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Zleceniodawca

Zaklad Gos podarki Kom u nalnej
ul. t-qcko 755

Nr laboratoryjny

082029t03t2018

^, ^9^ti9 Fofska Sp. z o. o.o1.248 Warsu.twa,_ul. Jaira Kazimieza 3
NlP. 5860005608 -- -

t-Eboralcrium Srodowlskowe

.,,fi ,l {,:;ii,ii, :,: i1: g ;"i; ys, 
"tcf, 32 4,tS2S00; fax: 32 UtZOn

Lokdlizacie

Pszcuyna

Poznan

Lciajsk

Szczecin

lvember of the SGS Group (SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad R,:jonorv,7 dla M. St. Wsrszawy w Warszaldie, Xll Wydzial Gosporlarczy Krajowego Reiestru Sadolvego nf KBS 0000027334
Kapital zakladowv 27 167 800,00 zl

lD: 5243

Zlecenie z dnia: 2018-02-28, numer s),stemowy: '18006236

obszar regulowarry prawnie

dla potrzeb protwir.'rdzeniia zgodnoSci z wymaganiami

Woda uzdatniona

Ocena organoleptycznawykonana podczas pobierania pr6bki
Metno56: brak

zgodnie z harmonogramem

Data rejestracii w laboratorium
201 8-03-02, godz.1 4:57

stan proor<i il crrwil-f ooilSrcZilia oolaEoarcriinfii; bu* =;;,r"r* 
ut4i - - -' --

20 1 8-03-02, godz.CtB: 42 Wojciech Anusiewicz -
Przedstawiciel Laboratoriu m

Metoda pobierania

PN-lSO 5667-5:2003, PNEN ISO
19458:2007 (A)

Plan pobierania:

Data zakofczenia badaf
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR IiB/19103/03/2018
Pszczyna 2018-03-09

Oznaczany parametr Jednostka ldentyfikacja metody
badawczej

Wyniki badafi
NiepewnoS6
rozszerzona

-.(

o

=i

G
B

$
5

Dopuszczalne
warto6ci 1xes1

wskainik6w082029/03/201t

Chlor wolny mEl K"t-t -5.7 -27 (A), (Z P S) 0,15 r0,03 TE BS <O?2)i3)z1c
Ozon mdl KJ-r-5.4-83 (A) < 0,01 IE BS < n nq 5) z.lc

pH Pl',tEN ISO 10523:2012 (A\.G'Dq\ /,o !0,2 IE BS 6,5 - 9,5 6) ie) z1c

Stg2enie chloraminy mEl KJ-r-5.4-210 (A) < 0,04 TE BS <Oq2)2.1C
PaewodnoS(; elektryczna
wlaSciwa (PEW) w temp. 25'C

prS/cm PIGEN 27888: 1 999 (A),(ZPS) 577 r58 IE BS < 2b00 6) i 10) z.1c

Chrom (Cr) pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A),(zPS)

< 4,0 PS BS s50

o+6w (Pb) tLgll Pf,lEN ISO 17 294-2:201 6-1 1

(A),(zPS)
< 1,0 PS BS s104)2.18

Kadm (Cd) pg/l P t\J-E N I SO 1 7 294-2:20 1 6- 1 I
(A),(zPS)

< 0,30 PS TJJ <q

Mied2 (Cu) mEl P|IEN ISO 17294-2:2016-11
(A),(zPS)

< 0,0020 rJ BS <tO4')is)2.18

Rtge (Hg) pg/l PI|EN ISO 12846:2012;
Ap1:2016-07 (A),(ZPS)

< 0,050 PS BS <1

-id (Na) mgl PNfEN ISO 17294-2:2016-11
(A),(zPS)

12,9 t1,3 PS BS < 200

Magnez (Mg) trg/l PNEN ISO 17294-2:2016-1 1

(A),(zPS)
13,6 !2,8 rJ BS 7 _ 125 6) z.1D

Glin (Aluminium) pg/l PNTEN ISO 17294-2:2016-11
(A),(ZPS)

< '10,0 tsJ BS s 200

Mangan (Mn) vgll PNI-EN ISO 17294-2:2016-1 1

(A),(zPS)
< 4,0 PS BS s50

Zelazo (Fe) trg/l PNEN ISO 17294-2:2016-1 1

(A),(zPS)
< 60,0 PS EJ < 200

Nikiel(Ni) pg/l PNI-EN ISO 17294-2:2016-11
(A),(ZPS)

