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Wrocław, 18 października}lZl r.

Ekolabos Laboratorium Badań Środowiskowych

ul. Duńska 9

54-427'Wrocław

DECYZJA NR 5Ą6s |ełt

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu dzińając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz, U, zż02l r., poz. I95), art. 72
ust. 4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopattzeniu w wodę i zbiorowyn
odprowadzaniu ścięków (Dz, U. z 2020 t. poz.2028), § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
07 grudnia 2017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĄrcia przezludzi (Dz. U. z2017 r.

Poz,2294) oraz art, 104 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 202I t,, poz. 735 z późn. zm.), na podstawie wniosku z dnia 15 września 202l r., znak
sPrawy (-) uzupełnionego o dokumenty przesłane w dniu 13 paździemika2)2l r. przezlaboratorium
,,Ekolabos Laboratorium Badń Środowiskowych", ul. Duńska g,54-427 Wrocław

zabvierdza

udokumentowany system jakości prowadzonych badń wody przentaczonej do spożycia ptzez ludzi
w Laboratorium ,,Ekolabos Laboratorium Badań Środowiskowych", ul. Duńska g,54-427 Wrocław w
zakręsie oznaczania 13 parametrów chemicznych, właściwości flzycznych (parametry wskazano
wg stosownYch dokumentów odniesienia) oraz 6 parametrów mikrobiologicznych.

UZA§ADi\{IENIE

Warunkiem zafrlięrdzenia Laboratorium ptzez PPIS we Wrocławiu zgodnie z w1wrraganiami art, 12 a
ust, 2 ustawY z dnia 07 częrwca2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniuw wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jednoliĘ Dz.I]. z2020 t. poz.2028) jest przedstawienie:

I. zaŚwiadczenia potwierdzającego przeszkolenie przez organy PIS osób pobierających próbki wody
do badń lub cerĘrfikatu laboratorium w zakresie pobierania próbek,

il, wykazu prowadzonych badań oraz charakterysĘki metod badawczych,
ilI. zestawienia wyników i oceny badń biegłości wykonanych nie pózniej niż dwa lata od dnia

wystąpienia o zatwierdzenie,
ry. Laboratorium powinno mieó udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody zgodny

zv,rymaganiamizawarĘmi w aktualnym wydaniu noflnytj. PN_EN Isodrc fl025z21t8-02.

Laboratorium przesłało dowody udziŃa w s"frl"niu.h z tematu,,Pobieranie próbek wody do badań
laboratoryjnych" zorganizowanych przez wssE we wrocławiu, dokumenĘ z datą:

o 12 słcznia 2018 r. dla 3 osób tj.: Konrada Wojłry, Mateusza Latosińskiego, Piotrb Beńady,



. 31 marcaż02I t. dla 4 osób: PaĘka Fabiniaka, Michała Lichńskiego, Eweliny Moniowskiej, \
Eugeniusza Tyrkina.

Dołączono Tabelę Nr 3 (Excel) ,,Lista osób przeszkolonych i upoważrionych do pobierania próbek",

dokument podpisany zdatą 15 września 202I r.

W zakesie stosowanych metod badań wnioskowanych do oceny Laboratorium przesłńo Tabelę Nr 1

(Excel) ,,Wykaz parametrów i metod badawczych" z wykazem prowadzonych badań wraz

z oszacowanymi wartościami cech charakterystycnrych stosowanych metod badania wody, dokument

uzupełniony z datą 13 pńdziemika2D21 r., doĘczy następujących parametrów:

naaania cnemicne. wł

1) pH wg PN-EN ISO 10523:2012, metoda potencjometryczna, zalcres stosowania: (2,0 - I2,0)

PH,
2) Przewodnośó elektryczna właściwa wg PN-EN 27888:1999, metoda konduktometryczna, załcres

stosowania: (100 - 10 000) pS/cm w 250C,

3) Mętnośó wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09, metoda nefelometryczna, zalcres stosowania: (0,1 *
100,0) NTU,

4) chlorki wg PBW 75 wyd. I z dnia 10 sierpnia 2020 r., metoda spektrofotometryczna, zakres
stosowania: (I0 -2 500) mg/l,

5) siarczany wg PBW 37 wydanie 2 z dnia 2I sĘcznia 202I r., metoda spektrofotometryczna,
zalves stosowania: (3 - 1000) mg/l,

