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ZLECENIE Nr …………………………………………………………1) 

(nr z rejestru zleceń) 

przeprowadzenia badań próbek żywności / kosmetyków /  

wymazów sanitarnych 

 

I. Informacja dotycząca stron zlecenia: 

Zleceniobiorca: 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, 31-202 Kraków ul. Prądnicka 76, 

NIP: 677-10-27-767, REGON: 000297394, numer rachunku bankowego NBP O/O Kraków 

85101012700037082231000000 

Zleceniodawca: 

1) imię, nazwisko, adres / nazwa podmiotu, siedziba, adres  

.............................................................................................................................................................. 

….......................................................................................................................................................... 

2) NIP: ...................…………….……………..….…, REGON: ...................……………….……………….…. 

3) numer telefonu / faksu:    …………….……………..…………………………………………..….……….  

4) adres poczty elektronicznej:  ……….……………..…………………………………………..…………. 

II. Informacje dotyczące dostarczonej próbki/ek:  

      1.Cel badania:   kontrola wewnętrzna do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie 

                                  kontrola wewnętrzna do wykorzystania poza obszarem regulowanym prawnie 

                                  inna 

Kod 

próbki1) 

Numer 

próbki 
Nazwa próbki 

Nazwa i adres 

producenta /  

kraj pochodzenia 

Data produkcji 

/ dostawy 

próbki* 

Opakowanie 

oryginalne 

producenta / inne, 

jakie* 

Inne istotne 

informacje,  

np. nr partii / serii / 

wielkość próbki 

       

       

       

       

Uwaga! Tabelę można wydłużać lub skracać w zależności od ilości próbek zlecanych do badań. 

     2. Sposób dostarczenia próbki/ek:  

          przez Zleceniodawcę         przez firmę kurierską         przez pocztę 

 temperatura - …………………., 

 opakowanie - …………………………………………………………………………………………………………… 

 inne uwagi mające lub mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonanie zlecenia: ………………………………….. 

 

………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

                                                 
1) Wypełnia w chwili wpływu zlecenia Zleceniobiorca 

* jeśli dotyczy 

 
…………………………………………………………. 

znak sprawy1) 

 
……………………………………..….. 

data wpływu do WSSE w Krakowie1) 
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III. Zakres badań:  

 

Lp Badane cechy Badane  obiekty 
Nr normy / procedury 

badawczej 

 

 

 

1 Badanie organoleptyczne  

 

Produkty spożywcze PB-LFZ-36 wyd. 3 z dn. 

16.04.2015 

 

2 Obecność Salmonella spp.                                        

„A”  

Kawa ,herbata, kakao,  herbatki owocowe i ziołowe, koncentraty spożywcze, mięso 

i przetwory mięsne, mleko i przetwory mleczne, owoce i  przetwory  owocowe, warzywa 
i  przetwory warzywne, ryby, owoce morza i ich przetwory, wyroby cukiernicze 

i ciastkarskie, zioła i przyprawy, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, suplementy diety, tłuszcze zwierzęce i roślinne, zboża i przetwory 
zbożowe, wyroby garmażeryjne i kulinarne, jaja i produkty jajeczne, ziarna roślin 

oleistych                            

PN-EN ISO 6579-

1:2017-04 

 

3 Liczba przypuszczalnych  
Bacillus cereus                

 „A”      

Wyroby cukiernicze i ciastkarskie, wyroby garmażeryjne i kulinarne, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, mleko i przetwory mleczne, zboża i przetwory 

zbożowe, ryby, owoce morza i ich przetwory, mięso i przetwory mięsne, owoce 

i przetwory owocowe, warzywa i przetwory warzywne,  kawa, kakao, herbata , zioła 
i przyprawy, grzyby suszone, koncentraty spożywcze, suplementy diety, napoje 

niegazowane                           

PN-EN  ISO 7932:2005  

4 Obecność Listeria monocytogenes     

„A”                       

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, mleko i przetwory 
mleczne, koncentraty spożywcze, mięso i przetwory mięsne, wyroby garmażeryjne  

i kulinarne, ryby owoce morza i ich przetwory 

PN-EN  ISO 11290-1: 
2017-07 

 

5 Obecność Listeria monocytogenes 
 

 

Produkty spożywcze PB-LMZ-09 wyd. 4 z dn. 
09.03.20182) 

 

6 Liczba Listeria monocytogenes  

„A”                                

Mięso i przetwory mięsne, zboża i przetwory zbożowe, ryby, owoce morza i ich 

przetwory, mleko i przetwory mleczne, wyroby cukiernicze i ciastkarskie, warzywa i 
przetwory warzywne, owoce i przetwory owocowe, wyroby garmażeryjne i kulinarne, 

suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kawa, 

herbata, grzyby suszone, zioła i przyprawy, koncentraty spożywcze, napoje niegazowane 

PN-EN ISO 11290-

2:2017-07 

 

7 Liczba Listeria monocytogenes 

 

Produkty spożywcze PB-LMZ-08 wyd. 4 z dn. 

