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SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAI NR SB/126186/10/2022

Zleceniodawca

Podstawa rea

Zlecenie z dnia: 2022-10-03, numer systemowy: 22025335

obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

potwie dz e n ie s peln i e n i a wym agah

lD: 17667

P16bka:

Woda uzdatniona

Metoda pobierania

PN-lSO 5667-5:20'17-1 0 (A)

PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Zapach: brak

Data zakodczenia badari

2022-10-17

Dane z

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania pr6bki

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem / pr6bkaj€dn€raz€'#a

Stan pr6bki w chwrla dostarczenia do laboratonum nie budzi zastzezeil

SGS Polska So. z o. o.
0l-248 Wsrszawa, ut Jana Kazihier.e 3

NtP:5860005609
Leboratorium SGS polska

43.200 Psrczt na, ut. Cieszyriska S2a
tet. 32 {,{gzSooi taxt 32 4172072

Obszar bada6:

Cel bada6:

Nr laboratoryiny Mieisce poboru / otykieta
zlEcEn

146789t10t2022

ul. WolnosciSta a Uzdatniania
WodociEg Psary

Nr laboratoryiny
pr6bki P16bkobiorca

146789110t2022 2022- 10-1 1, godz.09:44 Kamil Sniegocki - Pzedstawiciel
Laboratorium

Barwa brak llletflo56r brak

Data reiestracii w laboratorium Data rozpoczecia badai
2022-10-11

Membero, the SGS Group(SGS SAI

PCA

Pszeyna 2o22-1G'18

PGK Sp. z o.o.
w Wisznr l\4alei b

PGK Spolka z o.o. w Wszni Malej
Stzesz6w, ul. Lipowa 15

Soorzadzil:

mgr Katarzyna Gilowska

speqalista ds. projekt6w Srodowiskowych

Pscryna 43 20O, CEsynsra a2a

5442t, Mlctroborska JB

Data pobierania

2022- 1 O- 1 1, 9odz.17 :5O



WYnikj badad
Oznaczany parametr ldentlrfikacia metody

badawcrej
146749t10t2022 =:

6]
.
I

Chlorwolny ms/l PB-DPP.27 1A). (ZPS) i0,06 TE

pH PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS)

0,3c

7,3 r0.2 TE

PrzewodnoSa elektryczna

wlascMa (PEW w temp 25"C
J,S/cm PN-EN 27888:1999 (A).(ZPS) 681 r 103 TE

Steienie chloraminy mg/l PB DPP,51 (A).(ZPS) <0,04' 10,02 TE

PN-EN ISO 17294-2:2016-11

(A),(ZPS)
10,4 PSChrom (Cr) Ig/t <4,0r

Obw (Pb) PN-EN ISO 17294-2:2016-11

(A),(zPS)

<1,0" 10,1 PS

Kadm (Cd) lLg/l PN-EN ISO 17294-212016-11

(A),(ZPS)

<0,3c# r0,03 PS

mdr PN-EN ISO 17294-2:2016J1
(A).(ZPS)

0,014 ic,002Miedi (Cu)

Sod (Na) ms/l PN-EN ISO 17294-2:2016-1 1

(A),(ZPS)
34,9 15,3 PS

Magnez (Mg) mg/l PN-EN tSO 17294-2 2016-11

(A),(zPs)
t1,7 PS

Glin (Aluminrurn) Pg/l PN,EN ISO 17294,2 2016,11

(A),(zPS)
11,5 PS

Mangan iMn) Ig/l PN-EN tSO 17294-2 2016-11

(A),(ZPS)
13,0

16 5

< 10, or

30,0

Zelazo lFe) ag/l PN-EN ISO 17294-2:201&11

(A),(ZPS)
350 PS

Nikiel(Ni) r,g/l PN-EN ISO 17294-2:2016-1 1

(A)(zPS)
<5,0r 10,5

B9/l PN,EN tSO 17294-2 2016-11
(A),(ZPS)

