
Załącznik nr 1 do DAB-13 
 

 Projekt P3 Wydanie 1 z 19.09.2016 r. str. 1/2 
 

Wzór zakresu akredytacji laboratorium badawczego do wykonywania badań 
pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby rolnictwa ekologicznego. 
Wzór stałego zakresu akredytacji: 
 

Nazwa laboratorium lub nazwy akredytowanych działów technicznych laboratorium  arial 9 pkt bold 
ul. xxxx CC, XX-XXX Miasto 

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane 
cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

Artykuły spożywcze o wysokiej 
zawartości wody RE) 

Pozostałości środków ochrony roślin 
Np.: 
Nazwa substancji                       Zakres 
[mg/kg] 
2-Phenylphenol (ortho-phenylphenol) 0,01 
– … 
Abamectin (aka avermectin)               0,01 
– … 
Acephate                                             0,01 
– … 
Acetamiprid                                         0,01 
– … 
Acetochlor                                           0,01 
– … 
… 
 
Metoda badawcza … 
Np.: metoda chromatografii cieczowej z 
detekcją tandemową spektrometrią mas 
(LC-MS-MS) 

Symbol normy lub 
Symbol procedury 
badawczej, nr i data 
wydania,  
na podstawie …. (jeśli 
dotyczy). 
 
Np. 
PN-EN 15662:2008 
lub 
PB wydanie …z dnia 
DD.MM.RRRR 
lub  
Procedura … wyd. …na 
podstawie testu …[lub tyko 
nazwa testu z pełną 
identyfikacją] 
 

Artykuły spożywcze wysokiej 
zawartości kwasów i wody RE) 
Artykuły spożywcze o wysokiej 
zawartości cukru i niskiej 
zawartości wody RE) 
Artykuły spożywcze o wysokiej 
zawartości olejów i bardzo 
niskiej zawartości wody RE) 
Artykuły spożywcze o wysokiej 
zawartości olejów i średniej 
zawartości wody RE) 
Artykuły spożywcze o wysokiej 
zawartości skrobi i/lub białka 
oraz o niskiej zawartości wody i 
tłuszczu RE) 
Artykuły spożywcze 
specyficzne lub unikalne RE) 
Mięso i owoce morza RE) 
Mleko i produkty mleczne RE) 
Jaja RE) 
Tłuszcz z żywności 
pochodzenia zwierzęcego RE) 
Pasze o wysokiej zawartości 
wody RE) 
Pasze o wysokiej zawartości 
kwasów i wody RE) 
Pasze o wysokiej zawartości 
olejów i bardzo niskiej 
zawartości wody RE) 
Pasze o wysokiej zawartości 
skrobi i/lub białka oraz o niskiej 
zawartości wody i tłuszczu RE) 
Pasze - mięso i owoce morza 

RE) 
Pasze zawierające tłuszcz z 
żywności pochodzenia 
zwierzęcego RE) 

 
RE) - Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz 
regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. 
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych 
i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007 str.1 z późn. zm.) oraz dokumentu 
SANTE 11945/2015. 

Nazwisko i funkcja osoby / osób odpowiedzialnych za formułowanie opinii i interpretacji w sprawozdania z badań 
w laboratorium lub w dziale technicznym, w zakresie: dziedzina badań/obiekt obiekty badań     
 

Wersja strony: 
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Wzór elastycznego zakresu akredytacji: 
 

Nazwa laboratorium lub nazwy akredytowanych działów technicznych laboratorium  arial 9 pkt bold 
ul. xxxx CC, XX-XXX Miasto 

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane 
cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

Elastyczny zakres akredytacji 1), 2), 3) 
Artykuły spożywcze 1),  RE) Pozostałości środków ochrony roślin1),  

Metoda badawcza…. 
Np.: 
Metoda chromatografii cieczowej z 
detekcją tandemową spektrometrią mas 
(LC-MS-MS) 

PN-EN 15662 1) 
PB-01 1) 

 

Artykuły spożywcze o wysokiej 
zawartości kwasów i wody RE) 

Pozostałości środków ochrony roślin2),  

Metoda badawcza…. 
Np.: 
Metoda chromatografii cieczowej z 
detekcją tandemową spektrometrią mas 
(LC-MS-MS) 

Procedury opracowane 
przez laboratorium 2) 

Artykuły spożywcze o wysokiej 
zawartości kwasów i wody RE) 

Pozostałości środków ochrony roślin3),  

Metoda badawcza…. 
Np.: 
Metoda chromatografii cieczowej z 
detekcją tandemową spektrometrią mas 
(LC-MS-MS) 

Metody znormalizowane3) 

Należy  wskazać jakich 
normatywów to dotyczy, 
np.: Normy, 
Testy producenta 
Rozporządzenia krajowe  

Pasze 1)RE) Pozostałości środków ochrony roślin1)) 

Metoda badawcza 
Np.: 
Metoda chromatografii gazowej z detekcją 
tandemową spektrometrią mas (GC-MS-
MS) 

PB-01 1) 

 

Pasze o wysokiej zawartości 
wody RE) 

Pozostałości środków ochrony roślin2),  

Metoda badawcza…. 
Np.: 
Metoda chromatografii cieczowej z 
detekcją tandemową spektrometrią mas 
(LC-MS-MS) 

Procedury opracowane 
przez laboratorium 2) 

Pasze o wysokiej zawartości 
wody RE) 

Pozostałości środków ochrony roślin3),  

Metoda badawcza…. 
Np.: 
Metoda chromatografii cieczowej z 
detekcją tandemową spektrometrią mas 
(LC-MS-MS) 

Metody znormalizowane3) 

Należy  wskazać jakich 
normatywów to dotyczy, 
np.: Normy, 
Testy producenta 
Rozporządzenia krajowe  

 
1) - Dopuszcza się: modyfikację metody opracowanej przez laboratorium, stosowanie zaktualizowanej metody 
znormalizowanej oraz zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej i dodanie badanej cechy w ramach 
przedmiotu badań i metody oraz dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań. 
2) - Dopuszcza się: modyfikację i wdrażanie nowych metod opracowanych przez laboratorium oraz zmianę zakresu 
pomiarowego metody badawczej i dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu badań i metody. 
3) - Dopuszcza się: stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod znormalizowanych oraz zmianę 
zakresu pomiarowego metody badawczej i dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu badań i metody. 

Aktualna „Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest dostępna na każde żądanie 
w akredytowanym podmiocie. 
RE) - Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz 
regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. 
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych 
i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007 str.1 z późn. zm.) oraz dokumentu 
SANTE 11945/2015. 

Nazwisko i funkcja osoby / osób odpowiedzialnych za formułowanie opinii i interpretacji w sprawozdania z badań 
w laboratorium lub w dziale technicznym, w zakresie: dziedzina badań/obiekt obiekty badań     

Wersja strony: 


