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Załącznik nr 1 
Dziedziny badań (do wpisywania w pierwszą stronę zakresu akredytacji) 

A. Badania akustyczne i hałasu - w tym hałasu spowodowanego przez drgania 
B. Badania biologicznie i biochemiczne 
C. Badania chemiczne, analityka chemiczna 
D. Badania kliniczne, medyczne i weterynaryjne 
E. Badania elektryczne i elektroniczne 
F. Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 
G. Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) 
H. Badania ogniowe 
I. Badania w dziedzinie nauk sądowych 
J. Badania mechaniczne, badania metalograficzne 
K. Badania mikrobiologiczne 
L. Badania nieniszczące 
M. Badania inne 
N. Badania właściwości fizycznych 
O. Badania radiochemiczne i promieniowania – w tym nuklearne 
P. Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek 
Q. Badania sensoryczne 

Obiekty / Grupy obiektów (do wpisywania w pierwszą stronę zakresu akredytacji) 
1. Produkty rolne – w tym pasze dla zwierząt 
2. Azbest – w tym usuwanie azbestu 
3. Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań  
4. Chemikalia, kosmetyki, wyroby chemiczne – w tym nawozy i farby 
5. Wyroby budowlane, materiały budowlane, obiekty budowlane 
6. Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne 
7. Wyposażenie elektroniczne – w tym oprogramowanie  
8. Wyroby i materiały konstrukcyjne – w tym metale i kompozyty 
9. Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki 
10. Paliwa (gazowe, ciekłe, stałe) i materiały smarne 
11. Meble 
12. Szkło i ceramika 
13. Maszyny, zakłady produkcyjne, wyposażenie – w tym instalacje jądrowe 
14. Wyposażenie medyczne 
15. Wyposażenie wojskowe, materiały wybuchowe, amunicja  
16. Wyposażenie optyczne 
17. Wyroby inne 
18. Papier, tektura, materiały opakowaniowe 
19. Środki ochrony osobistej  
20. Wyroby farmaceutyczne 
21. Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy 
22. Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi – w tym żywność 
23. Tekstylia i skóra, tkaniny, przędza, odzież oraz wyroby finalne 
24. Wyroby tytoniowe 
25. Zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny 
26. Pojazdy 
27. Drewno 

Obowiązuje od dnia 1.01.2012 r. 
 


