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PROTOKOŁ POBRAI\-IA PROBEK WODY Nr P§F.3121.158.163.2019.HK

(aotYczY wody przeznaczonej do spoźrycią wody ciepłej, wody z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli)
stanowiący dowód urzędowego pobrania próbek,

Próbki wodY do badań laboratoryjnych zostaĘ pobrane na podstawie ąrt. 25 Ustawy z dnia 14 marcą 19B5r. o panstwowej
InsPekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) oraz procedury pobierania próbek PMpp/11.

l . Nazwa obiekfu/urzą dzenia wodnego* wodociąg RZE§ZOW U863PwoD000 U
adres Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Łabędzia9,

2. Rodzaj badanej wody : wps / wug / wsu / wkp / wmk / Ę l inn *

wodociąg oparty o ujęcie

3. Datapoboru próbek Q.lO.ZOtł r.
4. Warunki Otoczenia ( cechy organolepĘczne wody w przypadht pobierania wód w kąpielislach: bąrwa, zapach, plamy oleju,

trwała,Piana, zapachfenolu, przeŹroczystość, osady smoliste, przedmioĘ pĘwajqce, zalwity sinic)

.../tł1 1łUW
5. Temperatura przechowywania próbek w czasie transportu (początkowa ) .ł§..:.?-

* - włŃciwe zakreślić

6. osoba obecna,/osoba upoważnion:Fłłłuosi / nie wnosi* zastrzeżeń do protokołu oraz do sposobu pobrania próbek

Próbkę (ki) pobrano w obęcności: B6M PoMoGY.sFOŁEGZNEJ
w Rzeszcwie l

Filia ul. Łabędzia 9

35-207 Rze§zovl, tel. 17 74812gl

p, P7ntł,r &ou
[,",i;;,;;;:;;;i; 

,

7. wyposżenie uźryte podczas poboru próbek: termotorba oHwlglwc, termometr elektroniczny OHWzlSl Al,
termometr oHIv3 0/S/A l, opal!rcz gazory oHw24 l C,

8. czas trwania kontroli ',...śa..{/a.QLn
9. Próbki wody pobrano zgodnie ąinstrukcją kontrolną IK/PP/SK/O1/0l.

10. Protokół sporządzono * ..Ź.jednobrzrriących egzemplarzach, z
właścicielow i ur ządzenia wodociągowego.

1l. w czasie kontroli dokonanoAnie dokonano* wpisu do ksiązki kontroli

ierzchni / podziemne *

Nr
próbki

Kod próbki
(wypęłnia

laboratorium)
Miejsce poboru próbki /

ID PPPW

Godzina
pobrania
próbki

Prryczyna
pobrania próbki
(mok, mop, awą
int, ibn, ibi, leg +

dodatkowe
natametrv\*

Sposób
utrwalenia

próbki

Uwagi
(temp. OC,

za,wartoŚć
Clz, inne)

S-1

Dom Spokojnej Starości w
Rzeszowie, ul, Łabędzia 9

- łazienka
I1863PPPPW0677]

,ld, Legionella sp. 6r,c

których egzemplarz oryginalny pozostawiono

l
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12. poprawki i uzupełnienia do protokołu łrłO

(podać: numer strony protokołu, olłeślenia lub wyrazy bĘdne i te, ldóre je msĘpują)

lłruwl/Kp_ !*,ffi, o!1rt 2oę/fu?u
U 

\mię i nazwisko, nr upoważnienia do konl|oli i podpis próbkobiorcy)

PRZF,KAZAIYIE PRÓBKI(EĘ D O LABORAT ORIUM
(wypełnione na kopiach protokołu)

I. Temperatura w termotorbie po dostarczeniu próbek do punktu prTyjęć.......
Próbki pobrano zgodnie z harmonogramem l pozaharmonogramem'
Po dokonaniu oceny przydatności do badań laboratoryjnych próbka(i) zostaĘ / nie zostaĘ-
przekazane do laboratorium ..

Data i go dzina pr zekazania próbki(ek)

Olcreślenie przyczyny nie przyjęcia pobranej próbki do badań laboratoryjnych**:

imię i nazwisko osoby przyjmujqcej próblę(i)

II. Próbki pobrano zgodnie z harmonogramem l poza harmonogramem-
Po dokonaniu oceny przydatności do badń laboratoryjnych próbka(i) zostaĘ / nie zostały*
przekazane celem wykonania badń zgodnie z zńącznikiem, który stanowi integralną częśó protokołu pobrania
próbek.

Pkt I wypełnić ptzy pnekazaniu próbek do jednego laboratorium; pkt II wypełnió przy transporcie próbek do kilku lóoratoriów.