09.03.20182) 

 

8 Liczba drożdży  Produkty spożywcze o aktywności  wody wyższej niż 0,95 PN-ISO 21527-1: 2009        

9 Liczba drożdży                                                                            

„A”          

Środki spożywcze o aktywności wody niższej lub równej 0,95: przetwory owocowe, 

zioła i przyprawy, owoce suszone, zboża i przetwory zbożowe, wyroby cukiernicze 

i ciastkarskie, mleko w proszku, kawa instant, kakao, herbata, suplementy  diety 
w proszku, koncentraty spożywcze, syropy, tłuszcze zwierzęce i roślinne, grzyby 

suszone, orzechy włoskie 

PN-ISO 21527-2: 2009       

10 Liczba pleśni                                                                    

„A” 

Środki spożywcze o aktywności. wody wyższej niż 0,95: napoje niegazowane, mięso 
i przetwory mięsne, mleko i przetwory mleczne, ryby, owoce morza i ich przetwory, 

warzywa i przetwory warzywne, owoce i przetwory owocowe, suplementy diety 

PN-ISO 21527-1: 2009        

11 Liczba pleśni                                                                                                          

„A” 

Środki spożywcze o aktywności wody niższej lub równej 0,95: przetwory owocowe, 
zioła i przyprawy, owoce suszone, zboża i przetwory zbożowe, wyroby cukiernicze 

i ciastkarskie, mleko w proszku, kawa instant, kakao, herbata, suplementy  diety 
w proszku, koncentraty spożywcze, syropy, tłuszcze zwierzęce i roślinne, grzyby 

suszone, orzechy włoskie 

PN-ISO 21527-2: 2009  

12 Liczba drobnoustrojów                                             

„A” 

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, mleko i przetwory 
mleczne, napoje niegazowane, zioła i przyprawy, zboża i przetwory zbożowe, mięso 

i przetwory mięsne, herbata, kakao, tłuszcze zwierzęce i roślinne, wyroby garmażeryjne 

i kulinarne, koncentraty spożywcze, wiórki kokosowe, wyroby cukiernicze i ciastkarskie, 
warzywa i przetwory warzywne 

PN-EN ISO 4833-1: 
2013 -12 +Ap1:2016-11 
  

 

13 Liczba bakterii z grupy coli                                     

„A” 

mleko i przetwory mleczne, napoje niegazowane, warzywa i przetwory warzywne, mięso 

i przetwory mięsne, wyroby garmażeryjne i kulinarne, zboża i przetwory zbożowe, 
wyroby cukiernicze i ciastkarskie, ryby, owoce morza i ich przetwory, zioła i przyprawy, 

koncentraty spożywcze, tłuszcze zwierzęce i roślinne, kakao, herbata, wiórki kokosowe 

PN-ISO 4832:2007  

 

14 Liczba β-glukuronidazo-dodatnich 
Escherichia coli                                                                              

„A” 

Mięso i przetwory mięsne, mleko i przetwory mleczne, tłuszcze roślinne i zwierzęce, 
warzywa i przetwory warzywne, suplementy diety, zboża i przetwory zbożowe, napoje 

niegazowane, koncentraty spożywcze, kawa, herbata, zioła i przyprawy, grzyby suszone, 

wyroby garmażeryjne i kulinarne, owoce i przetwory owocowe, ryby, owoce morza i ich 
przetwory, wyroby cukiernicze i ciastkarskie 

PN- ISO  16649-2:2004 

 

15 Liczba gronkowców koagulazo-

dodatnich    

 „A” 
 

Mleko i przetwory mleczne, mięso i  przetwory mięsne, wyroby garmażeryjne 

i kulinarne, zboża i przetwory zbożowe, ryby i przetwory  rybne, owoce i przetwory 
owocowe, warzywa i przetwory warzywne,  zioła i przyprawy, kawa, kakao, herbata, 

grzyby suszone,  wyroby cukiernicze i ciastkarskie 

PN-EN ISO 6888-

1:2001+A1:2004 
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16 Liczba Enterobacteriaceae   

