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Intertek Poland jest niezależną jednostką badającą w sposób bezstronny produkty i procesy
naszych klientów, kierującą się w codziennej pracy wewnętrznymi kodeksami etyki,
uczciwej konkurencji, odpowiedzialności za rzetelność przedstawianych raportów,
zachowania poufności przekazywanych nam danych oraz polityką anty-korupcyjną.
Akredytowane Laboratorium Badawcze Intertek Poland Sp. z o.o. działa zgodnie z
wymaganiami międzynarodowego systemu jakości wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 a

potwierdzeniem naszych kompetencji jest certyfikat akredytacji Nr AB 381 nadany przez Polskie
Centrum Akredytacji. Zgodnie z decyzją Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 12.03.2010
Laboratorium uzyskało uprawnienia do udziału w urzędowej kontroli artykułów żywnościowych
pochodzenia zwierzęcego.
Zostało również zatwierdzone przez Państwową Powiatową Inspekcje Sanitarną w Gostyninie do
wykonywania badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi - decyzja PPIS. Jesteśmy członkami rzeczywistymi Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych
POLLAB. W celu zapewnienia Państwu kompleksowej obsługi oferujemy zakres badań wg „Wykazu
metod wykonywanych w Laboratorium Badawczym Intertek Poland Sp. z o.o.” i inne badania
realizowane u kompetentnych podwykonawców. Laboratorium posiada pełną niezależność w
zakresie prowadzonych badań. Jest bezstronne w sposobie przedstawiania wyników.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom swoich klientów oferujemy szeroki wachlarz usług
laboratoryjnych. Prowadzimy również monitoring parametrów higienicznych linii i pomieszczeń
produkcyjnych, kontrolę czystości mikrobiologicznej powietrza, monitoring higieny uboju itp.
pozwalające w pełni zweryfikować sytuację bezpieczeństwa higienicznego w Państwa obiektach.
Wydajemy orzeczenia zgodności z wymaganiami obowiązujących aktów prawnych lub innych
dokumentów odniesienia. Oprócz usług laboratoryjnych proponujemy Państwu usługi z zakresu
doradztwa w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności w odniesieniu do aktualnie obowiązujących
przepisów prawnych. Ustalamy terminy przydatności do spożycia badanych produktów (próby
przechowalnicze). Zapewniamy możliwość pobierania prób przez wyszkolonych próbobiorców oraz
bezpieczny transport prób do laboratorium zgodnie w ogólnie przyjętymi procedurami (formularz
zlecenia).
Pracujemy w nowoczesnym, doskonale wyposażonym laboratorium akredytowanym, czynnym
codziennie od 7.00 do 22.00. Gwarantujemy wysoką jakość naszych usług, terminowość oraz
poufność wykonywanych badań.
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Informacje dnia: New Delhi – bakterie zaraźliwie odporne na antybiotyki Niebieskie światło obniża
ciśnienie Specjaliści apelują o wycofanie insektycydów Testy konserwacji kosmetyków Dwutlenek
węgla zagraża plażom Ilość spalanych kalorii zależy od pory dnia New Delhi – bakterie zaraźliwie
odporne na antybiotyki Niebieskie światło obniża ciśnienie Specjaliści apelują o wycofanie
insektycydów Testy konserwacji kosmetyków Dwutlenek węgla zagraża plażom Ilość spalanych
kalorii zależy od pory dnia New Delhi – bakterie zaraźliwie odporne na antybiotyki Niebieskie światło
obniża ciśnienie Specjaliści apelują o wycofanie insektycydów Testy konserwacji kosmetyków
Dwutlenek węgla zagraża plażom Ilość spalanych kalorii zależy od pory dnia
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