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DECYZJA
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt l, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia t4 marca 1985 r.
o Pństwowej Inspekcji Sanitamej (t. j, Dz. U. z 202I t. poz. 195), art. 12 ust. 4 Ustawy
z dnia 7 częrwca 200I r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.2028), 9 ust. I oraz ust. 2 Rozporządzenia Ministra
Zdtońa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakościwody ptzeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. poz. 2294), art.l04 Ustawy zdnia 14 częrwca 1960 t. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U . z 202I t. poz. 735 z późn. zm.)
- po rozpatrzeniu wniosku EKO-Projekt W. Z. Żywcryk Sp.

j. Laboratorium Badń

Środowiskowych, ul,' Jana Kilińskiego 4gL, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski zrtak
LABlWŻl135l202t z dnia28.t2.202l r. oraz w oparciu o analizę przedłożonej dokumentacji
i ,,Opinię doĘczącą zatwietdzęnia laboratorium" przedstawioną przęz PSSE
wStarachowicach zdnia07.02.2022r.znaklHs.90lI.2.3.2022 (datawpływu08.02.2022r.)
Pań stwottty Powiatowy I nsp ektor S anitarny w Ostrow c u Święto krzys kim

zatlłierdza
udokumentowany system jakościprowadzonych badń wody w EKO-Projekt W. Z. Żywczyk
Sp. j. Laboratorium Badań Środowiskowych, ul. Jana Kilińskiego 4gL, ż7-400 Ostrowiec
Świętot<rzyski w zakresie pobierania próbek wody przęznaczonej do spozycia do badń
fizykochemicznych i mikrobiologiczrych oraz wykonywania oznaczeń mikrobiologiczrrych
i fizykochemicznych w zakresie parametrów i metod badawczych zgłoszonych do
zatvńęrdzenia.

Zatwierdzenię udokumentowanego systemu jakości.prowadzonych badń wody
obejmuje następujące parametry: pH, przewodnośćelektryczna właściwa,jon amonowy,
azoĘny, azotany, chlorki, siarczarty, magnęz, twardośćogólna, że|azo, mangan, mętrość,
barwa, smak w 25oC, zapach w 25"C, indeks nadmanganianowy- utlenialność,chlor wolny,
Iiczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, obecnośći liczba enterokoków
(paciorkowców kałowych), ogólna lic,zba mikroorganizmów na agarze odĘwczym
w temperaturze 36+2oC po 48 h iŃubacji, ogólna liczba mikroorganizmów na agarze
odżywczymw temperaturze22Ł2OC po 72 h inkubacji.
Zatwtęrdzęnia niniejszego udziela się do dnia 13.02.2023 r.

uzasadnienie
EKO-Projekt W, Z. Żywczyk Sp. j. Laboratorium Badań Środowiskowych., 27-400
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Kilińskiego 49L pismem z dnia 28.12.202l r. zrtak
LABlWŻlI35l2021 zwróciło się do Pństwowego Powiatowęgo Inspektora Sanitarnego
w Ostrowcu Świętokrzyskim o zatwięrdzenie systemu jakościprowadzonych badań wody
wykonywanych w Laboratorium Badń Środowiskowych w firmie EKO-Projekt W. Z,
Żywcryk Sp. j. w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie wykonywania oznaczeń
fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody ptzeznaczonej do spożycia ptzęz ludzi oruz
pobierania prób wody do badań oraz zgodnie z § 9 ust, 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakościwody przęznaczonej do spozycia przezludzi (Dz.
U. poz. 2294).
Dołączona do wniosku dokumentacja, zawierńa:
a) Wkazparametrów i metod badawczych do zatwierdzenia,
b) charakterystykę metod badawczych,
c) ocenę badań biegłości,
d) dokumenty potwierdzające ldziń w badaniach biegłości,
e) Wkaz osób zatwi erdzający cW autory zĄących sprawozdania z badń,
f) Certyfikat Akredytacyjny Laboratorium Nr AB 932 wraz zzakręsęm akredytacji,
g) zaświadczęnlaz zalłesu pobierania próbek wody,
h) przykład wydawanego sprawozdania zbadań.

Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą

wykonywać laboratoria Pństwowej Inśpekcji Sanitarnej lub inne laboratoria
o udokumentowanym systemie jakościprowadzonych badń wody, zatwierdzonym przęz
Pństwową Inspekcję Sanitamą, o czym mówi art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czer:wca 200I r,
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścięków (t. j. Dz. U. z2020
t, poz,2028).

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem z dnia
03.0L2022 t. zł,ltócił się do ŚPWIS o wskazanie laboratorium zrrajdującego się w strukturze
organizacyjnej innej powiatowej stacji sanitamo- epidemiologicmej celem dokonania konfioli
EKO-Projekt W. Z. Żywczyk Sp. j. Laboratorium Badan Środowiskowych ul. Jana
Kilińskiego 49 L,27-400 Ostrowiec Świętokrzyski przed zatwierdzeniem systemu jakości
prowadzonych badń wody.
Powyższe wynika z § 9 ust. 2 pkt 1 Roryorządzsńa Minista Zdrowia z dńa7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakościwody ptzeznaczonej do spożycia ptzez ludzi (Dz. U. poz.2294).
Świętotozyst i Pństwowy Wojewodzki Inspektor Sanitamy wskazał Laboratorium Powiatowej
Stacji Sanitamo- Epidemiologiczrej w Starachowicach jako mogące prząrowadzić kontolę
laboratorium przed za!ńerdzeńem systemu jakościprowadzonyń badń wody- pismo z dńa
04.0I.2022 r. anak LHS. 90 1 L2.2022.
PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim pismęm z dnia 12.01 .2022 r. przesłał do PPIS
w Starachowicach dokumentację EKO-Projekt W. Z. Żywczyk Sp, j. Laboratorium Badń
Środowiskowych niezbędną do zatwierdzenia systemu jakościprowadzonych bńń
w EKO-Projekt W. Z. Żywczyk Sp. j. Laboratorium Badń Środowiskolvych
ul. Jarra Kilińskiego 49L, 2]-400 Ostrowiec Świętokrzyski, celem zapoznania, o lzym
poinformował wnioskodawcę- pismo z I2.0L2022 r.

PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim dnia 08.02.2022 r. ottzymał,,Opinię doĘczącą
zatwierdzęnia laboratorium" znak LHS.90I1,2.3.2022 z dnia 07.02.2022 r. wydaną przez
PSSE w Starachowicach.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o PIS w postępowaniu przed organami Pństwowej
Inspekcj i Sanitarnej stosuj e się przepisy Kodeksu postępowania administracyj nego.
Pństwowy Powiatowy Inspektor S itarny w Ostrowcu Świętokrąyskim pismem
z dnia 10.02.2022 r. zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego.
W wyznaczonym terminie strona nie wniosła uwag i zastrzeżeń w sprawie wszczętego
postępowania administracyj

ne

go.

Dodatkowo pismem z dnia 15.02.2022 r. PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim
zawiadomił stronę o zamiarzę wydania decyzji administracyjnej- odbiór osobisty w dniu
16.0ż.2022 r.

W

ramach nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody
przentaczonej do spoąrcia ptzez ludzi, Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim kazdego roku dokonuje zatwierdzenia udokumentowanego
systemu prowadzonych badń wody.
Cńery osoby pracujące w laboratorium posiadajązaświadczenia wydane przez organy
Pństwowej Inspekcji Sanitarnej tj. Wojewódzką Stację Sanitamo- Epidemiologicną
w Kielcach, potwierdzająceprzesżkolenie w zakresie,,Pobieranie próbek wody ptzentaczonej
do spożycia przęz lvdzi"

