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WODA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 
 Pracownia Chemiczna 

i Mikrobiologiczna 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294) 
WODA BUTELKOWANA 

 Pracownia Chemiczna i 

Mikrobiologiczna 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód 

źródlanych i wód stołowych (Dz. U. nr 85 poz. 466) 

WODA NA PŁYWALNI 
 Pracownia Chemiczna 

i Mikrobiologiczna 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 

woda na pływalniach (Dz. U. 2015 poz. 2016) 
WODA POWIERZCHNIOWA 

 
Pracownia Chemiczna  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) 

 Pracownia Chemiczna 

i Mikrobiologiczna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021r. w sprawie form i sposobu prowadzenia 

monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych  

(Dz. U. 2021 poz. 1576) 

 
Pracownia Chemiczna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, 

potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2021 poz. 1475) 

 Pracownia 

Mikrobiologiczna 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku 

i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2019 poz. 255) 

WODA PODZIEMNA 

 Pracownia Chemiczna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie 

kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części i wód podziemnych (Dz. U. poz. 2148) 

ŚCIEK POPŁUCZNY 

 
Pracownia Chemiczna 

i Mikrobiologiczna 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) 
ŚCIEK SUROWY / OCZYSZCZONY 

 
Pracownia Chemiczna 

i Mikrobiologiczna 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) 

 
Pracownia Chemiczna  

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757) 

 
Pracownia Chemiczna 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie 

dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych 

(Dz. U. 2019 poz. 1300) 

ŚCIEK TECHNOLOGICZNY 

 
Pracownia Chemiczna 

i Mikrobiologiczna 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) 

 
Pracownia Chemiczna 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757) 

GLEBA I OSADY ŚCIEKOWE 

 Pracownia Chemiczna 

i Mikrobiologiczna 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych  

(Dz. U. 2015 poz. 257) 

ŻYWNOŚĆ 

 Pracownia 

Mikrobiologiczna 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. z późn. zmianami w sprawie kryteriów 

mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych 

 Pracownia 

Mikrobiologiczna 

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przekazywania 

konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności 

ŻYWNOŚĆ – WARTOŚĆ ODŻYWCZA 

 
Pracownia Chemiczna 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 

przekazywania konsumentom informacji na temat żywności 

 

ŻYWNOŚĆ – METALE, MYKOTOKSYNY 

 Pracownia Chemiczna 
Rozporządzenie Komisji WE Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy 

niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych wraz z rozporządzeniami zmieniającymi 

ŻYWNOŚĆ – HISTAMINA 

 
Pracownia Chemiczna 

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych 

dotyczących środków spożywczych wraz z rozporządzeniami zmieniającymi 
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ŻYWNOŚĆ – WWA 

 
Pracownia Chemiczna 

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 

1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych w środkach spożywczych 

 
Pracownia Chemiczna 

Rozporządzenie Komisji  (UE) NR 1327/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 

nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych (WWA) w mięsie wędzonym tradycyjnie i produktach mięsnych wędzonych tradycyjnie oraz 

w rybach i produktach rybołówstwa wędzonych tradycyjnie 

 
Pracownia Chemiczna 

Rozporządzenie Komisji UE Nr 2015/1933 z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 

nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych we włóknach kakao, chipsach bananowych, suplementach diety, suszonych ziołach i suszonych 

przyprawach 

ŻYWNOŚĆ – MIÓD 

 Pracownia Chemiczna 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. 2015 poz. 850) 

OLEJE ROŚLINNE – KWAS ERUKOWY 

 
Pracownia Chemiczna 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1870 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania 

rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kwasu erukowego 

i cyjanowodoru w niektórych środkach spożywczych 

ŻYWNOŚĆ, OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE– IZOMERY TRANS KWASÓW TŁUSZCZOWYCH 

 
Pracownia Chemiczna 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/649 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia 

(WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do izomerów trans kwasów tłuszczowych, 

innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego 

ŻYWNOŚĆ - AKRYLOAMID 

 Pracownia Chemiczna 
Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2158 z dnia 20 listopada 2017 r. ustanawiające środki łagodzące i poziomy 

odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności 

TUSZE DROBIOWE, TUSZE ZWIERZĄT RZEŹNYCH 

 Pracownia 

Mikrobiologiczna 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. z późn. zmianami w sprawie kryteriów 

mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych 

PASZE 

 Pracownia Chemiczna 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji 

niepożądanych w paszach (Dz. U. 2012 poz. 203) wraz z rozporządzeniami zmieniającymi 

 Pracownia Chemiczna 
Zalecenie Komisji (2006/576/WE) z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie obecności deoksyniwalenolu, zearalenonu, 

ochratoksyny A, T-2 i HT-2 oraz fumonizyn w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt 

 
Pracownia Chemiczna 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1275/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające załącznik I do dyrektywy 

2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości arsenu, kadmu, ołowiu, 

azotanów (III), lotnego olejku gorczycznego i szkodliwych zanieczyszczeń biologicznych 

MATERIAŁ BIOLOGICZNY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

 Pracownia 

Mikrobiologiczna 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego 

programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na lata 2022-2024 (Dz. U. 2022 

poz. 435) 

 Pracownia 

Mikrobiologiczna 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego 

programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na lata 2023-2025 (Dz. U. 

2023 poz. 371) 

 Pracownia 

Mikrobiologiczna 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego 

programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus" na lata 2023-

2025 (Dz. U. 2023 poz. 391) 

 Pracownia 

Mikrobiologiczna 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia 

„Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus 

Gallus)” na lata 2020-2022 (Dz. U. 2020 poz. 202) 

 Pracownia 

Mikrobiologiczna 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia 

"Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur hodowlanych gatunku Gallus 

Gallus" na lata 2020-2022 (Dz. U. 2020 poz. 200)  

 
 ……………………………………………………………………………… 

Zleceniodawca 

podpis 