!0,2

Selen (Se) r9/1 PN,EN tSO 17294,2 2016-11

(A),(ZPS)
i0,2 PS

Antymon (Sb) I'g/l PN-EN ISO 17294-2 2016-11

(A),(zPs)
10,1

Bo. (B) mg/l PN-EN rSO 17294-2 2016-11

(A),(ZPS)

1,1

<2,04

<r,o'

0 055 i0,006

Og6lny wQgiel organrczny (On/O) mg/ PN-EN 1484 1999 (A),(ZPS) r0,4 PS

Siarczany (SO.2-) mg/l ISO 15923'1r2013 (Ai.(ZPS) 17,8 PS

Chlork (Cl ) ISO 15923-1:2013 (A).(ZPS)mg/l 15,3

Fluorkl (F ) mq/l ISO 15923-1:2013 (A) (ZPS) r0,06
Metn056 PN-EN tSO 7027-1 2016-09

(A).{ZPS)
10,',l0

Barwa mgPUl PN,EN tSO 7887 2012.

Ap1r2015-06 (A) (ZPS)

Liczba progowa zapachu lTON) PN EN 1622:2006 (A).(ZPS)

Liczba progowa smaku lTFN) PN'EN 1622:2006 (A) (ZPS)

Utlenialnolc z KMnO. (lndeks

nadmanganianowy)

mg/l PN,EN rSO 8467 2001 (A) (ZPS) !0,17 PS

Erom any rLg/i PN,EN rSO 1s061 2003 (A)(ZPS)

Amonowy Jon (Jon amonu) rso 15923-1 2013 (A)(ZPS) r0.07
Azolany (NO3 ) rso 1s923-1 2013 (A){ZPS) r1.5 tlw

mg/

m9/

m9/ ISO 15923 1r2013 (A),(ZPS) 10,01 PS
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D,opuszczalne

wadodcl tNos)
wskarnik6v,

l25OO 6) ' ro) :lc

3 0.3 2) i3)21

6.5 - 9.5 6) 
'

<0,S2)z1c

<50

<104)z 18

<5

< 200

7-1256tz1a

< 200

<50

3 200

< 2O4) z 1e

310

< 10

<10

< 250

< 250

s 1,5

do1

<5rr)z

< 10 
3) 213

<050

< 50 2) 213

<0502)zrs

zmian 3) .1c

1,8

51 ,4

262
0,21

0.32

<5'

Zalecany zakes

<1

<2

0.66

<5,0#

426
10.0

SGS Polska Sp. z o. o.
01.2J9 WaB2awa, ut. Ja;a Xa:imierra 3

Ntp:5860005603
Laboralo.ium SGS polska

4.:r-200 Ps:.,zyna, ut. Cies2yriska 52a
let. 32 1492500: taxi 32 r'6TZOtz

Azotyny (NO, ) <0 o3*

t 9ll

PS

NTU

11,3

-< 2.O

<5



tilynikibadai
Oznaczany paramotr J€dnostka

ldentyflkacja metody
badawc:al

186789t10t2022

l{iepewnoS6

rozszeazona
i

o

t
E

a
9

Cylanki ug/l PN-EN ISO 14403-2:2012

(A),(zPS)

<15" r4 PS

RtQc (Hs) !,9/l PN-EN ISO 17852:2009 (A).(ZPS) <0,050' 10,013 PS

mg

CaC03/l

ISO/TS 159232:2017-10

(A),(ZPS)
t70

Benzo(a)piren r9ll PB,DAO-I3 (A),(ZPS) <0,003# r0,001 PS

Suma wielopienicienio/vycf r

wqglowodorcrv aromatycznych
r9ll P8-DAO-13 (A),(ZPS) <0,024{ r0 008 PS

!g/l PB-DAO-14 (A) (ZPS) <0,075' ,0,027 PS

Epchlorohydryna !9/l PN-EN 14207 2005 (A),(ZPS) <o,060, r0,021 PS

Benzen }lg/l PN]SO 1 1423-1 :2002 (A),{ZPS) <0,30# r0,09 PS

Chlorek winylu lgll PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,15+ 10,05

