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Nazwa i adres

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W OPOLU
ul. Mickiewicza 1
45-367 Opole
AB 519
Kod identyfikacji
dziedziny/przedmiotu
badań
C/9/P; C/12; C/22;
D/3
G/9,
K/3; K/9; K/22;

N/9/P
O/1; O/9; O/22;
P/9
Q/22

Dziedzina/przedmiot badań:
Badania chemiczne powietrza, pyłu, wody, ceramiki, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi –
w tym żywności
Badania kliniczne medyczne obiektów i materiałów biologicznych ludzkich
Badania dotyczące inżynierii środowiska – hałas, drgania, oświetlenie i mikroklimat w środowisku pracy,
hałas w pomieszczeniach
Badania mikrobiologiczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań, wody, wody do
spożycia przez ludzi, próbek środowiskowych, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi – w tym
żywności
Badanie właściwości fizycznych powietrza, wody
Badania radiochemiczne i promieniowania pasz, wody, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi
– w tym żywności
Pobieranie próbek powietrza
Badania sensoryczne wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi – w tym żywności
Wersja strony: A

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ CHEMICZNYCH

BEATA CZECHOWICZ

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 519 z dnia 19.07.2016 r.
Cykl akredytacji od dnia 19.07.2016 r. do 14.11.2020 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
Wydanie nr 18, 07 wrzesnia 2018 r. str. 1/31

PCA

Zakres akredytacji Nr AB 519

Oddział Laboratoryjny w Opolu – Laboratorium Badań Żywności i Przedmiotów Użytku
Pracownia Badań Fizykochemicznych Żywności,
Pracownia Badań Pestycydów w Żywności, Pracownia Badań Przedmiotów Użytku :
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
Rodzaj działalności/ badane cechy/
Przedmiot badań / wyrób
Dokumenty odniesienia
metoda
Żywność
Zawartość substancji słodzących:
PB/BC - 03,
- acesulfam K,
wydanie 04 z dnia 20.07.2012 r.
- sacharyna,
- sole sacharynianu w przeliczeniu na
wolny imid,
- aspartam
Zakres:
acesulfam-K: (1,2 - 3000) mg/kg (mg/l)
aspartam: (2,5 - 4000) mg/kg (mg/l)
sacharynian sodu: (0,5 - 1000) mg/kg
(mg/l)
sacharynian sodu w przeliczeniu na
wolny imid (sacharyna): (0,4 - 760) mg/kg
(mg/l)
Metoda wysokosprawnej chromatografii
cieczowej (HPLC)
Zawartość substancji konserwujących:
PB/BC - 03,
- kwas benzoesowy,
wydanie 04 z dnia 20.07.2012 r.
- kwas sorbowy,
Zakres:
kwas benzoesowy: (1,5 - 4000) mg/kg
(mg/l)
kwas sorbowy: (1 - 3000) mg/kg (mg/l)
Metoda wysokosprawnej chromatografii
cieczowej (HPLC)
Zawartość kofeiny
PB/BC - 03,
Zakres: (3,0 - 1000) mg/l ( mg/kg)
wydanie 04 z dnia 20.07.2012 r.
Metoda wysokosprawnej chromatografii
cieczowej (HPLC)
Wersja strony: A
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Przedmiot badań / wyrób
Żywność:
papryka chilli i produkty na bazie
papryki chilli

Żywność:
tłuszcze roślinne

Materiały i wyroby przeznaczone do
kontaktu z żywnością:
wyroby ceramiczne

Żywność

Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Zawartość barwników
Zakres dla:
Sudan I - (0,4 - 200) mg/kg
Sudan II - (0,4 - 200) mg/kg
Sudan III - (0,3 - 200) mg/kg
Sudan IV - (0,3 - 200) mg/kg
Metoda wysokosprawnej chromatografii
cieczowej (HPLC)
Para – Red (0,2 - 200) mg/kg
Metoda wysokosprawnej chromatografii
cieczowej (HPLC)
Zawartość kwasu erukowego
w kwasach tłuszczowych
Zakres: (1 - 60) g/kg
Metoda chromatografii gazowej z detekcją
płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
Ilość uwalnianego ołowiu i kadmu
zakres:
Pb - (0,1 - 8,0) mg/l
(0,01 - 2,0) mg/dm 2
Cd - (0,01 - 0,40) mg/l
(0,001 - 0,20) mg/dm2
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej ( FAAS)
Pozostałości pestycydów
Zakres dla:
- karbendazym [suma benomylu
i karbendazymu wyrażona jako
karbendazym] – (0,005 - 5,0) mg/kg
- tiabendazol – (0,005 - 15,0) mg/kg
Metoda wysokosprawnej chromatografii
cieczowej z detekcją fluorescencyjną
(HPLC-FLD)

Dokumenty odniesienia
Wydawnictwo Metodyczne PZH,
2004r. (z wyłączeniem punktu 8.2;
8.3, 8.4; 8.5)

PB/BC - 34,
wydanie 01 z dnia 05.01.2007 r.
PN-EN ISO 12966-1:2015-01
PN-EN ISO 12966-2:2017-05
PN-EN ISO 12966-4:2015-07

PN-EN 1388-1:2000+ Ap1:2002

PN-EN 14333-3:2005
PN-EN 15662:2008

Wersja strony: A
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Elastyczny zakres akredytacji 1,2,3,4:
Żywność1

PB/BC - 071

Wykrywanie barwników
Metoda jakościowa1
Zawartość barwników
Metoda wysokosprawnej chromatografii
cieczowej (HPLC)1

1- Dopuszcza się modyfikację własnej metody badawczej, dodanie badanej cechy ze zmianą zakresu pomiarowego, dodanie
obiektu w ramach grupy obiektów i w ramach stosowanej metody.
Aktualna „Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym
podmiocie.

Żywność2

Zawartość mikotoksyn
Metoda wysokosprawnej chromatografii
cieczowej (HPLC)2

PN-EN 143522
PN-EN 141232
PN-EN ISO 160502
Wydawnictwa Metodyczne PZH2
PB/BC - 372
PB/BC - 402

2- Dopuszcza się aktualizację metod znormalizowanych, dodanie nowych metod znormalizowanych, modyfikację własnej metody
badawczej, dodanie badanej cechy ze zmianą zakresu pomiarowego, dodanie obiektu w ramach grupy obiektów i w ramach
stosowanej metody.
Aktualna „Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym
podmiocie.

