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Karta stwierdzania zgodności wyniku z wymaganiami 

 

Informuje się, iż dostarczenie do Laboratorium przez Klienta próbek, nie spełniających wymagań określonych w przepisach prawnych, 

rozporządzeniach lub innych wytycznych uniemożliwia wykonanie badania w obszarze regulowanym prawnie, ponieważ próbki nie spełniają 

wymagań prawnych i uzyskany wynik nie będzie mógł być wykorzystany do zamierzonego zastosowania, czyli oceny zgodności w tym obszarze 

oraz nie będzie możliwe stwierdzenie zgodności wyniku przez Laboratorium. 

W otrzymanym sprawozdaniu wyniki badań i stwierdzenie zgodności/ niezgodności z wymaganiem odnosić się będą wyłącznie do badanej próbki, 

a nie do próbki/obiektu, z którego próbka ta była pobrana. 

Decyzja zgodności/ niezgodności badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium może być odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez 

organizację nadzorującą lub inną jednostkę dokonującą oceny zgodności. 

Podpis Klienta oznacza akceptację ryzyka (błędnego odrzucenia / błędnej akceptacji) związanego z wybieraną zasadą stwierdzania zgodności.   

 

Należy wybrać i zaznaczyć jedną z podanych poniżej zasad. 

Obszar dokonujący stwierdzania zgodności 

Pracownia Chemii Środków Spożywczych i Pasz  

Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz 

Nr zlecenia (nadaje laboratorium) 

 

Kierunek badania  

Ustalenie kryteriów / specyfikacji tj. (wartości dopuszczalnych) wg. których ma być stwierdzona zgodność  
Podać nazwę lub nr rozporządzenia lub innego regulatora prawnego, które określa wartości dopuszczalne 
 

 

 

 

Zasada stwierdzania zgodności 
Odpowiednie 

zaznaczyć 

Zasada opisana w przepisie lub dokumencie normatywnym (podaj nazwę lub nr dokumentu) 

 

 

 

Zasada stosowana przez Laboratorium (zgodna z wytycznymi ILAC G8:09/2019)  
(wybierana, gdy zasada i poziom ryzyka z nią zawiązany, nie zostały określone w przepisach prawnych) 

Zasada prostej akceptacji – binarne stwierdzenie zgodności; w = 0 

Stwierdzenie zgodności jest wydane jako:  

• Zgodny – gdy uzyskany wynik znajduje się poniżej granicy tolerancji lub w przedziale tolerancji lub jest równy granicy 

tolerancji – laboratorium stwierdza jego zgodność z ustalonymi specyfikacjami/wymaganiami 

• Niezgodny – gdy uzyskany wynik znajduje się powyżej granicy tolerancji lub poza przedziałem tolerancji – laboratorium 

stwierdza jego niezgodność z ustalonymi specyfikacjami/wymaganiami. 

Ryzyko: 

• Błędna akceptacja - fałszywe stwierdzenie zgodności - w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji lub równych 

z granicą tolerancji ryzyko błędnej akceptacji wynosi 50% 

• Błędne odrzucenie - fałszywe stwierdzenie niezgodności – w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji ryzyko 

błędnego odrzucenia wynosi 50% 

 

Zasada pasma ochronnego – binarne stwierdzenie zgodności; w = U 

Stwierdzenie zgodności jest wydane jako:  

• Zgodny – gdy uzyskany wynik pomiaru znajduje się poniżej granicy akceptacji lub jeżeli wynik jest równy granicy 

akceptacji – laboratorium stwierdza jego zgodność z ustalonymi specyfikacjami/wymaganiami. 

• Niezgodny – gdy wynik pomiaru przekracza granicę akceptacji – laboratorium stwierdza jego niezgodność  

z ustalonymi specyfikacjami/wymaganiami 

Ryzyko: 

• Błędna akceptacja - fałszywe stwierdzenie zgodności - w przypadku wyników poniżej granicy akceptacji lub równych 

granicy akceptacji; ryzyko błędnej akceptacji wynosi < 2,5% 

• Błędne odrzucenie - fałszywe stwierdzenie niezgodności – w przypadku wyników powyżej granicy akceptacji; ryzyko 

błędnego odrzucenia wynosi < 2,5% 
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Zasada stwierdzania zgodności przez Laboratorium (zgodna z wytycznymi ILAC G8:09/2019)  

(wybierana, gdy zasada i poziom ryzyka z nią zawiązany, nie zostały określone w przepisach prawnych) 

Binarne stwierdzenie zgodności z zastosowaniem pasma ochronnego innego niż w = U Odpowiednie 

zaznaczyć zasada  pasmo ochronne ryzyko specyficzne  

3 sigma 1,5U prawdopodobieństwo błędnej akceptacji ,0,16%  

niekrytyczna - U 
prawdopodobieństwo błędnego odrzucenia dla wartości zmierzonej większej niż 
AL = TL + U wynosi <2,5% 

 

określona  

przez Klienta * 
rU 

Klient może zdefiniować wielokrotność „r” by zastosować je jako pasmo ochronne:                     

                                         r = ……………  

 

Zasada pasma ochronnego – niebinarne stwierdzenie zgodności; w = U 

Stwierdzenie zgodności wydane jako:  

• Zgodny - wynik pomiaru znajduje się poniżej granicy akceptacji  

• Warunkowo zgodny – wynik pomiaru znajduje się w paśmie ochronnym i poniżej granicy tolerancji,  

• Warunkowo niezgodny – wynik pomiaru znajduje się powyżej granicy tolerancji, ale poniżej granicy tolerancji 

powiększonej o pasmo ochronne 

• Niezgodny – wynik pomiaru znajduje się powyżej granicy tolerancji, powiększonej o pasmo ochronne 

Ryzyko: 

• Zgodny - ryzyko błędnego przyjęcia jest < 2,5%  

• Warunkowo zgodny – ryzyko błędnego przyjęcia wynosi do 50% 

• Warunkowo niezgodny – ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50% 

• Niezgodny – ryzyko błędnego odrzucenia wynosi < 2,5% 

 

Niebinarne stwierdzenie zgodności z zastosowaniem pasma ochronnego innego niż w = U Odpowiednie 

zaznaczyć zasada  pasmo ochronne ryzyko specyficzne  

3 sigma 1,5U prawdopodobieństwo błędnej akceptacji ,0,16%  

niekrytyczna - U 
prawdopodobieństwo błędnego odrzucenia dla wartości zmierzonej większej niż 
AL = TL + U wynosi <2,5% 

 

określona  

przez Klienta * 
rU 

Klient może zdefiniować wielokrotność „r” by zastosować je jako pasmo ochronne:                     

                                         r = ……………  

 

Określenie zasady przez Klienta  

(należy ją określić) * 

 

 

 

 

 

Uwagi 

 

 

Akceptacja 

 

 

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

      data/podpis zleceniodawcy           data/ podpis przedstawiciela Laboratorium  

* - Laboratorium nie określa ryzyka podjęcia decyzji. Informacja ta zostaje również umieszczona na sprawozdaniu z badania 

 
Objaśnienia  
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