
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITANY
w   NAMYSŁOWIE

ul. Józefa Piłsudskiego 13, 46-100  Namysłów
tel./fax     774190480,     774190481,     774190490,     774190491,

e-mail: pssg. namyslow@pi8.gQ!±=p!,             hm:L/^ww. Dssenamyslow. Dj8. gov±

HK.43260.4.22.2020.AN
Namysłów, 20.05.2020 r.

Zgodnie  z   §   21.1.1   rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  7   grudnia  2017  r.
w sprawie jakości wody`przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Namyslowie

-na podstawie raportów z badań wody nr 1410M,B/2020,  14104/LB/2020,  14105/LB/2020
z  dnia  07.05.2020  r.  pobranej  do  badań  laboratoryjnych  w  dniu  29.04.2020  r.  w  ramach
wewnętrznej  kontroli  jakości  wody,  z  wodociągu  publicznego  w  Woskowicach  Gómych

yp:z:iJ:łzkuoz]:a#B=j:ao#:dsyłą:k#Sk°WłcachGómych,SzkolepodstawowejwpoikowsHem

stwierdza pizydatność wody do spożycia przez ]udzi.

Jakość  wody  w  zakresie  oznaczonych  parametrów  organoleptycznych,  fizykochemicznych
i  mikrobiologicznych  spełnia  wymagania  określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załączniki: Raport z badań nr 1410lAB/2020,14104fl,B/2020,14105A.B/2020 z dnia 07.05.2020 r.

Otrzymuje:
1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod" Sp. z o.o., w.krupnik@ekowod.eu
2. Wójt Gminy Domaszowice, ug@domaszowice.pl
3. a/a
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Oddział Higieny Komunalnej
tel. 77 4190 480 wew.  102
Sprawę prowadzi: Aldona Nowak

e-mail : komunalna@p ssenamys low.pl
http://pssenamyslow.pis.gov.pl
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#eurofins

Zleceniodawca:

Nr zlecenla:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:

Inne dane:
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :
Data pobierania:
Data dostarczenia:
Stan próbki:

Numer identyfikacyjny la boratorium :

ul_   ?1,  ?ctc-y)N

OBiKś

Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
dawniej Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.

40-158 Katowice, ul. Owocowa s
tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

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

RAPORT Z BADAŃ NR 14101/LB/2020

Zakład Wodociągów i Usług l{omunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o.
ul.  Mariańska 2
46-100 NAMYSŁÓW

ZZ/0000353A020

Woda przeznaczona do spożycia przez luclzi
SUW Woskowice
Woda uzdatniona

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.

(A) PN-EN ISO 19458:2007;  (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10;
2020"29
2020"29
bez zastrzeżeń

0016561/20

Data rozpoczęcia badań bjologicznych: 2020-04-29

Data zakończenia badań biologicznych: 2020-05-02

Data rozpoczęcia badań fizykochemicznych: 2020-04-29

Data zakończenia badań fizykochemicznych: 2020-05-06

Raport autoryzował:

1{ [ E R 0 W H I K

FŁ#T#i4#
-'.        .`.    `,.:,     -.      `.        `.    .- womi;ffiT:,--    wm::,#EE#Ę

Raport zatwierdził:       l(oordynator Badań Bległości: mgr inż. Mirosława Lipińska

RaporŁ zostal autoryzowany, zatwierdzony 1 wygenerowany elektronlcznle.
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Raport z badań nr  14101/LB/202``

Parametr / Wynik Jednostka Wartość dopuszczalna StwierdzenieMetoda badawcza / zakresT z niepewnością określona wobow]ązującychprzeplsówprawnych* zgodności

A
emperatura (T)PB/BT/8/C:01.07.2018 - (o.o-5o.o) °cH

10.5 ±1.0 ®C

A PPN-EN ISO 10523:2012 -(2-12)Pd,,
7.5 ±0.2 6,5-9,5 ZG

A

rzewo   nosc elektryczna właściwa w25OCPN-EN27888:1999-(10-99990)HS/cm8

376 ±19 LIS/cm 2500 ZG

A

arwaPN-EN ISO 7887:2012,pkt.7+AP:2015-06-(5-700) mg/I Pt*'