Żywność3

Zawartość metali
Metody absorpcyjnej spektrometrii
atomowej (AAS)3

Wydawnictwo Instytutu Żywności i
Żywienia, 19973
PB/BC-13 3
PB/BC-22 3
PB/BC-45 3

3- Dopuszcza się aktualizację metod znormalizowanych, dodanie nowych metod znormalizowanych, modyfikację własnej metody
badawczej, dodanie badanej cechy ze zmianą zakresu pomiarowego, dodanie obiektu w ramach grupy obiektów i w ramach
stosowanej metody.
Aktualna ,, Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest dostępna na każde żądanie
w akredytowanym podmiocie.

Żywność4

Zawartość pozostałości pestycydów
Metoda chromatografii gazowej (GC)4

PN-EN 12393-14
PN-EN 12393-24
PN-EN 12393-34
PN-EN 1528-14
PN-EN 1528-24
PN-EN 1528-34
PN-EN 1528-44
PN-EN 13191-24
PN-EN 156624

4- Dopuszcza się aktualizację metod znormalizowanych, dodanie nowych metod znormalizowanych, dodanie badanej cechy ze
zmianą zakresu pomiarowego, dodanie obiektu w ramach grupy obiektów i w ramach stosowanej metody.
Aktualna „Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym
podmiocie.
Wersja strony: A
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Elastyczny zakres akredytacji 1,2,3,4:
Żywność1)

Obecność pałeczek Salmonella spp.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność Listeria monocytogenes
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność przypuszczalnie
chorobotwórczych Yersinia enterocolitica
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność przypuszczalnych
Escherichia coli
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność Enterobacteriaceae
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność Cronobacter spp.
(Enterobacter sakazakii)
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Liczba bakterii z grupy coli
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Ogólna liczba drobnoustrojów
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
(Staphylococcus aureus)
Metoda płytkowa ( posiew powierzchniowy)
Liczba Listeria monocytogenes
Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
Liczba drożdży
Metoda płytkowa ( posiew powierzchniowy)
Liczba pleśni
Metoda płytkowa ( posiew powierzchniowy)
Liczba drożdży
Metoda płytkowa ( posiew powierzchniowy)
Liczba pleśni
Metoda płytkowa ( posiew powierzchniowy)
Liczba Enterobacteriaceae
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Liczba β-glukuronidazo-dodatnich
Escherichia coli
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus
Metoda płytkowa ( posiew powierzchniowy)
Obecność drobnoustrojów
chorobotwórczych i ich toksyn
Metoda enzymoimmunofluorescencyjna
(ELFA) 2)

PN-EN ISO 6579-14)
PN-EN ISO 11290-14)
PN-EN ISO 102734)

PN-ISO 72514)

PN-EN ISO 21528-14)
PN-EN ISO 229644)

PN-ISO 48324)
PN-EN ISO 4833-14)
PN-EN ISO 6888-14)
PN-EN ISO 11290-24)
PN-ISO 21527-14)

PN-ISO 21527-24)

PN-EN ISO 21528-24)
PN-ISO 16649-24)
PN-EN ISO 79324)
Procedury badawcze3)

Dopuszcza się:
1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów,
2) dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu/grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej),
3) stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez
laboratorium,
4) stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w normach/procedurze opracowanej przez laboratorium.
Aktualna ,,Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest dostępna na każde żądanie
w akredytowanym podmiocie.
Wersja strony: A
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Elastyczny zakres akredytacji 1.
Próbki środowiskowe z obszarów
produkcji żywności i obrotu
żywnością:
- wymaz z powierzchni ograniczonej
szablonem 100 cm2
- wymaz z powierzchni
nieograniczonej szablonem w tym
z rąk

Liczba bakterii z grupy coli
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Ogólna liczba drobnoustrojów
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Liczba Enterobacteriaceae
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Liczba drożdży
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Liczba pleśni
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Obecność pałeczek Salmonella spp.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność Listeria monocytogenes
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność przypuszczalnych
Escherichia coli
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym

PN-ISO 48321)
PN-EN ISO 4833-11)
PN-EN ISO 21528-21)
PB/OM – 251)

PN-EN ISO 6579-11)
PN-EN ISO 11290-11)
PN-ISO 72511)

Dopuszcza się:
1) stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w normach/procedurze opracowanej przez laboratorium.
Aktualna ,,Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest dostępna na każde żądanie
w akredytowanym podmiocie.
Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 519

Oddział Laboratoryjny w Opolu – Laboratorium Badań Żywności i Przedmiotów Użytku
Pracownia Badań Sensorycznych Żywności
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
Rodzaj działalności/ badane cechy/
Przedmiot badań / wyrób
Dokumenty odniesienia
metoda

Elastyczny zakres akredytacji 1:
Żywność1

Analiza sensoryczna produktów
PB/BC-31 1
żywnościowych
Metoda opisowa 1
1- Dopuszcza się aktualizację metod znormalizowanych, dodanie nowych metod znormalizowanych, modyfikację własnej
metody badawczej, dodanie badanej cechy, dodanie obiektu w ramach grupy obiektów w ramach stosowanej metody.
Aktualna ,, Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest dostępna na każde żądanie
w akredytowanym podmiocie.
Wersja strony: A
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Oddział Laboratoryjny w Opolu – Laboratorium Badań Wody
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
Rodzaj działalności/ badane cechy/
Przedmiot badań / wyrób
Dokumenty odniesienia
metoda
Woda
Stężenie metali:
PB/BC - 12,
ołowiu, kadmu, chromu, manganu, niklu, wydanie 02 z dnia 15.02.2016 r.
miedzi i cynku
Zakres:
Pb - (0,005 - 0,800) mg/l
Cd - (0,001 - 0,200) mg/l
Cr - (0,003 - 1,000) mg/l
Mn - (0,024 - 0,800) mg/l
Ni - (0,016 - 1,000) mg/l
Cu - (0,01 - 2,00) mg/l
Zn - (0,02 - 2,00) mg/l
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej ( FAAS)
Stężenie rtęci
PB/BC - 14,
Zakres: (0,0004 - 0,004) mg/l
wydanie 02 z dnia 16.06.2008 r.
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej techniką zimnych par z
termicznym rozkładem próbki przy użyciu
analizatora rtęci ( CVAAS)
Stężenie metali: Sód i potas
PN-ISO 9964-3:1994
Zakres:
Na - (0,1 - 200) mg/l
K - (0,1 - 50) mg/l
Metoda emisyjnej spektrometrii
płomieniowej (AES)
Stężenie metali:
PB/BC - 44
selenu, antymonu
wydanie 03 z dnia 08.07.2013 r.
Zakres:
Se - (1,25-25) μg/l
Sb - (2,5-25) μg/l
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z generacją wodorków
(HGAAS)
Stężenie metali:
PB/BC-42
Glinu, ołowiu, kadmu, chromu, niklu
wydanie 03 z dnia 15.02.2016 r.
Zakres:
Al - (4,00-400) μg/l
Pb - (2,0-10) μg/l
Cd - (0,6-5) μg/l
Cr - (2,0-50) μg/l
Ni - (5,0-50) μg/l
Metoda elektrotermicznej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (ETAAS)
Stężenie arsenu
PB/BC - 32,
Zakres:
wydanie 03 z dnia 29.07.2013 r.
As (0,0014 - 0,050) mg/l
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z generacją wodorków
( HGAAS)
Stężenie azotu ogólnego Kjeldahla
PN-EN 25663:2001
Zakres: (0,5 - 10,0) mg/l
Metoda miareczkowa
Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 519

