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DECYZJA NR 4686/20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, działając na podstawie art. 4 ust. l pkt. l

ustawy zdnia14 marca l985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej (Dz. U.2019r.poz.59 zpóźn.zm.),art.12
ust.4 ustawy zdnia07 czervłca2O0l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę izbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U, 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.), § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 07 grudnia 2017 r.

wsprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz. U. 2017 poz.2294) oraz art. l04 ustawy
zdnia 14 czer\łłca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 r. poz.256 z późn. ml),
na podstawie wniosku z dnia 04 września 2020 r. uzupełnionego o dokumen§ przesłane drogą elektroniczną
wdniach 18-2l .09.ż020 i 07-09. l0.2020 r., złożonego puez Laboratorium ,,Ekolabos Laboratorium Badań
Środowiskowych" przy ul. Duńskiej g, 54 - 427 Wrocław

zatwierdza

udokumentowany system jakości prowadzonych badań w Laboratorium ,,Ekolabos Laboratorium Badań

Środowiskowych", ul. Duńska g, 54 - 427 Wrocław dla l3 parametrów chemicznych i właściwości fizycznych
oraz 6 parametrów mikrobiologicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie
stosownych metod:

do oznaczania parametrów chemicznych i właściwości {lzycznych.

l) pH wg PN-EN lSO l0523:2012, metoda potencjometrycma,zakres stosowania., (2,0 - l2,0) pH

2) Przewodność elektryczna właściwa wg PN-EN 27888:1999, metoda konduktometryczna, zakres
stosowania: (l00 - l0 000) pS/cm w 250C

3) Mętność wg PN-EN |SO 7027-1:2016-09, metoda nefelometryczna, zakres stosowania: (0,l - l00) NTU
4) Chlorki wg PBW 75 wyd. l z dnia 10.08.2020 r., metoda spektrofotomętryczna, zakręs stosowania.,

(l0 -2 500) mg/l

Siarczany wg PBW 37 wydanie l z dnia l0.|1.2015, metoda turbidymetryczna, zakres stosowania.,
(3 - 300) mg/l

Azotany wg PBW l6 wydanie 3 z dnia l0.08.2020, metoda spektrofotomętrycma, zakres stosowania.,
(3,5 - 800) mg/|

7) Azofyny wg PBW 03 wydanie 3 z dnia l0.08.2020, metoda spekffofotomętryczna, zakres stosowania:
(0,0l0 - 6,500) mg/|

Jon amonowy wg PBW 0l wydanie 4 z dnia 10.08.2020, metoda spektrofotometryczna, zakres
stosowania;(0,021 - 5,120) mgllr

Magnez wg PN-C-04554-4:1999, Załącznik A, metoda miareczkowa, zakres stosowania., (0,2 - 193,2)

mgll
l0) Wapń wg PN-ISO 6059:1999, metoda miaręczkowa, zakres stosowania., (2,0 - 3ż0,6) mgll

ll) Twardość ogólna wg PN-ISO 6059:1999, mętoda miareczkowa, zakres stosowania.,
(5,0 - 800.0) mg/l

l2) Żelazo ogólne wg PBW 05 wydanie 3 z dnia 10.08.2020, metoda spektrofotometryczna, zakres
stosowania., (0,020 - 50,000) mg/l

l3) Mangan wg PBW 04 wydanie 3 z dnia l0.08.2020, metoda spektrofotomętryczna, zakres stosowania.,
(0,010 - 20,00) mg/l

5)

6)

8)

9)



do oznaczania parametrórv mikrobiologiczn1,,ch:

l) OgóIna liczba mikroorganizmów inkubowanych w temp. 220C wg normy PN-EN lSO 6222:2004
2) Ogólna Iiczba mikroorganizmów inkubowanych w temp. 360C wg normy PN-EN ISO 6222:2004
3) Liczba enterokoków kałowych wg normy PN-EN lSO 7899-2:2004
4) Liczba bakterii grupy coli wg norTny PN-EN lSO 9308- l :2014-12+ A1:2017-04
5) Liczba Escherichi a col i w g normy PN-EN ISO 9308- | :201 4- 12+ Al.,2017 -04
6) LiczbaClostridium perJiingens wg normy PN-EN lSO l4189:20l6-10

UZASADNIENlE

Warunkiem zatwięrdzęnia Laboratorium przęz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego
we Wrocławiu zgodnie z wymaganiami art. 12 a ust. 2 ustawy z dnia 7 częrwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz, U. z2019 r. poz. 1437 z póm. zm.),) jest
przedstawienie: zaświadczeń potwierdzających przeszkolenie przęzorgany PIS osób pobierających próbki wody
do badań lub ceĄfikatu laboratorium w zakresie pobierania próbek, wykazu prowadzonych badań oraz
charakterystyki metod badawczych oraz dokumentacji potwierdzającej poprawnośc badań, zestawienia wyników
i oceny badań biegłości wykonanych nie pózniej niź dwa lata od dnia wystąpienia o zatwięrdzęnię oraz
węwnętrzne zapewnienie .jakości prowadzonych badań w tym stosowanie cerryfikowanych materiałów
odniesienia.
Laboratorium powinno miec udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody zgodny
z wymaganiami zawartymi w aktua|nym wydaniu normy PN-EN ISO/IEC 17025z2018-02.