< 5,0 PS H\ 320ot'

Arsen (As) tLgll Pr\LE N I SO 1 7 294-2:20 I 6-1 1

(A),(zPS)
< 1,0 rJ BS < 1n

Srebro (Ag) mEl Pt\FEN ISO 17294-2:201 6-1 1

(A),(ZPS)
< 0,0020 PS BS S0,01 rtia),tu

Selen (Se) pgll P t\FE N I SO 1 7 294-2:201 6- 1 1

(A),(zPS)
< 2,0 tsJ BS s10

Antymon (Sb) LLgll PNEN ISO 17294-2:2016-11
(A),(zPS)

< 1,0 PS <q

-rr (B) mEl PNEN ISO 17294-2:2016-11
(A),(ZPS)

0,052 10,006 PS BS <1n

Ogolny wggiel organiczny (OWO) mgl PNI-EN 1 484:1 999 (A),(ZPS) < 1,0 PS BS oez
nieprawidlowych

zmian 8) '1c
Siarczany (SOo'z-) mdl lS0 15923-1 :201 3 (A),(ZPS) 27,0 16,8 PS BS < 250 5J z.1c

Chlorki(Cf) rngil ISO 15923-1 :2013 (A),(ZPS) 14,6 +2,7 PS BS < 250 6) z.1c

Fluorki (F-) mgl ISO 15923-1 :2013 (A),(ZPS) < 0,'10 tsJ BS <16
Suma chlorarow i chlorvnrw rngil Pi\LEN ISO 1 0304-4:2002

(A),(zPs)
< 0,20 PS BS <i74)2.1D

TwardoSc og(rlna mg
CaCO./l

Pl+lSO 6059:1 999 (A),(ZPS) 304 tJl PS BS 60 - 500 s) z.rD

MqtnoS6 NTU P t\-E N I SO 7 027 -1 :20 1 6-09
(A),(zPS)

< 0,10 PS BS Zalecany zakres
wartoSci

do 1 O 7) 2.1c, A'

o,.,itu:,.flJili,if; f"l; B; .
NtP:5880005609

r-aboratcrlum Srodowlskowe

";r+i#*i,ii,"lhiiritir,,
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SPRAWOZDANIE
Pszczyna 2018-03-09

z BADAN NR ISB/191t03/03/2018

Oznaczany parametr Jednostka ldentyfikacja metody
badawczej

Wyniki badaf
NiepewnoS6
fozszerzona

HA

o
=i

t]o
s
a

Dopuszczalne
warto€ci 1x9s1

wska2nik6w082029t03t201t

Banva mgPUl PI+EN ISO 7887:2012;
Apl :20'1 5-06 (A),(ZPS)

<5 PS BS 5) Z.tC,

Liczba progowa zapachu (TON) PIGEN 1 622:2006 (A),(ZPS) <1 PS BS
Liczba progowa smaku (TFN) PIGEN 1 622:2006 (A),(ZPS) <1 PS BS
Utlenialno56 :z KMnO" (lndexs
nad manganianowv)

mdl PIGEN lso 8467 :2001 (AtZFs) < 0,50 PS BS < q 11) z.1C

Bromiany pg/l Pf'fEN ISO 15061:2003 (A),( 'Dq\ < 5,0 PS BS < 1n 3) z.1B

Amoniak (NHo') (Amonowy jon) mEl ISO 1 5e23-1 :201 3 (A),(ZPS) < 0,05 PS BS < 0,50
Azotany (NO.-) mdl ISO 1 5923-1 :201 3 (A),(zPS) oc7 t2,47 PS BS < 6r) 2) z.1B

Azotyny (NO,,-) mdl ISO 15923-1 :2013 (A),(ZPS) < 0,03 PS BS < n qA 2) z.1B

Cyjanki pg/l Pi',j-EN ISO 1 4403-2:201 2
(A),(zPS)

<15 PS BS <50

Benzo(a)piren pg/l KJ-r-5.4-97 (A),(ZPS) < 0,006 PS BS s 0,010
Suma wielopierScieniowych
wgglowodor6w aromatycznych
(wwA)

pg/l KJ_t_b.4_97 (") (A),(ZpS) < 0,024 PS BS < n jO 9) z.1B

(ryloamid pg/l KJ-r-5.4-e4 (A),(ZPS) < 0,075 PS BS < 0,10,)
Epichlorohydryna pg/l PI\IEN 1 4207:2005 (A),(ZPS) < 0,060 ts5 BS s 0,10 1) z 18

