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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 14771/ZL/19
wykonano wg umowy nr CBO-64/19
Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/19/00229

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA
KOPERNIKA
43-300 BIELSKO-BIAŁA, ul. LISTOPADOWA 70
Zgodnie ze zleceniem i prz eprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w 2 próbkach.
OŚRODEK BADAŃ
ŚRODOWISKA
I ZAGROŻEŃ NATURALNYCH
Posiada akredytację
AB 418 w zakresie:
Badań i pomiarów
w środowisku pracy:
• pobierania próbek powietrza,
• oznaczania stężeń substancji
chemicznych i pyłowych,
• pomiaru hałasu, drgań,
oświetlenia, pól elektromagnetycznych.
Badań i pomiarów
w środowisku ogólnym:
• pobierania próbek gazów
odlotowych,
• oznaczania stężeń substancji
chemicznych i pyłowych
w gazach odlotowych,
• pomiaru emisji do powietrza,
hałasu, pól elektromagnetycznych.
Pobierania próbek:
• wód powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spożycia,
• ścieków,
• osadów ściekowych.
Badań fizyko-chemicznych:
• wód i ścieków,
• wyciągów wodnych,
• osadów i odpadów,
• gleb/gruntów,
• produktów naftowych,
• substancji chemicznych.
Badań mikrobiologicznych:
• wód,
• osadów ściekowych.
Badań spalin pojazdów
górniczych.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 3.

Sprawozdanie sporządził:
Beata Rusek Inspektor ds. Badań Środowis ka i Zagrożeń Naturalnych
Sprawozdanie autoryzował:
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
mgr Katarzyna Ostrowska Kierownik Pracowni Analiz Fizykochemicznych i Biologicznych

Zatwierdz ił:
mgr Monika Mroczka Z-c a Dyrektora Ośrodka Badań Środowis ka i
Zagrożeń Naturalnych
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Nazwa klienta:

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIELSKU-BIAŁEJ
43-300 BIELSKO-BIAŁA, LISTOPADOWA 70
Miejsce pobierania
ul. Listopadowa 70, Bielsko-Biała
Próbki pobrał:
Pracownik CBiDGP
próbek:
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A)
Data dostarczenia próbek: 12.09.2019
Próbki dostarczył: Pracownik CBiDGP
Stan próbek:
bez zastrzeżeń
Numer próbki

S.j.*

A

Para metr

Metoda badaw cza/
Metoda oznaczenia

Jednostka

12764/01/S/19

Data/godzina pobierania próbki

2019-09-12

Miejsce pobierania próbki / opis

natrysk- szatnia męska

Zakres
w ykonania Dopuszczalne
w artości
oznaczenia

Liczba bakterii z PN-EN ISO 11731:2017-08
od 1 j.t.k./100
[j.t.k./100ml]
rodzaju Legionella
Filtry membranowe
ml

<100

Rodzaj próbki

Woda na pły walniach

Ocena
w yniku

Wyniki badań / Niepew ność

SPEŁNIA

nie w ykryto

Oznaczenie Liczba bakterii z rodzaju Legionella w ykonano w g PN-EN ISO 11731:2017-08 [Matrix A; Procedura 5 - (BCYE agar) i Procedura 7 (GVPC)]
Data rozpoczęcia badania: 12.09.2019
Data zakończenia badania: 22.09.2019

CBiDGP Sp. z o.o.

Sprawozdanie z badań
Nr 14771/ZL/19

Strona: 3

z dnia 25.09.2019

Stron: 3

Załącznik nr 2/1 do PO-17, w ydanie VI z 08.04.2013r.

Nazwa klienta:

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIELSKU-BIAŁEJ
43-300 BIELSKO-BIAŁA, LISTOPADOWA 70
Miejsce pobierania
ul. Listopadowa 70, Bielsko-Biała
Próbki pobrał:
Pracownik CBiDGP
próbek:
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A)
Data dostarczenia próbek: 12.09.2019
Próbki dostarczył: Pracownik CBiDGP
Stan próbek:
bez zastrzeżeń
Numer próbki

S.j.*

A

Para metr

Metoda badaw cza/
Metoda oznaczenia

Jednostka

12764/04/S/19

Data/godzina pobierania próbki

2019-09-12

Miejsce pobierania próbki / opis

woda wprowadzona do niecki basenowej z
systemu cyrkulacji

Zakres
w ykonania Dopuszczalne
w artości
oznaczenia

Liczba bakterii z PN-EN ISO 11731:2017-08
od 1 j.t.k./100
[j.t.k./100ml]
rodzaju Legionella
Filtry membranowe
ml

0

Rodzaj próbki

Woda na pły walniach

Ocena
w yniku

Wyniki badań / Niepew ność

SPEŁNIA

nie w ykryto

Oznaczenie Liczba bakterii z rodzaju Legionella w ykonano w g PN-EN ISO 11731:2017-08 [Matrix B; Procedura 7- (GVPC)]
Data rozpoczęcia badania: 12.09.2019
Data zakończenia badania: 22.09.2019
Niepew ność: niepew ność rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i w spółczy nnika rozszerzenia k=2.
* S.j. - sy mbol jakości metody badaw czej: A - metoda akredytow ana przez PC A , jest zamieszczona w zakresie akredy tacji PCA nr AB 418,

Uwagi:

1. W powyższej tabeli w kolumnie „dopuszczalne wartościʼʼ przedstawiono wartości jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach wg
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 grudnia 2015r. (Dz. U. z dnia 02 grudnia 2015r. poz. 2016), natomiast kolumna "ocena wyniku" zawiera
ocenę wyniku do w/w Rozporządzenia.
Nr próbki:
12764/01/S/19
12764/04/S/19

Stężenie biocydu: chloru wolnego [mg/l Cl2]:
<0,03
0,51

Temperatura wody [oC]:
34,2
27,4

Laboratorium ośw iadcza, że w y niki odnoszą się w y łącznie do badanej(y ch) próbki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może by ć
pow ielane inaczej niż w całości.
Daty wy konania poszczególny ch badań są identy fikow alne poprzez zapisy prow adzone w laboratorium.
*KONIEC SPRAWOZDANIA*

CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o.
43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl
SR w Katow icach, Wydz. Gosp. Krajow ego Rejestru Sądow ego nr KRS 0000067459, Kapitał Zakładow y 3.700.000,00 zł

Lędziny, 2019.09.25

Załącznik do sprawozdania nr 14771/ZL/19

akred yt acja w z akresie badań śr odowiska
nat uralnego i śr odowiska pracy

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA
KOPERNIKA
ul. LISTOPADOWA 70
43-300 BIELSKO-BIAŁA
akred ytacja w z akresie bad ań
n ieniszcz ących i mechanicznych

Niniejszym informujemy, że data sprzedaży jest zgodna z protokołem
zdawczo-odbiorczym.

akred yt acj a w z akresie wzor cowan ia
pr zyrz ądów po miaro wych wielko ści
elektryczn ych

akredytacja działaln ości insp ekcyj nej
ur ządz eń eksploatowan ych w pod ziem nych
zakładach gó rniczych

akred ytacj a w z akresie certyfikacj i
wyro bó w

adresat x 1
DZ - a/a x 1

zakresy akr edytacji zam ieszcz one są
na stro nie www.pca.gov.pl

