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Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:

- Badania biologiczne i biochemiczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań,
żywności,
pasz
dla
zwierząt,
obiektów
z
obszaru
produkcji
żywności
/
Biological
and biochemical tests of biological items and materials for testing, food, animal feedstuffs, objects from food
production area

- B/3; B/22; B/55; B/57

- C/1; C/3; C/22; C/28,
C/55

- Badania chemiczne produktów rolnych, obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań,
żywności, wody, pasz dla zwierząt / Chemical tests of agricultural products, biological items and materials
for testing, food, water, animal feedstuffs

- D/3

- Badania kliniczne, medyczne i weterynaryjne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych
do badań / clinical, medical and veterinary tests of biological items and materials for testing

- K/1; K/3; K/22; K/28,
K/55; K/57

- Badania mikrobiologiczne produktów rolnych, obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych
do badań, żywności, wody, pasz dla zwierząt, obiektów z obszaru produkcji żywności / Microbiological tests
of agricultural products, biological items and materials for testing, food, water, animal feedstuffs, objects from
food production area

- O/1; O/22; O/55

*)

- Badania radiochemiczne i promieniowania – w tym nuklearne produktów rolnych, żywności, pasz
dla zwierząt / Radiochemical tests and tests of radiation – including nuclear radiation of agricultural
products, food, animal feedstuffs
Wersja strony / Page version : A
Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI

HANNA TUGI
Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 606 z dnia 28.01.2021 r.
Cykl akredytacji od 09.04.2021 r. do 19.06.2025 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
This document is an annex to accreditation certificate No AB 606 of 28.01.2021
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Zakres akredytacji Nr AB 606

Dział Badań Mikrobiologicznych
ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk
Pracownia Mikrobiologii Żywności i Pasz

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested
Mleko
Mleko w proszku
Śmietanka
Śmietanka w proszku
Serwatka w proszku
Tkanki zwierzęce
Jaja
Woda dla zwierząt
Mleko

Tusze drobiowe

Próbki środowiskowe z obszaru
produkcji i obrotu żywnością:
-wymaz z powierzchni ograniczonej
szablonem,
- wymaz z powierzchni
nieograniczonej szablonem, w tym
z rąk
Pasze
Woda dla zwierząt

Pasze

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested
Obecność antybiotyków i innych
substancji hamujących
Metoda dyfuzyjna
Obecność pozostałości substancji
przeciwbakteryjnych.
Metoda dyfuzyjna, 5-płytkowa
Obecność pozostałości antybiotyków
β-laktamowych, tetracyklin,
(Dihydro-)-streptomycyn
i chloramfenikolu
Metoda receptorowa
Liczba Campylobacter spp.
Metoda płytkowa
(posiew powierzchniowy)
Obecność Listeria monocytogenes
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym

Dokumenty odniesienia
Reference documents
PB-8/M-A
Edycja 1 z dnia 24.03.2020 r.
opracowana na podstawie instrukcji
producenta testu Delvotest SP NT
PB-56/M-A
Edycja 1 z dnia 24.03.2020 r.
opracowana na podstawie instrukcji
PIW PIB Puławy, 2011
PB-88/M-A
Edycja 1 z dnia 10.03.2020 r.
opracowana na podstawie instrukcji
producenta testu 4sensor
PN-EN ISO 10272-2:2017-10

PN-EN ISO 11290-1:2017-07

Obecność substancji
przeciwbakteryjnych w paszach
Metoda mikrobiologiczna
(8-płytkowa), dyfuzja w żelu

PB-17/M-A
Edycja 1 z dnia 05.03.2020 r.
w oparciu o instrukcję PIWet PIB
Puławy, 2006 r.

Liczba Clostridium perfringens
Metoda płytkowa w temp. 370C;
(posiew wgłębny)

PN-EN ISO 7937:2005

Obecność Clostridium
perfringens.
Metoda hodowlana
z potwierdzeniem biochemicznym

PN-R-64791: 1994 pkt 3.3.4.1
PN-EN ISO 7937:2005

Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji
Żywność 1)

Obecność gronkowców
koagulazododatnich
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym

PN-EN ISO 6888-3 2)

Obecność Listeria monocytogenes
do 25 g/ml
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Obecność bakterii z grupy coli.
Metoda hodowlana

PN-EN ISO 11290-1 2)

Obecność pałeczek Salmonella
do 65 g/ml
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym i serologicznym
Obecność i identyfikacja pałeczek
Salmonella do 65 g/ml
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym i serologicznym

PN-EN ISO 6579 2)

Ogólna liczba drobnoustrojów
Metoda płytkowa w temp. 30o C
(posiew wgłębny)

PN-EN ISO 4833-1 2)

Liczba β-glukuronidazo-dodatnich
Escherichia coli
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-ISO 16649-2 2)

Liczba Listeria monocytogenes
Metoda płytkowa
(posiew powierzchniowy)

PN-EN ISO 11290-2 2)

Obecność DNA specyficznego dla
Bakterii Salmonella spp., Listeria
monocytogenes.
Metoda PCR; system BAX

PB-19/M-A2)

PN-ISO 4831 2)

PN-EN ISO 6579 2)
Schemat White-Kauffmana –Le
Minora 2)

Granice elastyczności:
1)

Dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań
Stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod, metod znormalizowanych opisanych w: normach i/lub procedurach
opracowanych przez laboratorium.
2)

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot
Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji
Próbki środowiskowe z obszaru
produkcji i obrotu żywnością 1)

Pasze
Woda dla zwierząt

Pasze

Obecność pałeczek Salmonella
na badanej powierzchni
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym i serologicznym
Obecność i identyfikacja pałeczek
Salmonella
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym i serologicznym
Ogólna liczba drobnoustrojów
zakres: od 5 jtk/cm2
Metoda płytkowa w temp. 30o C
(posiew wgłębny)
Liczba Enterobacteriaceae
zakres: od 5 jtk/cm2
Metoda płytkowa w temp. 37o C
(posiew wgłębny)
Obecność DNA specyficznego dla
Bakterii Salmonella spp., Listeria
monocytogenes
Metoda PCR; system BAX
Obecność pałeczek Salmonella
do 25 g/ml
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym i serologicznym
Ogólna liczba drobnoustrojów.
Metoda płytkowa w temp. 30°C
(posiew wgłębny)