:

zaświadczenienr LHS|I{Z}I9 zdnia20,09,ż0l9 t.,
b) zaświadczenie nrLHSl2l20I9 z dnia 20.09.2019 r.,
c) zaświadczenienr LHSl3l20I9 z dnia20.09.2019 t.,
d) zaświadczęnięnr LHSl4l20I9 z dnia 20.09.2019 r.
a)

Personel laboratorium pracuje zgodnie z systemem zarządzania ujętym w Księdze
jakościi w 19 procedurach systemowych. Pracownicy posiadają uprawnienia i zasoby
niezbędne do realizacji swoich obowiązków Qraz stosowne upoważnienia do wykonywania
badń wody w zakresię badń fizykochemicznych i pobierania próbek do badń chemicznych
iftzlcznych z dnia 0t.02.2019 r.
Pracownicy tsczestniczą w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrnrych zgodnie z planem
szkoleń na dany rok, który jest opracowywany w oparciu o bieżące pottzeby szkoleniowe
otM z uwzględnieniem zmian i aktualizacji przepisów prawnych i norm międzynarodowych.
W 2021 roku pracownicy laboratorium uczestniczyli w 3 szkoleniach m.in. w szkoleniu
zorganizowanym przez firmę IDEXX dot. oznaczania ilościowego baktęrii grupy coli
i Escherichia coli w próbkach wody metodą Colilert zgodnie z norffIą PN-EN ISO 93082:20t4-06.
Wyposa:źenie laboratorium jest kompletne

i

wystarczające do wykonywania badń
wody oraz uje,te w wykazie wyposazenia, a także objęte nadzorem metrologicznym.
Laboratorium uzupełniło wyposazenie o zgrzewarkę do Colilęrt Quanti-Tray Sęaler Plus
firmy IDEXX wykorzys§waną do oznaczania bakterii grupy coli Escherichia coli
w próbkach wody zawierających dużą ilośćbakterii heterotroficzrych stanowiących tło.
Wyposazenie mające bezpośredni wpływ na wyniki badń podlega wzorcowaniu
zewnętrznemu zgodnie
ustalonym wcześniej harmonogramem czego dowodem są
świadęctwa wzorcowania.
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Wyposa:żenie laboratorium jest również sprawdzanę przy użyciu ceĘfikowanych materiałów

odniesienia.

W celu

potwierdzania wazrości wyników badń, laboratorium prowadzi szereg
działń wewnętrzrych i zewnętrznych. Dzińania wewnętrzne zostńy ujęte w wewnętrznym
programie monitorowania ważnościwyników na rok 2022,Dzińaniazewnęttzne polegają na
uczestniczeniu w badaniach biegłościorganizowanych przez umanych organizatorów,
W okresie od marca 2020 r. do paździemika}l}l r. laboratorium wzięło ldziń w 4 rundach
bńń biegłości,uzyskując wyniki zadowalające. Badania biegłościobejmowĄ zarówno
metody badania wody do spozycia jak również pobieranie próbek wody do badń
fizykochemicznych i mikrobiologicznych.
Badania wody są wykonywane w oparciu o nonny międzynarodowe oraz procedury
opracowane w laboratorium z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz wymagń
klienta. Wszystkie metody są właściwiezwalidowane lub zweryfikowane w waruŃach
laboratorium, a parametry charakterystyki metod spełniają założonekryteńa. Większość
metod zgłoszonych do zatwierdzenia jest objęĘch zakresem akredytacji PCA nr AB 932 wyd.
15 z dn.05.07.202I. Metody nieakedytowane są objęte systemem zarządzartia.
Laboratorium planuje i realizuje audi§ wewnętrzne zgodnie z prografiIem audytów
wewnętrznych na dany rok. W obszarze badań wody do spozycia w 202I roku został
przeprowadzony l audit wewnętrzny obejmujący system zuządzania jak równięż tęchnicznę
aspekty działalnościlóboratorium w obszatzę fizykochemii i mikrobiologii wody. Audit
wewnętrzny zostń przeprowadzony przez wykwalifikowanych auditorów, posiadających
właściweuprawnienia upowuimięnia. W trakcie auditu nie stwierdzono niezgodności,
zapisano 1 spostrzeżenie. Laboratorium w związku ze spostrzeżeniem podjęło właściwe
dzińania zap obie gaw cze.