<5 mg/l Pt *

A

MętnoscPN-ENISO 7027-1:2016-09 -(0:2-800)NTU

0.71 ±0.27 NTU 1,0 ZG

A
Smak / liczba progowa smaku TFNPN-EN1622:2006-(1-16)TFN*2

<1 TFN *

A
Zapach / liczba progowa zapachu TONPN-EN1622:2006-(1-1000)TON*3

<1 TON *

A

Mangan / MnPN-ENISO11885:2009 -(1-500000)Hg/l

10.7 ±1.3 ug/l 50 ZG

A

Żelazo ogolne / FePN-ENISO1188S:2009 -(4-1000000)ug/I

44.0 ±5.3 ug/' 200 ZG

A

Liczba  Escherichia coliPN-ENISO9308-1:2014-12+A1:2017-04-(1-100)jtk/100ml

0 - jtk/100 ml 0 ZG

A

Liczba bakterii grupy coliPN-ENISO9308-1:2014-12+A1:2017-04-(1-100)jtk/100ml

0 jtk/100 ml 0 ZG

A

Ogolna liczba mikroorganizmow w22.Cpo72hPN-ENISO6222:2004-(1-300)jtk/ml

10 [5-19] jtk/m' 100 ZG

*'  -Akceptowalna dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.
"  -Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.
*3  -Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.

RozporządzenieMinistraZdrowiazdnia7grudnia2017r.wsprawiejakościwodyprzeznaczonejdospożyciaprzezludzi(Dz.U.2017,poz.2294)

LaboratoriumEurofinsOBjKŚPolskaSp.zojLposiadaZatwierdzeniePmwKatowicachdowykonywaniapowyższychbadań(zuwzględnieniem

pobieranla próbek) nr NS/HKiś/4560/ZL/14-28/2020 obowiązujące do dnia 03.04.2021r.

"odniesieniudowynikówbarwy,mętności,smaku,zapachuorazogólnejliczbymikroorganizmóww22oCocenynieprawidłowościzmian
dokonuje Zleceniodawca (na podstawie posiadanych wyników archiwalnych).

Stwierdzenie(ocena)zgodriości(wgwymagańokreślonychwRozporządzenwMinistraZdrowlazdnla7grudnla2017rwsprawiei.akościwody

przeznaczonejdospożyciaprzezludzi(Dz.U.2017,poz.2294)):ZG-wynikzgodnyzwyspecyfikowanymiwymaganiami//NZ-wynikniezgodnyz
wyspecyfikowanymi wymaganiami.

KONIEC RAPORTU
A-badanieakredytowanezamieszczonewZakresieAkredytacjiAB213

(T) -badanla wykonywane w mlejscach lnnych nlż stała sledzlba Laboratorlum
NA-badanhnieakredytowarm(nhzamieszczonewzakresieakredytacjiAB213,Iubprzedstawiające"lkponlżejlubpowyżejakredy`owanegozakresumetody)
A(P)-badanleakredytowanezamleszczonewzakresleakredytacjldostawcvusługlaboratoryjnych,
N(P) -bedanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawcę,

(NR)-badanlewykonanemetodąalternatywnądlameiodywskazane|wprzeplsieprawa-Laboratoriumposiadadowodyuzyshnlai.Ównoważnaśclwnlków,

Katowice, dn. 2020-05-07 Strona 2 z 3



Raport z badań nr  14101/LB/2020

(W)-przywołanedokumentyodniesieniazostatywycofaneprzezPolskiKomitetNormalizacyjnybezlubzzastąpieniem
* -zamieszczony komentarz do wyniku

DlapróbeknlepobranychprzezLaboratariumdamdotyczącepróbwWtymmogącewpływaćnaważnośćwnlkówdatapobrania,mlejscepobleranla,oblekibadamzosiavpodane
przezKlienta,wyriwbadańdotyczątywdostarczonychpróbekniepewnośćwynikutieźeni)odano)nieuwzględniapobierania.Jeżenniepodanoinaczejdhpróbekniepobnnydhprzez
Laboratorlum:  plan 1 procedury i]obleranla są ltlentyflkowalne u Klienta.

