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 ZLECENIE BADAŃ DO LABORATORIUM 
 

FERTICO Sp. z o.o. 

Ul. Mogielnicka 33, 05-600 Grójec, tel. +48 603 171 355 

DATA 

 
NR ZLECENIA 

 

ZLECENIODAWCA PŁATNIK (jeżeli inny niż ZLECENIODAWCA): 
Nazwa firmy:  Nazwa firmy:  
Adres:  Adres:  
NIP:  NIP:  
Osoba kontaktowa:  Osoba kontaktowa:  
e-mail:  e-mail:  
 

* Laboratorium przedstawia na sprawozdaniu z badań niepewność wyniku zawsze, gdy:  

- jest to istotne dla ważności lub zastosowania wyników badań, 

- niepewność wyniku wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą, 

- jest to uzgodnione z Klientem. 
 

** Stwierdzenie zgodności wyniku ze specyfikacją/ wymaganiem – w przypadku odpowiedzi TAK należy wypełnić formularz 

F09/PO-03 

CEL BADANIA: 

 Obszar regulowany 

aktualnymi przepisami prawa 
 Kontrola jakości  Badania i 

rozwój 
 Potrzeby własne  Inne 

PRÓBKA POBRANA PRZEZ: 

 Klienta  Personel Laboratorium  Inną osobę (podać jaką) 

PRÓBKA POBRANA ZGODNIE Z: 

 Planem pobierania próbek (podać identyfikację planu) 

 
 Protokołem pobrania próbki nr (podać nr protokołu) 

PRÓBKA DOSTARCZONA DO LABORATORIUM PRZEZ: 

 Klienta  Personel Laboratorium  Inną osobę (podać jaką) 

NIEPEWNOŚĆ WYNIKU NA SPRAWOZDANIU Z BADAŃ*: 

 TAK  NIE  

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI WYNIKU ZE SPECYFIKACJĄ/ WYMAGANIEM**: 

 TAK  NIE  NIE DOTYCZY 

SPOSÓB PRZEKAZANIA SPRAWOZDANIA: 

 Poczta  e-mail  Odbiór osobisty  Inny: 

Proszę podać imię i nazwisko osoby upoważnionej do 

odbioru raportu z badań: 

 

STAN PRÓBKI: 

 Bez zastrzeżenia  Budzący zastrzeżenie 
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INFORMACJE DODATKOWE: 

• Wielkość próbki żywności do badań wynosi minimum 300 g w przypadku produktów o konsystencji stałej  

lub minimum 300 ml w przypadku produktów płynnych. 

• Wielkość próbki wody przeznaczonej do spożycia badanej na zgodność z RMZ z dnia 7 grudnia 2017 r.  

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wynosi około 500 ml.  

• Dla wymazów z powierzchni urządzeń lub dłoni pracowników próbkę stanowi 1 probówka z wymazówką  

i płynem płuczącym lub transportowym (o znanej objętości) na 1 kierunek badań ilościowych lub 1 gąbka nasączona 

płynem (o znanej objętości) na 1 kierunek badań jakościowych.  

• Termin realizacji badania wynika z długości trwania zastosowanej metodyki badawczej. 

• W przypadku odstępstwa od niniejszego Zlecenia, Zleceniodawca zostanie poinformowany o tym fakcie przed 

rozpoczęciem badania; decyzja o zgodzie na odstępstwo należy do Zleceniodawcy. 

• Laboratorium przestrzega zasady poufności i prawa własności Zleceniodawcy, chyba że występuje bezpośrednie 

zagrożenie zdrowia i życia ludzi. Laboratorium w takich przypadkach powiadamia właściwe  

do tych spraw organy. 

• W przypadku pobierania próbek przez Zleceniodawcę lub przedstawiciela Zleceniodawcy, Zleceniodawca bierze za tę 

czynność odpowiedzialność, mając świadomość, że sposób pobierania próbek oraz warunki ich dostarczenia do 

Laboratorium mają wpływ na miarodajność wyników badań.  