6) azotany wg PBW 16 wydanie 3 z dnia 10 sierpnia 2020 r,, metoda spehrofotometryczna, zalcres

stosowąnia: (3,5 - 800) mg/l,

7) azoĘny wg PBW 03 wydanie 3 z dnia 10 sierpnia 2020 r., metoda spehrofotometryczna, zalcres

stosowania: (0,010 - 6,500) mg/l

8) jon amonowy wg PBW 01 wydanie 4 z dnia 10 sierpnia 2020 r., metoda spehrofotometryczna,
zalłes stosowania:(0,015 - 35,0) mg/l

9) magnez wg PN-C-O4554-4:1999, Zńącznik A, metoda miareczkowa, zalcres stosowania: (0,ż -
193,2)mgll.

10) wapń wg PN-ISO 6059:1999, metoda miareczkowa, zalcres stosowania: (2,0 -320,0) mg/I,

11) twardość ogólna wg PN-ISO 6059:1999, metoda miareczkowa, zalcres stosowania:
(5,0 - 800,0) mg/l,

12)żelazo ogólne wg PBW 05 wydanie 3 z dnia 10 sierpnia 2020 r., metodą spektłofotometryczna,
zalcres stosowąnia: (0,020 - 50,000) mgll,

13) mangan wg PBW 04 wydanie 3 z dnia 10 sierpnia 2020 r,, metoda spektrofotometryczna, zakres
stosowania: (0,010 - 20,000) mg/l

aaaania nlcroliotogic

t. ogólna liczba mikroorganizmów inkubowanych w temp. 220C wg nolmy PN-EN ISO
6222:2004,

2. ogólna |iczba mikroorganizmów inkubowanych w temp. 360C wg nofiny PN-EN ISO
6222:2004,

3. |iczba enterokoków kałowych wg nonny PN-EN ISO 7899-2:2004,

4. liczbabakterii grupy coli wg nonny PN-EN ISO 9308-1:20I4-I2+AI:20I7-04,

5. liczba Escherichia coli wgnonny PN-EN ISO 9308-1:2014-12+AI:2017,04,

6. liczba Clostridium perfringens wg nonny PN-EN ISO 14189:2016-10.



Laboratorium uczęstnic zyło w badaniach biegłości (PT) w zakręsie wszystkich parametrów zgłoszonych

do oceny uzyskuj ąc zadaw a|ając".l,r.pud

Jako dowody udziału w PT/ILC Laboratorium przesłało:

. Dokument Tabela Nr 2 ,,Zestawienie wyników i oceny badań biegłości", opracowanie z dnia

l5 września 20ż1, r.
. opracor.vania organizatotow badań

r.vyników tj.:

biegłości, potwierdzających uzyskanie zadawalających

Merck _ Quick Turn QT-00_289Iż, data rca|izacji 04 września 2020 t. _
października2020 r,,w zakresie badań chemicznych i właściwości fizycznych

Fapas _ Water and EnvironmentaVDrinking Water Chemisty January-February 20ŻI,

Fapas - Water and EnvironmentaVDrinking Water Microbiology June-July 2021.

W ramach prowadzonej kontroli wewnętrzrej przedłożono,,Plany monitorowania ważności wyników"
dla metod: spektrofotometrycznych, miareczkowych, potencjomeĘcznej, konduktomeĘcanej,
furbidymetryc znej oraz badań mikrobiologicznych.

Laboratorium przedstawiło ceĄfikaty stosowanych materiałów odnięsienia (CRM, szcZePY

odniesienia) w zakresie metod zgłoszonych do zatwierdzenia,

Laboratorium nie posiada potwierdzone1o ptzez stronę trzecią np. PCA systemu zarządzania wg

wymagań nofiny PN-EN ISO/IEC 17025z2018_02. Wszystkie metody badań przedstawione do oceny

są metodami nieakredytowanlłni

Uzyskane dowody nozwataia na wvdanie pozytywnei opinii, w sprawie zatwierdzenia systemu

jakości prowadzonych badań wody przezraczonej do spożycia przezltldzi w Laboratorium ,,Ekolabos
Laboratorium Badań Środowiskowych" zgodnie z w}maganiami zawartymiw rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 erudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z2077

r., poz.2294) w zakresie:

n aa ani a cne mi c zne. w_ł as c tw o

1) pH wg PN-EN ISO 10523:2012, metoda potencjometryczna, zalves stosowąnia: (2,0 - I2,0)
pH,

