/100ml
Metoda filtracji membranowej
Obecność i liczba Pseudomonas
aeruginosa
Zakres: od 1 jtk/100ml
Metoda filtracji membranowej.
Obecność i liczba bakterii Legionella
sp.
Zakres: od 1 jtk/100ml
Metoda filtracji membranowej
Obecność i liczba gronkowców
koagulazo-dodatnich
Zakres:
od 1 jtk/100ml
Metoda filtracji membranowej

Dokumenty odniesienia
PN-EN ISO 19458:2007
PN-EN ISO 6222:2004

PN-EN ISO 6222:2004 + instrukcja
I-2/HK/PN-EN ISO 6222:2004

PN-EN ISO 7899-2:2004

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +
A1:2017-04

PN-EN ISO 26461-2:2001

PN-EN ISO 16266:2009

PN-EN ISO 11731-2:2008

Metodyka PZH ZHK:2007 + instrukcja
I-1/HK/ Metodyka PZH ZHK:2007
Badania w kierunku wykrywania I
izolacji gronkowców koagulazododatnich ze środowiska wodnego
Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 583

Przedmiot badań/wyrób
Woda

Osady ściekowe, ścieki, gleba
(piasek)
Osady ściekowe, ścieki
Gleba (piasek)

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Obecność i liczba bakterii grupy coli i
Escherichia coli
Zakres: od 1 NPL/100ml
Test Colilert-18/ Quanti – Tray 2000
Metoda NPL
Obecność i liczba Enterokoków
(paciorkowce kałowe)
Zakres: od 1 NPL /100ml
Test Enterolert / Quanti – Tray 2000
Metoda NPL
Obecność i liczba Pseudomonas
aeruginosa
Zakres: od 1 NPL /100ml
Test Pseudalert / Quanti – Tray 2000
Metoda NPL
Oznaczanie bakterii Escherichia coli
Zakres: od 15 jtk/100 ml
Test mikropłytek MUG/EC
Metoda NPL
Obecność Salmonella spp.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność i liczba bakterii
Clostridium perfringens
Zakres: 0d 1 jtk/100 ml
Metoda filtracji membranowej
Obecność Salmonella spp.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Liczba żywych jaj pasożytów
jelitowych
Zakres: od ≤ 20 szt./kg
Metoda flotacyjna, mikroskopowa

Dokumenty odniesienia
PN-EN ISO 9308-2:2014-06

PB-23/HK edycja 1 z dnia 22.09.2010

PB-30/HK edycja 1 z dnia 05.05.2014

PN-EN ISO 9308-3:2002

PN-EN ISO 19250:2013-07
z wyłączeniem pkt. 8.5.4
PN-EN ISO 14189:2016-10

PB-06/HK edycja 4 z dnia 14.09.2015

PB-28/HK edycja 1 z dnia 01.09.2011
PN-Z-19000-4:2001
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Zakres akredytacji Nr AB 583

Przedmiot badań/wyrób
Środowisko pracy
- powietrze

Środowisko pracy
- pyły

Oddział Laboratoryjny
Sekcja Oceny Środowiska Pracy
ul. Kopernika 9, 87-100 Toruń
Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Pobieranie próbek w celu oceny
narażenia zawodowego na:
- pyły przemysłowe:
-frakcja wdychalna
-frakcja respirabilna
- związki organiczne
- związki nieorganiczne
- metale:
-frakcja wdychalna
-frakcja respirabilna
Metoda stacjonarna
Metoda dozymetrii indywidualnej
Stężenie pyłu
-frakcja wdychalna
Zakres: (0,044 – 20,8) mg/m3
Metoda filtracyjno - wagowa
Stężenie pyłu
-frakcja respirabilna
Zakres: (0,050 – 20,8) mg/m3
Metoda filtracyjno – wagowa
Stężenie tlenku azotu
Zakres: (0,3 – 11,6) mg/m3
Stężenie ditlenku azotu
Zakres: (0,09 – 3,6) mg/m3
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie tlenku węgla
Zakres: (5,8 – 120,0) mg/m3
Metoda elektrochemiczna
Stężenie tlenków żelaza - w
przeliczeniu na Fe
-frakcja respirabilna
Zakres: (0,2 – 50) mg/m3
Metoda płomieniowej spektrometrii
absorpcji atomowej (FAAS)
Stężenie manganu i jego związków
nieorganicznych
- frakcja wdychalna
Zakres: (0,02 – 2,2) mg/m3
- frakcja respirabilna
Zakres: (0,004 – 0,5) mg/m3
Metoda płomieniowej spektrometrii
absorpcji atomowej (FAAS)
Zawartość wolnej krystalicznej
krzemionki
Zakres: (1,0 – 100) %
Metoda spektrofotometryczna