Przedmiot badań / wyrób
Woda

Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Twardość ogólna
Zakres: (3 - 800) mg/l CaCO3
Metoda miareczkowa
Stężenie wapnia
Zakres: (1 - 100) mg/l
Metoda miareczkowa
Stężenie magnezu
Zakres: (1 - 125) mg/l
Z obliczeń
Stężenie tlenu rozpuszczonego
Zakres: (0,2 - 20,0) mg/l
Metoda miareczkowa
Stężenie chlorków
Zakres: (5 - 400) mg/l
Metoda miareczkowa
Indeks nadmanganianowy
Zakres: (0,56 - 10) mg/l
Metoda miareczkowa
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
po n dniach (BZTn )
Zakres: (0,5 - 6,0) mg/l
Metoda miareczkowa
Stężenie azotu azotanowego
Zakres: (0,04 - 45,10) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie azotanów
Zakres: (0,18 - 200,0) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie azotynów
Zakres: (0,01 - 0,80) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie azotu azotynowego
Zakres: (0,004 - 0,250) mg/l
z obliczeń
Stężenie azotu amonowego
Zakres: (0,03 - 3,00) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie jonu amonowego
Zakres: (0,04 - 3,86) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie chloru wolnego i ogólnego
Zakres: (0,05 - 6,0) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
z N,N-dietylo- 1,4-fenylenodiaminą
Stężenie fosforu ogólnego
Zakres: (0,10 - 1,50) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie glinu
Zakres: (50-300) μg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie żelaza
Zakres: (15-2000) μg/l
Metoda spektrofotometryczna

Dokumenty odniesienia
PN-ISO 6059:1999

PN-ISO 6058:1999

PN-C-04554-4:1999

PN-EN 25813:1997

PN-ISO 9297:1994

PN-EN ISO 8467:2001

PN-EN 1899-2:2002

PN-82/C-04576.08

PN-EN 26777:1999

PN-C-04576-4:1994
z wyłączeniem punktu 6b

PB/BC - 16,
wydanie 02 z dnia 16.08.2010 r.

PB/BC - 24,
wydanie 01 z dnia 02.03.2006 r.
PB/BC - 23,
wydanie 01 z dnia 28.02.2006 r.
PN-ISO 6332:2001/ Ap 1: 2016-06

Wersja strony: A
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Przedmiot badań / wyrób
Woda

Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Mętność
Zakres: (0,02 - 1000) NTU
Metoda nefelometryczna
Odczyn pH
Zakres: 1 - 14
Metoda potencjometryczna
Przewodność elektryczna właściwa
Zakres: (5 - 4900) μS/cm
Metoda konduktometryczna
Stężenie fluorków, chlorków,
azotynów, azotanów, siarczanów
i fosforanów
Zakres dla:
fluorki (0,05-4,0) mg/l
chlorki (1-500) mg/l
azotyny - (0,01 - 3,00) mg/l
azotany - (1-500) mg/l
siarczany - (1-500) mg/l
fosforany - (0,05 – 4,0) mg/l
Metoda chromatografii jonowej (IC)
Stężenie wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych
Zakres dla:
fluoranten (0,001 - 0,016) µg/l
benzeno (b) fluoranten –
(0,001 - 0,016) µg/l
benzeno (k) fluoranten –
(0,001 - 0,016) µg/l
benzo (a) piren - (0,001 - 0,016) µg/l
benzeno (ghi) perylen –
(0,001 - 0,016) µg/l
indeno (1,2,3-c,d) piren –
(0,001 - 0,016) µg/l
Metoda wysokosprawnej
chromatografii cieczowej z detekcją
fluoroscencyjną (HPLC-FLD).

Dokumenty odniesienia
PB/BC - 15,
wydanie 03 z dnia 25.01.2017 r.
PB/BC – 46
wydanie 01 z dnia 29.11.2011 r.
PN-EN 27888:1999

PN-EN ISO 10304-1:2009

PB/BC - 18,
wydanie 02 z dnia 23.01.2008 r.

Wersja strony: A
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Przedmiot badań / wyrób
Woda

Zakres akredytacji Nr AB 519

Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Stężenie trójhalometanów
Zakres dla:
chloroform - (3,0 - 175) µg/l
bromodichlorometan - (2,0 - 175) µg/l
dibromochlorometan - (1,5 - 184) µg/l
bromoform - (1,5 - 180) µg/l
Metoda chromatografii gazowej z detekcją
wychwytu elektronów (GC-ECD)
Stężenie 1,2-dichloroetanu, trichloroetenu i
tetrachloroetenu
Zakres dla:
1,2-dichloroetan – (0,6 – 6,0) µg/dm3
trichloroeten – (0,5 – 10) µg/dm3
tetrachloroeten – (0,5 – 10) µg/dm 3
Metoda chromatografii gazowej z detekcją
wychwytu elektronów (GC-ECD)

Dokumenty odniesienia
PB/BC - 20,
wydanie 03 z dnia 15.03.2016 r.

PB/BC – 41,
wydanie 01 z dnia 15.09.2008 r.