PN-EN ISO 6579 2)

Liczba pałeczek Enterobacteriaceae
Metoda płytkowa w temp. 37°C
(posiew wgłębny )
Liczba ß-glukuronidazo-dodatnich
Escherichia coli
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-ISO 21528-2 2)

Obecność DNA specyficznego dla
bakterii Salmonella spp.
Metoda PCR; system BAX

PB-19/M-A 2)

PN-EN ISO 6579 2)
Schemat White-Kauffmana –Le
Minora 3)
PN-EN ISO 4833-1 2)

PN-EN ISO 21528-2 2)

PB-19/M-A 2)

PN-EN ISO 6579 2)

PN-EN ISO 4833-1 2)

PN-ISO 16649-2 2)

Granice elastyczności:
1)

Dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań
Stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod, metod znormalizowanych opisanych w: normach i/lub procedurach
opracowanych przez laboratorium.
2)

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot
Wersja strony: A
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Dział Badań Chemicznych
ul. Kartuska 249, 80-125 Gdańsk
Pracownia Chemii Analitycznej
(oznaczenia klasyczne)
Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested
Mięso i przetwory mięsne

Mięso i przetwory mięsne
Ryby i przetwory rybne

Ryby i przetwory rybne

Pasze

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested
Zawartość wody
Zakres: (35,00 - 85,00) %
Metoda wagowa
Zawartość fosforu ogólnego
Zakres: (0,20 - 1,00) %
Metoda wagowa
Fosfor dodany
(z obliczeń)
Zawartość azotu Kjeldahla
Zakres: (1,28 – 4,80) %
Metoda miareczkowa
Białko (z obliczeń)
Zawartość popiołu całkowitego
Zakres: (1,00 – 8,00) %
Metoda wagowa
Zawartości tłuszczu wolnego
Zakres: (1,00 – 60,00) %
Metoda wagowa
Zawartość wody
Zakres: (30,00 – 80,00) %
Metoda wagowa
Zawartość wody
Zakres (1,50 - 84,00) %
Metoda wagowa
Zawartość fosforu
Zakres (0,20 – 9,00) %
Metoda wagowa
Zawartość włókna surowego
Zakres (2,00 - 12,00) %
Metoda wagowa
Zawartość tłuszczu surowego
zakres (1,00 - 18,00) %
Metoda wagowa

Dokumenty odniesienia
Reference documents
PN-ISO 1442:2000

PN-A-82060:1999

PN-A-04018:1975+Az3:2002

PN-ISO 936:2000

PN-ISO 1444:2000

PN-A-86783:1962

Rozporządzenie Komisji (WE) nr
152/2009 z dnia 27.01.2009 r.
zał. III A
PN-A-82060:1999

Rozporządzenie Komisji (WE) nr
152/2009 z dnia 27.01.2009 r.
zał. III I
Rozporządzenie Komisji (WE) nr
152/2009 z dnia 27.01.2009 r.
zał. III H
Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested
Pasze

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested
Zawartość azotu Kjeldahla
Zakres (1,28 – 12,80) %
Metoda miareczkowa
Białko (z obliczeń)
Zawartość popiołu surowego
Zakres (1,20 – 24,00) %
Metoda wagowa

Rozporządzenie Komisji (WE) nr
152/2009 z dnia 27.01.2009 r.
zał. III C

Zawartość mocznika
Zakres: (0,20 – 10,00) %
Metoda spektrofotometryczna

Rozporządzenie Komisji (WE) nr
152/2009 z dnia 27.01.2009 r.
zał. III D

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Rozporządzenie Komisji (WE) nr
152/2009 z dnia 27.01.2009 r.
zał. III M

Elastyczny zakres akredytacji
Pasze

Obecność składników pochodzenia
zwierzęcego.
Metoda mikroskopowa

Rozporządzenie Komisji (UE) 1)

Granice elastyczności:
1)

Stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w przepisach prawa.

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot.
Wersja strony: A
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Dział Badań Chemicznych
ul. Kartuska 249, 80-125 Gdańsk
Pracownia Chemii Analitycznej
(oznaczanie zawartości metali)

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested
Tłuszcze, jaja, mleko i przetwory
mleczne, wątroba i mięśnie
zwierząt rzeźnych i drobiu, ryby i
przetwory rybne, pasze, produkty
zbożowe oraz mączki pochodzenia
zwierzęcego
Tłuszcze, jaja, mleko i przetwory
mleczne, wątroba i mięśnie
zwierząt rzeźnych i drobiu, ryby i
przetwory rybne, pasze, produkty
zbożowe oraz mączki pochodzenia
zwierzęcego
Żywność, pasze, produkty
zbożowe, mączki pochodzenia
zwierzęcego

Pasze i dodatki paszowe

Pasze pochodzenie mineralnego
i premiksy

Produkty spożywcze i materiał
biologiczny: tłuszcze, jaja, mleko i
przetwory mleczne, wątroba i
mięśnie zwierząt rzeźnych i drobiu,
przetwory mięsne, ryby, przetwory
rybne

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested
Zawartość rtęci (Hg)
Zakres: (0,001 – 5,0) mg/kg
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z techniką amalgamacji

Zawartość arsenu (As)
Zakres:
- pasze:
(0,02 - 50) mg/kg
- pozostałe: (0,02 - 6,0) mg/kg
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z generacją wodorków
(HGAAS)
Stężenie radionuklidów Cs-137 i
Cs-134
Zakres:
(0,7 – 2400) Bq/kg dla Cs-134
(0,7 – 5100) Bq/kg dla Cs-137
Metoda spektrometrii promieniowania
gamma.
Zawartość kadmu i ołowiu
Kadm:
(0,05-50) mg/kg
Ołów:
(0,50-600) mg/kg
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z atomizacją
elektrotermiczną (ETAAS)
Zawartość kadmu i ołowiu:
Kadm:
(0,2-50) mg/kg
Ołów:
(1,0-600) mg/kg
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z atomizacją
elektrotermiczną (ETAAS)
Oznaczanie zawartości Pb i Cd
Zakres:
Pb:
Cd:

Dokumenty odniesienia
Reference documents
PB-01/CH-C
Edycja: 1 z dnia 02.01.2020 r.

PB-13/CH-C
Edycja: 1 z dnia 02.01.2020 r.

PB-04/CH-C
Edycja: 1 z dnia 02.01.2020 r.