Suma trichloroetenu i

tet€ch loroeteflu
'g,II

PN-EN ISO 10301r2002 (A),(ZPS) <2.0d r0,6

1 .2-Dichloroetan !g/l PN,EN tSO 10301 2002 (A),(ZPS) <o,8od to,24 PS

Trichlorometan (Chloroform) mdl PN,EN rSO 10301 2002 (A) (ZPS) <o,oo1' 10,001

Bromodrchloromelan mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A).(ZPS) 0,002 r0 001

Trihalometany - ogoiem (suma TH[,]) lg/ PN-EN ISO 10301:2002 (A).(ZPS) 46 t1 ,4

4.4'-DDD (Pestycyd) llg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) <0,0204 10,006 PS

PN-EN ISO 6,468:2002 (A),(zPS) <o,o20n r0,0064,4 -DDE (Pestycyd)

<o,o2o* 10.006 PS4.4 -DDT (Pestycyd) rg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS)

2,4 -DDD (Pestycyd) !9/l Ptti-EN tso 6468 2002 {A) (ZPS) <0,020' i0,006 PS

2,4 -DDE (Pestycyd) !g/l PN-EN rSO 6468 2002 (A) (ZPS) <o,o2od t0,006
2,4 -DDT (Pestycyd) rg/l PN-EN rSO 6468.2002 {A) (ZPS) <o,o2o'd r0,008

alfa-HCH (Pestyqd) p9/l PN-EN ISO 6468:2002 (A).(zPS) <o,02os r0,006 PS

beta HCH (Pestycyd) 19/l PN-EN ISO 646812002 (A),(ZPS) <o,02of r0,006
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) tlg/l PN-EN ISO e68r2002 (A),(ZPS) <o,02o 10,006

lgll PN-EN rSO 6468.2002 (A),(ZPS) <o,02o' r0 006 PSdelta-HoH (Pestycyd)

l.9/l <o,08o' r0,024 PSHCH (suma izome.6w alfa, bela,

gamma idelta)

PN-EN ISO 6a68r2002 (A).{ZPS) <o,02o' r0 006 PSAldryna (Pestycyd)

PN-EN ISO 4468:2002 (A),(ZPS) <o,02o' r0 006 PSDieldryna (Peslycyd)

PN-EN ISO e68r2002 (A),(ZPS) <o,02o' r0 006 PSEndryna (Pestycyd) l,9/l

<o,020s t0 006 PSAldehyd endryny (Pestycyd) n9/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS)

<o.02od r0 006 PSlzodryna (Pestycyd) !9/l PN-EN rSO 6468 2002 (A).(ZPS)

<o,02o' r0,006Heplachlor (Pestycyd) !g/l PN-EN ISO 646812002 (A).izPS)

r0 006 PSEpoksyd heptachloru (Peslycyd) !g/l PN,EN ISO 6468 2002 (A),(ZPS) <o,02o4

<o.o2o' 10,006Metoksychlor (Pestycyd) !g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A).(zPS)

<o,o2o# 10,006 PScis-Chlordan (Peslycyd) rg/l

10 006lrans-Chlordan lPesiycyd) !g/l <o,o2o#

r0 006Pentachlorobenzen (Pestycyd) l,g/l .o.o2oB

r0,006l.g/l PN-EN ISO 646812002 (A).(ZPS) <o,o2o*
PS!9/l PN-EN rSO 6468 2oo2 (A) <oJ2t r0,04DDT/DDE/DDD - suma izomerow(x')
PSsuma pestycyd6w (')

r,9/l PN EN ISO &6812002 (A).(zPS) <o,44t 10,14

21 14-31Lrczba mikroorganrzmow (22'C) lUlml PN-EN ISO 6222:2004 (A).(ZPS)

Pszczyna 2022-10-18

Oopuszczalne

warto3ci (NDs)