Dokumenty odniesienia
PN-Z-04008-7:2002
PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004

PN-Z-04030-05:1991

PN-Z-04030-06:1991

PN-Z-04009-11:2008

PB-5/HP edycja 1
wydanie z dnia 14.10.2009 r.
PN-Z-04469:2015-10

PN-Z-04472:2015-10

PN-Z-04018-04:1991

Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Środowisko pracy
- powietrze

Zakres akredytacji Nr AB 583

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
 Stężenie tlenku cynku - w przeliczeniu
na Zn:
- frakcja wdychalna
Zakres: (0,004 – 10,0) mg/m3
 Stężenie miedzi i jej związków
nieorganicznych - w przeliczeniu na
Cu:
Zakres: (0,004 – 2,0) mg/m3
 Stężenie niklu i jego związków, z
wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni:
Zakres: (0,008 – 2,0) mg/m3
 Stężenie chromu i jego związków w przeliczeniu na Cr:
Zakres: (0,01 – 1,0) mg/m3
 Stężenie glinu metalicznego i tritlenku
glinu - w przeliczeniu na Al:
- frakcja wdychalna
Zakres: (0,100 – 10,0) mg/m3
- frakcja respirabilna
Zakres: (0,100 – 10,0) mg/m3
Metoda płomieniowej spektrometrii
absorpcji atomowej (FAAS)
 Stężenie glinu metalicznego i tritlenku
glinu - w przeliczeniu na Al:
- frakcja wdychalna:
Zakres: (0,003 – 1,0) mg/m3
- frakcja respirabilna:
Zakres: (0,003 – 1,0) mg/m3
 Stężenie ołowiu i jego związków
nieorganicznych - w przeliczeniu na
Pb:
Zakres: (0,002 – 0,5) mg/m3
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z atomizacją elektrotermiczną
(ETAAS)
Stężenie substancji organicznych
Zakres:
aceton
(0,4 – 1000) mg/m3
benzen
(0,05 – 100) mg/m3
ksylen - mieszanina izomerów:1,2-;
1,3-; 1,4(0,4 – 1000) mg/m3
octan etylu
(1,0 – 2500) mg/m3
octan n-butylu
(0,7 – 1750) mg/m3
toluen
(0,4 – 1000) mg/m3
trimetylobenzen- mieszanina
izomerów: 1,2,3-;1,2,4-;1,3,5(0,4 - 1000) mg/m3
styren
(0,4 – 1000) mg/m3
etylobenzen
(1,7 – 400) mg/m3
butan-2-on
(1,0 – 1000) mg/m3
benzyna do ekstrakcji
(1,0 – 1500) mg/m3
propan-2-ol
(1,0 – 2500) mg/m3
Metoda chromatografii gazowej z
detekcją płomieniowo – jonizacyjną
(GC–FID)

Dokumenty odniesienia
PB-03/HP/AI edycja 2 z dnia
15.12.2010

PB-01/HP/AI edycja 4 z dnia
01.02.2010
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Przedmiot badań/wyrób
Środowisko pracy
- powietrze