PN-EN 15550:2009

PB-96/CH-C
Edycja: 1 z dnia 02.01.2020 r.

(0,010-1,000) mg/kg
(0,005-1,000) mg/kg

Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z atomizacją
elektrotermiczną (ETAAS)
Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji
1)

Pasze
Żywność1)

Zawartość pierwiastków 2) 3)

PB-03/CH-C 4)

Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej
Pasze 1)

Zawartość pierwiastków
(mikro- i makroelementy) 2) 3)

Rozporządzenie Komisji (WE)
nr 152/2009 4)
PB-32/CH-C 4)

Metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej
Granice elastyczności:
1)

Dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań
Dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i techniki badawczej
3)
Zmiana zakresu pomiarowego metody badawczej
4)
Stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w: przepisach prawa i/lub procedurach opracowanych przez
laboratorium
2)

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot

Wersja strony: A
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Dział Badań Chemicznych
ul. Kartuska 249, 80-125 Gdańsk
Pracownia Chemii Instrumentalnej
(oznaczanie zawartości pestycydów)
Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested
Produkty spożywcze o wysokiej
zawartości tłuszczu
(tłuszcz wołowy, tłuszcz
wieprzowy, tłuszcz drobiowy,
tłuszcz dziczyzny)

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested
Zawartość pestycydów
chloroorganicznych i PCB
Zakres:
HCB
(0,005 - 0,2) mg/kg
-HCH
(0,01 - 0,2) mg/kg
-HCH
(0,01 - 0,2) mg/kg
-HCH
(0,01 - 0,2) mg/kg
p,p’DDE
(0,01 - 0,2) mg/kg
p,p’DDD
(0,01 - 0,2) mg/kg
p,p’DDT
(0,01 - 0,2) mg/kg
o,p’DDT
(0,01 - 0,2) mg/kg
cis chlordan (0,01 - 0,2) mg/kg
trans chlordan (0,01 - 0,2) mg/kg
heptachlor
(0,01 - 0,2) mg/kg
hept.epoksyd (0,01 - 0,2) mg/kg
endryna
(0,01 - 0,2) mg/kg
dieldryna
(0,01 - 0,2) mg/kg
aldryna
(0,01 - 0,2) mg/kg
PCB28
(0,001 - 0,2) mg/kg
PCB52
(0,001 - 0,2) mg/kg
PCB101
(0,001 - 0,2) mg/kg
PCB138
(0,001 - 0,2) mg/kg
PCB153
( 0,001 - 0,2) mg/kg
PCB180
( 0,001 - 0,2) mg/kg
endosulfan siarczan (0,01-0,2) mg/kg
alfa endosulfan
(0,01-0,2) mg/kg
oxy chlordan
(0,01-0,2) mg/kg
beta endosulfan (0,01-0,2) mg/kg

Dokumenty odniesienia
Reference documents
PN-EN 1528-1:2000
PN-EN 1528-2:2000
PN-EN 1528-3:2000
PN-EN 1528-4:2000

Metoda chromatografii gazowej z
detekcją wychwytu elektronów
(GC-ECD) i tandemową spektrometrią
mas (GC-MS-MS)
Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested
Produkty spożywcze o wysokiej
zawartości tłuszczu (jaja)

Zakres akredytacji Nr AB 606

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested
Zawartość pestycydów
chloroorganicznych i PCB
Zakres:
HCB
(0,01 - 0,2) mg/kg
-HCH
(0,01 - 0,2) mg/kg
-HCH
(0,01 - 0,2) mg/kg
-HCH
(0,01 - 0,2) mg/kg
p,p’DDE
(0,01 - 0,2) mg/kg
p,p’DDD
(0,01 - 0,2) mg/kg
p,p’DDT
(0,01 - 0,2) mg/kg
o,p’DDT
(0,01 - 0,2) mg/kg
cis chlordan (0,005 - 0,2) mg/kg
trans chlordan (0,005 - 0,2) mg/kg
heptachlor
(0,01 - 0,2) mg/kg
hept.epoksyd (0,01 - 0,2) mg/kg
endryna
(0,005 - 0,2) mg/kg
dieldryna
(0,01 - 0,2) mg/kg
aldryna
(0,01 - 0,2) mg/kg
PCB28
(0,001 - 0,2) mg/kg
PCB52
(0,001 - 0,2) mg/kg
PCB101
(0,001 - 0,2) mg/kg
PCB138
(0,001 - 0,2) mg/kg
PCB153
( 0,001 - 0,2) mg/kg
PCB180
( 0,001 - 0,2) mg/kg
endosulfan siarczan (0,01-0,2) mg/kg
alfa endosulfan
(0,01-0,2) mg/kg
oxychlordan
(0,005-0,2) mg/kg
beta endosulfan
(0,01-0,2) mg/kg

Dokumenty odniesienia
Reference documents
PN-EN 1528-1:2000
PN-EN 1528-2:2000
PN-EN 1528-3:2000
PN-EN 1528-4:2000

Metoda chromatografii gazowej z
detekcją wychwytu elektronów
(GC-ECD) i tandemową spektrometrią
mas (GC-MS-MS)
Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested
Produkty spożywcze o wysokiej
zawartości tłuszczu (mleko)

Zakres akredytacji Nr AB 606

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested
Zawartość pestycydów
chloroorganicznych i PCB
Zakres:
HCB
(0,005 - 0,2) mg/kg
-HCH
(0,01 - 0,2) mg/kg
-HCH
(0,01 - 0,2) mg/kg
-HCH
(0,01 - 0,2) mg/kg
p,p’DDE
(0,01 - 0,2) mg/kg
p,p’DDD
(0,01 - 0,2) mg/kg
p,p’DDT
(0,01 - 0,2) mg/kg
o,p’DDT
(0,01 - 0,2) mg/kg
cis chlordan (0,002 - 0,2) mg/kg
trans chlordan (0,002 - 0,2) mg/kg
heptachlor
(0,004 - 0,2) mg/kg
hept.epoksyd (0,004 - 0,2) mg/kg
endryna
(0,001 - 0,2) mg/kg
dieldryna
(0,005 - 0,2) mg/kg
aldryna
(0,005 - 0,2) mg/kg
PCB28
(0,001 - 0,2) mg/kg
PCB52
(0,001 - 0,2) mg/kg
PCB101
(0,001 - 0,2) mg/kg
PCB138
(0,001 - 0,2) mg/kg
PCB153
( 0,001 - 0,2) mg/kg
PCB180
( 0,001 - 0,2) mg/kg
endosulfan siarczan (0,01-0,2) mg/kg
alfa endosulfan (0,01-0,2) mg/kg
oxy chlordan
(0,002-0,2) mg/kg
beta endosulfan (0,01-0,2) mg/kg