<50

s10
60 - 500

< 0.10 e)z 1e

<o.1o1).r

< 0,10 1).r

< o.5o 1)'18

< 10

s 3.0

<0030

<0015

< 100

< 0.10

<0,106),7)z18

<O,jO6)'7)z18

<0.106),7)rls
<0,106),7)z18

< o.1o 6)

< 0.10

<010

<010

<0030

<00306)

< o,1o 6)

<o,ro6),7)213

< O,iO 6) ' 7) z18

5 0,030 6)

<0030

< o.1o 6)'

5 o.1o 6

< 0.10

<0506)'3)z]s

SGS Potska Sp. z o. o.
01-248 Warszawa, ut. Ja;a Xazimiarz. 3

NtP:5960005609
Leborato um SGS polska

/8.200 Ps:czyna, ut. Cieszy,iska S2a
tet.32 u92500i ta\: 32 4172072

Twardo66 ogolna

PS

PS

lg/l

PN-EN ISO 6468:2002 (A).(zPS)

',911

ug/l

PN-EN ISO 6a68:2002 (A).(zPS)

PN EN rSO 6,468 2oo2 (A).(ZPS)

PN-EN ISO 6a68r2002 (A).(ZPS)

Heksachlorobenzen (Pestycyd)
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< 0.010

s 1,0

< 0.10

< 0.'10

< 0.10

s 0.10
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0

0

0

0

00ml- jednostek lr,r/orzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozpotzqdzeniem Ministra Zdlo$,ta z 07 12 2O17t. w *@wre iakoici wody przeznaczonej do ipoiycra pr2ez lrdzt (Dz U 22017t

wz 2294)

SGS Polska Sp. z o- o-
0l-2.18 Warszawa. ut. Jaria Kazimiirta :

Ntp: 58500056CS
Laboratorium SGS polsha

43-200 Pszczyne, ul. Cieszyriska 52a
tet. 32 4.t92500: ,ax: 32 472072

jtk/100m1 PN-EN ISO 7899-2:2004

(A),(ZPS)
0 PSLiczba enterokokow kalcwych

PN.EN ISO

9308-1 :2014-12+A1r2017-04
(A),(ZPS)

Liczba bakterii grupy colr ItUl00ml 0

Lrczba Escherichra colr jtk/100m1 PN.EN ISO

9308-1 :2O 1 4 - 1 2+ A'l :20 1 7 -04

(A) (zPs)

0 PS

Lizba Clostndium perfringens

lacznie ze sporami

jlU100ml PN EN tSO 14189 2016 10

{A) (ZPS)
0 PS

Yrynikibadad
Oznaczany parametr Jednostka

ldentyfikacja metody

badaweej
1a678911n12022

3t

=rI

6i
a
3

Dopuszczalne

wartosci (Nos)
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Pszeyna 2022-10-18

SGS Potska Sp. z o. o.
01.248 Warszawa. ut. Ja;a Xazimierza 3

Ntp: SA60005609
Labohtorium SGS polska

,43.200 P6lczyna, ul. Cieszy{ska 52a
rel. 32 4492500i taxi 32 U72o.t2

Parametr powinien bya uwzqlednrony pzy ocenie agresywnych wlascMoS,ci korozy,nych wody. W odniesienru do wody
niegazot\.an€J rozl€wanq do butelek lub f,ot6mnik6w warto3a minimalna moie zostad obni2ona do 4,5 iednostek pH Ola wody
rozlewanejdo bulelek lub polemnik6wz natury bogatejw ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem w?gla wartosc
minimalna moze bye nizsza.

W ponkcie czerpalnym u konsumenta, jezelr woda jest dezyneko ana d orem lub jego zwiqzkami; Dopuszczalne ste:€nie wolnego

chloru wzbiomiku magazynujqcym wode w Srodkach lransporlu lqdow€go, powietrznego lub wodn€go wynosi 0,3{,5 mgfl.