Elastyczny zakres akredytacji 1:
Woda1

Stężenie pestycydów
PB/BC-26 1
Metoda chromatografii gazowej z detekcją
wychwytu elektronów (GC-ECD)
1- Dopuszcza się aktualizację metod znormalizowanych, dodanie nowych metod znormalizowanych, modyfikację własnej
metody badawczej, dodanie badanej cechy ze zmianą zakresu pomiarowego, dodanie obiektu w ramach grupy obiektów
i w ramach stosowanej metody.
Aktualna ,, Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest dostępna na każde żądanie
w akredytowanym podmiocie.
Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 519

Elastyczny zakres akredytacji 1:
Woda

1)

Liczba bakterii grupy coli
PN-EN ISO 9308-11)
Metoda filtracji membranowej
PN-ISO 9308-11)
Liczba Escherichia coli
Metoda filtracji membranowej
Liczba Enterokoków (paciorkowce kałowe) PN-EN ISO 7899-21)
Metoda filtracji membranowej
Liczba Pseudomonas aeruginosa
PN-EN ISO 162661)
Metoda filtracji membranowej
Liczba przetrwalników beztlenowców
PN-EN 26461-21)
redukujących siarczyny (Clostridia),
Metoda filtracji membranowej
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich, Metodyka PZH ZHK1)
Metoda filtracji membranowej
Liczba Legionella sp.
PN-EN ISO 11731-21)
Metoda filtracji membranowej
Liczba Clostridium perfringens łącznie z
PN-EN ISO 141891)
przetrwalnikami
Metoda filtracji membranowej
Obecność Salmonella sp.
PN-EN ISO 192501)
w objętości badanej próbki
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Ogólna liczba mikroorganizmów
PN-EN ISO 62221)
w temp. 22°C
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Ogólna liczba mikroorganizmów
w temp. 36°C
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii PN-75/C-04615/051)
grupy coli
Metoda NPL (fermentacyjna probówkowa)
Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii PN-75/C-04615/051)
grupy coli typu kałowego
PN-77/C-04615/071)
(fekalne)
Metoda NPL (fermentacyjna probówkowa)
Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii PN-EN ISO 9308-21)
grupy coli
Metoda NPL (Test Colilert 18/Quanti-Tray)
Najbardziej prawdopodobna liczba
Escherichia coli
Metoda NPL (Test Colilert 18/Quanti-Tray)
Dopuszcza się stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w normach/dokumencie metodycznym PZH.

Aktualna ,,Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest dostępna na każde żądanie
w akredytowanym podmiocie.
Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 519

Oddział Laboratoryjny w Opolu – Laboratorium Badań Środowiska Pracy
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
Rodzaj działalności/ badane cechy/
Przedmiot badań / wyrób
Dokumenty odniesienia
metoda
Środowisko pracy
Natężenie oświetlenia
PN-83/E-04040.03
- oświetlenie elektryczne we
Zakres: (5 - 10000) lx
wnętrzach i na zewnątrz
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Równomierność oświetlenia
(z obliczeń)
Środowisko pracy
Równoważny poziom dźwięku A
PN-N-01307:1994
- hałas
Zakres: (30 - 115) dB,
PN-ISO 9612: 2011
Maksymalny poziom dźwięku A
z wyłączeniem metody
Zakres: (30 - 115) dB,
obejmującej strategię 2 i 3 punkt
Szczytowy poziom dźwięku C
10 i 11
Zakres: (56 - 136) dB,
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do:
- 8-godz.dobowego wymiaru czasu pracy
- przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu
pracy (z obliczeń)
Środowisko pracy
Skuteczne ważone częstotliwościowo
PN-EN 14253 +A1:2011
Drgania mechaniczne
przyspieszenie drgań
o ogólnym działaniu na organizm
Zakres: (0,16 - 10) m/s2
człowieka
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci
równoważnego energetycznie dla 8- godzin
działania skutecznego, ważonego
częstotliwościowo przyspieszenia drgań,
dominującego wśród przyspieszeń drgań,
wyznaczonych dla trzech składowych
kierunkowych z uwzględnieniem właściwych
współczynników ( 1.4awx, 1.4awy, awz)
Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej,
wyrażona w postaci skutecznego, ważonego
częstotliwościowo przyspieszenia drgań,
dominującego wśród przyspieszeń drgań,
wyznaczonych dla trzech składowych
kierunkowych z uwzględnieniem właściwych
współczynników (1.4 ahwx, 1.4 ahwx, ahwz)
(z obliczeń)
Środowisko pracy
Skuteczne ważone częstotliwościowo
PN-EN ISO 5349-1:2004
Drgania mechaniczne o
przyspieszenie drgań
PN-EN ISO 5349-2:2004
miejscowym działaniu na organizm Zakres: (0,56 - 50) m/s2
człowieka przez kończyny górne
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci
równoważnej energetycznie dla 8- godzin
działania sumy wektorowej skutecznych,
ważonych 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,) ( z obliczeń)
Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 519

Przedmiot badań / wyrób
Pomieszczenia w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i użyteczności
publicznej
- hałas

Środowisko pracy
- mikroklimat umiarkowany

Środowisko pracy
- mikroklimat gorący

Środowisko pracy
- mikroklimat zimny

Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Równoważny poziom dźwięku A
Zakres: (20 - 135) dB
Maksymalny poziom dźwięku A
Zakres: (20 - 135) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Równoważny poziom dźwięku dla czasu
odniesienia T
(z obliczeń)
Temperatura powietrza
Zakres: (0 – 50) °C
Wilgotność
Zakres: (0 – 100) %
Prędkość powietrza
Zakres: (0 - 5) m/s
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Wskaźnik PMV
Wskaźnik PPD
(z obliczeń)
Temperatura powietrza
Zakres: (10 – 50) °C
Temperatura poczernionej kuli
Zakres: (10 – 50) °C
Temperatura wilgotna naturalna
Zakres: (10 – 50) °C
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Wskaźnik WBGT
(z obliczeń)
Temperatura powietrza
Zakres: (-30 – +10) °C
Temperatura poczernionej kuli
Zakres: (-30 – +10) °C
Wilgotność powietrza
Zakres: (25 – 75) %
Prędkość powietrza
Zakres: (0,2 – 5) m/s
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Wskaźnik IREQ min
Wskaźnik twc
(z obliczeń)

Dokumenty odniesienia
PN-87/B-02151/02
PN-87/B-02156

PN-EN ISO 7730:2006

PN-EN ISO 7243:2018-01

PN-EN ISO 11079:2008

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

Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Stężenie tlenku węgla
Zakres: (3,09 – 127) mg/m3
Metoda elektrochemiczna
Stężenie formaldehydu
Zakres: (0,125 - 5) mg/m3
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie tlenku azotu
Zakres: (0,15 – 8,0) µg w próbce
(0,22 – 11,5) mg/m3
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie ditlenku azotu
Zakres: (0,15 – 8,0) µg w próbce
(0,07 – 3,5) mg/m3
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie tlenków żelaza w przeliczeniu
na Fe - frakcja respirabilna
Zakres: (0,0625 - 10,0) mg/m3
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
Stężenie manganu i jego związków
nieorganicznych w przeliczeniu na Mn
- frakcja wdychalna
- frakcja respirabilna
Zakres: (0,003 - 1,0) mg/m3
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)
Stężenie chromu metalicznego
Zakres: (0,006 - 1,0) mg/m3
Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)

