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

wodociąg oparly o ujęcie / podziemne *

3. Data poboru próbek gf.to.ZOtl r.

4. Warunki otoczenia ( cechy organolepĘczne wody w przypadktl pobierania vód w lrąpielisleach: bąrwą, zapach, plamy oleju,
trwała Piana, zapachfenolu, przeŹroczystość, osady smoliste, przedmioty phlwajqce, zal<wity sinic)

" " " " " "/I""!r,r!!"!,!r,r,l!,tt,

u
5. Temperatura przechowywania próbek w czasie transportu (początkowa)

* - właściwe zakreślić

6. Osoba obecna /osoba upowazrriona.rĘq§Ł,łnie wnosi* zastzeżęń do protokołu oraz do sposobu pobrania próbek

Próbkę (ki) pobrano w obecności: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Mjr I,1, Sucharskiego 1

35,2ż5 Rzeszów
te|.17 748 1ż70 D y R KTfiFą

/,rlĘW7ł lrfOła-Wrrrt
( imię t nazwisko)

7. Wyposażenie uĄrte podczas poboru próbek: termotorba OHIVI9/K7C, termomet elektroniczrry OI{KIZISIAL,

:,T"T*Hff§:i,, w W*:^ | j
9. Próbki wody pobrano zgodnie zinstrukcją konfuolną IK/PP/SIV0I/0I.

l0. Protokół sporządzono * .ł.jednobraniących egzemp|arzach, z
właścicielow i urządzenia wodociągowego.

l l. w czasie kontroli dnkon'ano / nie dokonano* wpisu do ksiązki kontroli

F/IK/PP/SIV0ll0ll0l
Data wydania: 2018-02-12
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PAŃsTWot/vY FoWlAToWY
lNsPEKToR §AN|TARNY

w Rzeszowie
,?"2-#3.$i;;ęryffi ;głuq"azłn"PROTOKOŁ POBRANIA PROBEK WODY Nr PSF.3 1 2 1. 1 58. 1 65.20 1 9.IIK

(dotYczY wodY przeznaczonej do spożycią wody ciepłej, wody z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzyĘwanych do kąpieli)
stanowiący dowód urzędowego pobrania próbek.

Próbki wodY do badań laboratoryjnych zostały pobrane na podstawie art. 25 Ustawy z dnia 14 marca I985r. o p,anstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r, poz. 59) oraz procedury pobierania próbek PI{/pp/OL

1. Nazwa obiektu/urządzenia wodnego* wodociąg RzEszÓw [18ó3PwoD0001]
adres Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 1,

Nr
próbki

Kod próbki
(wypełnia

laboratorium)
Miejsce poboru próbki /

ID_PPPW

Godzina
pobrania
próbki

Ptzyczyna
pobrania próbki
(mok, mop, awą
in| ibn, ibi, leg +

dodatkowe
narametru\*

Sposób
utrwalenia

próbki

Uwagi
(temp. OC,

zawartość
Clz, inne)

s-3

Dom Pomocy Społecznej
w Rzeszowie,

ul. Sucharskiego 1 -łazieŃa
ogólnodostępna męska nr 3 - parter

Il863PPPWoo18l

40w Legionella sp. 50,b'C

i

których egzemplarz oryginalny pozostawiono
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l2. Poprawki i uzupehrienia do protokofu .....an,łł.

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępujq)

PRX,EKAZAIYIE PRO BKI(EĘ D O LABORAT ORIUM
(wypełnione na kopiach protokołĄ

I. Temperatura w termotorbie po dostarczeniu próbek do puŃtu ptzyjęó....,..
Próbki pobrano zgodnie z harmonogramem l pozaharmonogramem*
Po dokonaniu oceny przydatności do badń laboratoryjnych próbka(i) zostaĘ l nie zostaĘ*
przekazane do laboratorium ,..

Data i godzina przekazania próbki(ek)

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

do laboratorium
przelłaząjqcej próbĘ (i) imię i nanisko osoby przyjmujqcej próbĘ(i)

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

Pkt I wypełnió p rzy puekazaniupróbek do jednego laboralorium; pkt II wypełnió przy transporcie próbek do kitku laboratoriów.

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono / nie
zatwierdzono'na egzemp|arz1,1protokołu właściwego pństwowego inspektora sanitarnego:

( data, czytelny podpis Kierownika Technicmego)

* - włŃciwe zakreślió
uźryte skóty: wps - woda przezrraczona do spożycia; wug - woda z ujęcia głębinowego lub studni głębinowej (przed uzdatnianiem); wsu - woda w trakcie uzdafuiania; wlę -
woda z kąpieliska; wmk - woda z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli; leg -pobór ciepłej wody w kierunku badań kgionella sp.; inn _ inny nie wymieniony
powyżej; mok - płameay grupy A; mop - parametry gnrpy B; awa - awarią klęska fwiołowa; int - interwencja; ibn - inna przyczyna badania wody z nadzoru dla wps;
ibi - inna przyczyna badania wody z nadzoru dla innych niż wps.
** (qpełnió w przypadku nie pzyjęcia próbki do badan |aboratoryjnych)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DAIYYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku o którym mowa w art. 13 ust. l i2 roąorządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616'79
z dnia 27 kwiefiria 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwffizaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne roąorządzenie o ochronie
danych), zwanego dalej ,,RODO":

Adminisfiatorem danych osobowych jest Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą
w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 79a, 35-040 Rzeszów.