Środowisko pracy
- próbki powietrza pobrane na
filtry

Zakres akredytacji Nr AB 583

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Stężenie trichloroetenu
Zakres: (1,7 – 450) mg/m3
Metoda chromatografii gazowej z
detekcją płomieniowo – jonizacyjną
(GC–FID)
Stężenie tetrachloroetenu
Zakres: (1,7 – 450) mg/m3
Metoda chromatografii gazowej z
detekcją płomieniowo – jonizacyjną
(GC–FID)
Zawartość tlenków żelaza - w
przeliczeniu na Fe
-frakcja respirabilna
Zakres: (250 – 5000) μg w próbce
Metoda płomieniowej spektrometrii
absorpcji atomowej (FAAS)
Zawartość manganu i jego związków
nieorganicznych
- frakcja wdychalna
Zakres: (12 – 160) μg w próbce
- frakcja respirabilna
Zakres: (3 – 400) μg w próbce
Metoda płomieniowej spektrometrii
absorpcji atomowej (FAAS)
 Zawartość tlenku cynku - w
przeliczeniu na Zn:
- frakcja wdychalna
Zakres: (1,0 – 50) μg w próbce
 Zawartość miedzi i jej związków
nieorganicznych - w przeliczeniu na
Cu:
Zakres: (1,0 – 50) μg w próbce
 Zawartość niklu i jego związków, z
wyjątkiem tetrakarbonylku niklu - w
przeliczeniu na Ni:
Zakres: (2,0 – 50) μg w próbce
 Zawartość chromu i jego związków - w
przeliczeniu na Cr:
Zakres: (2,5 – 75) μg w próbce
 Zawartość glinu metalicznego i tritlenku
glinu - w przeliczeniu na Al:
- frakcja wdychalna
Zakres: (20,0 – 100) μg w próbce
- frakcja respirabilna
Zakres: (20,0 – 100) μg w próbce
Metoda płomieniowej spektrometrii
absorpcji atomowej (FAAS)
 Zawartość glinu metalicznego i tritlenku
glinu - w przeliczeniu na Al:
- frakcja wdychalna:
Zakres: (0,2 – 100) μg w próbce
- frakcja respirabilna:
Zakres: (0,2 – 100) μg w próbce
 Zawartość ołowiu i jego związków
nieorganicznych - w przeliczeniu na
Pb:
Zakres: (0,5 – 50) μg w próbce
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z atomizacją elektrotermiczną
(ETAAS)

Dokumenty odniesienia
PN-Z-04047-02:1978

PN-Z-04118-01:1978

PN-Z-04469:2015-10

PN-Z-04472:2015-10

PB-03/HP/AI edycja 2 z dnia
15.12.2010

Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Środowisko pracy
- próbki powietrza pobrane na
rurki z sorbentem

Środowisko pracy
- hałas

Zakres akredytacji Nr AB 583

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Zawartość substancji organicznych
Zakres:
aceton
(0,025-2,50) mg w próbce
benzen
(0,0025-0,25) mg w próbce
ksylen - mieszanina izomerów:1,2-;
1,3-; 1,4(0,025-2,5) mg w próbce
octan etylu
(0,05-5,0) mg w próbce
octan n-butylu
(0,04-4,0) mg w próbce
toluen
(0,025-2,5) mg w próbce
trimetylobenzen- mieszanina
izomerów: 1,2,3-;1,2,4-;1,3,5(0,025-7,5) mg w próbce
styren
(0,025-2,5) mg w próbce
etylobenzen
(0,025-2,5) mg w próbce
butan-2-on
(0,025-2,5) mg w próbce
benzyna do ekstrakcji
(0,025-2,5) mg w próbce
propan-2-ol
(0,05-2,5) mg w próbce
Metoda chromatografii gazowej z
detekcją płomieniowo – jonizacyjną
(GC FID)
Zawartość trichloroetenu
Zakres: (0,025 – 2,5) mg w próbce
Metoda chromatografii gazowej z
detekcją płomieniowo – jonizacyjną
(GC FID)
Zawartość tetrachloroetenu
Zakres: (0,025 – 2,5) mg w próbce
Metoda chromatografii gazowej z
detekcją płomieniowo – jonizacyjną
(GC FID)
Równoważny poziom dźwięku A
Maksymalny poziom dźwięku A
Zakres: (40 – 115) dB
Szczytowy poziom dźwięku C
Zakres: (80 – 135) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Poziom ekspozycji na hałas odniesiony
do:
- 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy
- tygodnia pracy
(z obliczeń)

Dokumenty odniesienia
PB-01/HP/AI edycja 4 z dnia
01.02.2010

PN-Z-04047-02:1978

PN-Z-04118-01:1978

PN-N-01307:1994
PN-EN ISO 9612:2011
z wyłączeniem metody obejmującej
strategię 2 – punkt 10 oraz strategię
3 - punkt 11

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 583

Przedmiot badań/wyrób
Środowisko pracy
- mikroklimat umiarkowany

Środowisko pracy
- mikroklimat gorący

Środowisko pracy
- oświetlenie elektryczne we
wnętrzach

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Temperatura
Zakres: (0,3 – 35,0) 0C
Wilgotność
Zakres: (25 – 80) %
Ruch powietrza
Zakres: (0,05 - 3,0) m/s
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Wskaźnik PMV
Wskaźnik PPD
(z obliczeń)
Temperatura
Zakres: (20,0 – 50,0) 0C
Wilgotność
Zakres: (25 – 80) %
Ruch powietrza
Zakres: (0,05 – 3,0) m/s
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Wskaźnik WBGT
(z obliczeń)
Natężenie oświetlenia
Zakres: (5 – 10000) lx
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Równomierność oświetlenia
(z obliczeń)

