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Gentrum Badań Jakości
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Grupa KGHM
AA 412
spółka z ograniczoną odpowiedŻialnością Żarejestrowana w sądŻ]e Rejonowym dla Wrocławia - FabrycŻnej We Wrocławiu' lX Vwdział
Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem 0000026554; Kapitał zakładowy spółkiwynosi 13 117 800 zł
NIP 692-16-39-177; 59-301 Lubin' ul. M.skłodowskiej-cufie 62

Wydział Kontroli JakoŚci''Polkowice-Sieroszowice"

-

WKJ-4

adres: ul. Marii Skłodowskiej-curie 187a, 59-301 Lubin

SPRAWoZDANlE Z BADAŃ NR WKJ-4/899o/2o21

Zleceniodawca:
Nazwa klienta:

PRzEDslĘBloRsTWo PRZEMYSŁU zlEMNlAczANEGo s.A. W NlEcHLoWE

Adres klienta:

PRZEMYSŁoWA 8
NlEcHLÓW 56_215

Zlecenie/Umowa:

(JM-413541't01 5312021\ z dnia 09-09-2021

Bez pisemnego zezwolenia cBJ sp. z o. o. nie Wolno powielać fragmentóW sprawozdania z badań'
Załącznik nr Vll00.02.03-LIlMS1; ważny od 01.2021
Strcna 1 z 2

Sprawozdanie z badań nr WKJ-4/8s9ol2021

obiekt badań/próbka:
Nazwa badanego materiału/obiektu:
1.

Kod laboratoryjny: 3014/21
ŻywnośĆ- Żywnośó
Numer próbki_LlMS: K00487053001

Próbka - skrobia ziemniaczana superior standard. Miejsce pobrania

próbki: magazyn PPz sA W Niechlowie. Nr pańii; 2021.og.o7zmD.
Data produkcji: 07.09.2021.

Potrzeby Własne (obszar nieregulowany prawnie)

cel badań:
PowyŹsze dane zgodne z oświadczeniem zleceniodawcy.

sposób

i data

09-09-2021 10:05
Próbki zostały pobrane i dostarczone do laboratorium pŻez
Zleceniodawcę.

pobierania próbek:

Procedura pobierania próbek; brak danych' Harmonogfam pobierania
próbek; brak danych'

Powyższe dane zgodne z oświadczeniem zleceniodawcy'
nie ponosi odpowiedzialności za miejsce i sposób pobrania prÓbek oraz za Warunki transportu próbek' które
mogą mieć bezpośredni WpłyW na mialodajność WynikóW.

cBJ sp' z o.o'

Data prŻyjęcia badanago materiału do badań

laboratorium i opis iego
2. Data

wykonania

stanu:

do

badań:

a9-o9-2o21 11 40

stan próbki: Dobry
09-09-2021

'

10'09-2021

łvyniki badań:

3'

Wańość

Metoda badawcza

oznacŻenie

Lp.

iUA

Jednostka

osoba autoryzująca

Mkowa posiewu wgłębnĘo
jtlds

<1,0'10

PN-lSO 4832:2007

Liczba bakteriiz

1

qrupy coli
AE ' elastyczny
LJA_

n

zakB

akredy'laĆji

epewność pomaru, n e uMględnia erapu pobeE.ia póbk
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