Benzen pgll PIJ-EN I SO 1 1 423-1 :2002
(A),(zPS)

< 0,4 PS BS <1r}

Chlorek winylu pg/l Pl,J-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) < 0,20 PS BS s 0,50 ,)

Suma trichloroetenu i

tetrachloroetenu
Fg/l PI,IEN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) < 2,0 PS BS < 1n

1 ,2-Dichloroetan Itgll Pt\,|-EN ISO 10301:2002 (A),(ZpS) < 1,0 PS BS <?n
Trichlorometern (Chloroform) mdl PNIEN ISO 10301:2002 (A),(; rDq\ < 0,001 PS BS < 0,030 2) z. 1D

Bromodichlorometan mgl PNfEN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) < 0,001 PS BS < n n.lF' 2) z.lD

Trihalometany - og6lem (suma THM) pg/l PNTEN ISO 10301:2002 (*iu)

(A),(zPS)
< 4,0 PS BS < .1 On 3) i 10) z.1B

4,4'-DDD (Pestycyd) pg/l PNIEN So 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS BS <0,100t'rl'
4,4'-DDE (Pestycyd) pg/l PNIEN SO 6468:2002 (A),(ZFS) < 0,020 PS BS < n 1n 6) i 7) z.1B

4,4'-DDT (Pestycyd) Ig/l PMEN So 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS BS < n 1n 6) i 7) z.1B

alfa-HCH (Pestycyd) pg/l PNEN SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS BS < n 1n 6) i 7) z.1B

beta-HCH (Pestycyd) tlgll PNTEN SO 6468:2002 (A),(ZI < 0,020 PS BS < O 1n 6) i 7) z.1B

gam ma-HCH (Lindan) (Pestycyd) Itgll Pt+EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS BS < O 1n 6) i 7) z.1B

:lta-HCH (P stycyd) pg/l PNTEN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS BS <n1r}6)i7)2.18
rrldryna (Pestycyd) pg/l PN|EN ISO 6468:2002 (A),(ZFS) < 0,020 rJ BS < 0.030 6) i 7) z

Dieldryna (Pestycyd) tLgll PI\FEN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 rJ ttJ S 0,030 6) i 7) z.1B

Endryna (Pestycyd) tLgll PNFEN ISO 6468:2002 (A),(Z < 0,020 PS BS < n 1n o) i /) 2.1ts

Aldehyd endryny (Pestycyd) lLgll PN|EN ISO 6468:2002 (A),(Z < 0,020 PS BS < n 1n 6) i 7) z.1B

lzodryna (Pes;tycyd) pgll PNfEN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS BS < o 1r} b) | /) 2.1ts

Heptachlor (P'estycyd) trg/l PN-EN ISO 6468..2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS BS < 0,030 6) i 7) z'18

Epoksyd heptachloru (Pestycyd) lrg/l Pt\FEN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS BS < 0,030 0) 
' 
,) .

Endosulfan alfa (l) (Pestycyd) pg/l PNI-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS BS < O 1n 6) i 7) z.lB

Endosulfan breta (ll) (Pestycyd) pgll PNEN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS BS < 0,10 0)'

Siarczan endosulfanu (Pestycyd) pg/l PNrEN ISO 6468:2002 (A),(Z?S) < 0,020 PS BS < n .1n o) i /) 2.1ts

Metoksychlor (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PS BS < 0,10 6) i 7) z.1B

Pentachlorobrenzen (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468..2002 < 0,020 PS BS <n1n6)t/)2.1ts

Heksachlorobenzen (Pestvcvd) rq/l PNEN ISO 6468:2002 (A),(ZFS) <oo20 tsJ BS < n in 6) i 7) z.1B

o,,,itu:,"?#lti,lf; f.h l; .
r-aboratc rlum Srodowlskowe

-f t1!?",1'ibi,il':,!;ii{iri;,"
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR ISB/19f 03/03/2018
Pszczyna 2018-03-09

Oznaczany parametr Jednostka ldentyfikacja metody
badawczej

Wyniki badafi
Niepewno66
fozszefzona

oio;
@)
o

=i

o
3
R-I
=

Dopuszczalne
warto6ci 1xps1

wskaZnik6w082029t03t2918

Suma pestycydow pg/l Pl{-EN ISO 6468:2002 (ui)