Laboratorium ,.Ekolabos Laboratorium Badań Środowiskowych" przesłało dowody udziału w szkoleniach
z tematu ..Pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych" zorganizowanych przez WSSE we Wrocławiu,
dokumenty z datą l1.0l .20l8 r. dla 3 osób tj: Konrada Wojtyry, Mateusza Latosińskiego, Piotra Bezłady.

W zakresię stosowanych metod badań wnioskowanych do oceny Laboratorium przesłało
wykaz prowadzonych badań wraz z oszacowanymi wartościami cęch charakterystycznych. (dokument w
zestawien iu tabelarycznym).

Laboratorium stosuje dwustopniowy system zapewnienia jakości prowadzonych badań: kontrolę zewnętrzną
i kontrolę wewnetrzną.

W ramach prowadzonej kontroli zewnętrznej, Laboratorium uczestniczyło w badaniach biegłości (PT) w zakresie
wszystkich parametrów zgłoszonych do oceny uzyskując zadawalające wyniki, pozaoznaczeniem twardości gdzie
uzyskano wynik wątplilvy (z score:2,|). Laboratorium przeanalizowało zaistniałą sytuację, zaplanowało udział w
następnej rundzie PT/ILC.

Jako dowody udziałrr w PT/ILC Laboratorium przesłało: ,,Sprawozdanie z uczestnictwa Laboratorium w PT/ILC",
stan na dzień 27.08.2019 r. Opracowanie organizatora fapas/Drinking water mikrobiology/PT 0009 - data
uczestnictwa 04.12.2019 r. w zakresie 6 parametrów mikrobiologicznych zgłoszonych do oceny uzyskując
wszystkie wyniki zadawalające. Potwierdzenie zamówienia badań biegłości z dnia 2l ,08.2020 r. Zamówienie
dotyczące badań chemicznych oraz właściwości fizycznych wysłane do MERCK.
W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej Laboratorium przedstawiano ,,Program monitorowania ważności
wyników w Laboratorium Ekolabos na rok 2020" (dokument zatwierdzony w dniu 07.07.2020 r.)

Laboratorium przedstawiło cerlyfikaty stosowanych materiałów odniesienia (CRM, szczepy odniesienia)
w zakresie metod zgłoszonych do zatwierdzenia.

Laboratorium nie posiada potwierdzonego przęz stronę trzecią np. PCA systęmu zarządzania wg wymagań
normy PN-EN lSO/lEC 17025:2018-02. Wszystkie metody badań przedstawione do oceny są metodami
nieakredytowanymi.



Uzyskane dowody pozwalają na wvdanie decvzii, zatwierdzającej system jakości prowadzonych badań wody
przeznaczone1 do spozycia przez ludzi w Laboratorium ,,Ekolabos Laboratorium Badań Środowiskowych"
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 7 czerwca 200l r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z20|9 r. poz. 1437 zpóźn. zm.)
orazrozporządzęniu Ministra Zdrowiazdnia7 grudnia 201] r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia
(Dz. U. z2017 r.,poz.2294):

w zakresie l3 parametrów chemicznych. właściwości fiąvcznych:
pH, przewodność elektryczna właściwa, mętność, chlorki, siarczany, azotany, azotyny, jon amonowy,
magneą wapń, twardość ogólna, zelazo ogólne i mangan

oraz w zakresie 6 parametrów mikrobiologiczn}rch:
ogólna liczba mikroorganizmów inkubowanych w temp. 220C, ogólna liczba mikroorganizmów
inkubowanych w temp. 360C, liczba enterokoków kałowych, liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichią
co l i, liczba C lostridium perfringens.

Decyzjazatwierdzająca system jakości prowadzonych badań przezLaboratorium,.Ekolabos Laboratorium Badań
Srodowiskowych", ul. Duńska 9, 54 - 427 Wrocław, zostaje wydana na okres 1 roku, tj. do dnia 28 października
202l r. zgodnie zregulacją zawartąw art. 12a ust.2 ustawy zdnia7 czerwca 200 l r. ozbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Decyzja nie doĘczy oceny cąl system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spozycia jest w pełni
zgodny zaktualnyln wydaniem normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, zgodnie zwymaganiami art. l2 a ust. 1

ustawy zdnia7 częrwca2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę izbiorowym odprowadzaniu ściekórv (Dz. U.
z2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) w kontekście nie posiadania przęz Laboratorium akredytacji PCA 

"

Od niniejszej decyzji słuzy Stronie odwołanie do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitamego we Wrocławiu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 73l77, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w terminie l4 dni od daty jej doręczenia,

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej
oświadczenia o zrzęczęniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja
staje się ostateczna i prawomocna (art. l27a § l i 2 kpa).

Pubtvnrl Potłbtov/y

Otrzymują:
l, Adresat
2. DWPIS we Wrocławiu, ul.

Qnrc łu
M. Curie-Skłodowskie.i 7 3 17 7, 50-950 Wrocław (drogq elektronicznq)
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