\rfartosc stosuje siQ do pobki wody pze2naczonej do spozycia pzez ludzi otrzymanej odpowiedniq metodq
pobErania probek z kranu o€-z pobranej w taki spos6b, by byla reprozentatywna dla Sredniej tygodniowej

spozywanej peez konsument6w. z uwzglednieniem okresowych kr6tkotrwalych wzrost6w ste2en;

I/tfartoic dopuszczalna. jeZeli nie po$/oduje zmiany baMy wody spo^,odowanej agreswmo6cjq korozyjnq \Nody dla rur maedzianych

Nie wiecej niz 30 mgl magnezu le2eli slQ2enie siarczan6w jest rowne lub wieksze od 250 mg/. Przy ni2szej zawartosci siarczan6w
dopuszczalne stgienie magnezu wynosi 125 mg/l; warto66 zalecana ze wzgled6w zdrouotnych - oznacza, 2e jest po2qdana dla
zdroryvia ludzkiego, ale nie naklada obowiqzku uzupelniania minimalnej zawanoaci podanej w ninierszym zalqczniku paez
przedsrebiorstwo wodociegowo-kanalizacrne.

Nie musi bye oznaczany dla produkqi wody mniejszyci nii lOOOO m 3 d2iennie.

W przypadku uzdatniania s/ody powerzchniorrel nalezy da2ya do osragniQcia wertoici perametrycznej

nieprzekraczajqcej 1,0 NTU (neielometrycznych jednostek metnoatci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsument6w i

b€z nieprawidlorrych zmi6n

Pozqdana wartosc tego pal.ametru w wodzie w kranie konsumenta - dol5 mg PUI; Akceptowalna przez konsument6w i bez
nioprawidlowych 2mian.

Akceptowalna przez konsument6w i b€z nieprawdlowych zmian

Nie musibyd oznac2any, je6li badanejest O\ /o
W miarp moz liwosci bez uiemnego wplywu na de2ynfekcje powinno daZy6 sie do osiEgniQcia ni2szeiwartoaci

\fubrtos6 oznacza sume ste2en wyszczeg6lnionych zwiqzkow benzo(b)fluoranten. benzo(k)ilouranten, benzo(ghi)p€rylen,
indeno(1,2 3rd)piren
Termin "pestycydy" obeimuje oEaniczne: insek9cydy herbicydy, fungicydy, nemalocydy, akarycydy, algicydy, rodenlycydy,

slimicydy, a iakie produkty pochodne (m rn regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a tak2e produkty ici rozkladu i reakqi.
NaleZy oznaczac jedynie te pestycydy, kt6rych wystQpowania w wodzr€ mo2na oczekiwaC w danej strefre zaopatzenra w wodQ.

Suma pestycyd6w oznacza sume poszczeg6lnych pestycyd6w wykMych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

Zaleca sie, aby ogolna Iczba mikroorganizm6w nE pnekaczata

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociqgowel,

- 200 jtk/1 mlw kranie konsumenta

W miare moalM/osci bez ujemnego wplywu na dezynfekqe powinno dqzyc sie do osiegniecia nizszeJ warto6ci Trihalometany - ogolem
(suma THM) - wartoia oznacza sume steZen zwiqzk6w tricilorometan (chloroformi, bromodichloaometan, drbro.nochlo.ometan,

tribromometan (bromoform).

Wb(osa odnosj sie do ste2enra pozostaloso monomeru w !rcdzie. oblczonego zgodnie ze specyfkacjami maksymalnego uwalnEnia z

odpowiedniego polimeru w konlakcie z wodq.

Parametr powinlen by6 uuizgledniony pr2y ocenie agresywnych uraaowoaci koozylnych wody; Oznac2ana w temperaturze 25 oC

Wpunkcie cze.palnym u konsumenta, jezel woda iesl dezynfekowana chlorem lub jego zwiezkamr

Dopuszcza siQ pojedyncze bakterie < 10 jtk ( N PL) W pzypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk

(NPL)/100 ml nalezy wykonac badanie paramefu E colr r enlerokokr w zwi+ku z S 21 ust 4

ro2porzqdzenia

Parametr powinien byd uwzglQdniony pzy ocenie agresywnych wlalciwo$i korozyjnych wody