Dokumenty odniesienia
Reference documents
PN-EN 1528-1:2000
PN-EN 1528-2:2000
PN-EN 1528-3:2000
PN-EN 1528-4:2000

Metoda chromatografii gazowej z
detekcją wychwytu elektronów
(GC-ECD) i tandemową spektrometrią
mas (GC-MS-MS)
Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested
Produkty spożywcze o wysokiej
zawartości tłuszczu (ryby)

Zakres akredytacji Nr AB 606

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested
Zawartość pestycydów
chloroorganicznych i PCB
Zakres:
HCB
(0,01 - 0,2) mg/kg
-HCH
(0,01 - 0,2) mg/kg
-HCH
(0,01 - 0,2) mg/kg
-HCH
(0,01 - 0,2) mg/kg
p,p’DDE
(0,01 - 0,2) mg/kg
p,p’DDD
(0,01 - 0,2) mg/kg
p,p’DDT
(0,01 - 0,2) mg/kg
o,p’DDT
(0,01 - 0,2) mg/kg
cis chlordan (0,01 - 0,2) mg/kg
trans chlordan (0,01 - 0,2) mg/kg
heptachlor
(0,01 - 0,2) mg/kg
hept.epoksyd (0,01 - 0,2) mg/kg
endryna
(0,01 - 0,2) mg/kg
dieldryna
(0,01 - 0,2) mg/kg
aldryna
(0,01 - 0,2) mg/kg
PCB28
(0,001 - 0,2) mg/kg
PCB52
(0,001 - 0,2) mg/kg
PCB101
(0,001 - 0,2) mg/kg
PCB138
(0,001 - 0,2) mg/kg
PCB153
(0,001 – 0,2) mg/kg
PCB180
(0,001 – 0,2) mg/kg
Metoda chromatografii gazowej z
detekcją wychwytu elektronów
(GC-ECD) i tandemową spektrometrią
mas (GC-MS-MS)

Dokumenty odniesienia
Reference documents
PN-EN 1528-1:2000
PN-EN 1528-2:2000
PN-EN 1528-3:2000
PN-EN 1528-4:2000

Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested
Produkty spożywcze o wysokiej
zawartości tłuszczu (ryby)

Zakres akredytacji Nr AB 606

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested
Zawartość pestycydów
chloroorganicznych i PCB
Zakres:
HCB
(0,01 – 0,2) mg/kg
-HCH
(0,01 – 0,2) mg/kg
-HCH
(0,01 – 0,2) mg/kg
-HCH
(0,01 – 0,2) mg/kg
p,p’DDE
(0,01 – 0,2) mg/kg
p,p’DDD
(0,01 – 0,2) mg/kg
p,p’DDT
(0,01 – 0,2) mg/kg
o,p’DDT
(0,01 – 0,2) mg/kg
cis chlordan (0,01 – 0,2) mg/kg
trans chlordan (0,01 – 0,2) mg/kg
oxy chlordan (0,01 – 0,2) mg/kg
heptachlor
(0,01 – 0,2) mg/kg
hept.epoksyd (0,01 – 0,2) mg/kg
endryna
(0,01 – 0,2) mg/kg
dieldryna
(0,01 – 0,2) mg/kg
aldryna
(0,01 – 0,2) mg/kg
alfa endosulfan (0,01 – 0,2) mg/kg
beta endosulfan (0,01 – 0,2) mg/kg
siarczan endosulfanu (0,01 – 0,2)
mg/kg
PCB28
(0,001 – 0,2) mg/kg
PCB52
(0,001 – 0,2) mg/kg
PCB101
(0,001 – 0,2) mg/kg
PCB138
(0,001 – 0,2) mg/kg
PCB153
(0,001 – 0,2) mg/kg
PCB180
(0,001 – 0,2) mg/kg
Metoda chromatografii gazowej
z tandemową spektrometrią mas
(GC-MS-MS).

Dokumenty odniesienia
Reference documents
PB 100/CH-D
Edycja: 1 z dnia 03.02.2020 r.

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 606

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested
Pasze
(zboże, produkty zbożowe,
nasiona oleiste, mieszanki
paszowe)

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested
Zawartość pestycydów
chloroorganicznych i PCB
Zakres:
HCB
(0,005 - 0,5) mg/kg
-HCH
(0,005 - 0,5) mg/kg
-HCH
(0,005 - 0,5) mg/kg
-HCH
(0,005 - 0,5) mg/kg
p,p’DDE
(0,01 - 0,5) mg/kg
p,p’DDD
(0,01 - 0,5) mg/kg
p,p’DDT
(0,01 - 0,5) mg/kg
o,p’DDT
(0,01 - 0,5) mg/kg
cis chlordan (0,005 - 0,5) mg/kg
trans chlordan (0,005 - 0,5) mg/kg
heptachlor
(0,005 - 0,5) mg/kg
hept.epoksyd (0,005 - 0,5) mg/kg
endryna
(0,005 - 0,5) mg/kg
dieldryna
(0,005 - 0,5) mg/kg
aldryna
(0,005 - 0,5) mg/kg
p,p’DMDT
(0,01 - 0,5) mg/kg
PCB28
(0,001- 0,5) mg/kg
PCB52
(0,001- 0,5) mg/kg
PCB101
(0,001- 0,5) mg/kg
PCB118
(0,001- 0,5) mg/kg
PCB138
(0,001- 0,5) mg/kg
PCB153
(0,001- 0,5) mg/kg
PCB180
(0,001- 0,5) mg/kg
Metoda chromatografii gazowej z
detekcją wychwytu elektronów
(GC-ECD) i detekcją tandemową
spektrometrią mas (GC-MS-MS)

Dokumenty odniesienia
Reference documents
PN-EN ISO 14181:2002

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 606

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested
Wątroba wieprzowa
Wątroba wołowa

