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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 54/08/2022 

 
Zleceniodawca: Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o., 

ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszów 
Podstawa wykonania zlecenia: Zlecenie RE/37/2022 z dnia 16-08-2022  
Badany obiekt: Woda przeznaczona do spożycia 
Miejsce pobrania: Hydrofornia Szczukowice, Szczukowice 2604PWOD0025 
Próbki pobrane przez: Przedstawiciel laboratorium 
Metodyka pobrania próbek: (A) PN-EN ISO 19458:2007; (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10  
Data pobrania próbki: 2022-08-16 
Nr próbki/opis próbki: 224/2022 
Data zakończenia badań: 2022-08-19 

 
Wyniki badań 

W załączniku Częściowy raport z badań nr 49312/LB/2022  

 
 
Badania zostały wykonane przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. 
Data autoryzacji sprawozdania: 2022-08-26 
Sprawozdanie autoryzował: Krzysztof Wołowiec 
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Eurofins OBiK_ Polska Sp. z o.o.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36÷9
fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAF NR 49312/LB/2022
zastħpuje RAPORT Z BADAF NR 47967/LB/2022

Zleceniodawca: Right Solution Krzysztof Woųowiec Bartųomiej Rokicki S.C.
Chaųupki, ul. Kolonia 53A
26-026 MORAWICA

Nr zlecenia: ZZ/0005092/2022

Badany obiekt: Woda przeznaczona do spoǏycia przez ludzi
Miejsce pobrania: Hydrofornia Szczukowice, ujħcie Szczukowice 2604PWOD0025
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiK_ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-EN ISO 19458:2007; (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10;

Data pobierania: 2022-08-16
Data dostarczenia: 2022-08-16
Stan próbki: bez zastrzeǏeŷ

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0062289/22

Data rozpoczħcia badaŷ: 2022-08-16
Data zakoŷczenia badaŷ: 2022-08-19

Raport autoryzowaų: Teamlider Sekcji Badaŷ Biologicznych: mgr Barbara Kostrzewska

Raport wygenerowaų i podpisaų kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsųugi Klienta: (Kierownik
Biura Obsųugi Klienta) Aleksandra Kulska
certyfikat kwalifikowany nr 21EBB9A5BE140463 (okres waǏnoƑci:09.08.2021-09.08.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnoƑciČ

Jednostka WartoƑđ dopuszczalna
okreƑlona w

obowiČzujČcych przepisów
prawnych *

Stwierdzenie
zgodnoƑci

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C 12.5 ±1.0 °C -

A(S)
Zapach / liczba progowa zapachu TON
PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON*¹ <1 [1-2] TON *

A(S)
Smak / liczba progowa smaku TFN
PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN*² <1 [1-2] TFN *

A(S)

PrzewodnoƑđ elektryczna wųaƑciwa w
25°C
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990)
µS/cm

313 ±16 µS/cm max. 2500 ZG

A(S)
pH w 20°C
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.5 ±0.2 6,5-9,5 ZG

A(S)
MħtnoƑđ
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800)
NTU

<0.2 ±0.1 NTU max. 1 ZG

A(S)
Barwa
PN-EN ISO 7887:2012,
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/l Pt*³

<5 ±5 mg/l Pt *

A(S)

Liczba bakterii grupy coli
PN-EN ISO
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)
jtk/100 ml

0 --- jtk/100 ml max. 0 ZG

A(S)

Liczba Escherichia coli
PN-EN ISO
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)
jtk/100 ml

0 --- jtk/100 ml max. 0 ZG

A(S)
Ogólna liczba mikroorganizmów w
22°C po 72h
PN-EN ISO 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml

0 --- jtk/ml

A(S)
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445)
mg/l

9.5 ±1.6 mg/l max. 50 ZG

A(SE
)

Mangan / Mn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
(5.0-100000) µg/l

<5.0 ±1.0 µg/l max. 50 ZG

*¹ - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespoųu oceniajČcego.
*² - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespoųu oceniajČcego.
*³ - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespoųu oceniajČcego.

Laboratorium Eurofins OBiK_ Polska Sp. z o.o. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badaŷ (z uwglħdnieniem pobierania
próbek) nr NS.HKi_.9027.3.37.31.2022 obowiČzujČce do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnoƑci (dla wyników w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatów poza zakresem metody) - wg wymagaŷ okreƑlonych w
RozporzČdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoƑci wody przeznaczonej do spoǏycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294):
ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wyników barwy, mħtnoƑci, smaku, zapachu oceny nieprawidųowoƑci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A ʹ badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) ʹ badania wykonywane w miejscach innych niǏ staųa siedziba Laboratorium
NA ʹ badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajČce wynik poniǏej lub powyǏej akredytowanego zakresu metody)
A(P) ʹ badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnħtrznego dostawcy usųug laboratoryjnych
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N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnħtrznego dostawcħ usųug laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodČ alternatywnČ dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równowaǏnoƑci wyników
(W) ʹ przywoųane dokumenty odniesienia zostaųy wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastČpieniem
(S) ʹ badanie objħte zatwierdzeniem PPSE
* ʹ zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczČce próbki (w tym mogČce bezpoƑrednio wpųywađ na waǏnoƑđ wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badaŷ)
zostaųy podane przez Klienta; wyniki badaŷ dotyczČ tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewnoƑđ wyniku (jeǏeli podano) nie uwzglħdnia pobierania. JeǏeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sČ identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeǏeli Klient nie uszczegſųowių matrycy podajČc jako obiekt badaŷ ͣwoda͟ ʹ pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaųy z próbki zakwaszonej i sČczonej przez sČczek miħkki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostħpne sČ w siedzibie Laboratorium; dane dotyczČce próbki mogČce mieđ wpųyw
na waǏnoƑđ wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badaŷ) zostaųy podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badaŷ dotyczČ pobranych i badanych próbek, a
niepewnoƑđ rozszerzona metody uwzglħdnia pobieranie.

NiepewnoƑđ (jeǏeli podano): dla badaŷ sensorycznych podano jako przedziaų Ƒredniej geometrycznej, dla badaŷ biologicznych podano jako przedziaų niepewnoƑci pomiaru (rozszerzona
niepewnoƑđ pomiaru zostaųa oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera siħ na standardowej niepewnoƑci pomnoǏonej przez wspſųczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnoƑci 95%.
ZųoǏonČ niepewnoƑđ standardowČ przyjħto jako równČ odchyleniu standardowemu odtwarzalnoƑci wewnČtrzlaboratoryjnej), dla pozostaųych badaŷ okreƑlono jako niepewnoƑđ
rozszerzonČmetody U (wspſųczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieŷstwo 95%).

Wyniki (za wyjČtkiem badaŷ biologicznych) znajdujČce siħ poniǏej i powyǏej zakresu metody przedstawione w sposób iloƑciowy (nie w formie ͣ< lub >͟ dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdujČ siħ poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie ͣ< lub > y͟ (gdzie y=wartoƑđ mezurandu odpowiadajČca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
ZlecajČcego) rozszerzona niepewnoƑđ stanowi niepewnoƑđ pomiaru tej wartoƑci.
W przypadku badaŷ biologicznych wyniki podane w formie <4 naleǏy intepretowađ jako: mikroorganizmy sČ obecne w liczbie mniejszej niǏ 4.

Daty wykonywania poszczególnych badaŷ sČ identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane sČ zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjnČ IEFO/IQ/03 ͣRozpatrywanie skarg͟ dostħpnČ na stronie www.obiks.pl.

Raport moǏe byđ powielany jedynie w caųoƑci.

KONIEC RAPORTU
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