Dane osoboweprzetwuzńe są w celach:
a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r.

i
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o Państworrej Inspekcji Sanitamej (podstawa art, 6 ust. 1 lit. c, ei art 9 ust,2 lit. b , g, h, i, j RoDo),b) archiwalnych,
naukowYch, dowodowYch, statystycalych, analĘczrych i administracyjnych w interesie pubiicarym (póartu*u z art. 6
ust. l lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są prrctwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych
osobowYch Podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do'usunięcia
danYch, Prawo do ograniczenia Przetwarz-utia, prawo do wniesienia sprŻeciwu wobec przetwarzania danych osobow}ch,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

P-. , 
osobowe będą przetwurzaie pruęz okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym

i kurierom.

Dane mogą bYĆ przekazywane również instytucjom określonym przęz przepisy prawa
oraz PodwYkonawcom (podmiotom przetwaruającym) np. firmom informatyczrym wylonującym u.Ęi nu'12.."
Administatora.

Podanie danYch osobowych jest wymagane, obligatoryjnie przez Adminisfiatorą w celu realizacji bieżącego
lub zaPobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej.

W sPrawie ochrony swoich danych osobowych może PanilPan skontaktować się z lnspektorem ochrony Danych poprzez
e-mail: iod@psserzeszow.pl.

}



Woiewódzko Stotio Sonilorno,Epidemiologigno w Rzeszowie

DZ\AŁ LABORATORYJNY
35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowo l ó

lel. l7 852 - 2l , l l, e,moil: sekreloriot@wsse.tzeszow.pl
,,,

AB 343

ZAKRF§ AKRffiaY-r,AcJt F,lR AB 343 Jffi§T Do§T"ĘPNY NA sTR(}fl*tE WvvW.\fidssE.RuĘ§ZfiW"PL

Laboratorium Higieny Komunalnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR OLR.LHK.9O5 2.2.107 I .2019

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

35-2ż5 Rzeszów

P odstawa wykonania badań : Zlęęenie z dnia: 20 19- 1 0- 1 8

Protokół pobrania próbek wody Nr PSF.3 1 2 1 . 1 5 8. 1 65.20 1 9.HK

Badany obiekt: ciepła woda użytkowa
liczbabakerii z rodzaju Legionella sp.

Cel badania., ochrona zdrowia osób o obniżonej odporności ( obszar regulowany prawnie )

Próbki pobrarte i dostarczone przez: pracownika PPIS 1Ęeszowie

Metoda/Dokument doĘczqcy pobrania próbek: Instńicjakontrolna IK/PP/SK/0I/0I Wydanie XI z dnia 2016,06-27
Metoda pobrania próbek nie jest objęta zakresem akredytacji.

Miejscepobrartiapróbe"'J#:,r:i].i:i[:ffii",

łazięnkaogólnodoĘpna męska nr 3 - pańer

Kod próbek: HK/R/S-1320/19

Stan próbek w chw ili przyj ęcia : próbka przy datna do badania

Data pobrania /data przyjęcia próbek do laboratoriu1,l: 20I9-I0-18 /2019-10-18

Badanie rozpoczęto : 20 19-1 0- 1 8 Badanie zakończono : 2019-10-28

Data sporzqdzenia sprawozdania z badań: 2019-10-28

Ęniki badań odnoszq się wyłqcznie do badanych próbek
Bez pisemnej zgody labóratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak Ęlko w całoŚci.

Klient na prawo do złożenią slaĘ w terninie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
OLR,LHK. 905 2.2,107 1.201 9
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l)
2)
3)



WYNIKI BADAŃ

WartoŚci param€fycme podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdtowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przunaczonej
do spożycia przezludzi (Dz.|J. z20l7 r., poz.2294 ),

') jtk. -jednostki tworzące kotonie

Podane wartości niepevmości stanowią niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i wspołczynniku rozszerzsniak1.
Niąewnośó wyniku badania nie obejmuje etapu związanego z pobieraniem próbek.
NiePewnoŚĆ pomiaru nie może być stosowanajako dodatkowa tolerancja w odnięsieniu do wartości parametrycznych.

W czasie Przebiegu badania nie zaobserwowano żadnych szczególn5ch zdarzeńoraz innych istotnych faktów dotycących sposobu postępowania.

Autoryzował w zakresie
badań mikobiologicznych

zŃllierdził

st . ol1 S{<.4.ts ń3uł-s'aJ<-c- 6-.oĘ_, Ł._\\
fi 

lł_B^O_ry N !x tAB 0 BAT 0 BIUMHIGIDNY KOMUNALNEJ

flwvrp-
mgł inż. Ania Bierahówshó

Kod próbki: HK/R/S- 1 320/ 1 9

Pmameff Kod
parametru Wynik badania Jednostka

Wartość
parametryczna Metoda badawcza

Liczba bakterii z rodzaja
Legionella sp.
w l00 ml

023a 3754 12884;47861 jtk.,l <100 PN-EN ISO ll731-2:2008

Onzymują: Klient _ l egz. '
Na - l egz.

l
oLR.LHK.905 2,2.107 1.2019
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