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I pektor Sanitarny 
w Przemyś lu 

•(! Przemyśl, ul. Mariacka 4 
'0 76 91.fax 16 670 07 38 

PSK. 487-1-8/19 

D E C Y Z J A 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu działając na podstawie: 

1) art.l pkt.l, art.4 ust.l pkt.l i art.37 ust.l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej ( t . j . Dz. U. z 2019r, poz. 59) zwana dalej uPIS 

2) art.104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. 
poz.2296 z późn.zm.) zwany dalej K P A 

3) art.l2 ust.l i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków ( t j . Dz. U . z 2018r. poz. 1152) zwana dalej u z.z.w.ś. 

4) §9 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2294), 

po rozpatrzeniu wniosku Prezesa Zarządu POLCARGO - Medyka Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w 
Obrocie Międzynarodowym Sp. z o.o mgr Mieczysława Kuźmińskiego z dnia 14.02.2019r. / data wpływu 
14.02.2019r. / 

Z A T W I E R D Z A 

udokumentowany system jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonych 
przez Laboratorium P O L C A R G O - Medyka Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie 
Międzynarodowym Sp. z o.o do prowadzenia badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi w zakresie: jonu amonowego, barwy, przewodności, żelaza, manganu, azotanów, azotynów, 
zapachu, smaku, mętności, pH, chlorków. 

Zatwierdzenie następuje na okres od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji do dnia 25.03.2020r. 

UZASADNIENIE 

W dniu 14.02.2019r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu otrzymał pismo 
Prezesa Zarządu POLCARGO - Medyka Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie 
Międzynarodowym Sp. z o.o mgr Mieczysława Kuźmińskiego z dnia 14.02.2019r. z prośbą o zatwierdzenie 
Laboratorium POLCARGO - Medyka Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie Międzynarodowym 
Sp. z o.o do prowadzenia badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie: jonu 
amonowego, barwy, przewodności, żelaza, manganu, azotanów, azotynów, zapachu, smaku, mętności, pH, 
chlorków. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu dokonał analizy złożonego wniosku w 
oparciu o: 

1) zaświadczenia potwierdzające przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób 
pobierających próbki wody do badań; 

2) wykaz parametrów, metod badawczych i ich zakresy do zatwierdzenia przez PPIS; 
3) zestawienie charakterystyk metod fizyko - chemicznych stosowanych w badaniach wody 

przeznaczonej do spoży cia przez ludzi; 
4) zestawienie wyników i ocena badań biegłości - uczestnictwo w dniu 1.03.2018r. w badaniach 

porównawczych międzylaboratoryjnych w zakresie analizy ph, przewodności elektrycznej 
właściwej, barwy, mętności, żelaza, manganu, jonu amonowego, azotanów, azotynów, chlorków 
organizowanych przez Gdańską Fundację Wody; 

5) wykaz dokumentów Systemu Jakości POLCARGO - M E D Y K A Sp. z o.o. 2018r. 
6) Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego NR A B 914 
7) Certyfikat Akredytacji Jednostki Inspekcyjnej NR A K 010 
8) Zakres Akredytacji Jednostki Inspekcyjnej Typu A Nr A K 010 z dnia 21.09.2018r. wydanie 14 
9) Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr A B 914 z dnia 12.02.2018r. 
10) wykazu personelu Laboratorium Nr A B 914 

Przemyśl, dnia ...'..7.....marca 2019r. 



11) protokół kontroli laboratorium ubiegającego się o uzyskanie zatwierdzenia systemu jakoś 
przeprowadzonej w dniu 11.03.2019r. przez przedstawiciela: Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Jarosławiu mgr inż. Edytę Porczak. oraz przedstawiciela Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Przemyślu mgr inż. Jolantę Pruchnik. 

Według art.l04 K P A §1 organ administracji publicznej załatwia sprawy przez wydanie decyzji. 
Zgodnie z art.l pkt 1 uPIS, Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z 

zakresu zdrowia publicznego w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny 
środowiska. 