i

Laboratorium wykonuje badania próbek wody do spożycia w oparciu o zamówienie
klięnta. Podczas uzgodnień z klientem ustalany jest zakres badań próbki wraz z metodami
badń, który jest potwierdzany podpisem zarówno klienta, jak i pracownika laboratorium.
Pracownicy laboratorium pobierają próbki wody do spozycia do badń fizykochemicznych
mikrobiologicznych. Kompetencje w tym zahłesie zostały potwierdzone w badaniach
biegłościzorgarizowanych przęz OśrodekBadań BiegłościCLP-B Labtest w JastrzębiuZdroju oraz PROMEA Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. w Kielcach. Ponadto
pracownicy posiadają zaświadczenia potwierdzające przeszkolenie próbkobiorców ptzez
organy Pństwowej Inspekcji Sanitarnej. Zaświadczenia wydano dla p. Wandy Żywczyk,
p. Joanny Żywczyk,p. Anety Węgrzeckiej i p. MaĘ Góra-Dudek. Pobieranie próbek zostało
również objęte zakresem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 932 wyd. 15
zdn,05.07.202I.
Wyniki badń próbek wody są przedstawiane w formię sprawozdń badń.
Sprawozdania z badń zawierują wszystkie niezbędne informacje wymagane przez nolmę
systemową oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowiazdńa7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody ptzea7aczonej do spożycia przęzludzi (Dz. U. poz. 2294) oraz są autoryzowanę przęz
kompetentny personel, posiadaj ący stosowne upoważnienia do autory zacji.
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Laboratorium Badń Środowiskowych EKO-Projekt W.Z. Żywezyk Spółka jawna
w Ostrowcu Świętokrzyskim wdrozyło, utrzymuje orcz stale doskonali system zarządzania
w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Badarria wody są

prowadzone na wysokim poziomie, czego dowodem jest uzyskanie Certyfikatu Akredytacji
PCA. Laboratorium w ptzewńającej większościstosuje metody akredytowane i wpisane
w zakres akredytacji Nr AB 932 vłyd. 15 z dnia 05.07 .202l r,
W zakresie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody ptzęznaczonej do
spożycia przezludzi, zgłoszonych do zatwierdzenia,laboratorium spełnia wymagania nolmy
PN-EN ISO/IEC 17 025 :20t8-02,

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Ostrowcu Świętokrzyskim roryatĄąc
wniosek EKO-Projekt W. Z. Żywcryk Sp. j. Laboratorium Badń Środowisko}vych
ul. Jana Kitińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 28,12.202I t. zrrnk
LAB|WŻ|I35D\TI w oparciu o analizę przedłożonej dokumentacji oraz ,,Opinię doĘczącą
zatwięrdzenia laboratorium" spotządzonąptzez PSSE w Starachowicach z dńa 07.02.2022 r.
znak LHS.9}II.2.3.2022 orueYJ jakw sentencji,
pouczenie

Od niniejszej decyzji słuzy odwołanie do

Świętokrz skiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25- 734 Kielce za pośrednictwem
Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świ tokrzyskim w terminie
14 dni od daty doręczenia (art.I27 §1 i art, 129 § 1 i2k.p.a.),
W trakcię biegu terminu do wniesienia odwołania strona możę zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec olganu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dnięm doręczenia organowi administracji publicmej oświadczenta o ztzęczeniu się
prawa do wniesienia odwołania ptzez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna (art. l27ak.p.a.).
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1. EKO-Projekt W.Z. Zywczyk Sp. j. Laboratorium Ba dan Srodowiskovvych
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