Dokumenty odniesienia
PB/BC - 36,
wydanie 02 z dnia 17.04.2018 r.
PN-76/Z-04045/02

PN-Z-04009-11:2008

PN-Z-04009-11:2008

PN-Z-04469:2015-10

PN-Z-04472:2015-10
PN-Z-04472:2015-10/Ap1

PB/BC – 19,
wydanie 03 z dnia 23.07.2014 r.
+Aneks 1 z dnia 17.02.2016 r.
Wersja strony: A
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Przedmiot badań / wyrób
Środowisko pracy
- powietrze

Środowisko pracy - pył

Zamknięte obiekty przemysłowe
oraz urządzenia

Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Stężenie rozpuszczalników organicznych
Zakres:
Aceton (3 - 2700) mg/m 3
Benzen (0,05 - 3,4) mg/m3
octan n-butylu - (2 - 900) mg/m3
octan etylu (3 - 2600) mg/m 3
etylobenzen - (2 - 900) mg/m3
o–ksylen (1,0 - 400) mg/m3
m–ksylen (1,0 - 400) mg/m3
p–ksylen (1,0 - 400) mg/m3
toluen (1 - 480) mg/m3
trichloroeten - (0,5 -300) mg/m 3
Metoda chromatografii gazowej z
detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GCFID)
Pobieranie próbek do oceny narażenia
zawodowego na:
- pyły przemysłowe
- frakcja wdychalna
- frakcja respirabilna
- substancje organiczne, w tym
- frakcja wdychalna
- substancje nieorganiczne, w tym
- frakcja wdychalna
- frakcja respirabilna
- metale i ich związki, w tym
- frakcja wdychalna
- frakcja respirabilna
Metoda dozymetrii indywidualnej
Metoda stacjonarna
Wskaźnik narażenia
(z obliczeń)
Stężenie pyłu – frakcja wdychalna
Zakres: (0,2 - 50) mg/m3
Metoda filtracyjno-wagowa
Stężenie pyłu – frakcja respirabilna
Zakres: (0,2 - 50) mg/m3
Metoda filtracyjno-wagowa
Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki
Zakres: (0,5 - 100) %
Metoda spektrofotometryczna
Rozkład temperatury
Zakres: (– 20 - + 180)ºC
Metoda pomiarowa bezpośrednia

Dokumenty odniesienia
PB/BC - 21,
wydanie 04 z dnia 17.07.2018 r.

PN-Z-04008-7:2002+ Az1:2004

PN-91/Z-04030/05

PN-91/Z-04030/06

PN-91/Z-04018/04

PO/DL - 03 - 34,
wydanie 02 z dnia 20.04.2009 r.
Wersja strony: A
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Oddział Laboratoryjny w Opolu – Laboratorium Badań Skażeń Promieniotwórczych
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
Rodzaj działalności/ badane cechy/
Przedmiot badań / wyrób
Dokumenty odniesienia
metoda
Woda powierzchniowa, woda
Stężenie aktywności
PB/BC - 05,
wodociągowa;
promieniotwórczej radionuklidu
wydanie 03 z dnia 16.07.2009 r.
Żywność:
Cs -137
mleko i przetwory mleczne,
Zakres: (0,5 - 10000) Bq/kg
mięso i przetwory mięsne,
(0,5 - 10000) Bq/dm3
warzywa, owoce, grzyby,
Metoda spektrometrii promieniowania
drób i produkty drobiarskie,
gamma z detektorem scyntylacyjnym
jaja i ich przetwory, ryby,
ziarna zbóż i przetwory zbożowomączne;
Pasze surowe
Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 519

Oddział Laboratoryjny w Opolu – Laboratorium Badań Klinicznych
Pracownia Bakteriologii
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
Rodzaj działalności/ badane cechy/
Przedmiot badań / wyrób
Dokumenty odniesienia
metoda
Materiał kliniczny:
Obecność i identyfikacja pałeczek
PB/OM - 05,
kał, wymaz z odbytu
z rodzaju Salmonella i Shigella
wydanie 04 z dnia 27.06.2011 r.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
+ Aneks 1 z dnia 07.03.2012 r.
biochemicznym i serologicznym
Obecność i identyfikacja patogennych PB/OM - 17,
pałeczek jelitowych:
wydanie 04 z dnia 27.04.2016 r.
Escherichia coli i Yersinia spp
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym i serologicznym
Obecność i identyfikacja bakterii
PB/OM - 19,
z rodzaju Campylobacter
wydanie 05 z dnia 07.03.2012 r.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 519

Oddział Laboratoryjny w Opolu – Laboratorium Badań Klinicznych
Pracownia Serologii i Parazytologii
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
Rodzaj działalności/ badane cechy/
Przedmiot badań / wyrób
Dokumenty odniesienia
metoda
Materiał kliniczny:
Obecność antygenu Giardia
PB/OM - 24,
kał
intestinalis
wydanie 04 z dnia 07.08.2012 r.
Metoda immunoenzymatyczna
(ELISA)
Materiał kliniczny:
Awidność przeciwciał IgG
PB/OM - 15,
surowica
dla Toxoplasma gondii
wydanie 05 z dnia 19.01.2018 r.
Metoda immunoenzymatyczna
(ELISA)
Obecność przeciwciał IgM
PB/OM - 15,
dla Toxoplasma gondii
wydanie 05 z dnia 19.01.2018 r.
Metoda
enzymoimmunofluorescencyjna
(ELFA)
Obecność przeciwciał IgG
PB/OM - 15,
dla Toxoplasma gondii
wydanie 05 z dnia 19.01.2018 r.
Metoda
enzymoimmunofluorescencyjna
(ELFA)
Materiał kliniczny:
Obecność przeciwciał IgM dla
PB/OM - 22,
surowica,
Boreliozy
wydanie 05 z dnia 19.01.2018 r.
płyn mózgowo-rdzeniowy
Metoda immunoenzymatyczna
(ELISA)
Obecność przeciwciał IgG dla
PB/OM - 22,
Boreliozy
wydanie 05 z dnia 19.01.2018 r.
Metoda immunoenzymatyczna
(ELISA)
Materiał kliniczny:
Obecność przeciwciał IgM dla
PB/OM - 23,
surowica
Boreliozy
wydanie 04 z dnia 07.08.2012 r.
Metoda Western blot – test
+Aneks 1 z dnia 19.01.2018
potwierdzenia
Obecność przeciwciał IgG dla
PB/OM - 23,
Boreliozy
wydanie 04 z dnia 07.08.2012 r.
Metoda Western blot – test
+Aneks 1 z dnia 19.01.2018 r.
potwierdzenia
Obecność przeciwciał IgA dla Yersinii PB/OM - 22,
Metoda immunoenzymatyczna
wydanie 05 z dnia 19.01.2018 r.
(ELISA)
Obecność przeciwciał IgM dla Yersinii PB/OM - 22,
Metoda immunoenzymatyczna
wydanie 05 z dnia 19.01.2018 r.
(ELISA)
Obecność przeciwciał IgG dla Yersinii PB/OM - 22,
Metoda immunoenzymatyczna
wydanie 05 z dnia 19.01.2018 r.
(ELISA)
Wersja strony: A