Mleko surowe

Mięso wołowe i wieprzowe

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested
Zawartość pestycydów
fosforoorganicznych
Zakres:
Diazynon
(0,01-0,10) mg/kg
Chlorpyrifos methyl (0,01-0,10)mg/kg
Parathion methyl (0,01-0,10) mg/kg
Pirimifos methyl (0,01-0,10) mg/kg
Fenitrothion
(0,01-0,10) mg/kg
Malathion
(0,01-0,10) mg/kg
Fenthion
(0,01-0,10) mg/kg
Chlorpyrifos ethyl (0,01-0,10) mg/kg
Parathion ethyl
(0,01-0,10) mg/kg
Chlorfenvinphos (0,01-0,10) mg/kg
Metoda chromatografii gazowej z
detekcją tandemową spektrometrią
mas (GC-MS-MS)
Zawartość pestycydów
fosforoorganicznych
Zakres:
Diazynon
(0,01–0,09) mg/kg
Chlorpyrifos methyl (0,01–0,09) mg/kg
Parathion methyl (0,01 –0,09) mg/kg
Pirimifos methyl
(0,01–0,09) mg/kg
Fenitrothion
(0,01–0,09) mg/kg
Malathion
(0,01– 0,09) mg/kg
Fenthion
(0,01–0,09) mg/kg
Chlorpyrifos ethyl (0,01–0,09) mg/kg
Parathion ethyl
(0,01–0,09) mg/kg
Chlorfenvinphos
(0,01–0,09) mg/kg
Metoda chromatografii gazowej z
detekcją tandemową spektrometrią
mas (GC-MS-MS)
Zawartość pozostałości
pestycydów fosforoorganicznych
Zakres:
Diazynon
(0,01– 0,10) mg/kg
Chloropiryfos metylowy (0,01– 0,10)
mg/kg
Paration metylowy (0,01 –0,10) mg/kg
Pirimifos metylowy (0,01– 0,10) mg/kg
Fenitrotion
(0,01– 0,10) mg/kg
Malation
(0,01– 0,10) mg/kg
Fention
(0,01– 0,10) mg/kg
Chlorpiryfos etylowy (0,01– 0,10)
mg/kg
Paration etylowy (0,01– 0,10) mg/kg
Chlorfenwinfos
(0,01– 0,10) mg/kg
Metoda chromatografii gazowej z
detekcją tandemową spektrometrią
mas (GC-MS-MS)

Dokumenty odniesienia
Reference documents
PB-61/CH-D
Edycja: 1 z dnia 03.02.2020 r.

PB-74/CH-D
Edycja: 1 z dnia 03.02.2020 r.

PB-12/CH-D
Edycja: 1 z dnia 03.02.2020 r.

Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested
Mięso wołowe, wieprzowe,
drobiowe

Mięso i przetwory mięsne, ryby
i przetwory rybne

Zakres akredytacji Nr AB 606

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested
Zawartość pozostałości pyretroidów
Bifentryna (0,01 – 0,20) mg/kg
Cypermetryna (suma izomerów)
(0,01 – 0,20) mg/kg
Permetryna (suma izomerów)
(0,01 – 0,20) mg/kg
Lambda-cyhalotryna (suma izomerów)
(0,01 – 0,20) mg/kg
Cyflutryna (suma izomerów)
(0,01 – 0,20) mg/kg
Fenvalerat (suma izomerów)
(0,01 – 0,20) mg/kg
Deltametryna (0,01 – 0,20) mg/kg
Metoda chromatografii gazowej z
detektorem wychwytu elektronów
(GC-ECD)
Zawartość pozostałości
wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (WWA)
Benzo(a)antracen
(0,9– 100) ug/kg
Chryzen
(0,9 – 100) ug/kg
Benzo(b)fluoranten (0,9 – 100) ug/kg
Benzo(a)piren
(0,9– 100) ug/kg
Metoda chromatografii gazowej z detekcją
tandemową spektrometrią mas
(GC-MS-MS)
∑ WWA (z obliczeń)

Dokumenty odniesienia
Reference documents
PB-90/CH-D,
Edycja: 2 z dnia 29.01.2021 r.

PB-89/CH-D,
Edycja: 1 z dnia 03.02.2020 r.

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 606

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji
Pasze

1)

Zawartość pestycydów i PCB 2) 3)
Metoda chromatografii gazowej z
detekcją tandemową spektrometrią
mas (GC-MS-MS)

PB-27/CH-D 4)

Granice elastyczności:
1)

Dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań.
Dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i techniki badawczej.
3)
Zmiana zakresu pomiarowego metody badawczej.
4)
Stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium.
2)

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot
Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 606

Dział Badań Chemicznych
ul. Kartuska 249, 80-125 Gdańsk
Pracownia Chemii Instrumentalnej
(oznaczanie zawartości substancji anabolicznych)
Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested
Ryby i przetwory rybne

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested
Zawartość histaminy
Zakres: (30 – 250) mg/kg
Metoda immunoenzymatyczna ELISA

Dokumenty odniesienia
Reference documents
PB-21/CH-D
Edycja: 1 z dnia 01.07.2020 r.
opracowana na podstawie instrukcji
producenta Ridascreen® Histamin

Elastyczny zakres akredytacji
Próbki biologiczne i woda

1)

Próbki biologiczne i woda 1)
Próbki biologiczne i woda 1)

Obecność pozostałości hormonów
anabolicznych 2) 3)
Metoda chromatografii gazowej z
detekcją mas (GC-MS)
Obecność pozostałości hormonów
anabolicznych 2) 3)
Metody immunoenzymatyczne ELISA
Obecność pozostałości hormonów
anabolicznych 2) 3)
Metoda chromatografii gazowej
z detekcją tandemową spektrometrią
mas (GC-MS/MS)

PB-30/CH-D 4)

Procedury badawcze 4)

PB-102/CH-D

4)

Granice elastyczności:
1)

Dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań
Dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i techniki badawczej
3)
Zmiana zakresu pomiarowego metody badawczej
4)
Stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
2)

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot

Wersja strony: A

Wydanie nr / Issue No 26, 09.04.2021 str. 18/45

PCA

Zakres akredytacji Nr AB 606

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Miód

Próbki biologiczne 1)

Mleko

Próbki biologiczne i woda 1)

Próbki biologiczne 1)

Ryby

Próbki biologiczne 1)

Próbki biologiczne 1)