Dbpróbekpobieranychi)rzezLaboratorium:plany/harmonogramyiprocedu~pabieraniadostępnesąwsiedzibieLaboratorium;danedotyczącepró"mogącemiećwpływnaważność
wyników(wtympunktpobranlaorazldentyflkacjaobiektubadań)zostałypadaneprzezKllenta.

Nlepewnost(jeżellpodano):dlabadańsensorycznychpodam%przedzistśrednleJseometrycznej,dlabadańblolosicznychpodanojakoprzedzlalnlepewnośdpomlaru(współczynnm
rozszerzeniak=2,prawdopodobieństwo95%Ldlapozostavchbadańokreślonojakoniepewnośći.ozszerzoną(wspótczynnikrozszerzeniak=2,prawdopodobieństwo95%).

Wynlki(zawyjątkiembadańblologlc2nych)ponlżejipowżejzakresumetodvprzedst@wlonewsposóbllośclowy(niewformle„<dolnasranJcazakresuakredytacjrlub,>górnagranlca
zakresu akredytacji) są nieakredytowane.
Dbmikówponiżej(<)1powyżej(>)zakresumetodyorazdlabadańjakośclowychnlepewnośclnlepodajeslę.
Wprzypadkubadańbiologicznychwynikipodanewformie<4należyintepretowaćjako:mikroorganizmysąobecnewliczbiemniejszejniż4.

Daty wykonywanja badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

SkargirozpatrywanesązgodnlezlnstrukcjaogólnolaboratoryjnąI/Q/34„Rozpatrywanleskarg''.

Raport może być powielany jedynle w całości.
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{:Seurofins

Zleceniodawca:

u.  zt-?ctc-q,u

OBiKś

Eurofins OBil{Ś Polska Sp. z o.o.
dawniej Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.

40-158 I(atowice, ul. Owocowa s
tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

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

RAPORT Z BADAŃ NR 14104/LB/2020

Zaklad Wodociągów i Usług Komunalnych .`EKOWOD" Spółka z o.o.
ul. Mariańska 2

46-100 NAMYSŁóW

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:

Inne dane:
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :
Data pobierania:
Data dostarczenia:
Stan próbki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

ZZ/0000353n020

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Polkowskie
Szkoła Podstawowa

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.

(A) PN-EN ISO 19458:2007;  (A) PN-EN  ISO 5667-5:2017-10;
2020"29
2020"29
bez zastrzeżeń

0016564/20

Data rozpoczęcia badań biologicznych: 2020-04-29

Data zakończenia badań biologicznych: 2020-05-02

Data rozpoczęcia badań fizykochemicznych: 2020-04-29

Data zakończenia badań fizykochemicznych: 2020-05-06

Raport autoryzował:

H: I [ R 0 W N I H
n~ eeda+ iibtrowm

#IŁ#arm4&:m
.' ....      _,.:,      -            .        `               ....

SPEC]^LlstA
w ObsHrze [nstrumemahych

Raport zatwierdził:       Koordynator Badań Biegłości: mgr inż. Mirosława Lipińska

S""żY SPEC)ALIS"""=riTE#

Raport został autoryzowany, zatwlerdzony 1 wygenerowany elektronlcznle.
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Raport z badań nr  14104/LB/202\

Parametr / Wynik Jednostka Wartość dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnością określona wobow]ązującychprzeplsówprawnych* zgodnoścl

