Gentrum Badań Jakości
Grupa KGHM
AB 412
spółka z o9raniczoną odpowiedzialnoŚcią zarejestrowana W sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wfocławiu, lX Vwdział
Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem 0000026554; Kapitał Zakładowy spółki \łynosi 13 117 800 zł
NlP 692-'16-39ł77; 59-301 Lubin, ul' M'skłodowskiej-curie 62

Wydział Kontroli Jakości''Polkowice-Sieroszowice'' - WKJ4
adres: ul. Marii Skłodowskiej-curie 187a, 59-301 Lubin

sPRAWoZDANlE Z BADAŃ NR WKJ-4/1323/2020

Zleceniodawca;
Nazwa klienta:

PRZEDslĘBloRsTWo PRZEMYSŁU zlEMNlAczANEGo S.A' WNlEcHLoWlE

Adres klienta:

PRZEMYSŁoWA 8
NlEcHLÓW 56-215

Zlecenia/umowa:

(8

702) z dnia 31-01-2020

Wyniki badań dotyczą Wyłącznie badanych obiektóW. Bez pisemnego zezwolenia cBJ sp. z o. o. nie Wolno powielaÓ
fragmentóW sprawozdania z badań'
Załącznik nr Vll-00'02.03_LlMs1; Ważny od 12.2019
Strona 1 z 3

Sprawozdanie z badań nr WKJ-4/132312020

obiekt badań/próbka:
Nazwa badanego

materiału/obiektu:

1.

ifrl*::"y#ll.:.",

Numer próbkiLlMs; K00388362001
Próbka - skrobia preŹelowana Zelpol' Data produkcji: 2020-01-28 zmD.
Miejsce poboru próbek: Magazyn PPZ W NiechIowie' Data rozpoczęcia
badań: 03'02'2020.

cel

badań:

PotŻeby Własne (obszar nielegu|owany prawnie)

PaWyższe dane zgodne z ośWiadczeniem Zeceniodawcy.

sposób idata pobierania

próbek:

2a-o1-2o20
Próbki zostały pobrane i dostarczone do laboratorium pęez
Zleceniodawcę.
Procedura pobierania próbek: brak Harmonogram pobierania próbek:
brak.

Powrższe dane zgodne z oświadczeniem zleceniodawcy'
Data prŹyięcia badanago materiału do badań

laboratorium i opis jego
2. Data
3'

wykonania

stanu:

do

badań:

31-01-202012:30

Stan próbki; Dobry
31-01-2020 - 1o-o2-2o2o

wyniki badań:
Lp.

Oznaczenie

MetÓda badawcza

Wańość

Jednostka

Mkowa posiewu Wgłębnego
ogólna liczba

PN-EN ISO 483$1:2013-12

osoba autoryŻuiąca

Wo|etta spychała

1,1'10

jtlds

<t 0'10

itk/o

<1,0'10

jlk/s

<1,0.10

jtlds

Woletta spychała

<1,0'10

jtldg

Wioletta spychała

drobnousloÓw

2

L]czba drcżdży

PNJSO 21527-2:2009

Wioletta spychała

płytkowa posiewu wgłębnego
3

Liczba

PNłso 16649_2:2004

Escherischia coli
płytkowa pos]ewu wgłębnego

4

Liczba

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

gronkowców
koagulazododatnic
h

5

Ljczba p|eśni

PN-lSO 21527-2:2009
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Sprawozdanie z badań nr WKJ-4/132312020

Lp.

6

Oznaczenie

Metoda badawcza

jakościowa,
uzupełn]ona testami
blochemicznymi i
serologicznymi
PN-EN ISO 6579"1:2017-04

obecność
Salmonella spp.

osoba autoryzująca

JednoŚtka

Wańość

259

AE _ e aslvdńy Żakl€s akred!łac]i
!A_|iepewnośćpomia.U' nie uMględń a eiaP! pobierana próbki
Podane wańo$i n ep€wności stanow a njepewnośc ro6Żeeo.e

pty

pozloń e Uińości 95 % wspołcŻVnniku o^zeżenia k =2.

LJwagi:

Ad.1 Powtatzalność wyrażona jako odchylenie standardowe poMarzalnościst=o,07 (w log10 jt]</g)
Ad.2'5 Żylvnośćo aktywnościWody niŹsŻejlub róWnej0'95
Ad. 3'4 próba analityczna nie zawlera jednosiek tworzącfch kolonie (tk)
Ad.3 PowtaŻalnośćWrażona iako odchylenie standardowe powtarzalnościsr=o'05 (w log10jlug)
Ad.4 Terirpetatura lnkubacji 37"C+1'C
stwierdzenie zgodności:
Wynikidla badań zawańych wtabeli, w punkcie nr 3 ''\Ąłnjki badań' , są zgodne z Wymaganiami zawalrymi
''otŻymane
specynkacja dla sktobi pteżelowanej Żelpol' Nr dokumentu: D23/P4' Wersjai 08.
Zastosowana zasada podejmowania deryzjizoslała określona i uŻgodniona wzleceniu nr 8702 z dnia 31'01'2020.
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Wyniki badań dotyczą Wyłącznie badanych obiektóW. Bez pisemnego zezwolenia
fragmentóW sprawozdania z badań.

załącznik nr Vll-00' 02.03_LlMs

1

'
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o. nie Wolno powielaÓ
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