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SPRAWOZDANIE Z
Zleceniodawca*: PSSE - Wągrowiec
Numer protokołu pobrania próbki* : ON-HK.903.2 .133.2022
Próbka pobrana i dostarczona przez*,. PSSE - Wągrowiec

R. Krakowiak, A,Borlikowska
Identyfikacja metody pobięrania próbek*: PTW-HK-Ol wyd.3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj próbki*: Woda do spożycia

Stan próbki: Dobry
Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Miejsce pobrania*: Wodociąg publiczny - Wągrowiec

sieć - Wągrowiec, ul. Kcyńska l29 - kran poborowy

BADAŃ nr 791twl22
N r re.jestru próbki: 791 l'[N l22
Data pobrania próbki* : 05.07.2022r.
f)ata doslarczenia próbk i/rozpoczęcia
badania: 05.07.2022r. l 05.07 .202żr.

Godzina doslarczenia: I2|5

Data zakończen ia badan ia: 08.07.2022r,

L.p. paranretr
Wvnik

/rezu lta tŻ)

Niepervność')
(dla badań

akiedvtowanych )

J€d nostka
Dopuszczalne

wa rtości
wskaźnikółl)

ldent},fikator
metody badawczejJ)

l \4ętnośća 0,26 NTU l 5) )N-EN lSO 7 027 - l :20l 6-09
2 ]arwaQ l0 mg/lPt 5) 'N-EN lSO 7887:2012, metodaD

'N-EN ISO 7 887 :20l2l Apl :ż01 5 -06
3 łapacha (23+2oC) akceptowalny 5) 'N-EN 1622:2006
4 jmak o (23.L2"C) akceptowalny 5)

'N_EN l622:2006
5 )Ha 7,6

t m,,, : l9.7 ,C
pH 6,5-9,5 PN_EN ISO 10523 2012

6 Przer,vodność elektryczna
właścilva w 25"Ca

80l 7)

t r,,,, = 20,7 "C
pS/cm 2500 PN-EN 27888: l999

7 )gólna liczba
n ikroorgan izn-rólv
N 22oC + 2"C po 72hO

5 jtk/l ml bęz
nieprawidłowych

zmian

)N-EN ISO 6222:ż004

8 -iczba bakterii grupy colia 0 jtk/100ml 0 ó) )N-EN lSO 9308-1 :20l4-1 2
+A l:20l7-04

9 ]schęrichia colia 0 jtk/100ml 0 'N-EN ISO 9308-] :20l4-1 2
+A l :20l 7-0,1

l0 ]nterokoki kałoweQ 0 itk/l00ml 0 'N-EN lSO 1899-2:2004

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczłć rv odporviednitn nlielscu )
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SPRAWOZDANIE Z BADA|{ nr 79tlW l22

l ) Niepewnoścl rvvnikórv porniarów są po<larvane zawsze wtedy, gtly ma to znaczenie dla ważności lub zastosowania wYniku badar| oraz gdY ma ona wPłYrv na

metody badawczej dla pozionu Lńości 95% i współczynnika rozszerzenia k:2. bla bada,i rnikrobiologicznyclr niepervność rozszerzona jest oszacowana zgodnie z

nonną lSo l9036 i opiera się na niepewności standardowe_j pomnożonej przez rvspółczynnik k -2 , zapewniaJąc poziom ufIrości okolo 959/o,

Pojoiilr. na Śpralvozdaniu z badatl niepervności nie urvzg)ędniąą niepewności p9b]9lania pló^be_\ 
,

Q -,, badanie ailedytowane przez PCA" -jest zanrięszczone rv zakresie akredytacji PCA nr AB 
"'U .__^.^r,, ^;., .,,^ń^ó,!,.,i^ILnćni m

2) Rezultat barlania podawal]y JeSt w fonlię ..< llrb >" dolnej/gómej granicy zakresu poIniarorvego metod},, gdy rvańoŚc wielkoŚci mierzoneJ nle Zawlera s]ę

w akredytowanytn zakresie ponliarowyur,

4)Metodybadawczertororuun.*bu,luniachspełnialąruyńoguninJr"Jlon"'*rorpor.ądr.nuŃinistraZdrou'iazctniaO?grudnia20l?r 
wsPrarviejakoŚci rvodY

przeznaczone.j do spożycia przez ludzi (D z.U, z20 ] 1 r, poz, 229 Ą)
'Nonny ruy"ńn. przz PKN bez zastąpieltia zllstźll},ozllaczolre indeksem górnym "W"
5) Akc;plowalny przez konsuntentóu,i bez nieprawidłowych znrian

6) Dopusżcza się pojędyńcze baklerie < l 0 jtk (NPL),

7j Koi"ktu ,u po.oaą urządzenia do kompenSacji wpływu 1enrperatury

Piłao dnia 08.07 .2022r.
Data sporządzenia sprawozdania
AutoryZowal:
poz, l-ó- lngr inż, Małgorzata Kulakowska
poz, 7-10 rngr inż, Paulina Krzywicka

as},ste llt
'ł\\ i it0\\ c,i Stłc,ii S lili ttrrn o- Epitlenl i ol ogi crn L,i

starszy asysJe:Tt
p 

^,, 
htn,r,iii;;i S;i,it-ń,Epidcmiolo$cznei

,nsr iinż,,n*"ffi""uo,ffik,,uu,rr,
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Koniec sprawozdania