(A),(ZPS)
< 0,40 PS BS <O606)iB)2.18

Ogolna liczba mikroorganizm6w w
tem peratuzer 22Ct2C. 6Bt4h

jtldlml PI+EN ISO 6222:2004 (A),(Z DE\ 11 6-1 8 tsJ BS oez
nieprawidlowych

zmian2) z'Ic
Liczba enterokok6w kalowvch jtk/100m1 PI+EN ISO 7899-2:2004

(A),(zPS)
0 PS BS 0

Liczba bakterii grupy coli jtk/100m1 Pl'fEN ISO
9308-1 :201 4-1 2+ A1 i20 1 7 -04
(A),(zPS)

0 PS BS 0 1) z.1c

Liczba Escherrichia coli jtk/100m1 PI{-EN ISO
9308-1 :20 1 4-1 2+ A1 i201 7 -04
(A),(zPS)

0 PS BS 0

Liczba Clostridium perfringens
lacznie ze soorami

jtt</100m1 PN EN ISO 1418912016-10
(A).(ZPS)

0 PS BS 0 3) z.1c

tk/100m1 - liczba jednostek twozacvch kolonie w mljednostek twozqcych

NDS - zgodnie zRozporzqdzeniem Ministra Zdrowia 2e7.12.2017r
-no2.2294)

w sprawie jakogci wody pzeznaczonej do spo2ycia pzez ludzi (Dz. U . z 2017r.,

o i.2*9v:JlJl1i,?,f.,?"1;3;,
raboratorlum Srodowlskowe

rl'.f#*ilii,l;ii{iri;,"
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SPRAWC'ZDANIE Z BADAN NR {iB/19103/03/2018
6) i 9) z.1C

Pszczyna 2018-03-09

Parametr powinien byc uwz:glqdniony przy ocenie agresywnych wlasgiwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnik6w warto66 minimaina mo2e zostad obnizona do 4,b jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemrrik6w z natury bogatej w ditlenek wggla lub sztucznie wzbogaconej diilenkiem wggla warto6c
minimalna mo2e by6 ni2sza.
W punkcie czerpalnym u konsumenta, je2eli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiqzkami; Dopuszczalne stq2enie wolnego
chloru w zbiorniku magazynujqcym woQ w Srodkach transportu lqdoilvego, powietznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mgil.
W punkcie czerpalnym u konsumenta,je2eli ozon jest stosowany w pipcesie uzdatniania wody
Warto5d stosuje siq do pr6bki wo,ly pzeznaczonej do spo2ycia pzezludzi otaymanej odpowiedniq metodq
pobierania pr6bek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byla repregentatyvvna dla Sredniej tygodniowej
spozyvvanej paez konsumernt6w, z uwzglgdnieniem okresowych kr6t(otrwalych wzrost6w stg2eri;
WartoSc dopuszczalna, je2eli nie powoduje zmiany barwy wody spowgdowanej agresywnosciq korozyjnq wody dla rur miedzianych.
Nie wigcej nL 30 mg/l magnezu, je2eli stg2enie siarczanow jest r6wnq lub wigksze od 250 mgil. erzy nrzszeizawartosci siarczan6w
dopuszczalne stg2enie magnezu wynosi 125 mg/l; wartosc zalecana ze wzglgd6w zdrowotnych - oznacza,ze jest pozEdana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowiqzku uzupelniania minimalnej zawartoSci podanej w niniejszym zalqczniku przez
przedsiqbiorstwo wodociqgowo-kirnalizacyjne.
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materialy i wyroby stosorlvane do dystrybucji i uzdatniania wody zawierajq dodatek
srebra; Dopuszczalny zakres warto6ci dla cieplej wody dezynfekowariej jonami srebra w budynkach zamieszkania
zbiorowego mo2e wynosii rJo 0,05 mg/1.

Nie musi by6, oznaczany dla produkcji wody mniejszych nE 10000 m3 dziennie.
W pzeliczeniu na wgglan wapnia; wartosc zalecana ze wzglqd6w zdlowotnych - oznacza,ze jest to wartosc pozqdana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naklad,a obowiqzku uzupelniania, pzez przedsigbiorstwo wodociqgowo-kanalizacyyne.
W pzypadku uzdatniania wody powiezchniowej nalezy dqzy6, do osi{gniqcia warto3ci parametrycznej
niepzekraczajqcej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mgtno6ci) riy wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsument6w i

bez nieprawidfowych zmian.
Po2qdana warto66 tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do15 mg pUl; Akceptowalna przez konsument6w i bez
nieprawidlowych zm ian.

