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Lubelska Spółdzielnia Usług Mleczarskich w Lublinie
Laboratorium Usług Badawczych

20-089 Lublin, ul. Probostwo 4

tel. (81) 747 8141w. 53

AB 459

Lublin. dnia l0.09.202l

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ IYR 1186/21/LUB

Nazwa i adres Zleceniodawcy: Przedszkole w Niedrzwicy Duźej-

Numer i data zlecenia:

ul, Lubelska 2I.ż4-22a Niedrzwica Duza

1 186/2l /LIIB z 07 .a9 "2021

kod nrófiki opis oróbki Mieisce /punkt pobierania oróbki

1186tzl/w woda do spoĄcia
uzezludzi Niedrzwica Dużą Przedszkole - kran w kuchni-

Próbkę pobrał:
Próbkę dostarczył:
Plan pobierania próbki:
Stan próbki:

pracownik laboratorium Sebastian Meltowski
pracownik laboratcrium Sębastian Mećowski
objęte planem Zleceniodawcy
bezzasttzężęń

Data i sodzina połrrania nrótlki Metoda oobierania Data i godzina dostarczenia próbki
01.09.2a21,8", PN-EN ISO 19458:2007 07.a9.2a21,13

Data rozpoczęcia badań:
Data zakończenia badań:

07.09.ż0ż1
l0.a9.2a2l

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE
Badana cecha

Metoda
Dokument odniesienia Jed*ostka

Wynik
badania

Wańość
parametryczna WZ Uwagi

Ogólna liczl=,a

mikroorganizmćłv
w22"C

PN-EN ISO 62ż2:2aa4
Metoda pĘ{kor,va
inosiew wsłeł]nv)

jtk/rnl nie lłykry.to

Bez nieprawidło&}ch aia!,
Zalmny akm: do l 00 jtkiml t wodzie

wprowadanei do §itri wodwiągowej.
do :0o itkjfit w kfui€ kon§ufuenta

Licztra bakterii grupy
coti

PN-EN iSO 9308-1 :2014-12
+A1'2al'ł-a4 Az

Mętoda fi ltracii nrembranowei
jtkll00ml 0 0

Liczba Erclrerichia coli
PN-E}{ 1So 93a8- L20l4-12

+Al:ż01744 AZ

Metoda fi ltraci i memlrranowęi
jtki 1 u0lnt 0 1'

Liczba
ełrterokoków kałowl,ch

PN-EN lSO ?899-2:2004 A Z

Metoda fi ltracj i nenrbranowej
jtV1O0mt 0 0

Autoryzował:

Laborant
0^/

tngr inż. Agnieuha Klugier
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Wydanie:07
Data wydania: 21. l 0.2019r,

gdzie:

Sporządził:

Laborant
AĘ

zatwierdził:
kierorr.rn ik La boratoriu m

Ustug B_adawcrvch

Wł,/.tł
mgr Se6a§ión Mertowski

ID.Ń 7,,ą"/LIJB 
,

A - metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji AB 459 (aktualny zakres akredytacji: www.pca.gov.pl)
Rro Rozporądzeniem Ministra Zdrorvia z dnia 07 .12-żal7r. w sprawie jakuści rvody przezrraczone_j do spożycia przezludzi (Dz_U. 2017 poz.2ż94}Ż metoda zatwi erdzonaprznzPPlS w Lublinie, decyzja rrr tlK.5500.292.2020 MS z dnia 29.12,2020 r.
* - zgodnie z oświadczenienr Zleceniodawcy

??rgr inż " Agnieszka Klugier

Załączniki,.
1. .,Protokół pobierania próbek wody nr 65312l"

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawclzdanie z badan nie rnoze b_vć porvielane inaczej, jali t_vIko w calości.
Przedstawione rł sprawozdaniu z badń wl,niki odnoszą się łyłącznie do tladanych próbek.

- KoNlEC SPRAWOZDANIA -
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Druk l/Og./LUB
Lubelska §półdzielnia usfug hffieczłrekich w Lubllnie

Lłboratorium Ushg Bildflwcuych
20-089 Lublin, ul. Probosfwo 4

tel. (81) 747-8t^Ąl w.53, fax" (S1) '147-58-45

Frotokół pobieranis próbki wody ur .. . "..ńtł/.łr.ł

zleceniodawca
Er §{ ;fl F i} i$ i/- K,{.łTs-

sfl t{l:§ji},},f,{ii"tvil,i|]Y ]iJ {.lfrĘ}
ł,łi. L"*Łre lska 2.1,'}.ą-2?-C lV ied rzwica Duzi

Data zlecenia/ numer zlec.enia"
ll9{. {) , *t

|{ lP / 1 3-3(,},.Ą,3-98 3.
2021

,-,l

0T _$s Rr:Qln 0607,i72n'
łfrlf6{ łll/ała

Zakres wykonywanych bndnń Wlg'ill,U,ńłł,

Opis pńbki awoda Wofu do spoĘcia przez lu&i

Imię i nazwbko / stanowisko osoby
pobierającei pńĘ

Zastosowany sptzęt
frpakik 4/3 3/ P M \unnometr 1 / l UP M/WS Faokmłrik stęłyhry ń taaą*
wtlłŃiologiału a pojawdki na bda* ffioclwnaune
B.lęrnotorbal* §ąrmarwr 4ĘlPoŚlWS afotolrl4tr 4/u/PoŚ/s
a lodówlła samochodolłą, 4/4 I /POś/S

Metodykn pobrania pńbki n P1[_1SO 5667-5 :2017- 1 0 ;{]DN-Eif/SO 1 9458:2007

Stan próbki r,nłhnułń

Metoda utrwalania łrnt,*nlpu,l ,Ń Ł:*p ,ntr 
,ł .5-c ,{r 5 5-L

Uwagi do pobierania pńbki

Kod
próbki " Mieisce / punkt pobrania próbki Data igodzina

pobrłnin pńbki
Temp. pŃbki

rcl

14 ft,f łl /v
tffuan L,rł, ,* [,Jii/ uvli-;

h,^*, \i1} Ł,,ri,Lr^,'r,,o

fudą 0 T -09- ż021

yr5 wc

..>iii,:/.łLl.. ."."..." *&g.\,i*= V.g*ta
(podpbpobicrejącegopńbki) "'"ii,;ii§;ilffi;fii"'§*'

er,V s*\

Zęceniodawca potwi€rdua zgodnŃć usta,lń protokołu zę sh€{n faĘcnym i Ńwiadozą żo nie rłmosi zastzeżeń do
sposobuo miojsca i czasu pobiorarriapróbok. x l

* numer decouia, kod pńbki uatlawano w Lóonatorirun