Dokumenty odniesienia
PN-EN ISO 7730:2006

PN-EN 27243:2005

PB-06/HP edycja 1 z dnia 18.09.2012

Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Środowisko pracy
- drgania mechaniczne
przenoszone przez kończyny
górne

Środowisko pracy
- drgania mechaniczne o
ogólnym działaniu na organizm
człowieka

Zakres akredytacji Nr AB 583

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Skuteczne ważone częstotliwościowo
przyspieszenia drgań
Zakres: (0,03 – 17,0) m/s2
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Metoda próbkowania
Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci
równoważnej energetycznie dla 8-godzin
działania sumy wektorowej skutecznych,
skorygowanych częstotliwościowo
przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla
trzech składowych kierunkowych
(ahwx, ahwy, ahwz)
Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej,
wyrażona w postaci sumy wektorowej
skutecznych, ważonych
częstotliwościowo przyspieszeń drgań,
wyznaczonych dla trzech składowych
kierunkowych
(ahwx, ahwy, ahwz)
Skuteczne ważone częstotliwościowo
przyspieszenie drgań
Zakres: (0,03 – 10) m/s2
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Metoda próbkowania
Ekspozycja dzienna, wyrażona
w postaci równoważnego energetycznie
dla 8 godzin działania skutecznego,
skorygowanego częstotliwościowo
przyspieszenia drgań, dominującego
wśród przyspieszeń drgań,
wyznaczonych dla trzech składowych
kierunkowych z uwzględnieniem
właściwych współczynników (1,4awx,
1,4awy, awz)
(z obliczeń)
Ekspozycja trwająca 30 min i krócej,
wyrażona w postaci skutecznego,
ważonego częstotliwościowo
przyspieszenia drgań, dominującego
wśród przyspieszeń drgań,
wyznaczonych dla trzech składowych
kierunkowych z uwzględnieniem
właściwych współczynników
(1,4awx, 1,4awy, awz)
(z obliczeń)

Dokumenty odniesienia
PN-EN ISO 5349-1:2004
PN-EN ISO 5349-2:2004

PN-EN 14253:2011
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Zakres akredytacji Nr AB 583

Przedmiot badań/wyrób
Kał

Surowica

Biologiczny wskaźnik skuteczności
procesu sterylizacji

Oddział Laboratoryjny
Sekcja Mikrobiologii
ul. Kopernika 9, 87-100 Toruń
Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Obecność pałeczek Salmonella i
Shigella
Metoda hodowlana uzupełniona
testami biochemicznymi i
serologicznymi
Obecność pałeczek Salmonella,
Shigella i Yersinia
Metoda hodowlana uzupełniona
testami biochemicznymi i
serologicznymi
Obecność pałeczek
enteropatogennych Escherichia coli
(EPEC)
Metoda hodowlana uzupełniona
testami biochemicznymi i
serologicznymi
Obecność antygenów rotawirusów i
adenowirusów
Metoda immunochromatograficzna
(ITC)
Obecność przeciwciał HIV
Metoda immunoenzymatyczna
(ELISA)
Obecność antygenu
powierzchniowego HBs wirusa
zapalenia wątroby typu B (HBsAg).
Metoda immunoenzymatyczna
(ELISA)
Obecność przeciwciał przeciwko
WZW
typu C (HCV)
Metoda immunoenzymatyczna
(ELISA)
Obecność przeciwciał klasy IgM
przeciwko Mycoplasma pneumoniae
Metoda immunoenzymatyczna
(ELISA)
Obecność drobnoustrojów
wskaźnikowych Geobacillus
stearothermophilus
Metoda hodowlana

Dokumenty odniesienia
PB-01/Ep edycja 2
wydanie z dnia 07.12.2009 r.

PB-02/Ep edycja 2
wydanie z dnia 07.12.2009 r.

PB-06/Ep edycja 1
wydanie z dnia 02.10.2008 r.

PB-11/Ep edycja 1
wydanie z dnia 5.10.2010 r.

PB-03/Ep edycja 1
wydanie z dnia 16.12.2005 r.
PB-04/Ep edycja 1
wydanie z dnia 27.11.2006 r.

PB-05/Ep edycja 1
wydanie z dnia 23.11.2006 r.

PB-10/Ep edycja 1
wydanie z dnia 06.05.2010 r.

PB-07/Ep edycja 1
wydanie z dnia 15.10.2008 r.
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Zakres akredytacji Nr AB 583

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 583
Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian
DYREKTOR

HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM

LUCYNA OLBORSKA
dnia: 16.02.2018 r.
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