Akceptowalna paez konsument6'rv i bez nieprawidlowych zmian.
Nie musi by6, oznaczany, jeSli baclane jest OWO.
W miarg mo2liwoSci bez ujermnego wplywu na dezynfekcjq powinno dqzyd siq do osiqgniqcia ni2szej warto6ci
W punkcie czerpalnym u konsumenta, je2eli woda jest dezynfekowanb dwutlenkiem chloru.
WartoS6 oznacza sume st82ei wyszczeg6lnionych zwiqzk6w: benzo(Q)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.
Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy' a tak2e produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz iph pochodne metabolity, a tak2e produkty ich rozkladu i reakcji.
Nale2y oznaczai jedynie te pestycydy, kt6rych wystqpowania w wodzie mozna oczekiwa6 w danej strefie zaopatrzenia w wodg.
Warto56 stosuje siq do ka2dego poszczegilnego pestycydu. W pzypddku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS
wynosi 0,030 pg/|.

Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy' a tak2e produkty pochcrdne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ibh pochodne metabolity, a tak2e produkty ich rozk{adu i reakcji.
Nale2y oznacza6 jedynie te pestycydy, kt6rych wystgpowania w wodzie mo2na oczekiwai w danej strefie zaopatzenia w woG.
Suma pestycydow oznacza sumq poszczegolnych pestycydow wykrytjTch i oznaczonych ilo6ciowo w ramach monitoringu.
Zaleca sig, aby ogolna liczba mikloorganizm6w nie pzekraczala'.

-100 jtk/1 ml wwodziewprowadzanej dosieci wodociqgowej,

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta,
W punkcie czerpalnym u konsum'enta jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiqzkami
W miarg moZliwoSci bez ujemnego wplywu na dezynfekcjq powinno OiZye siq do osiqgniqcia ni2szej wartoSci. Trihalometany - og6lem
(suma THM) - warto5d oznacza sumg stq2eri zwiqzk6w'. trichlorometari (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromom etan (bromoform).
Warto6c odnosi sig do stg2enia pozostaloSci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontallcie z wo,lq,
Parametr powinien byd uwzglqdniony pay ocenie agresywnych wla6ciwoSci korozyjnych wody; Oznaczana w temperatu ze 2S"C
W punkcie czerpalnym u konsumrenta, jezeli woda jest dezynfekowani chlorem lub jego zwiqzkami.
Dopuszcza siq pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). w pzypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk
(NPL/100 ml nale2y wykona6 barlanie pariemetru E.coli i enterokoki W zwiqzku z g 21 ust. 4
rozporzqdzenia.
Parametr powinien by6 uvrzglgdniony pzy ocenie agresyvvnych wlasciwosci korozyjnych wody.
Parametr powinien byi uwzglgdniony pzy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody.

2) i 3\ z.1C

sl z.1c

4l i 5J z.1B

6) z.1D

7)i8)z1D

8) z.1c

9) z,1D

7) 2.1C, A'

5) 2.1C, A'

111 z.1C

3) z.1B

4) z.1D

9) z.18

6) i 7) z.1B

6) i 8) z.'lB

2) z.1C

r.1C

3) i 10) z.1B

1) z.1B

6) i 10) z.1C

2) z.ID

1) z.lc

6) z.1C

5) z.1c

o,.,io*:JlJili f f; *'"g; 3;,
NtP: 5860005609

raboratorlum Srodowlskowe
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Strona nr 6/0

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR ISB/19103/03/2018

4) z. 18

2) z. 1D

3l z.1C

Pszczyna 2018-03-09

Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1,gd:zie wartoSci w nawiasach kwadratowych oznaczajqi stezenie azotanow (NO.) i azotyrnw
(NOr) w mg/1. Stg2enie azotyrrcw w wodzitl uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociqgowej lub innych utzqdzeh dystrybucji nie
moze pzekracza6 wartoSci 0,10 rngil.