,li,ialu]'ąhoratoryjn(.gol).\§/iwl,tle'ntcmozebyćpowrclaneinaczcj
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SPRAWOZDANIE Z
Z|ęceniodawca*: PS§E _ Wągrowiec
Numer protokołu pobran i a próbki * : ON-HK.903.2.132.2022
Próbka pobraną i dostarczona przęz*,. PS§E - Wągrowiec

BADAŃ nr 7g\tWl22

R. Krakowiak, A.Borlikowska
IdenĘfikacja metody pobierania próbek*: PTW-HK-OI rvyd.3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj próbki*: Woda do spożycia

Stan próbki: Dobry
Cęl badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Miejsce pobrania*: Wodociąg publiczny - Wągrowiec

sieć - Wągrowiec, u|. Gnieźnieńską 49 - kran w kuchni
Niniejsze spral1,ozdanie z badań zalłiera vyniki badań objęłe zakresem akredytacji oraz badań nieakreclytovanych

Nr rejestru próbk| 790lW l22
Data pobrania próbki * : 05.07,2022r.
Data dostarczen ia próbki/rozpoczęcia
badania: 05.07.2022r.105.07.2022r.

Godzina dostarczenia: l2l5
Data zakończenia badania: 08.07.2022r.

badań indeksem

L.p, Parametr
\\'ynik

lrezultatl)
Nicpewność']

(dla badań
akredytowanych)

Jednostka
Dopuszczalne

§a rtośc i
wskaźnikówJ)

lden tyfika(o r
metody badawczejł)

l Mętność <0,20 0,20+0,04 NTU l 5) )N-EN ISO 7 027 -1 :ż016-09
2 ]arwaQ l0 mg/lPt 5) )N-EN ISO 7887 ż012, metoda D

'N-EN I SO 7 887 :20l 2l Apl :20l 5 -06
J łapacha (23Ł2oC) akceptowalny 5) PN-EN l622:2006
4 jmak O (23+2oC) akceptowalny ) PN-EN l622:2006
5 )Ha 7,8

t ,.,,, = 20. | "C
pH 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523 :2012

6 )rzervodność elektryczna
vłaścirva r.v 25oCQ

796 7)

t B,,,, = 22,5,C
pS/cm 2500 PN-EN 27888: I999

7 )góIna liczba
nikroorgan izmórv
u 22oC + 2oC po 72ha

ż9 jtk/l ml bez
nieprawidłowych

zmian

PN-EN ISO 6222:2004

8 Liczba bakterii grupy coliQ 0 jtk/l00ml 0 6) )N-EN ISO 9308-] ;20],l- l 2
+Al:20l7-04

9 Jscherichia colia 0 jtk/l00ml 0 )N_EN ISo 9308-1,.20l 4-1ż
+A l :20l 7-04

10 ]nterokoki kałolveQ 0 jtk/100ml 0 )N-EN ISO 7899-2'ż004

ł dane dostarczone przez klienta (zaznacz,vć w odpowiednim rniejscu)



Laborątorium Bądanią lllody i Gleby

POWIATOWA
SANIITARNo-EPIDEM

tęl.67 349-71-25
e- mail: laboratorium.lbwig.psse.pi

Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badani

nielsce wykonanla

al. Wojska Polskiego 43
www. gov. Dl/web/osse-nila

Wojska Polskiego 43

_J

0,,
c1|

W PILE
a?/

0\l,

laboratoD,jnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr790lWl22
| ) NiePervnoŚci wl'nikÓw Potniarów są Podarvane zawsze wtetly, gdy ma to znaczenie dla ważności lub zastosorvania wyniku badaIl oraz gdy ma ona rvplyw na

nonną ISO l 903Ó i oPiera się na niePewnoŚci standardoweJ polnnożonej przez lvspółczynnik k -.2 , zapervniając pozioul ufności okolo 959/o

podawane lla sprawozdaniLt z badali niepervności nie uivzględnia.ją nicpewności pobierania piobek '
Q -,, badanie akredytowane przez PCA" -jest zalnieszczone ru zakresie akredytacji PCA nr AB ól6

w akredylowanym zakresie polniarowynl

przeznaczonej do spoźycia przezludzi (Dz.LJ z.20l7r_ poz.2294)
Nornly rvycolane przez PKN bez zasląpiellia ztisla}y oznaczone indekseln gónlym ,.W''

5) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidlorrych zmian
6) Dopuszcza się pojedyńcze bakleric < l 0 jlk (NPL)
7) Korekta za ponrocą urzadzenia do kompensacji rvplvrvu Iemperatury

Piła, dnia 08.07.2022r. aslsieiil
Data sporządzenia sprawozdania Porr ilttłlrrt,j St,rtji §lilirlrrlir1-1.-1lirlł:lnirllrlgit,rllł:jAutoryzowal: . rt l'ilc
poz. 1-6.- mgr inż. Malgorzata Kułakowska ,/-- 

- 
2 . ,/

poz, 7-10 - mgr illż, Paulina Krzywicka {-,ź=ź<ŁbOu//<_g,_
\ L t 1,4o t. :tt t,l /il r.,łil,sĄ rr

§tRr§zv a§y§tent
,,t, lilt{,tll,i §tilqii Sfl irltarno.Epidcmiologicmej

rl lłle

t l t :.1 t- i l t :. ł' 
" 
r#rWza i cka

IT$}ir/\ śrnc.ln
- qp tottlłto1_0si§Z}BA

r§W§[,
1 AńA4 DataD:tfl, 01 i]8, 2CI2ż

Znak sFrawy

AB 616

Koniec sprawozdania
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