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CENTRUM BADAN JAKOSCI

oGRANlcZoNĄ oDPoWlEDzlALNoŚcĄ

59-30'1 Lubin' ul M. Skłodowskiej-Curie 62
tel. 76 746 99 00, tax76746 99 07

NtP 692-16-39-177

spółka zarejestrowana W sądzie Rejonowym dla Wrocławia _ Fabrycznej We Wrocławiu, lX vwdział
Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem 0000026554 Kapitał zakładowy spółki Wynosi 'l1 818 200 zl

Wydział Kontroli Jakości''Polkowice-Sieroszowice'' - WKJ-4
adres: ul. Marii skłodowskiej_Curie 187a, 59-301 Lubin
r.cl.

767299

154

fax

76 72 99 '155

Laboratorium badawcze akredytowane przaz
Polsk i e Centru m Akredytaci i,
sygnatariusza porozumień EA MLA i lLAc MRA
dotyczących wzeiemnego uznawania sprawozdań z badań'
Nr akredytacii AB 412
AB 412

sPRAWozDANlE z BADAŃ NR WKJ_4/6o99/2o16

Zleceniodawca:
Nazwa klienta:

PRZEDS|ĘBloRsTWo PRZEMYSŁU zlEMNlAczANEGo s'A. W NlEoHLoWE

Adres klienta:

PRzEMYsŁoWA 8
NlEcHLÓW 56-215

Umowa/Zlecenie:

(5 037) z dnia 18-01-2016

wniki badań dotyczą wyłącznie badanych obiektów' Bez pisemnego zezwolenia cBJ
fragmentóW sprawoŻdania z badań'

cBJ

sp. z o' o' nie wolno powielać

sp. z o. o'; załącznik nr V|l-00.o2.03-LlMs1; ważny od 12.2014
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sprawozdanie z badań nr WKJ-4/6099i2016 Wydane przez laboratorium akredytowane ff AB 412

l. obiekt badań/próbka:

materiału,/obieKu:

Nazwa badanego

sposób idata pobierania

próbek:

Kod laboratoryjny: 3966
Żywność_ Żywnośó
Numer próbki_LlMs: K0o212666001
PrÓbka - skrobia ziemniaczana superior standard- Miejsce pobrania:
Magazyn PPz sA w Niechlowie' Data produkcji pańii: 19'08.2016.
Dane identyfikacyjne pańii: 19.08.2016zmD. Rodzaj opakowania
produktu: worek papierowy wielowarstwowy a 25k9. Jednostkowa
masa próbkii 1 kg. Rodzaj opakowania prÓbki; zawiązana torebka
foliowa. Data rozpoczęcia badań: 25'08.2016'
19-08-2016 08:00
PrÓbki zostaly pobrane i dostarczone do Iaboratorium przez

zleceniodawcę.
Procedura pobierania próbek PN-76/A-74704. Harmonogram
pobjerania próbek brak. Dane zgodne z ośWiadczeniem
zleceniodawcy.
Data przyięcia badanago materiału do badań

laboratorium i opis jego
2. Data wykonania
3.

stanu:

do

badań/pomiarów:

24-08-2016 13:00
stan prÓbki: Dobry
24^@-20'16 - 01-09-2016

wyniki badań:
Lp.

Oznaczgnig

Mgtoda badawcŻa

t

LiA

Jednośtka

ośobaautoryzuiąca

jtlds

Magdalena Poźnjak-\rGńe|ecka
slalszy specja|asta ds' AnaliŻ

<1,010

jtri/S

Magdalena Poźniak-l^bńelecka
staBzy speejalista ds' AnaliŻ

<1,0"10

jtus

<1,0"10

jtus

Ma9dalena Poźniak-t/Gńelecka
staEzy specjalista d6. Ana|iŻ

2,7'10

jtus

Magdalena Poźniak_Wbńelecka
starszy specjalista ds. Analiz

259

Magdalena Poźniak-!!bńelecka
Starszy Specjalista ds. Analiz

Wańość

pvtkowa posiewu WgĘbnego
1

ogólna liczba

PN-EN ISO 4833-1:201312E

1,4.10

2

daobnoustojów

Mkowa posiew
2

Liczba d@żdży

powierzchniowy

PNłso

21527_2:2009

pMkowa pogiewu wgĘbnego
3

Liczba

PN_lso 1664$'2:200Ż1

llagdalona Poźniak-\^Jbrtolecka
Starszy Specjalista ds. Analiz

Eschedschia coli
pvlkowa posiewu wgłębnego

4

LicŻba

PN-EN ISO 6888-2:2001A1 :2004

koagulazododatnic
h
płytkowa posiew
5

Liczba plośni

PNISO 21527-2:2009
jakościowa, hodowlana,

6

obecnośó

uzupełniona t6stami

Salmonella spp.w

biocheńicznymi i
serologicznymi

250

PN-EN ISO 6579:2003

nieobecna

vwniki badań dotyczą Wyłącznie badanych obieKów. Bez pisemnego zezwolenia cBJ sp.
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sprawozdanie z badań nr WKJ-4/6099/2016 Wydane pzez laboratorium akredytowane nr AB 4'l2
AE _ d6lyczny
U^-

ni€P€wnoćć

akB akEąlaąl
enallzy' nl9 ułzgĘdnla slapu poBorania póbkl

Podano tt€rlośd nlop.wności slanovią ni€p€wrFści

roŻEŻ€fure

pŹv pozbml€ ufnoóol95

% l

wsńł.ztnniku rożsŻ6rz6nia

k

-2'

Uwagi:

Ad'1 PołtaŻalnogć wyrażona jako odchylenie słandaldowe powtażalnoścl sr=0,07 (w
Ad'3 Po.Jtażalność wyrażona jako odchylenie standadowe povńażalności sFO,05 (w
Ad.4 T€mperatura lnkubaql 37'ct1"c
Ad'2,5 - żywnośćo aktyw]ości wody naższej lub równej 0'95.
Ad' 3,4 - próba analivcŻna nie Żawiera jednosiek twolzącyoh kolonie (itk)

jfldg)

log

1

0

log

I

0 jtldg)

Sprawozdanie zah}erdził:

łl,99'.0b.. '.
data

dotycŻą wyĘcznie badanych obiektÓW Bez pisemnego zezwolenia
fragmentów sprawozdania z badań.

