Gentrum Badań Jakości
Grupa KGHM
AB 4I2
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana W sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu' lX \^'rydzaał
Gospodarczy Kąowego Rejestru sądowego pod numerem 0000026554; Kapitał Zakładowy spółki Wynosi 13 117 800 zł
NlP 692_16-39-177; 59-30'l Lubin' ul. M.skłodowskiej-curie 62

Wydział Kontroli Jakości "Polkowice-Sieroszowice'' - WKJ-4
adres: ul. Marii Skłodowskiej-curie 'l87a, 59-30'l Lubin

SPRAWoZDANlE Z BADAŃ NR WKJ_4i8991/2o21

Zleceniodawca:
Nazwa klienta:

PRzEDslĘBloRsTWo PRzEMYsŁU zlEMN|AczANEGo s.A. W NlEcHLoWE

Adres klienta:

PRZEMYSŁoWA 8
NlEcHLÓW 56-215

Zlecenie/Umowa:

(JM-413541 101 5412021)

z dnia 09-09-2021

Bez pisemnego zezwolenia cBJ sp. z o. o. nie Wolno powielać fragmentóW sprawozdania z badań.
Załącznik nr Vll-00'02.03-LlN/]S1' waŻny od 01.2021
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Sprawozdanie z badań nr WKJ-4/899112021

1' obiekt badań/próbka:

Nazwa badanego

cel

materiału/obiektu:

badań:

Kod laboratoryjny: 3015/21

zywnosc - zywnosc
Numer próbki-LlMs: K00487060001
Próbka - skrobia ziemniaczana superior standard. Miejsce pobrania
próbki: magazyn PPZ SA W Niechlowie. Nr pańii: 2021'o9'07zmDData produkcii; 07.09.2021.

Potzeby Własne (obszar nieregulowany prawnie)

Powyższe dane zgodne z oświadczeniem Zeceniodawcy'

sposób idata pobierania

próbek:

09-09_2021 10:00
Próbki zostały pobrane i dostarczone do laboratorium

pŻez

Zleceniodawcę.
Procedura pobierania próbek: brak danych. Harmonogram pobierania
próbek: brak danych'
PowyŻsze dane zgodne z oświadczeniem Zeceniodawcy.
cBJ sp. z o'o. nie ponosi odpowiedzialnoŚci za miejsce i sposób pobrania próbek oraz za Warunki transpońu próbek, które
mogą mieÓ bezpośredni wpływ na miarodajnoŚć Wyników'
Data pęyjęcia badanago materiału do badań

laboratorium iopis jego
2. Data
3.

wykonania

stanu:

do

badań:

09-09-2021 11:.40

stan próbki: Dobry
9-o9-2o21 - 16'09-2021

Wyniki badań;
Lp.

oznacŻenie

Metoda badawcza

Wańość

pvtkowa posiewu Wgłębnego
1

ogólna liczba

PN-EN ISO 4833-1r201312

61',10

2

t

IJA

Jednostka

itk/q

osoba autoryŻująca

Wolelta spychała

drobnoUstrojóW

pMkowa posiew
2

Liczba dlożdży

powierzchnlowy

PN-lSO 21527-2:2009

<1,0'10

jtlds

Woletta Spychała

<1 o'T 0

jtlds

Wo|etta spychała

<1,0'10

jtks

Wioletta spychała

1,0 10

jtk/s

vvioletla spychała

Nornra !rymfana bez zastąpienie

płytkowa posiewu Wgłębnego
3

Liczba Escherichia

PN-lSO 166492:2004

coli

Mkowa posiewu wgłębnego
4

Liczba

PN-EN ISO 6E88-2:200141 :2004

gronkowców
koagulazododatnlc
h

pMkowa posiew
5

Liczba pleśni

powieŻch niowy
PN-lSO 21527-2:2009

<

Norma wycofańe beŻ Żasiąpien a

Bez pisemnego zezwolenia cBJ sp' z o' o' nie wolno powielaÓ fragmentóW sprawozdania z badań'
Załącznik nr Vll-00.02'03-LllMS1; WaŹny od o1'2021
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Sprawozdanie z badań nr WKJ-4/8991l2o21

Oznaczenie

Lp.

metoda hodowlana
potlvrerdzeniem
biochemicznym i

obecność

6

Salr.onella spp.

JednoŚtka

wańość

Metoda badawcŹa

osoba autoryŻująca

z

25e

serologicznym
PN.EN ISO
65791:201744PN-EN ISO
657 9- 1' 2 01 7 -M l
2Ó2049
^'1'

AE _ e]astyczny 2akE ak.edyłacji
lJA'ńiepewność poń aru, ne !Mg]ędn]a eiapu pobieEn a próbki
Podane wałlośc]riepewnóci

sIa.owią niepewnośc] ro4zeEone pĘV poziom e ńnośći95 % współczvńńiku r4ŻeŹenia

Wynik odnoszą się do otżyma.ej póbki (pńbka

z6l.la d6|a@ona pzez

kl

k =2.

enla).

Uwagi:

Ad.1 PoMaŻalnośćwyrażona jako odchylenie standardowe powtażalności sr=o 07 (W log10 jiug)
Ad.2'5 ŹywnoŚć o akvwnościwody niższej lub róWnej0,95
Ad.3 PoMa rzalność Wyrażona jako odchylenie standardowe powiaŻalnościst=o'05 (w log10 jtug)
Ad'4 próba analityczna nie zawiela jed noslek twożących kolonie (jtk)
Temperatu.a inkubacji

37'Ct1'C

siwierdzenie zgodnościi

Wynikidla badań zawańych w tabeli' w punkcie nr 3 'Wvnikibadań'' sązgodne z \łymaganiami zawartymi w:
Spec}4ikacja dla Skrobi Żiemn]acznej sLlperior standard. Nr dokumentu: D21lP4' Wercja] 09'
Żasiosowana zasada podejmowania decyzjizostała określona iuzgodniona w zleceniu
ff JM413541t015412021 z dnia 09.09.2021.

''otzymane

sprawozdanie zatwierdził:

sprawozdanie opracował:
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Bez pisemnego zezwolenia cBJ sp. z o' o. nie Wolno powielać fragmentóW sprawozdanja z badań'
Załącznik nr Vll-00.02.03_LlMs'1; ważny od 0'1.2021
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