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Kod laboratorium: Lab.OP IO 
 

             Sprawozdanie z badań Nr 121/01/13 
 

Nazwa i adres Zleceniodawcy: Sebastian Wiśniewski MedFuture Sp. z o.o. pl. Powstańców Śl. 16-18 

53-314 Wrocław. 

Próbki pobrał, przechowywał Zleceniodawca, deklarując, że wykonał to zgodnie z PN-88/A-77626 „Miód 

pszczeli”.  

 Próby dostarczył Zleceniodawca dnia 16.11.13        Daty wykonania:  18.11.2013   

Zlecenie nr 121/13 z dnia 16.11.13 

Sprawozdanie opracowano dnia: 20.11.2013 

Rodzaj i opis próbki: syrop - APIVITAL 2014, około 600 g, płynny, przejrzysty, barwy jasnej, żółtej 

Wyniki badań 
 

Lp. Badana cecha 
Norma/ 

procedura badawcza 

 
Jednostka 

 

Wartości normatywne wg: 
Wyniki 

 badań 
 PN-88/A-77626 

„Miód pszczeli” 

 

RMRiRW 

1  Zawartość HMF 
PB-04: E 03 

 z dnia 14.01.2011 

Metoda HPLC  
mg/kg Nie więcej niż 30 Nie więcej niż 40 4,2 

 

RMRiRW – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 03.10.2003.  z późniejszymi zmianami 

 PN-88/A-77626„Miód pszczeli” - Polska Norma 

PB-4Procedura Badawcza Laboratorium; E 03 - nr edycji 

Uwagi: Badany parametr próbki syropu jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami wg Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 03.10.2003 z późniejszymi zmianami dla miodu  
 

Oświadczenie:  

1. Wyniki podane w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. 

2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż w całości. 

3. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia sprawozdania 

4. Informacje dotyczące oszacowania niepewności rozszerzonej (k=2, α=0,05) dla wyników badań podawane są 

zawsze dla wartości na granicy z wyznaczonymi dla badanej cechy wartościami normatywnymi, lub na życzenie 

klienta. Niepewność ta nie obejmuje pobierania próbek. 

5. Badania oznaczone „Akredytowane przez PCA” w tym sprawozdaniu są zamieszczone w zakresie akredytacji PCA 

nr AB 715. 
 

            Opracował:                                                        Sprawdził i autoryzował:                                                                     Zatwierdził:  

(Imię i nazwisko, funkcja)                                          ( Imię i nazwisko, funkcja)                                                         (Imię i nazwisko, funkcja) 

 

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

podpis osoby opracowującej                                       podpis osoby sprawdzającej                                                   podpis osoby zatwierdzającej                                                  

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------koniec sprawozdania z badań ----------------------------------------------------------------- 

Oznaczenie nadane przez klienta: APIVITAL 2014 
                      Kod próbki w lab. 121/01/13 