A pHPN-EN  ISO 10523:2012 -(2-12) 7.5 ±0.2 6,5-9,5 ZG

A
Temperatura (T)PB/BT/8/C:01.07.2018 -(o.o-5o.o) °c

13.0 ±1.0 OC

A

Przewodność elektryczna właściwa w25OCPN-EN27888:1999-(10-99990)uS/cm

379 ±19 HS/cm 2500 ZG

A

BarwaPN-EN  ISO 7887:2012,pkt.7+AP:2015-06-(5-700) mg/l  Pt*'
<5 mg/l Pt *

A

MętnośćPN-ENISO 7027-1:2016-09 -(0.Ż-800)NTU

0.69 ±0.26 NTU 1,0 ZG

A
Smak / liczba progowa smaku TFNPN-EN1622:2006-(1-16)TFN*2

<1 TFN *

A
Zapach / liczba progowa zapachu TONPN-EN1622:2006-(1-100o)TON*3

<1 - TON 1,

A

Mangan / MnPN-ENISO11885:2009 -(1-500000)ug/l
9.80 ±1.18 ug/l 50 ZG

A

Żelazo ogólne / FePN-ENISO11885:2009 -(4-1000000)L'g/l
32.0 ±3.8 Hg/l 200 ZG

A

Liczba  Escherlchia coliPN-ENISO9308-1:2014-12+A1:2017-04-(1-100)jtk/100ml

0 - jtk/100 ml 0 ZG

A

Liczba bakterii gi.upy coliPN-ENISO9308-1:2014-12+A1:2017-04-(1-100)jtk/100ml
0 jtk/100 ml 0 ZG

A

Ogólna liczba mikroorganizmów w22°Cpo72hPN-ENISO6222:2004-(1-300)jtk/ml
4 11-11] jtk/ml 100 ZG

*'  -Akceptowalna dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.
*2  -Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.
*3  -Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294)

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do wykonywania powyższych badań (z uwzględnieniem

poblerania próbek) nr NS/HKiś/4560/ZL/14-28/2020 obowiązujące do dnla 03.04.2021r.

*W odniesieniu do wyników barwy, mętności, smaku, zapachu oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC oceny nieprawidłowości zmian

dokonuje Zleceniodawca (na podstawie posiadanych wyników arcmwalnych).

Stwierdzenie (ocena) zgodności (wg wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawiejakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294)): ZG -wynik zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami // NZ -wynik niezgodny z
wyspecyfikowa nymi wymaganiami.

KONIEC RAPORTU
A -badanie akredytciwane zamleszczone w Zakresie Akredvtacji AB 213

(T) -badanla wykonywane w mlejscach lnnych nlż stała sledzlba laboratorlum
NA -badanie nleakredytowene (nle zamleszczone w zakresie akredytacjl AB 213, lub przedstawi@jące wynlk ponlżej lub powyżej akredytow@nego zakresu metodv|
A(P) -badanle akredytowane zamleszczone w zakresle akredytacjl dciśtawcv usłiig laboratoryjnych,
N(P| -badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawcę,

(NR) -badanle wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa -Laboratorliim posiada dowody uzyskanla równoważnoścl wynlków,
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Raport z badań nr  14104/LB/2020

(W)-przywolanedokumentyodniesleniazostaływycofaneprzezPolskiKomitetNormalizacyjnybezlubzzastąpieniem
* -zamieszczony komentarz do `^/vniku

Dlapróbeknlepobranychprzezlaboratoriumdanedotyczącepróbkl(wtymmogącewptywaćnaważnośćwynlków:da`apobranla,mlejscepobleranla,oblekibadań)zostavpodane
przezKlienta,wyniwbądańdotyczątylkodostarczonychpróbek,niepewnośćwynikutieżelipodano|nieuwzględniapobiełania.Jeżeliniepodanoinaczejdlapróbeknlepobmnychprzez
Laboratoi.lum:  plan 1 procedury pobleranla są ldentyflkowalne u l(llenta.

DhpróbekpobleranychprzezLaboratorium:plany/liarmonogramyiprocedurypobieraniadostępnesąwsiedzibieLaboratorium;danedotyczącepróbkimogącemiećwpWmważność
wynlków(wtympunktpobraniaorazidentyfikacjaobiektubadań)zostatvpodaneprzezKllenta.

