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PC4. 
POLSKIE DENTAUM 

AKREDYTACJI 

BADANIA  

Gmina Stanislawow, Stanisławów, Rynek 32, 05-304 Stanisl 

Rynek 38, 05-304 Stanisławów 

Zlecenie z dnia 10.09.2019 

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi 

Siedlce, dnia: 03.10.2019 

SPRAWOZDANIE Z BADAN OL-LBW.6211.2491/z.2019 

Utiąd-GMiny $tanislawów, ul. 

Podstawa badań: 

Rodzaj próbek: 

Miejsce pobrania próbek: 	 Wod. publ. Sokóle, SUW Sokóle 
fkr.le 

Data pobrania próbek: 	 10.09.2019 
Próbki pobrał: 	 PSSE Mińsk Maz.- Sekcja Higieny Komunalnej (Klient wewnętrzny) 
Metoda pobierania próbek 	 PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN  ISO  5667-3:2005, PN-EN  ISO  19458:2007, PN-ISO 

5667-5:2017-10/Apl :2019-07, PN-EN  ISO  5667-3:2018-08 
drotokolu pobrania próbek: 	HK.4101.KW.46.2019 

Data przyjęcia próbek 	 10.09.2019 
Data rozpoczęcia i zakończenia badań  10.09.-03.10.2019 
ł ane infomiacje dotyczące próbek 	Stan próbki (ek) nie budzi zastrzeżeń  
Cel badania 	 Przedłożenie jednostkom nadzorującym (zgodność  z przepisami prawa) . 	. 	_ 
Wyniki badań  zawarte  iv  sprawozdaniu odnoszą  się  wyłącznie do otrzymanej próbki. Laboratorium podaje niepewność  dla wyników, które po uwzględnieniu 

niepewności zawierają  wartość  parametryczną  (dla określenia ich miarodajności) lecz niepewności nie uwzględnia się  przy stwierdzaniu zgodności.. 

Laboratorium przyjęlo zasadę  prostej akceptacji, w której niepewność  pomiaru nie może być  stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartości 

paramenycznych. Wynik zgodny (akceptacja) -jeżeli wynik pomiaru bez niepewności nie przekracza lub osiąga wartość  parametryczną, przy czym ryzyko błędnej 

akceptacji wynosi do 50%  iv  przypadku wyniku zbliżonego do wartości paramettycznej. Wynik niezgodny (odrzucenie) -jeżeli wynik pomiaru bez niepewności 
przekracza wartość  parametryczną, przy czym ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50%  iv  przypadku wyniku zbliżonego do wartości parametrycznej. 

Niepewność  wyniku badania nie uwzględnia niepewności związanej z pobieraniem próbki. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie może być  
powielane inaczej niż  w całości. 

Opis i identyfikacja próbki: 

Nr próbki 	Godz. pobr. Ozn. klienta 	Rodzaj próbki i punkt pobrania 

2491/z 	 1 	 Kran-woda podawana do sieci 

Akt prawny: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości ivody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) 

2. Wyniki badań  fizykochemicznych 

Lp. 	 Wskaźnik, metodyka 	 i 
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.Arsen 

PN-EN  ISO  15586:2005 	 ri  

Wartość  parametryczna: 10 pg/1 	 1 

t 
!Chrom 	 jpg/I 

' PN-EN  ISO  15586:2005 	 1 
. Wartość  parametryczna: 50 pg/1 	 1 

Legenda: '-' - Me badano 
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Numery próbek, wyniki 	
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poniżej 2,0 	 1 

poniżej 5 
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3 	Kadm ipg/I 
; 	

poniżej 0,5 1 
1 

PN-EN  ISO  15586:2005 

Wartość  parametryczna: 5,0 mg/1 
i 

4 	.Miedź  img/I i poniżej 0,1 
.PN-ISO 8288:2002 

Wartość  parametryczna: 2,0 mg/1 
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!Nikiel 
MA 1 poniżej 4 

:PN-EN  ISO  15586:2005 

:Wartość  parametryczna: 20 pg/I 
1 
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Nazwa i adres klienta: 



! 
jOłów 

1PN-EN ISO 15586:2005  

•Wartość  parametryczna:  10 pg/I 

14/1  poniżej 1 

7 ,Rtqt poniżej 0,20 1  
PN-EN 12846:2012+Apl :2016-07  

Wartość  parametryczna: 1,0 pg/1 
. 	_ 	_ 

8 Selen ipg/I poniżej 2 

PN-EN ISO 15586:2005 

Wartość  parametryczna: 10  WI  _ 
9 Sód mg/I poniżej 40 

'PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 

• Wartość  parametryczna: 200 mg/1 

badania poza zakresem akredyiacji PCA nr Al3 565: (II) -  norma archiwalna; poniżej "liczba" -  wynik poniżej granicy otnaczalności. 
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