Wbrunek: lazotanyy50+[azotynyy3=<1 gdzie warto6ci w nawasach kwadratowych oznaczajq: stezenie a2otan6w (NO 3) r azotyn6w

(NOr) w mgl Stezeni€ azotynow w wodz€ uzdatnionej wprowadzonej do sieq wodociEgowej lub innych urzqdzen dystrybucji nie

mo2e przekraczac wartosci 0. 1 0 mg/
\ /arto56 stosule sie do probki wody pzeznaczonet do spo:yoa pzez ludzr otr2ymanel odpowiednrq metodq
pobierania prObek z kranu oraz pobranejw taki sposob, by byla reprezentatywna dla Sredniej tygodnoweJ

spozfianel przez konsument6w, z uwzglQdnienaem okresowych kotkotrwalych wzrosl6w stezen

W punkoe czerpalnym u konsumenta Jezel woda lest dezynfekowana cilorem lublego zwiazkamr

Nalezy badaa w wodzie pochodzacej z ulQa powieachniowych i mreszanych a w pzypadku przekroczenia

dopuszczalnych wartosci naleZy zbada6. czy nie m a zagtozena dla zd@wia ludzkiego wynikajqcego z

obecnosci rnnych mikroorganizmow choroboh/v6rczych, np Cryptospondium

Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy. fungicydy, nematocydy. akarycydy algicydy rodentycydy,

slimicydy. a lakie produkty pocnodne (m rn regulalory ll.zrostu) oraz rch pochodne metabohty, a lakie podukty ich rozkladu i reakqi

Nale2y o2nacza6ledynie te pestycydy klorych wyslQpowania w v/odze mozna oczekiwac w daneJ strefe zaopatzenra wwodQ

Vl/a 11056 stosuje sie do kazdego poszczeg6lnego pestycydu W pr2ypadku aldryny dieldryny. heptach loru i epoksydu heptach loru NDS

wynosr 0 030 !g/l
W punkcie czerpainym u konsumenta jezeliwoda lesl dezynfekowana chlorem lubjego zwqzkamr
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W pr.eficzeniu na wQglan wapnia; wartos6 zalecana ze wzglQd6w zdro$otny(j^, - oznaea,2e esl lo wartosi poiEdana dla

zdrowia ludzkrego, ale nie naktada obow+ku uzupelniaoE, pzez przedsiebiorstwo \ ,odocregcvvo-kanalizacyjne.

Oata, wersia i/lub inlormacie dodatkovyo

Procedura Badawcza weta)a A1 z dnia 21 A1 .2021 t
Temp6ralura pomiaru pH 12,9'C

Temperatura pomiaru PEW: 12,9"C Korekta 2a pomocq uDedzenia do kompensagi wptywu temperatury

Procedura Bada\ rcza we6)a 01 z d^ia 21 01 2021 t
Metoda uproszczona, pazysta, wyb6r niewymuszony

Procedu ra Badawcza wetsja 01 z dfiia 23 02 2021

Procedura Bada\ icza we B)a 01 z dnia 23.02.2021i (') 
Suma I /WA iako suma stQzen zwiqzkor:

benzo(b)lluoranten, benzo(k)fl uoranten, benzo(ghDperylen. rnd€no(1,2,3-cd)piren

Procedura Badawcza w6s)a01 z d^ia 23.02.2021
(*) 

Srima trihalometan6ly (THM)jako suma stQzen zwiazko/v: trichloromelan, bromodicfilorometan

dibromochlormgtan. tribromomelan
('ii) 

Suma ste2en izomer6w 2,4' DOf , 4,4'-OOT,2 4 -OOE, 4 4 -DDE, 2.4 -ODD; 4,4 'DDD
(') 

Suma pestycyd6w jako suma stQ2en zwiqzk6w: 4,4 -DDD 4,4 -DoE; 4.4 -DDT; 2,4:DDD| 2.4 -DDEI

2,4'-DDT alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH delta-HcH, pentachlorob€nzen, h€ksachlorobenzen,

aldryna dieldryM, endryna, aldehyd endryny. rzodryna heplachlor, epoksyd heptachloru metoksychlor,

Obia6nienla:

A - metodyka akredytowana; iesli nie wskazano inaczej badani€ wykonyrvane przez Laboratonum badawcze akredylowane ptz* PCA, nr AB 313,

ZPS - Badania wykonano metodami zahrierdzonymr przez u*agiw€go PPIS (Tydry, decyaa nr 17iNSlHK.132-79d12021 zdnia 03.11 2021r.)

