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OŚWIADCZENIE 

 

Zleceniodawca wyraża zgodę na wykonanie zlecanych przez niego badań monitoringowych 

i/lub badań urzędowych w ZHW Białystok (ul. Zwycięstwa 26 a/1, 15-959 Białystok) zgodnie 

z metodyką zawartą w zakresie akredytacji nr AB 437, dostępnym na stronie internetowej pod 

adresem www.bialystok.wiw.gov.pl  (w zakładce ZHW - zakres akredytacji ZHW Białystok i 

zakres elastyczny) oraz wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii. 

 

Zasady zlecania i wykonania badań w ZHW Białystok w ramach programu badań 

monitoringowych i/lub badań urzędowych: 

 

- Zleceniodawca oświadcza, że próbka została pobrana i dostarczona do Zleceniobiorcy zgodnie 

z obowiązującymi normami /przepisami. Zleceniobiorca może odstąpić od przyjęcia próbek lub 

przeprowadzenia badań w sytuacji, gdy próbka nie jest reprezentatywna, została uszkodzona 

lub źle oznakowana albo nie odpowiada wymogom norm, procedur i instrukcji, według których 

mają zostać przeprowadzone badania. Laboratorium odpowiada za zgodne z przepisami 

postępowanie z próbką od momentu przyjęcia jej do badania. Termin wykonania badania 

wynika z zastosowanej metody badania i może ulec zmianie w zależności od rodzaju i zakresu 

niezbędnych analiz.   

- Pozostałości próbek po badaniu nie podlegają zwrotowi. 

- Niepewność pomiaru (k=2 przy 95 % prawdopodobieństwie) podawana wówczas, gdy ma to 

znaczenie dla ważności wyników badania lub kiedy niepewność ma znaczenie dla zgodności z 

wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi lub ich zastosowania, kiedy wymagane to jest 

wytycznymi Zleceniodawcy oraz na pisemny wniosek Zleceniodawcy. 

- W przypadku, gdy Zleceniodawca wymaga podania stwierdzania zgodności wyniku badania 

ze specyfikacją lub wymaganiem, ZHW zastosuje udokumentowaną zasadę prostej akceptacji 

według wytycznych ILAC-G8:09/2019, biorąc pod uwagę poziom ryzyka związany z 

zastosowaną zasadą (błędna akceptacja i błędne odrzucenie), chyba że wymagania będą 

stanowić inaczej (w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z Kierownikiem  

Pracowni). Potrzebę podania stwierdzenia zgodności oraz specyfikację /wymagania 

Zleceniodawca zobowiązuje się potwierdzić w formie pisemnej.   

- W przypadku uzyskania wyniku badania nie zawierającego się w akredytowanym zakresie 

pomiarowym, Laboratorium przedstawi w sprawozdaniu z badań informację o uzyskanym 

wyniku badania z powołaniem się na posiadaną akredytację w formie: 

„<”Uzyskany wynik jest poniżej dolnego zakresu pomiarowego akredytowanej metody 

badawczej lub 

„>” Uzyskany wynik jest powyżej górnego zakresu pomiarowego akredytowanej metody 

badawczej  

Dotyczy wyłącznie badań chemicznych.  

- Zleceniodawca ma prawo do wniesienia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyników. 

- ZHW Białystok zapewnia zachowanie bezstronności i poufności informacji dotyczących 

wyników i danych Zleceniodawcy 

- Wynik jest nieprzydatny do oceny w obszarze regulowanym prawnie, jeżeli badanie 

wykonywane jest metodą/techniką inną niż wskazuje przepis prawny. 
 

 

http://www.bialystok.wiw.gov.pl/
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- Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie działań podejmowanych 

w celu wykonania zleconych badań dostępne są na stronie WIW Białystok 

(http://www.bialystok.wiw.gov.pl/dok/klauzula.pdf ) 

 

 

 

 

 

 

Zapoznałam/em się i akceptuję proponowaną metodykę badań oraz powyższe zasady zlecania 

i wykonywania badań monitoringowych i/lub badań urzędowych. Przyjmuję do wiadomości, 

że wszelkie uwagi i zmiany do powyższych zasad zlecania i wykonywania badań wymagają 

uzgodnień w formie pisemnej. 

 

 
 
 

……………………………………………… 
(czytelny podpis zleceniodawcy/osoby upoważnionej) 
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