Wydanie nr 18, 07 września 2018 r.

str. 19/31

PCA

Zakres akredytacji Nr AB 519

Oddział Laboratoryjny w Opolu – Laboratorium Badań Klinicznych
Pracownia Wirusologii
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
Rodzaj działalności/ badane cechy/
Przedmiot badań / wyrób
Dokumenty odniesienia
metoda
Materiał kliniczny:
Obecność przeciwciał anty-HIV-1 i
PB/OM - 33,
surowica
anty-HIV-2
wydanie 01 z dnia 07.08.2015 r.
Metoda
enzymoimmunofluorescencyjna
(ELFA)
Materiał kliniczny:
Obecność wirusów typu Norwalk
PB/OM - 26,
kał
(Norowirusów)
wydanie 02 z dnia 27.06.2011 r.
Metoda immunoenzymatyczna
(ELISA)
Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 519

Oddział Laboratoryjny w Opolu – Laboratorium Badań Klinicznych
Pracownia Pożywek
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
Rodzaj działalności/ badane cechy/
Przedmiot badań / wyrób
Dokumenty odniesienia
metoda

Elastyczny zakres akredytacji1, 2, 3
Testy biologiczne1

Obecność drobnoustroju
wskaźnikowego2 :
Metoda hodowlana

PB/OM – 14 3

Dopuszcza się:
1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań,
2) dodanie badanej cechy w ramach grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej),
3) stosowanie zaktualizowanej metody opisowej w procedurze opracowanej przez laboratorium.
Aktualna „Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest dostępna na każde żądanie w
akredytowanym podmiocie.
Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 519

Oddział Laboratoryjny w Kędzierzynie-Koźlu:
Laboratorium Badań Fizykochemicznych Żywności i Wody
Laboratorium Badań Mikrobiologicznych Żywności i Wody
ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Rodzaj działalności/ badane cechy/
Przedmiot badań / wyrób
Dokumenty odniesienia
metoda
Żywność
Zawartość azotu ogólnego
PN-75/A-04018
Metoda miareczkowa
Zakres: (0,03 - 8,50) %
Zawartość białka z obliczeń
Zakres: ( 0,19 - 53,12) %
Żywność:
Zawartość azotynów jako NaNO2
PB/BC - 35,
mięso i przetwory mięsne
Zakres: (2 - 280) mg/kg
wydanie 01 z dnia 02.07.2007 r.
Zawartość azotanów jako NaNO3
Zakres: (10 - 400) mg/kg
Metoda spektrofotometryczna
Zawartość fosforu ogólnego jako P2O5 PN-A-82060:1999
Zakres:
(0,01 - 0,80) %
(0,1 - 8,0) g/kg
Metoda wagowa
Zawartość fosforu dodanego jako P2O5
Zakres:
(0,01 – 0,80) %
(0,1 – 8,0) g/kg
Z obliczeń
Żywność:
Zawartość azotanów jako NO3 PN-A-75112:1992
owoce, warzywa i ich przetwory
Zakres: (2 - 10000) mg/kg
Metoda spektrofotometryczna
Żywność:
Zawartość azotanów jako NO3 PN-EN ISO 14673-1:2004/
mleko i przetwory mleczne –
Zakres: (2 - 270) mg/kg
Ap1:2007
produkty dla niemowląt i małych
Metoda spektrofotometryczna
dzieci
Żywność:
Zawartość azotanów jako NO3 mleko i przetwory mleczne – sery
Zakres: (6 - 100) mg/kg
Metoda spektrofotometryczna
Żywność:
Zawartość dwutlenku siarki jako SO2
PN-A-79120-10:1990
wina i miody pitne
Zakres: (5 - 570) mg/l
Metoda miareczkowa
Żywność:
Zawartość dwutlenku siarki jako SO2
PN-A-75101-23:1990
przetwory warzywne
Zakres: (12 - 1180) mg/kg
z wyłączeniem punktu 2.3.a i 3.
Metoda miareczkowa
Az 2:2002
Wersja strony: A
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Przedmiot badań / wyrób
Woda

Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Twardość ogólna,
Zakres: (5,0 - 600) mg/l CaCO3
Metoda miareczkowa
Stężenie wapnia
Zakres: (2,0 - 100) mg/l
Metoda miareczkowa
Stężenie magnezu
Zakres: (1,5 - 100) mg/l
Z obliczeń
Stężenie chlorków
Zakres: (5 - 400) mg/l
Metoda miareczkowa
Indeks nadmanganianowy
Zakres: (0,50 - 10) mg/l
Metoda miareczkowa
Stężenie azotu azotanowego
Zakres: (0,04 - 45,00) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie azotanów
Zakres: (0,18 - 200,0) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie azotynów
Zakres: (0,008 - 0,66) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie azotu azotynowego
Zakres: (0,002 - 0,20) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie azotu amonowego
Zakres: (0,04 - 2,00) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie jonu amonowego
Zakres: (0,05 - 2,56) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie żelaza
Zakres: (0,040 - 3,000) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie fluorków
Zakres: (0,10 - 10) mg/l
Metoda potencjometryczna
Mętność,
Zakres: (0,02 - 20) NTU
Metoda nefelometryczna
Odczyn pH,
Zakres: 1 - 14
Metoda potencjometryczna
Przewodność elektryczna właściwa
Zakres: (1 - 100 000) μS/cm
Metoda konduktometryczna
Barwa
Zakres: (5 - 70) mg/l Pt
Metoda wizualna

Dokumenty odniesienia
PN-ISO 6059:1999

PN-ISO 6058:1999

PN-C-04554-4:1999

PN-ISO 9297:1994

PN-EN ISO 8467:2001

PN-82/C-04576.08

PN-EN 26777:1999

PN-C-04576-4:1994
z wyłączeniem punktu 6b

PN-ISO 6332:2001/ Ap 1:2016-06

PB/BC - 30,
wydanie 02 z dnia 04.02.2008 r.
PB/BC - 15,
wydanie 03 z dnia 25.01.2017 r.
PB/BC – 46
wydanie 01 z dnia 29.11.2011 r.
PN-EN 27888:1999