NiepewnośćUeżeHpodano):dlabadańsensorycznychpodano|akoprzedzlatśrednle|geometrycznej,dlabadańbiologicznychpodano|akoprzedzbłnlepewnośclpomlaru(współczynnft
rozszerzeniak=2,prawdopodobieństwo95%),dlapozas`atvchbadańokreślonojakoniepewnośćrozszerzaną(wspótc2ynnikrozszerzeniak=2.prawdopodobieństwo9596).

Wy"(zawyjątklembadańbloloslcznych)ponlżej1powyżejzakresumetodyprzedstawlonewsposóbllościowy(niewformle„<dolnasranlcazakresuakredyiacjrlub,>gómagranlca
zakresu akredvtacji) są nieakredytowane.
Dlawynlkówpanlżej(<)1powyże|(>)zakresumetodyorazdlabadańjakośclowychnlepewnośclnlepoda|eslę.
Wprzypadkubadańbiologicznychwyniwpodanewformie<4należyintepretowaćjako:mikroorganizmysąobecnewliczbiemniejszejniż4.

Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargirozpatrywanesązgodnlezlnstrukc|aogólnolaboratory|nąl/Q/34,,Rozpatiywanleskarg".

Rapcirt może być powielany jedynie w całoścl.
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4:Seurofins

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:

Inne dane:
Próbka pobrana przez:
Zgodnle z :
Data pobierania:
Data dostarczenia :
Stan próbki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

OBiKś

'-\\U

Eurofins OBil{Ś Polska Sp. z o.o.
dawniej Ośrodek Badań  i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.

40-158 Katowice, ul. Owocowa s
tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

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

RAPORT Z BADAŃ NR 14105/LB/2020

Zaklad Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o.
ul.  Mariańska 2

±6-100 NAMYSŁÓW

ZZ/0000353/2020

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Bukowa Śl.

Przedszkole

Laboratorium  Eurofins OBiKŚ Polska Sp, z o.o.

(A) PN-EN ISO 19458:2007;  (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10;
2020"29
2020"29
bez zastrzeżeń

0016565/20

Data rozpoczęcia badań biologicznych: 2020-04-29

Data zakończenia badań biologicznych: 2020-05-02

Data rozpoczęcia badań fizykochemicznych: 2020-04-29

Data zakończenia badań fizykochemicznych: 2020-05-06

Raport autoryzował:

1{ 1 E fL 0 W IV I K

FŁ#T#:"#
•'.           ' ,,.,..        `               .h.

SPBC)ALfflA
w OESHRe

Raport zatwierdził:       Koordynator Badań  Biegłości:  mgr inż. Mirosława  Lipińska

5TARSZY§PEHALISIU

m®rml.

Raport zostal autoryzowany, zatwlerdzony 1 wygenerowany elektronicznle.

Katowice, dn. 2020-05-07

idogkm`ł*k,
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Raport z badań nr  14105/LB/2ti`

Parametr / Wynik Jednostka Wartość dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnością określona wobowlązuJącychprzepisówprawnych* zgodności

A
Temperatura (T)PB/BT/8/C:01.07.2018 -(O.0-5o.o) °C

12.5 ±1.0 ®C

A pHPN-EN  ISO 10523:2012 -(2-12) 7.6 ±0.2 6,5-9,5 ZG

A

Przewodność elektryczna właściwa w25OCPN-EN27888:1999-(10-99990)HS/cm

376 ±19 LIS/cm 2500 ZG

A

BarwaPN-EN ISO 7887:2012,pkt.7+AP:2015-06-(5-700) mg/I  Pt*'
<5 mg/l Pt *

A

MętnośćPN-ENISO 7027-1:2016-09 -(ó..2-800)NTU
0.66 ±0.25 NTU 1,0 ZG

A
Smak / liczba progowa smaku TFNPN-EN1622:2006-(1-16)TFN*2

<1 TFN

A
Zapach / liczba progowa zapachu TONPN-EN1622:2006-(1-1000)TON*3

<1 - TON *

A

Mangan / MnPN-ENISO11885:2009 -(1-500000)Hg/l
10.0 ±1.2 Hg/l 50 ZG

A

Żelazo ogólne / FePN-ENISO11885:2009 -(4-1000000)Hg/l
29.0 ±3.5 ug/l 200 ZG

A

Liczba  Escherichia coliPN-ENISO9308-1:2014-12+A1:2017-04-(1-100)jtk/100ml
0 jtk/100 ml 0 ZG