Miejscs wykonania bada6j TE - teren; PS - Pszczyna

Dane dostarczone peez Klienta zaznaczono czoonkq pochytq.

# - ezultaty badania p@zedzone 2nakiem (<) oznaczejq uzyskenje wyniku poza dolnym zak€sem pomiar6dyin metody, gdzie podana w6rtoSd to

dolna granica oznaczalnoiai (y) wraz z odpowiadajacq tej wartosci niepqrfiosciq (ytu) (w pzypadku ilosciowych analiz fzykochemicznyct).
Niepewnos6 rozszerzona pomiaru opi€ra sie na niepewnosci standadowej pomnozonej peez wspolczynnik k=:1, zapewniajqc poziom ulno6ci

okolo 95% Dla analiz mikobiologicznydr oszacorano zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 - polqczonq niep€wnosa standerdowq uznano za

r6wnq odchyleniu strandardowemu odtwaaalnoso wetvnqtrzlaboEtoryjnej NiepewnoSc podano dla analizy. Niep€wno56 pouerania pobki wynosi

25%.

Autoryzo/al:
MW- mgr Magdalena Welgo6 - Kieownik Dzialu Analiz Nioorganiczfly(*r

SGS i,otska S o. z o. o.
0t-2{g Warszawa. ut .. na hrzimier:a 3

NIP:5e6000560,1
Laboratorium SC S Fotsta

43-200 ps:cryna. ut. Cieszyiska 52a
tet. 32 4,t325C0 fa: 32 4t72O7Z

--- Koniec dokumentu ---

Norma./procedura badawcza

PA-DPP 21

PN-EN tSO 10523 2012

PN-EN 27888:1999

PB-DPP,51

PN-FN 1622 2005

PB DAO 13

P&DAO-13

Pa-oAo-14

PN-EN ISO 10301 2002

PN,EN tSO 6468 2002

Ninejszy dokument zoslll wystsio.y zgodnE z osdnymr ! ibru.kami swi.deenia uslug (owsu 3tanolvrq elemenr oferty. dostepne sq na srron€:
httlsrlww sgs.pl/plpnelms-and-condilions) w oparru o kt6re zrealizowano ustge. Naleiy zwrdcd szczegolnq uwagq na zagacnien a dotyczqce odpowiedz atnoaci.

odsztodotvan ijurysdytcji zawaite w OWSU

Ugugg zEalizowano w czasie i zatesie pzedsteionyfi w ninlelszym dokumencie. zgodnre z uslaleniami po.zynionym 2e Zlece liodawca wedbg Jego wska6wek. tesli

wynikajqc-ych z ze6.lych porczumien.

\ iszelLe nieauloryzowane zmiany ninietszego dolumentu podraaianie i falszo/ranie jego rresci. lo,my i wyglad! lest niezgodne rrodlega soganiL w swElle prawa

Ookument more byc wykozystywany ikopowanyw caroad, kopiowanie czeiciowe jest dopuszqalne polzyskaniu pisemnei zgo.:y
Ws2yslkie wyniki badai I pomiarow zeslawione w ninieiszym dokumencie odnoszq siq tylko do badanych pnjbek w ptz ypadku. goy w dokumencie zaznaczono 2e pntbki

zoslaly pob..ne p?ez ptz edslawG€la Zecenodawc-y SGS Polsla Sp z o o nie poflo$ odpowiedzralnoSci .a pochodzenre sposb pobranra I ..p,ezentatywnoaa pra,brri

Pszdyna 2022-1O-18

PN EN tSO 6468 2002


