Katowice, dnia 12.01.2018r.

Powiatowa Stacja
Sanitarno- Epidemiologiczna
w Katowicach
ul. Barbary 17, 40- 053 Katowice
Dokumenty wymagane przy zatwierdzeniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Katowicach laboratoriów do wykonywania badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi w zakresie parametrów normowanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294):
Należy złożyć pisemny, podpisany wniosek o zatwierdzenie laboratorium do którego należy załączyć:*
1. Aktualny certyfikat akredytacji (uwierzytelniona kopia)**;
2. Aktualny

zakres

akredytacji

obejmujący

wnioskowane

do

zatwierdzenia

parametry

(uwierzytelniona kopia)**;
3. Wykaz parametrów wnioskowanych do zatwierdzenia (w tabeli nr 1);
4. Charakterystykę metod badań (w tabeli nr 2);
5. Pisemną informację dotyczącą prowadzenia wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości
wykonywanych badań wody (sposób realizacji, harmonogram itp.);
6. Zestawienie wyników i oceny badań biegłości dla wszystkich parametrów wnioskowanych
do zatwierdzenia (w tabeli nr 3) – w tabeli należy uwzględnić wyłącznie ostatnie badania biegłości
wykonane nie później niż 2 lata od dnia wystąpienia o zatwierdzenie;
7. Wzór sprawozdania z badań jakości wody uwzględniający co najmniej:
•

informacje o zatwierdzeniu podanych metod badawczych i parametrów przez właściwego
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wraz ze wskazaniem numeru i daty
decyzji,

•

wskazanie uprawnionej osoby pobierającej próbki wody do badań laboratoryjnych,

•

wskazanie osoby lub osób autoryzujących sprawozdanie z badań jakości wody.

8. Wykaz osób przeszkolonych w zakresie pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi do badań laboratoryjnych (w tabeli nr 4. Należy załączyć kopie zaświadczeń dot. przeszkolenia
w w/w zakresie przez organy Inspekcji Sanitarnej (przy ponownym zatwierdzeniu laboratorium
proszę załączyć wyłącznie zaświadczenia dot. szkoleń, które odbyły się w ostatnim roku).
Jeżeli laboratorium pobiera próbki na podstawie certyfikatu akredytacji w tabeli nr 4 należy podać
informacje dotycząca certyfikatu laboratorium w zakresie pobierania próbek wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi oraz wykaz osób zatrudnionych w laboratorium i pobierających próbki wody
w ramach certyfikatu akredytacji.

*Wszystkie wykazy (tabele 1-4) proszę przesłać również na adres hk-woda@psse.katowice.pl w wersji edytowalnej.
**Jeżeli laboratorium nie posiada akredytacji należy złożyć dokumentację potwierdzającą posiadanie
udokumentowanego systemu jakości badań zgodnego z aktualnym wydaniem normy PN-EN ISO/IEC 17025.