PN-EN ISO 7887:2012, metoda D

Wersja strony: A
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Elastyczny zakres akredytacji 1,2:
Żywność1)

Obecność pałeczek Salmonella spp.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność Listeria monocytogenes
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność przypuszczalnie
chorobotwórczych Yersinia enterocolitica
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność przypuszczalnych
Escherichia coli
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność Enterobacteriaceae
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Liczba bakterii z grupy coli
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Ogólna liczba drobnoustrojów
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
(Staphylococcus aureus)
Metoda płytkowa ( posiew powierzchniowy)
Liczba Listeria monocytogenes
Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
Liczba drożdży
Metoda płytkowa ( posiew powierzchniowy)
Liczba pleśni
Metoda płytkowa ( posiew powierzchniowy)
Liczba drożdży
Metoda płytkowa ( posiew powierzchniowy)
Liczba pleśni
Metoda płytkowa ( posiew powierzchniowy)
Liczba Enterobacteriaceae
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Liczba β-glukuronidazo-dodatnich
Escherichia coli
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus
Metoda płytkowa ( posiew powierzchniowy)

PN-EN ISO 6579-12)
PN-EN ISO 11290-12)
PN-EN ISO 102732)

PN-ISO 72512)

PN-ISO 21528-12)
PN-ISO 48322)
PN-EN ISO 4833-12)
PN-EN ISO 6888-12)
PN-EN ISO 11290-22)
PN-ISO 21527-12)

PN-ISO 21527-22)

PN-EN ISO 21528-22)
PN-ISO 16649-22)
PN-EN ISO 79322)

Dopuszcza się:
1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów,
2) stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w normach/procedurze opracowanej przez laboratorium,
Aktualna ,,Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest dostępna na każde żądanie
w akredytowanym podmiocie.
Wersja strony: A
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Elastyczny zakres akredytacji 1,2:
Próbki środowiskowe z obszarów
produkcji żywności i obrotu
żywnością:
- wymaz z powierzchni ograniczonej
szablonem 100 cm2
- wymaz z powierzchni
nieograniczonej szablonem w tym
z rąk

Liczba bakterii z grupy coli
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Ogólna liczba drobnoustrojów
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Liczba Enterobacteriaceae
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Liczba drożdży
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Liczba pleśni
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Obecność pałeczek Salmonella spp.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność Listeria monocytogenes
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność przypuszczalnych
Escherichia coli
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym

PN-ISO 48322)
PN-EN ISO 4833-12)
PN-EN ISO 21528-22)
PB/OM – 252)

PN-EN ISO 6579-12)
PN-EN ISO 11290-12)
PN-ISO 72512)

Dopuszcza się:
1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów,
2) stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w normach/procedurze opracowanej przez laboratorium,
Aktualna ,,Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest dostępna na każde żądanie
w akredytowanym podmiocie.

Elastyczny zakres akredytacji 1
Woda

Liczba bakterii grupy coli
Metoda filtracji membranowej
Liczba Escherichia coli
Metoda filtracji membranowej
Liczba Enterokoków (paciorkowce kałowe)
Metoda filtracji membranowej
Liczba Pseudomonas aeruginosa
Metoda filtracji membranowej
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich,
Metoda filtracji membranowej
Obecność Salmonella sp.
w objętości badanej próbki
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Ogólna liczba mikroorganizmów
w temp. 22°C
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Ogólna liczba mikroorganizmów
w temp. 36°C
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii
grupy coli
Metoda NPL (Test Colilert 18/Quanti-Tray)
Najbardziej prawdopodobna liczba
Escherichia coli
Metoda NPL (Test Colilert 18/Quanti-Tray)

PN-EN ISO 9308-11)
PN-ISO 9308-11)
PN-EN ISO 7899-21)
PN-EN ISO 162661)
Metodyka PZH ZHK1)
PN-EN ISO 192501)

PN-EN ISO 62221)

PN-EN ISO 9308-21)

Dopuszcza się:
1) stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w normach/dokumencie metodycznym PZH.
Aktualna ,,Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest dostępna na każde żądanie
w akredytowanym podmiocie.
Wersja strony: A
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Oddział Laboratoryjny w Kluczborku
Laboratorium Badań Fizykochemicznych Żywności i Wody,
Laboratorium Badań Mikrobiologicznych Żywności i Wody
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork
Rodzaj działalności/ badane cechy/
Przedmiot badań / wyrób
Dokumenty odniesienia
metoda
Żywność:
Zawartość jodu
PB/BC - 49,
sól kuchenna
Zakres: (0,005 - 0,05) mgIwydanie 01 z dnia 12.03.2012 r.
Metoda spektrofotometryczna
Zawartość żelazocyjanku potasu
PB/BC - 50,
Zakres: (1,5 - 50,0) mg/kg
wydanie 01 z dnia 12.03.2012 r.
Metoda spektrofotometryczna
Żywność:
Zawartość ditiokarbaminianów
PN-EN 12396-1:2002
o niskiej zawartości tłuszczu
Zakres: (0,1 - 5,0) mg/kg CS2
Metoda spektrofotometryczna
Zawartość ditiokarbaminianów
PN-EN 12396-3:2002
i disiarczku tiuramu
Zakres: (0,005 - 0,2) mg/kg CS2
Metoda spektrofotometryczna
Żywność:
Liczba kwasowa i kwasowość
PN-EN ISO 660:2010 (pkt. 9.1)
oleje i tłuszcze roślinne oraz
Zakres: (0,05 - 70,0) mg/g KOH
zwierzęce
Metoda miareczkowa
Liczba nadtlenkowa
PN-EN ISO 3960:2012
Zakres: (0,1 - 30,0) milirównoważników
tlenu aktywnego/ kg
Metoda miareczkowa
Woda
Twardość ogólna,
PN-ISO 6059:1999
Zakres: (5 - 600) mg/l CaCO3
Metoda miareczkowa
Stężenie wapnia
PN-ISO 6058:1999
Zakres: (2 - 100) mg/l
Metoda miareczkowa
Stężenie magnezu
PN-C-04554-4:1999
Zakres: (1 - 125) mg/l
Z obliczeń
Stężenie tlenu rozpuszczonego
PN-EN 25813:1997
Zakres: (0,2 - 20,0) mg/l
Metoda miareczkowa
Stężenie chlorków
PN-ISO 9297:1994
Zakres: (5 - 400) mg/l
Metoda miareczkowa
Indeks nadmanganianowy
PN-EN ISO 8467:2001
Zakres: (0,50 - 10) mg/l
Metoda miareczkowa
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
PN-EN 1899-2:2002
po n dniach (BZTn)
według punktu 7.2.1
Zakres: (0,5 - 6,0) mg/l
Metoda miareczkowa
Wersja strony: A
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Przedmiot badań / wyrób
Woda

Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Stężenie azotu azotanowego
Zakres: (0,1 - 45,25) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie azotanów
Zakres: (0,44 - 200)mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie azotynów
Zakres: (0,01 - 0,82) mg/l
Metoda spektrofotometryczna

Dokumenty odniesienia
PN-82/C-04576.08

PN-EN 26777:1999

Stężenie azotu azotynowego
Zakres: (0,003 - 0,25) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie azotu amonowego
Zakres: (0,04 - 2,00) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie jonu amonowego
Zakres: (0,05 - 2,57) mg/l
Metoda spektrofotometryczna
Stężenie żelaza
Zakres: (14 - 5000) µg/l
Metoda spektrofotometryczna
Mętność,
Zakres: (0,02 - 1000) NTU
Metoda nefelometryczna
Odczyn pH,
Zakres: 1 - 14
Metoda potencjometryczna
Przewodność elektryczna właściwa
Zakres: (1 - 100 000) μS/cm
Metoda konduktometryczna
Barwa
Zakres: (5 - 70) mg/l Pt
Metoda wizualna

PN-C-04576-4:1994
z wyłączeniem punktu 6b

PN-ISO 6332:2001/ Ap 1: 2016-06

PB/BC - 15,
wydanie 03 z dnia 25.01.2017 r.
PB/BC – 46
wydanie 01 z dnia 29.11.2011 r.
PN-EN 27888:1999

PN-EN ISO 7887:2012, metoda D

Wersja strony:
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Elastyczny zakres akredytacji 1,2:
Żywność1)

Obecność pałeczek Salmonella spp.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność Listeria monocytogenes
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność przypuszczalnie
chorobotwórczych Yersinia enterocolitica
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność przypuszczalnych
Escherichia coli
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność Enterobacteriaceae
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Liczba bakterii z grupy coli
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Ogólna liczba drobnoustrojów
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
(Staphylococcus aureus)
Metoda płytkowa ( posiew powierzchniowy)
Liczba Listeria monocytogenes
Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
Liczba drożdży
Metoda płytkowa ( posiew powierzchniowy)
Liczba pleśni
Metoda płytkowa ( posiew powierzchniowy)
Liczba drożdży
Metoda płytkowa ( posiew powierzchniowy)
Liczba pleśni
Metoda płytkowa ( posiew powierzchniowy)
Liczba Enterobacteriaceae
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Liczba β-glukuronidazo-dodatnich
Escherichia coli
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus
Metoda płytkowa ( posiew powierzchniowy)

PN-EN ISO 6579-12)
PN-EN ISO 11290-12)
PN-EN ISO 102732)

PN-ISO 72512)

PN-ISO 21528-12)
PN-ISO 48322)
PN-EN ISO 4833-12)
PN-EN ISO 6888-12)
PN-EN ISO 11290-22)
PN-ISO 21527-12)

PN-ISO 21527-22)

PN-EN ISO 21528-22)
PN-ISO 16649-22)
PN-EN ISO 79322)

Dopuszcza się:
1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów,
2) stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w normach/procedurze opracowanej przez laboratorium,
Aktualna ,,Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest dostępna na każde żądanie
w akredytowanym podmiocie.
Wersja strony: A
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Elastyczny zakres akredytacji 1,2:
Próbki środowiskowe z obszarów
produkcji żywności i obrotu
żywnością:
- wymaz z powierzchni ograniczonej
szablonem 100 cm2
- wymaz z powierzchni
nieograniczonej szablonem w tym
z rąk

Liczba bakterii z grupy coli
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Ogólna liczba drobnoustrojów
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Liczba Enterobacteriaceae
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Liczba drożdży
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Liczba pleśni
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Obecność pałeczek Salmonella spp.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność Listeria monocytogenes
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność przypuszczalnych
Escherichia coli
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym

PN-ISO 48322)
PN-EN ISO 4833-12)
PN-EN ISO 21528-22)
PB/OM - 252)

PN-EN ISO 6579-12)
PN-EN ISO 11290-12)
PN-ISO 72512)

Dopuszcza się:
1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów,
2) stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w normach/procedurze opracowanej przez laboratorium,
Aktualna ,,Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest dostępna na każde żądanie
w akredytowanym podmiocie.

Elastyczny zakres akredytacji 1:
Woda

Liczba bakterii grupy coli
Metoda filtracji membranowej
Liczba Escherichia coli
Metoda filtracji membranowej
Liczba Enterokoków (paciorkowce kałowe)
Metoda filtracji membranowej
Liczba Pseudomonas aeruginosa
Metoda filtracji membranowej
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich,
Metoda filtracji membranowej
Ogólna liczba mikroorganizmów
w temp. 22°C
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Ogólna liczba mikroorganizmów
w temp. 36°C
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 9308-11)
PN-ISO 9308-11)
PN-EN ISO 7899-21)
PN-EN ISO 162661)
Metodyka PZH ZHK1)
PN-EN ISO 62221)

Dopuszcza się:
1) stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w normach/dokumencie metodycznym PZH.
Aktualna ,,Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest dostępna na każde żądanie
w akredytowanym podmiocie.
Wersja strony: A
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Przedmiot badań / wyrób
Materiał kliniczny:
kał, wymaz z odbytu

Oddział Laboratoryjny w Kluczborku
Laboratorium Badań Klinicznych
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork
Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Obecność i identyfikacja pałeczek
z rodzaju Salmonella i Shigella
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym i serologicznym
Obecność i identyfikacja patogennych
pałeczek jelitowych:
Escherichia coli i Yersinia spp
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym i serologicznym

Dokumenty odniesienia
PB/OM - 05,
wydanie 04 z dnia 27.06.2011 r.
+ Aneks 1 z dnia 07.03.2012 r.
PB/OM - 17,
wydanie 04 z dnia 27.04.2016 r.

Elastyczny zakres akredytacji1, 2, 3
Testy biologiczne1)

Obecność drobnoustroju
wskaźnikowego 2) :
Metoda hodowlana

PB/OM – 14 3)

Dopuszcza się:
1) dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań,
2) dodanie badanej cechy w ramach grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej),
3) stosowanie zaktualizowanej metody opisowej w procedurze opracowanej przez laboratorium.
Aktualna „Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym
podmiocie.
Wersja strony: A
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 519

Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ CHEMICZNYCH

HOLOGRAM
HOLOGRAM

BEATA CZECHOWICZ
dnia: 07.09.2018 r.

HOLOGRAM
HOLOGRAM
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