• Dostarczone próbki do Laboratorium nie podlegają zwrotowi. 

• Za zgodą Laboratorium, Zleceniodawca ma prawo do uczestnictwa w badaniach jako obserwator. 

• Zleceniodawca został poinformowany, że otrzymane w sprawozdaniu z badań wyniki odnoszą się tylko  

i wyłącznie do badanej próbki i nie definiują całej partii towaru. 

• W przypadku niepełnego bądź nieprawidłowego wypełnienia formularza zlecenia, Laboratorium nie bierze 

odpowiedzialności za przeprowadzone badania, a zwłaszcza za ich terminowość i ogranicza zakres badań wyłącznie do 

wskazanych w zleceniu. 
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ZAKRES BADAŃ (proszę zaznaczyć właściwy wybór X)  *A  

lub  

NA MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI 

 Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych PN-EN ISO 4833-1:2013-12   

 Liczba drożdży i pleśni PN-ISO 21527-1:2009   

 Liczba drożdży i pleśni PN-ISO 21527-2:2009  

 Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus PN-EN ISO 7932:2005  

 Obecność Salmonella spp. PN-EN ISO 6579-1:2017-04   

 Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli PN-ISO 16649-2:2004   

 Liczba bakterii z grupy coli w temp. 37ºC PN-ISO 4832:2007  

 Obecność Listeria monocytogenes PN-EN ISO 11290-1:2017-07  

 Liczba Listeria monocytogenes PN-EN ISO 11290-2:2017-07  

 
Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących 

mezofilnych 
PN-A-75052-10:1990  

 
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich w temp. 37°C 

(Staphylococcus aureus i innych gatunków) 
PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004  

MIKROBIOLOGIA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA  

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

 Liczba bakterii z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04  

 Liczba enterokoków kałowych PN-EN ISO 7899-2:2004  

 Liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami PN-EN ISO 14189:2016-10  

Lp.  Nazwa 

próbki 

Identyfikacja 

próbki (data 

produkcji/nr 

partii/nr 

referencyjny) 

Data 

pobrania 

próbki 

Miejsce 

pobrania 

próbki 

Rodzaj 

opakowania/il

ość 

Warunki 

przechowywa-

nia 

Nr próbki 

nadany 

przez IAF 

Uwagi 

1.  

 

 

 

       

2.  

 

 

 

       

3.  

 

 

 

       

4.  

 

 

 

       

5.  

 

 

 

       

6.  
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 Ogólna liczba drobnoustrojów w 22°C PN-EN ISO 6222:2004  

 Ogólna liczba drobnoustrojów w 36°C PN-EN ISO 6222:2004  

MIKROBIOLOGIA PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH – WYMAZÓW  

Z POWIERZCHNI  
 

 Obecność Salmonella spp. PN-EN ISO 6579-1:2017-04  

 Obecność Listeria monocytogenes PN-EN ISO 11290-1:2017-07  

 Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych PN-EN ISO 4833-1:2013-12   

 Liczba Enterobacteriaceae w temp. 37 ˚C PN-EN ISO 21528-2:2017-08  

 Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli PN-ISO 16649-2:2004   

 Liczba bakterii z grupy coli w temp. 37ºC PN-ISO 4832:2007  

 Liczba drożdży i pleśni PN-ISO 21527-1:2009   
 

*A – badania akredytowane, NA – badanie nieakredytowane – uzupełnia pracownik Laboratorium 
 

Zakresy: 

Żywność: od 1 jtk/ml (produkty płynne), od 10 jtk/g (produkty stałe) w przypadku badań ilościowych 

Woda: od 1 jtk/ml (posiew wgłębny i filtracja membranowa), od 1 jtk/100ml (filtracja membranowa) 

Wymazy: od 1 jtk/cm2, od 1 jtk/badaną powierzchnię 
 

Podpis Zleceniodawcy: Data: 

Podpis osoby 

przyjmującej do 

realizacji: 

Data: 

    
 