„A”                                      

Mleko i przetwory mleczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, zboża i przetwory zbożowe, mięso i przetwory mięsne, owoce 

i przetwory owocowe,  ryby i przetwory rybne, warzywa i przetwory warzywne, kakao, 

kawa, napoje niegazowane, koncentraty spożywcze, suplementy diety, zioła i przyprawy, 
wyroby cukiernicze i ciastkarskie 

PN-EN ISO 21528-
2:2017-08 

 

17 Obecność enterotoksyn 

gronkowcowych 

 „A” 

Mięso i przetwory mięsne, sery dojrzewające, wyroby garmażeryjne i kulinarne PB-LMZ-04 wyd. 2 z dn. 

13.01.2014 na podstawie  
instrukcji producenta 

VIDAS Staph 

enterotoxin2) 

 

18 Obecność Escherichia coli O157   

„A”                            

Mięso i przetwory mięsne, świeże warzywa i owoce 
 

 

PB-LMZ-05 
wyd. 3  z  dn. 07.01.2015    

na podstawie  instrukcji 

producenta VIDAS 
E.coli O157 2) 

 

19 Obecność Candida albicans 

„A” 

Kosmetyki Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 

23.12.2002 r.   

( Dz. U. 2002 r. Nr 9, 
poz. 107)  z późn. 

zmianami 

 

20 Obecność Pseudomonas aeruginosa 

„A” 

Kosmetyki Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 

23.12.2002 r.   

( Dz. U. 2002 r. Nr 9, 

poz. 107)  
z późn. zmianami 

 

21 Obecność Staphylococcus aureus 

„A” 

Kosmetyki Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 

23.12.2002 r.   
( Dz. U. 2002 r. Nr 9, 

poz. 107)  

z późn. zmianami 

 

22 Liczba drobnoustrojów 

„A” 

Kosmetyki Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 

23.12.2002 r.   

( Dz. U. 2002 r. Nr 9, 
poz. 107)  

z późn. zmianami 

 

 
 

2) badania wykonane metodą inną niż wskazuje Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z późniejszymi zmianami   

   
 

Symbolem „A” oznaczono metody akredytowane                          Wybraną pozycję zaznaczyć - X 
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IV. Sprawozdanie z badań :  

Czy Sprawozdanie z badań ma zawierać dodatkowo*):  

  - niepewność rozszerzoną do wyników badań    tak      nie     

  - omówienie wyników badań (nie objęte certyfikatem akredytacji)     tak      nie  

Dodatkowe uwagi do zlecenia / uzgodnienia z Klientem1) 

…………………………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………………... 
1) Wypełnia w chwili wpływu zlecenia Zleceniobiorca 

 

Zleceniodawca oświadcza, że: 

1. Zapoznał się z metodami badań stosowanymi przez Zleceniobiorcę oraz z ceną badania. 

2. Został poinformowany przez Zleceniobiorcę, iż w przypadku, gdy badane parametry przekroczą dopuszczalne 

poziomy określone w przepisach obowiązującego prawa lub w ocenie zleceniobiorcy mogą stanowić 

zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub budzą inne wątpliwości - sprawozdanie z badań zostanie przekazane 

do właściwych (miejscowo i rzeczowo) organów urzędowej kontroli żywności i nie wnosi w tym zakresie 

żadnych zastrzeżeń. 

3. Został poinformowany, że otrzymane w wyniku badań sprawozdanie odnosi się tylko i wyłącznie do badanej 

próbki i nie definiuje całej partii towaru.  

4. Zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik do 

przedmiotowego zlecenia 

5. Podane w/w dane są zgodne z prawdą 

 

V. Termin wykonania badań: uzgodniony przez Strony …………………………. 

 

VI. Płatność:  przelew,  numer rachunku bankowego: NBP O/O Kraków 85 1010 1270 0037 0822 3100 0000  
 

VII. Forma przekazania wyników:     odbiór osobisty           pocztą 
 

Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury bez 

dodatkowego wezwania. Za zapłatę uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy 

Zleceniobiorcy.  

 

 

 

 

 

 
 

……………………………………………… …………………………………………… 
Przegląd zlecenia (podpis i data KOL) (podpis i data / pieczęć Zleceniodawcy 

 lub osoby działającej w jego imieniu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