Dział Badań Chemicznych
ul. Kartuska 249, 80-125 Gdańsk
Pracownia Chemii Instrumentalnej
(oznaczanie zawartości leków)
Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested
Elastyczny zakres akredytacji
Zawartość sulfonamidów 2) 3)
Metoda wysokosprawnej chromatografii
cieczowej z detekcją fluorescencyjną
(HPLC-FLD)
Zawartość makrocyklicznych
laktonów 2) 3)
Metoda wysokosprawnej chromatografii
cieczowej z detekcją fluorescencyjną
(HPLC-FLD)
Zawartość makrocyklicznych
laktonów 2) 3)
Metoda wysokosprawnej chromatografii
cieczowej z detekcją fluorescencyjną
(HPLC-FLD)
Zawartość chloramfenikolu2) 3)
Metoda wysokosprawnej chromatografii
cieczowej z detekcją tandemową
spektrometrią mas
(LC-MS-MS)
Zawartość neuroleptyków 2) 3)
Metoda wysokosprawnej chromatografii
cieczowej z detekcją tandemową
spektrometrią mas
(LC-MS-MS)
Zawartość barwników 2) 3)
Metoda chromatografii cieczowej z
detekcją tandemową spektrometrią mas
(LC-MS-MS)
Obecność antybiotyków i
chemioterapeutyków 2)
Metoda chromatografii cieczowej z
detekcją tandemową spektrometrią mas
(LC-MS-MS)
Zawartość antybiotyków i
chemioterapeutyków 2) 3)
Metoda chromatografii cieczowej z
detekcją tandemową spektrometrią mas
(LC-MS-MS)
Obecność leków przeciwrobaczych 2)
Metoda chromatografii cieczowej z
detekcją tandemową spektrometrią mas
(LC-MS-MS)

Dokumenty odniesienia
Reference documents

PB-39/CH-D

4)

PB-41/CH-D 4)

PB-92/CH-D 4)

PB-95/CH-D 4)

PB-76/CH-D 4)

PB-60/CH-D 4)

PB-101/CH-D 4)

Granice elastyczności:
1)

Dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań.
Dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i techniki badawczej.
3)
Zmiana zakresu pomiarowego metody badawczej.
4)
Stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium.
2)

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot
Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 606

Dział Badań Mikrobiologicznych
ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk
Pracownia Badań Molekularnych Żywności i Pasz

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji
Pasze

Zawartość DNA modyfikacji
Genetycznych 1)
Metoda real-time PCR

Procedura badawcza 2)

Pasze

Obecność
DNA modyfikacji genetycznych 1)
Metoda PCR/real-time PCR

Normy 2)

Granice elastyczności:
1)
Dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i techniki badawczej
2)
Stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod, metod znormalizowanych opisanych w: normach i/lub w
procedurach opracowanych przez laboratorium
Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot

Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 606

Dział Badań Mikrobiologicznych
ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk
Pracownia Mikrobiologii Zakaźnej

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji
Materiał biologiczny zwierzęcy i
środowiskowy z etapu produkcji
pierwotnej 1)

Obecność i identyfikacja pałeczek
Salmonella
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym i serologicznym

PN-EN ISO 6579 2)
Schemat White-Kauffmana –Le
Minora 2)

Granice elastyczności:
1)
Dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań
2)
Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w: normach
Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot
Wersja strony: A
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Zakres akredytacji Nr AB 606

Dział Badań Chorób Zakaźnych
ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk
Pracownia Patologii

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested
Mózgowie zwierząt

Ryby
Materiał biologiczny pochodzący
od ryb

Surowica krwi bydła

Surowica krwi bydła owiec, kóz,
świń

Surowica krwi koniowatych

Surowica krwi bydła

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested
Obecność lyssawirusa
Metoda immunofluorescencji
bezpośredniej (IF)
Obecność lyssawirusa
Metoda izolacji lyssawirusów
w hodowli komórek mysiej
neuroblastomy
Obecność wirusa wirusowej
posocznicy krwotocznej – VHS
Etap 1: metoda izolacji i
namnażania wirusa w stałych
liniach komórkowych
Etap 2: metoda
immunoenzymatyczna (ELISA)

Dokumenty odniesienia
Reference documents
Instrukcja Głównego Lekarza
Weterynarii Nr GIWpr-02010-3/2018
z dnia 7 lutego 2018 r.
Instrukcja Głównego Lekarza
Weterynarii Nr GIWpr-02010-38/2016
z 12 grudnia 2016 r.
Instrukcja Głównego Lekarza
Weterynarii z dnia 1 kwietnia 2019 r.
Nr GIWpr-02010-7/2019

Obecność wirusa zakaźnej
martwicy układu krwiotwórczegoIHN.
Etap 1: metoda izolacji i
namnażania wirusa w stałych
liniach komórkowych
Etap 2: metoda
immunoenzymatyczna (ELISA)
Izolacja, namnażanie i identyfikacja
wirusa zakaźnej martwicy trzustki –
IPN
Etap 1: metoda izolacji i
namnażania wirusa w stałych
liniach komórkowych
Etap 2: metoda
immunoenzymatyczna (ELISA)
Obecność przeciwciał przeciwko
Brucella spp.
Metoda odczynu aglutynacji
probówkowej (OA)

Instrukcja Głównego Lekarza
Weterynarii z dnia 1 kwietnia 2019 r.
Nr GIWpr-02010-3/2019

Obecność przeciwciał przeciwko
Brucella spp.
Metoda odczynu kwaśnej
aglutynacji płytowej (OKAP)
Obecność przeciwciał przeciwko
wirusowi niedokrwistości zakaźnej
(EIAV)
Metoda immunodyfuzji w żelu
agarowym (AGID, Coggins Test)

Instrukcja Nr 27/2003 Głównego
Lekarza Weterynarii
z dnia 25.06.2003 r.
Nr GIWzVII.420/lab-4/2003
Instrukcja Głównego Lekarza
Weterynarii z dnia 27 września 2016 r.
Nr GIWpr-02010-29/2016

Obecność antygenu wirusa
BVD-MD
Metoda immunoenzymatyczna
ELISA

PB-87/ CHZ-K
Edycja: 1 z dnia 19.02.2021 r.

PB-53/CHZ-K
Edycja 1 z dnia 03.08.2020 r.