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono / nie
zatwierdzono'na egzemplarzu protokołu właściwego pństwowego inspektora sanitarnego:

( dan, czytelny podpis Kierownilra Technicmego)

* - włŃciwe zakreślić
uą/te skóty: wps - woda przemaczona do spożycia; wug - woda z ujęcia głębinowego lub studni głębinowej (przed uzdatnianiem); wsu - woda w trakci€ uzdatniania; wkp -
woda z kąpieliska; wmk - woda z miejsca okazjonalnie wykorzyśtywanego do kąpieli; leg -pobór ciepłej wody w kierunku bńń kgionella sp.; inn - inny nie wymieniony
powyżej; mok - parametry grupy A; mop - palamenry grupy B; awa - awaria, klęska żywiołowa; int - interwencja; ibn - inna przyczyna badania wody z nadzoru dla wps;
ibi - inrra przyczyna badania wody z na&oru dla innych niż wps.
** (wypełnić w prąpadku nie przyjęcia próbki do badń laboratoryjnych)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku o którym mowa w art. 13 ust. l i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)20161679
z dnia 27 kwiefiria 2016 t. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz ucĘlenia dyrekfiy 95/46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwanego dalej,,RODO":

Administratorem danych osobowych jest Państwowy
'w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 79a, 35-040 Rzeszów.

Dane osoboweprzetwarzane są w celach:

Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą

a) realizacji bieżącego 1ub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca l985r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; ut 9 ust.2 lit. b , 8, h, i, j RODO),b) archiwalnych,

l
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naukowYĄ dowodowych, statystycznych, analĘcanych i administracyjnych w interesie publicarym (podstawa z art. 6
ust, l lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przśtwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo ofirymania kopii danych
osobowYch Podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) Śwoic'h danych, prawo do usunięcia
danYch, Prawo do ograniczenia Przetvlarzania, prawo do wniesięnia sprŻeciwu wobec przetułuzania danych osobow}ch,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o nmodowym zasobie archiwalnymi archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazyvvane naitępującym odbiorcom: operatorom pocźowym
i kurierom.

Dane mogą bYĆ przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa
oraz PodwYkonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatyczrym wyi<onu;ącyń u.łogi nu'."e",
Administratora.

Podanie danYch osoborłych jest wymagane obligatoryjnie przez Adminisffatorą w celu realizacji bieżącego
lub zaPobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W sPrawie ochronY swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem ochrony Danych poprzez
e-mail: iod@psserzeszow.pl.

}



Woiewódzko Słotio Sonilomo,Epidemiologkzno w Rzeszowie

DZ|AŁ LABORATORYJNY
35-959 RzeszóW uI. Wierzbowo l ó

tel. 17 852 - 2l - l l, e,moil: sekreturiot@wsse.rzeszow.pl

AB 343

ZAKRE§ ląKREDYTACJl NR. l\B 343 JEsT DoSTĘPNY' NA §TRONlE \rLłW\Ą/-\.V§$H,RZESZOW.PL

Laboratorium Higieny Komunalnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN NF,. OLR.LHK. 90 5 2.2.I 069 .20 19

Nazwa i adres klienta: Dom Pomocy Społeczrej
ul. Mjr H. Sucharskiego 1

35-225 Rzeszów

P odstalła wykonania b adań: Zlecenię z dnia : 20 l 9- l 0-1 8

Protokół pobrania próbek wody Nr PSF.3 1 2 1 . 1 5 8. 1 63.20 1 9.HK

Badany obiekt: ciepła woda użytkowa
liczbabakterii z todzajl Legionella sp.

Cel badąłlią., ochrona zdrowia osób o obniżonej odptlrności ( obszar regulowany prawnie )

Próbki pobrane i dostarczone przez: pracownika PPIS w Rzeszowie

Metoda/Dohlment dotyczqcy pobrartia próbek: Instnkcjakontrolna IK/PP/SK/0I/01 Wydanie XI z dnia 2016-06-2'|

Metoda pobrania próbek nie jest objęta zakresem akredytacji.

Miejsce pobrania próbek Dom Spokojnej Starości
Rzeszów, l|.Łabędzia9
łazienka

Kod próbek: HK/R/S-13 1 8/19

Stan próbekw chwili przyjęcia: próbkaptzydatna do badania

Data pobrania /data przyjęcia próbek do laboratoriu,n: ż019-10-18 /2019-10-18

Badanie rozpoczęto: 2019-10-1 8 Badanie zakończono : 2019 -10-28

Data sporzqdzenia sprawozdania z badań: 20l9-I0-ż9

Ęniki badań odnoszq s!ę wyłqcznie do badanych próbek
Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie może b},ć powielane inaczej, jak tylko w całości.

Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od danl otrzymania sprawozdania.

1)

2)
j)
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WYNIKI BADAŃ

WartoŚci parametryczne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody ptzemaczonej
do spoĘcia pzezltldzi (Dz.|J. z20|7 t., poz.2294 ).

') jtk. -jednostki tworzące kolonie

W czasie Przebiegu badania nie zaobsęrwowano Zadnych szczególnych zduzeń oraz innych istotnych faktów dotyczących sposobu postępowania.

Autoryzował w żakresie

§.ffi;:l:W-ani,
zatytierdził

IIEBOWNiI tABOBATOBIUM
IiIGIENY KoMUNALNEJ ^

ffrąwzu Óu"jr-WŁ,O-
m§ inż. Anna §ierahowska

Kod próbki: HK/R/S- l 3 l 8/19

Paramef Kod
parametru Wynik badania Jednostka

Wartość
parametryczna Metoda badawcza

Liczba bakterii z rodzaju
Legionella sp.
w 100 ml

023a 0 jtk.,) <l00 PN-EN ISO ll731-2:2008

Otrzymują: Klient- l egz.
Na- l egz.

l
oLR.LHK.905 2.2.1069.2019
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