2) Przewodność elektryczrra właściwa wg PN-EN 27888:1999, metoda kondufuometryczna, zalłes
stosowania: (100 - 10 000) pS/cm w 250C,

3) Mętnośó wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09, metodą nefelometryczna, ząlcres stosowania: (0,1 -
100,0) NTU,

4) chlorki wg PBW 75 wyd. 1 z dnia 10 sierpnia 20ż0 r,, metodą spektrofotometrycma, zalcres

stosowanią: (I0 -2 500) mg/l,

5) siarczany wg PBW 37 wydanie 2 z dnia ż'I sĘcznia 202l t., metoda spektrofotometryczna,
ząlcres stosowania: (3 - 1000) mg/l,

6) azotany wg PBW 1 6 wydanie 3 z dnia 10 sierpnia 20ż0 r., metoda spehrofotomeĘczna, zaktes
stosowanią: (3,5 - 800) mg/l,

7\ azotyny wg PBW 03 wydanie 3 z dnia 10 sierpnia 20ż0 r., metoda spehrofotomeirycma, zalcres

stosowania: (0,010 - 6,500) mg/l

3

I6



i
I

\
8) jon amonowy wg PBW 01 wydanie 4 z dnia 10 sierpnia 20ż0 r,, metoda speurofotometryczna,

zalcres stosowania:(0,015 - 35,0) mg/l

9) magnez wg PN-C-0 4554-4:t999, Załącmik A, metoda miareczkowa, zalcres stosowania: (0,2 -
I93,2)mgll.

10) wapń wg PN_ISo 6059:1999, metoda miareczkowa, zalłes stosowania: (2,0 _ 320,0) mg/l,

11) twardośó ogólna wg PN-ISo 6059:1999, metoda miareczkowa, zalcres stosowania:

(5,0 - 800,0) mg/l,

1ż)żelazoogólne wg PBW 05 wydanie 3 zdnia 10 sierpnia 2020 r., metoda speurofotometryczna,

zalcres stosowania: (0,020 - 50,000) mg/l,

13) mangan wg PBW 04 wydanie 3 z dnia 10 sierpnia 2020 r., metoda spektrofotomewczna, zalcres

stosowania: (0,010 - 20,000) mg/l

nadmiąmibolio]agiezne

1) ogólna |iczba mikroorganizmów inkubowanych w temp,

6222:2004,

2) ogólna |iczba mikroorganizmów iŃubowanych w temp,

6ż2ż:2004,
3) liczba enterokoków kałowych Wg nonny PN_EN ISo 7899_2:2004,

4) ticzbabakterii grupy coli wg nonny PN_EN ISo 9308_1:20I4_I2+AI:20I7,04,

5) |iczba Escherichia coli wgnofiny PN-EN ISo 93 08- 1 : 2014-12+ AI :20t7 -04,

6) |iczba Clo str idium perfringens wg nonny PN_EN ISo 1 4 1 89 :20 1 6_ 1 0,

Decyzja zatvłierdzająca system jakości prowadzonych badań przez Laboratorium "Ekolabos

Laboratorium Badań środowiskowych" ul. Duńska g, 54-4Ż7 Wrocław zostaje wydana na okres

1 roku, tj. do dnia 18 października 2022 r." zgodnie zregulacjązawartąw art. 12 a ust, żwtavły z

dnia 07 czerwca2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniuw wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

od niniejszej decyzji słu:ży stronie odwołanie do Dolnośląskiego pństwowego wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, ul. M. Curie _ Skłodowskiej 73133 za pośrednictwem

państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w terminie 14 dni od daĘ jej

doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia terminu odwołania strona może zrzec się Prawa do wniesienia

odwołania wobec organu administracji publiczrej, który wydał decyzję, Z dniem doręczenia organowi

adminishacji publicznej oświadczenia o złzeczeniu się prarila do wniesienia odwołaniaPrzęz ostafirią

ze sffon postępowan ia, decyzjastaje się ostateczna i prawomocna (art. I27 a § 1 i 2 kpa),

LżOC wg nonny PN-EN ISO

360C wg noffny PN-EN ISO

ffi
Otrzymują:

1. Adresat
2, DWPiS we Wrocławiu, ul,

elektronicznq)
3, HK a/a

M. Curie - Skłodowskiej 73177,50-950 Wrocław (drogq
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