Instrukcja nr 26/2003 Głównego
Lekarza Weterynarii
z dnia 25.06.2003 r.
Nr GIWzVII.420/lab-3/2003

Wersja strony: A
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Elastyczny zakres akredytacji
Surowica krwi zwierząt 1)

Obecność przeciwciał 2)
Metoda immunoenzymatyczna
ELISA

Instrukcje Głównego Lekarza
Weterynarii 3)
Procedury badawcze opracowane na
podstawie instrukcji producentów testów
3)

Surowica krwi zwierząt 1)

Obecność przeciwciał 2)
Metoda odczynu wiązania
dopełniacza (OWD)

Instrukcje Głównego Lekarza
Weterynarii 3)

Granice elastyczności:
1)

Dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań
Dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i techniki badawczej
3)
Stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w: instrukcjach Głównego Lekarza Weterynarii i/lub
procedurach opracowanych przez laboratorium na podstawie instrukcji producentów testów
2)

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot
Wersja strony:
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Dział Badań Chorób Zakaźnych
ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk
Pracownia Badań Wirusologicznych

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji
Materiał biologiczny 1)

Obecność materiału genetycznego
wirusa afrykańskiego pomoru świń
Metoda real-time PCR
(reakcji łańcuchowej polimerazy)

Surowica krwi zwierząt 1)

Obecność przeciwciał, obecność
antygenu 2)
Metody immunoenzymatyczne ELISA

Mleko

Obecność przeciwciał, obecność
antygenu 2)
Metody immunoenzymatyczne ELISA

Instrukcje Głównego Lekarza
Weterynarii
Procedury badawcze opracowane
na podstawie instrukcji producentów
testów 3)
Instrukcje Głównego Lekarza
Weterynarii
Procedury badawcze opracowane
na podstawie instrukcji producentów
testów 3)
Instrukcje Głównego Lekarza
Weterynarii
Procedury badawcze opracowane
na podstawie instrukcji producentów
testów 3)

Granice elastyczności:
1)
Dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań
2)
Dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i techniki badawczej
3)
Stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w: instrukcjach Głównego Lekarza Weterynarii i/lub
procedurach opracowanych przez laboratorium na podstawie instrukcji producentów testów
Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot
Wersja strony: A
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Dział Badań Chorób Zakaźnych
ul. Kaprów 10, 80-316 Gdańsk
Pracownia Parazytologii i Mykologii

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Surowica krwi

Obecność przeciwciał przeciwko
Toxoplasma gondi
Metoda aglutynacji lateksowej

Czerw pszczeli, pszczoły, wosk,
pyłek pszczeli, miód

Obecność Melissococcus plutonius
Metoda hodowlana
z potwierdzeniem mikroskopowym

Dokumenty odniesienia
Reference documents
PB-82/CHZ-M
Edycja 1 z dnia 19.05.2020 r.
opracowana na podstawie instrukcji
producenta testu
Instrukcja Głównego Lekarza
Weterynarii
Nr GIWpr 02010-24/2016
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Elastyczny zakres akredytacji
Materiał pochodzący od pszczół i
środowiska bytowania pszczół 1)
Materiał pochodzący od pszczół i
środowiska bytowania pszczół 1)
Materiał pochodzący od pszczół i
środowiska bytowania pszczół 1)

Ryby i przetwory rybne 1)
Materiał biologiczny zwierząt 1)

Mięso surowe świń i dzików

Obecność Paenibacillus larvae
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym i mikroskopowym
Obecność Varroa destructor
Metoda makroskopowa

Instrukcja Głównego Lekarza
Weterynarii 3)

Obecność pasożytów zewnętrznych
owadów użytkowych: Aethina tumida,
Trichodes apiuarius, Acarapis woodi,
Braula coeca.
Metoda makroskopowa
Obecność pasożytów wewnętrznych
ryb 2)
Metoda wytrawiania
Obecność pierwotniaków z rodzaju
Eimeridae.
Metoda mikroskopowa
Obecność włośni (Trichinella) metoda
wytrawiania próbki zbiorczej
z zastosowaniem metody
magnetycznego mieszania.
Metoda referencyjna

Procedury badawcze 3)

Instrukcja Głównego Lekarza
Weterynarii 3)

Procedury badawcze 3)
Procedury badawcze3)
Normy 4)

Granice elastyczności:
1)
Dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań
2)
Dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i techniki badawczej
3)
Stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod, metod znormalizowanych opisanych w: normach, instrukcjach
Głównego Lekarza Weterynarii i/lub procedurach opracowanych przez laboratorium na podstawie instrukcji producentów testów
4)
Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w normach.
Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany
podmiot

Wersja strony:

A
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Dział Badań Chorób Zakaźnych
Pracownia Parazytologii i Mykologii
Pracownia badania mięsa na obecność włośni w Chojnicach (U-02)
ul. Droga do Igieł 2, 89-600 Chojnice

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji
Mięso surowe świń

Obecność włośni (Trichinella) metoda
wytrawiania próbki zbiorczej z
zastosowaniem metody
magnetycznego mieszania.
Metoda referencyjna, jakościowa

Normy 1)

Granice elastyczności:
1)

Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w normach.

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot

Wersja strony: A
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Dział Badań Chorób Zakaźnych
Pracownia Parazytologii i Mykologii
Pracownia badania mięsa na obecność włośni w Człuchowie (U-04)
ul. Szczecińska 17, 77-300 Człuchów

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji
Mięso surowe świń i dzików

Obecność włośni (Trichinella) metoda
wytrawiania próbki zbiorczej z
zastosowaniem metody
magnetycznego mieszania.
Metoda referencyjna, jakościowa

Normy 1)

Granice elastyczności:
1)

Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w normach.

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot
Wersja strony: A
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Dział Badań Chorób Zakaźnych
Pracownia Parazytologii i Mykologii
Pracownia badania mięsa na obecność włośni w Przechlewie (U-05)
ul. Młyńska 43 B, 77-320 Przechlewo

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji
Mięso surowe świń

Obecność włośni (Trichinella) metoda
wytrawiania próbki zbiorczej z
zastosowaniem metody
magnetycznego mieszania.
Metoda referencyjna, jakościowa

Normy 1)

Granice elastyczności:
1)

Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w normach.