Stosownie do art.4 ust.lpkt.l uPIS do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy 
kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności 
dotyczących wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

W związku z art.l2 ust.l i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawują organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o PIS przy czym badanie pobranych 
próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać Laboratoria Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, 
zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

Według § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości 
wody właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może dokonać kontroli 
laboratorium przed zatwierdzeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, w zakresie udokumentowania 
systemu jakości prowadzonych badań wody, który powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w 
aktualnym wydaniu normy PN-EN ISO/IEC 17025. Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy 
graniczny inspektor sanitarny dokonuje kontroli laboratorium, o której mowa w ust. 1, poprzez wskazanie: 
spośród pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej osób do przeprowadzenia kontroli, a w przypadku 
braku w strukturze organizacyjnej powiatowej lub granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej 
laboratorium, wystąpienie z wnioskiem do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego 
o wskazanie laboratorium znajdującego się w strukturze organizacyjnej innej powiatowej lub granicznej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej, z obszaru danego województwa lub z obszaru innego województwa, 
którego pracownicy mogą być wyznaczeni do przeprowadzenia kontroli, albo dwu- lub trzyosobowych 
zespołów do przeprowadzenia kontroli spośród osób wyszczególnionych na liście, o której mowa w ust. 3; 
do zespołu powinien być powołany co najmniej jeden pracownik laboratorium stacji sanitarno-
epidemiologicznej. Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny we współpracy z państwowymi 
powiatowymi i państwowymi granicznymi inspektorami sanitarnymi z obszaru danego województwa 
sporządza listę pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej z obszaru danego województwa 
uprawnionych do dokonywania kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem systemu jakości prowadzonych 
badań jakości wody. Pracownicy wskazani do przeprowadzenia kontroli dokonują kontroli na podstawie 
upoważnienia wydanego przez państwowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce ich 
zatrudnienia. Właściwy inspektor sanitarny przed wydaniem upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, o 
którym mowa w ust. 4, sprawdza, czy nie zachodzą przesłanki wyłączenia pracownika od udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 24 KPA. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny podaje do 
publicznej wiadomości informację o laboratoriach wykonujących badania pobranych próbek wody na 
obszarze jego właściwości miejscowej uwzględniającą aktualną informację obejmującą: wykaz parametrów, 
metod badawczych i ich zakresy, dla których laboratorium uzyskało zatwierdzenie systemu jakości 
prowadzonych badań jakości wody wraz ze wskazaniem okresu trwania zatwierdzenia; zestawienie 
charakterystyk metod badań stosowanych w badaniach jakości wody. 

W toku prowadzonego działania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu stwierdził, 
że Laboratorium POLCARGO - Medyka Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie 
Międzynarodowym Sp. z o.o. prowadzi badania laboratoryjne wyszczególnionych parametrów a zakres 
oznaczanych stężeń obejmuje dopuszczalne zakresy wartości określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017r. w spraw ie jakości w ody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Po przeanalizowaniu całości dokumentów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Przemyślu stwierdził spełnienie wymagań odnośnie zatwierdzenia Laboratorium POLCARGO - Medyka 
Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie Międzynarodowym Sp. z o.o i orzekł jak w sentencji 
decyzji. 



Pouczenie: 
1. Stronie przysługuje prawo wniesienia od niniejszej decyzji odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego inspektora Sanitarnego za 

pośrednictwem tut. Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Wniesienie odwołania w części opatrzonej rygorem natychmiastowej 
wykonalności nie wstrzymuje wykonania decyzji. 

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec administracji publicznej, który wydał decyzje. 
Wobec powyższego, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze 
stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Otrzy muje : 

POLCARGO - Medyka Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie Międzynarodowym Sp. z o.o 37-732 Medyka 161 
2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów 
3 . a/a 

IP JP 