Wniki badań
cBJ

cBJ sp' z

o. o. nie wolno powielać

sp. z o. o'; załącznik nr Vll-00'02'o3_LlMs'1; WaŹny od 12'20'14
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CENTRUM BADAN JAKOSC!

SPÓŁKA Z oGRANlcZoNĄoDPoWlEDZlALNoŚclĄ
59-301 Lubin, ul M. Skłodowskiej-Curie 62
tel.76 746 99 00, fa],< 76 746 99 07

NrP 692-16-39-177

couń of registration: Wrocław Fabn/czna Regional couń' section lx (Economic) of the National couń of Registratjons
No. KRS 0000026554 where Company documentation is kept. Total share capital: 11.818.200 PLN.

Department: Quality Control Division,,Polkowice- Sieroszowlce"- WKJ-4
Address: ul. Marii skłodowskiej_ curie 'l87a' 59-301 Lubin
phone

no.767299154

fax].76 72 99 155

Testing laboratory accredited
by the Polish Centre for Accreditation,
a signatory to EA MIA and ILAC MRA
agreements regarding mutu al recognition
and acceptance of the test repofts.

Accreditation No. AB 412

AB 412

TEST REPORT NO. WKJ.4/6099/2016

Customer:
Customer's name: PRzEDslĘBloRsTWo PRZEMYSŁU zlEMNlAcZANEGo s'A. W NlEcHLoWlE
Address: PRzEMYsŁoWA

8

N|ECHLÓW 56-215

Purchase order/ Contract No.: (s037), lB-01-2016

The results presented in this report are applicable only to the samples collected and submitted for analysis.
Without the Mitten permission of CBJ Ltd. duplication of fragments of the test report is prohibited.

CBJ Ltd.; Appendix No. Vll-00.02.03; valid trom

12.2014

113

Test report No. WKJ-4/6099/2016 issued by an accredited laboratory No. AB 412

1.

Sample details:

Name of the sample:

Laboratory sample code: 3966
Food: Food
Sample no.: LIMS: K00212666001

Sampls Potato Starch Superior Standard. Place of
sampling: Warehouse PPZ SA in Niechlów. Date of the
production: 19.08.2016.
number:

Batch

19.08.20162nD. Packaging type: paper bag
multilayered a 25k9. Sample weight: I kg. Sample
packaging type: tied
25.08.2016.

Date and method (plan/procedures) of sampling:

foil

bag' stańing analysis date:

1e.08.2016 o8:oo
The sample was sampling and delivered by the Client.

Sampling procedure: PN-76 / A-74704. Sampling
schedule: none. Data according to the śatement ofthe

Date of receipt ofthe test material
description of its condition:

Client.

and

24ea-201613:oo
condition of the sample: good

2.

Date of tests/measurements:

3.

The scope of research and test method:

4.

Test results:

24-08-201 6 - 01 -09-201 6

Total aerobic bacteria count, pour plate technique : PN-EN ISO 483&1:2013-12
Yeasts and moulds count , spread plate technique: PNISO 21527-2:2009
Escheńchia coli count' pour plate technique: PNJSo 1664*2:2004
Coagulase- positive staphylomcci count, pour plate technique: PN-EN ISO 6888-2:200141:2004
Salmonella spp. in 25 g, qualitative method confirmed biochemical and serological testing: PN-EN ISO 6579:2003

Test

Resull

lJnit

1,4 x 1O2

cfu/g

1

Total aerobic bacteria

2

Yeasts count

<1,0

x

101

cfu/9

Escherichia coli count

<1,0

x

101

cfu/9

4

Coagulase- positive

<1,0

x

1Or

cfu/g

5

Moulds count

2,7 x

o

Salmonella spp. in 25 9

counł

staphylococci count

1O1

absent

cfu/9
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The results presented in this report are applicable only to the samples collected and submitted for analysis.
Without the witten permission of CBJ Ltd. duplication of fragments of the test report is prohibited.

CBJ Ltd.; Appendix No. Vll-00.02.03; valid from

12.2014
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Test report No. WKJ-4/6099/2016 issued by an accredited laboratory No. AB 412

Comments:

stand d d€vlation cf rep€€tability sr=0'07 (la10 itldg)
Ad.3 Ropeatablllty, śandłddeviation of repeatablllty 8F0,05 (log10 Jtldg)
Ad.4 Tgnp€rature incubatlon at 37'ctl'c
Ad.2,5 - Food with water a.[Mty l€6s than or ąual to 0,95
Ad. 3,4 - the absencs d thg mlcroorganlsm.
Ad. 1 R€p€atability'

Authorlzed by:

Prepared by:

'jofil,,l
AnaliŻ

i#,Ri"ou

.23..ffi..Ap.tb

ł.9-9..'}?.!k

The results presented in this report are applicable only to the samples collected and submitted for analysis.
Without the written permission of cBJ'Ltd. duplication of fragments of the test repoń is prohibited'

CBJ Ltd.; Appendix No. Vll-00.02.03; valid from

12.2014
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