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prowadzonych przez Klub POLLAB - Sekcję Ochrony Środowiska 

 
Temat badania biegłości 

/ porównań 

międzylaboratoryjnych 
(niepotrzebne skreślić) 

Osady ściekowe – oznaczenia mikrobiologiczne.  

 
 

Cel programu      Celem programu jest potwierdzenie, poprzez udział w zewnętrznej 

kontroli jakości, biegłości i kompetencji technicznych biorących 

udział w programie uczestników. 

 

Liczba uczestników 10 – na etapie planowania. Ostateczna liczba uczestników ustalona 

po zamknięciu listy. 

Liczba obiektów badań 

(liczba próbek) i ich opis   

3 próbki osadu ściekowego 

Liczba badanych cech 

i ich wykaz,  dokument 

odniesienia 

15 
Wybór oznaczanych parametrów oraz zastosowanych metod pozostawia się do 

wyboru przez uczestników, którzy deklarują swój zakres badań na Formularzu 

Zgłoszeniowym. 

Badane cechy w próbce nr 1 i 2: 

Obecność bakterii z rodz. Salmonella; 

Badane cechy w próbce nr 3: 
Obecność i liczba jaj pasożytów jelitowych Ascaris lumbricoides  w szt. w 100g osadu i  w szt/kg s.m  

Obecność i liczba jaj pasożytów jelitowych Trichuris trichiura w szt.  w 100g osadu i  w szt/kg s.m 

Obecność i liczba jaj pasożytów jelitowych Toxocara spp. w szt.  w 100g osadu i w szt/kg s.m 

Obecność i liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris lumbricoides w szt. w 100g osadu  

i  w szt/kg s.m 

Obecność i liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Trichuris trichiura w szt. w 100g osadu   

i  w szt/kg s.m 

Obecność i liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Toxocara spp. w szt.  w 100g osadu i  w szt/kg s.m 

Wskaźnik ATT ( żywe jaja) w szt. w 1 kg suchej masy osadu 
Sucha pozostałość osadu – wg PN-EN 12880:2004 

 

Identyfikacja dziedziny 

badań oraz badanych 

obiektów  
(zgodnie z DAB-07/DAP-04) 

Symbol Dziedzina badań Obiekt / grupa obiektów 
K/9 Badania 

mikrobiologiczne 

 Osady 

 

Data rozpoczęcia badań     23.09.2014r.  Data zakończenia 12.12.2014r.  

 
Koordynator Barbara Czubowska tel.81 746 03 24 w.122   barbara.czubowska@ mpwik.lublin.pl 

 Centralne Laboratorium MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie 
20-245 Lublin, ul. Zawilcowa 10 

Weryfikator  Barbara Gońka  tel.81 746 03 24 w.120 
Centralne Laboratorium MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie 
 20-245 Lublin, ul. Zawilcowa 10 

  

Przewodniczący Sekcji Zofia Sęktas, 04.07.2014r. 

   

Akceptacja  Krystyna Krzyśko, 15.07.2014r. 

Prezes Zarządu Klubu 

POLLAB 

 

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Planie PT/ILC oraz dostępne są na stronie internetowej Klubu POLLAB 

www.pollab.pl. 
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