A

Liczba bakterii grupy coliPN-ENISO9308-1:2014-12+A1:2017-04-(1-100)jtk/100ml
0 jtk/100 ml 0 ZG

A

Ogólna liczba  mikroorganizmów w22°Cpo72hPN-ENISO6222:2004-(1-300)jtk/ml
8 [4-17] jtk/ml 100 ZG

*T  -Akceptowalna dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.
*2  -Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.
*3  -Akceptowalny dla  laboratoryjnego zespołu oceniai.ącego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294)

Laboratorium  Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o,o. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do wykonywania powyższych badań (z uwzględnieniem

pobierania próbek) nr NS/HKiś/4560/ZL/14-28/2020 obowiązujące do dnia 03.04.2021r.

*W odniesieniu do wyników barwy, mętności, smaku, zapachu oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC oceny nieprawidłowości zmian

dokonuje Zleceniodawca (na podstawie posiadanych wyników archiwalnych).

Stwierdzenie (ocena) zgodności (wg wymagań określonych w Rozporządzeniu Minlstra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294)): ZG -wynik zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami // NZ -wynik niezgodny z
wyspecyfikowanymi wymaganiami.

I(ONIEC RAPORTU
A -badanie akredytowane zamieszczane w Zakreśie Akredvtacjl AB 213

(T). -badanla wykonywane w miejscach innych nlż stala sledzlba Laboratorium
NA -badanie nieakredytowane (nie 2amieszczone w zakresle akredvtacji AB 213, lub przedstawiające `^/ynlk poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) -badanle akredytowane zamleszczone w zakresle akredytac|l dostawcy uslug laboratoryjnych,
N(P) -badanle nieakredytowane wykonane przez podwykonawcę,

(NR) -badanie wykonane metadą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa -Laboratorlum posiada dowody uzyskania równoważnoścl wynlków,
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(W) -przywołane dokumenty odniesienia zostaty \^/ycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
* -zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych  przez  labcirator]um  dane dotyczące  próbki  (w tvm  mogące wpływać na ważność `^/ynlków:  data  pobranla,  mlejsce  poblerania,  obiekt  badań) zostaty podane

przez  Kl.ienta  , \^fyniki badań dotyczą tvlko dostarczonych  próbek,  niepewność wyniku  tieżelj podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli  nie pod@no inaczej dla  próbek nie pobranych przez
Laboratorium:   plan 1 procedury pobieranla są ldentyfikowalne u Kllenta.

Dla próbek pobleranych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie l@boratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wptyw na ważność
wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostałv podane przez Klienta.

Niepewność (jeżell  podano):  dla  badań sensorycznych  podano jako przedzlat średnlej seometrycznej, dla  badań  blologicznych podano jako przedzlał nlepewnoścl  pomlaru (współczynnlk
rozszerzenia  k=2, prawdopodobieństwo 95%), dla  pozostałych badań określono jako niepewność rozszerzoną (wsp6lczvnnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wynlkl (za wyjątkiem  badań biologicznych) ponlżej   1 i)owvżej  zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nle w formie „ < dolna granlca zakresu akredytacjr lub  „> górna granlca
zakresu akredytacji) są nieakredytowane.
Dla wynlków ponlżej (<) 1 powyżej (>) zakresu metody oraz dla badań jakośclowych niepewności nle podaje slę.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne  w liczbie mniei-szej niż 4.

Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnle z lnstrukcja ogólnolaboratoryjną l/Q/34 „Rozpatrywanie skarg".

Raport może być powielany jedynle w całości.
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