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot
Wersja strony: A
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Dział Badań Chorób Zakaźnych
Pracownia Parazytologii i Mykologii
Pracownia badania mięsa na obecność włośni w Lęborku (U-10)
ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji
Mięso surowe świń i dzików

Obecność włośni (Trichinella) metoda
wytrawiania próbki zbiorczej z
zastosowaniem metody
magnetycznego mieszania.
Metoda referencyjna, jakościowa

Normy 1)

Granice elastyczności:
1)

Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w normach.

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot
Wersja strony: A
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Dział Badań Chorób Zakaźnych
Pracownia Parazytologii i Mykologii
Pracownia badania mięsa na obecność włośni w Starogardzie Gdańskim (U-13)
ul. Tczewska 25, 83-200 Starogard Gdański

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji
Mięso surowe świń i dzików

Obecność włośni (Trichinella) metoda
wytrawiania próbki zbiorczej z
zastosowaniem metody
magnetycznego mieszania.
Metoda referencyjna, jakościowa

Normy 1)

Granice elastyczności:
1)

Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w normach.

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot
Wersja strony: A

Wydanie nr / Issue No 26, 09.04.2021 str. 30/45

PCA

Zakres akredytacji Nr AB 606

Dział Badań Chorób Zakaźnych
Pracownia Parazytologii i Mykologii
Pracownia badania mięsa na obecność włośni w Bytowie (U-01)
ul. Zielona 1, 77-100 Bytów

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji
Mięso surowe świń i dzików

Obecność włośni (Trichinella) metoda
wytrawiania próbki zbiorczej z
zastosowaniem metody
magnetycznego mieszania.
Metoda referencyjna, jakościowa

Normy 1)

Granice elastyczności:
1)

Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w normach.

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot

Wersja strony: A
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Dział Badań Chorób Zakaźnych
Pracownia Parazytologii i Mykologii
Pracownia badania mięsa na obecność włośni w Żurominie (U-06)
Żuromino, Kamienica Szlachecka, 83-323

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji
Mięso surowe świń

Obecność włośni (Trichinella) metoda
wytrawiania próbki zbiorczej z
zastosowaniem metody
magnetycznego mieszania.
Metoda referencyjna, jakościowa

Normy 1)

Granice elastyczności:
1)

Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w normach.

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot

Wersja strony: A
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Dział Badań Chorób Zakaźnych
Pracownia Parazytologii i Mykologii
Pracownia badania mięsa na obecność włośni w Kartuzach (U-07)
ul. Słoneczna 1, 83-300 Kartuzy

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji
Mięso surowe świń i dzików

Obecność włośni (Trichinella) metoda
wytrawiania próbki zbiorczej z
zastosowaniem metody
magnetycznego mieszania.
Metoda referencyjna, jakościowa

Normy 1)

Granice elastyczności:
1)

Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w normach.

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot

Wersja strony: A
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Dział Badań Chorób Zakaźnych
Pracownia Parazytologii i Mykologii
Pracownia badania mięsa na obecność włośni w Kościerzynie (U-08)
ul. Strzelecka 30b, 83-400 Kościerzyna

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji
Mięso surowe świń i dzików

Obecność włośni (Trichinella) metoda
wytrawiania próbki zbiorczej z
zastosowaniem metody
magnetycznego mieszania.
Metoda referencyjna, jakościowa

Normy 1)

Granice elastyczności:
1)

Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w normach.

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot
Wersja strony: A
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Dział Badań Chorób Zakaźnych
Pracownia Parazytologii i Mykologii
Pracownia badania mięsa na obecność włośni w Słupsku (U-12)
ul. Armii Krajowej 28, 76-200 Słupsk

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji
Mięso surowe świń i dzików

Obecność włośni (Trichinella) metoda
wytrawiania próbki zbiorczej z
zastosowaniem metody
magnetycznego mieszania.
Metoda referencyjna, jakościowa

Normy 1)

Granice elastyczności:
1)

Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w normach.

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot
Wersja strony: A
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Dział Badań Chorób Zakaźnych
Pracownia Parazytologii i Mykologii
Pracownia badania mięsa na obecność włośni w Tczewie (U-15)
ul. 30 Stycznia 29, 83-110 Tczew

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji
Mięso surowe świń i dzików

Obecność włośni (Trichinella) metoda
wytrawiania próbki zbiorczej z
zastosowaniem metody
magnetycznego mieszania.
Metoda referencyjna, jakościowa

Normy 1)

Granice elastyczności:
1)

Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w normach.

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot

Wersja strony: A
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Dział Badań Chorób Zakaźnych
Pracownia Parazytologii i Mykologii
Pracownia badania mięsa na obecność włośni w Kwidzynie (U-16)
ul. Warszawska 112, 82-500 Kwidzyn

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji
Mięso surowe świń i dzików

Obecność włośni (Trichinella) metoda
wytrawiania próbki zbiorczej z
zastosowaniem metody
magnetycznego mieszania.
Metoda referencyjna, jakościowa

Normy 1)

Granice elastyczności:
1)

Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w normach.

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot
Wersja strony: A
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Dział Badań Chorób Zakaźnych
Pracownia Parazytologii i Mykologii
Pracownia badania mięsa na obecność włośni w Pelplinie (U-17)
Bielawki 6, Pelplin, 83-341

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji
Mięso surowe świń i dzików

Obecność włośni (Trichinella) metoda
wytrawiania próbki zbiorczej z
zastosowaniem metody
magnetycznego mieszania.
Metoda referencyjna, jakościowa

Normy 1)

Granice elastyczności:
1)

Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w normach.

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot
Wersja strony: A
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Dział Badań Chorób Zakaźnych
Pracownia Parazytologii i Mykologii
Pracownia badania mięsa na obecność włośni w Malborku (U-18)
ul. Boczna 8, 82-200 Malbork

Przedmiot badań/wyrób
Material / product tested

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Type of activity/
parameter/ characteristic tested

Dokumenty odniesienia
Reference documents

Elastyczny zakres akredytacji
Mięso surowe świń i dzików

Obecność włośni (Trichinella) metoda
wytrawiania próbki zbiorczej z
zastosowaniem metody
magnetycznego mieszania.
Metoda referencyjna, jakościowa

Normy 1)

Granice elastyczności:
1)

Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w normach.

Wykaz badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest publicznie udostępniany przez akredytowany podmiot

Wersja strony: A
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 606
Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI
HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM

HANNA TUGI
dnia: 09.04.2021 r.
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