Warto56 stosuie sie do pr6bki wody pzez'taczonej do spo2ycia pzelludzi otzymanej odpowiedniq metodq
pobierania pr6bek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byla reprezentatyvvna dla Sredniej tygodniowej
spozywanej paez konsument6w, z uwzglq:dnieniem okresowych kr6t(otrwalych wzrost6w stq2eri.
W punkcie czerpalnym u konsumenta, je2r-.li woda jest dezynfekowana chlorem lub jego 2ytiqzkami.
Nale2y bada6 w wodzie pochodzilcej z ujgc powiezchniowych i mieszanych, a w pzypadku pzekroczenia
dopuszczalnych wartoSci nalezy ).badac, c;zy nie ma zagro2enia dla zdrowia ludzkiego wynikajqcego z
obecno6ci innych mikroorganizmriw chorobotw6rczych, np. Cryptosporidium.

Norma/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

KJt-s.4-97 Procedura Badawcza wersja 07 z dnia28.04.2015
K.tl-5.4-97 p)

Ptocedura Badawcza wersja 07 z dniA28.O4.2O15 (Suma wielopierscieniowych wgglowodor6w
aromatyczrrych (WWA) jako suma stq2eri zwiqzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(kyluoranten,
benzo(ghi);:erylen, indeno(1,2,3-cd)piren)

K.Lt-5.4-94 P'oceduri
Pl\tEN ISO 10301:2002 ("i') Surr trin"

di bromochlorm etan, tribromometan
ISO 6468:2002 ("i) Suma pestycyd6w jako suma stq2eri zwiqzk6w: 4,4,-DDD; 4,4-DDD; 4,4,-DDI; alfa-HCH, beta_HCH,

gitmma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd
erldryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan l, endosulfan ll, siarczan endosulfanu,
metoksvchlor

PIVEN 1622:i2006 Metoda uproszczona, pazysta, wbor niewvmuszonv
KJt-s.7-27 Plocedura Badawcza wersia 05 z dnid 01 ,04.2016
K,.Lt-5.4-83 Plocedura Badawcza wersja 04 z dnia 20.01 ,2015
K.H-5.4-210 02 z dnia 26.01 .2015

Obja5nienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS - Badania wlrkonano metodami zatwierdzonymi pzez wla5ciwego ppls (Tychy, decyzja nr
1 7/NS/HK.4560-7 4dl 17 z dnia 25.1 0.201 7 r.)
Miejsce wykonania badari: TE - teren; PS - Pszr:zyna
Warto6ci wynik6w badari popzedzone znakiem mniejszoSci (<) oznaczajq uzyskanip wyniku poni2ej dolnej granicy oznaczalno5ci metody.
Niepewno6i rnetody badari fizykochemicznych okreSlono jako niepewno36rozszeqonq. Wspo{czynnik rozszezenia k=2; poziom ufnoSci gS%.
Niepewnose rozszezonq podano dla analizy. Vt/ pzypaclku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano pzedzial ufnoSci uzysxanego
wyniku - wg PKlrl-lSO/TS 19036:2011.
Autoryzowal:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dzialu l\naliz Or1;anicznych
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--- Koniec dokumentu -----
Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z 096lny'mi Warunkami
http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/podstrona/uslugi), vv oparciu c' kt6re zrealizowano uslugq

Uslug (OWSp stanowiq element oferty, dostgpne sE na stronie
o uslugg. NaleZyzwr6ci6 szczeq6lna uwaqe na zaqadnienia dczwr6ci6 szczeg6lnE uwagQ na zagadnienia dotyczqce odpowiedzialnosci,

odszkodowaf i.iurysdykcji zawarte w OWSU.
Uslugq zrealizowano w czasie i zakresie pzedstawionyrn w niniejszym dokumencie, zgodnie z uslaleniami poczynionymi ze ZleceniodawcE i wedlug Jego wskaz6wek, je6li
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialnos6 jedynie pzed Zleceniodqwcq; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiqzk6w
wynikajqcych z zawartych porozumierl.
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrab,ianie i falszowanie jego tresci, formy i wyglEdu jest niezgodne i podlega Sciganlu w Swieile prawa.
Dokument moze byc wykozystywany i kopiowany w caftrsci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczblne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badaf i pomiar6w zestawione w niniejr;zym dokumencie odnoszE sie tylko do badanych pr6bek, W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze pr6bki
zostaly pobrane pzez pzedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowieflzialno6ci za pochodzenie, spos6b pobrania i reprezentatywnosi pr6bki.


