
Laboratorium Spółki „WOD.-KAN.” z certyfikatem 

jakości PCA. 

 Zadowoleni klienci są najlepszą wizytówką każdej firmy. Laboratorium 

Spółki „WOD.-KAN.” w trosce o zapewnienie wysokiej jakości usług 

laboratoryjnych od 2016 roku posiada certyfikat akredytacji Nr 1590 wydany  

przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w Warszawie, zgodnie z normą 

PN-EN ISO/IEC 17025 znajdując się w elitarnym gronie laboratoriów                      

w Polsce. Jest on gwarancją rzetelności wykonywanych badań wody i ścieków 

w obszarach związanychz bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną środowiska. 

Wiarygodność  i profesjonalizm laboratorium Spółki „WOD.- KAN.” zostały 

potwierdzone pozytywnie przeprowadzonym przez PCA auditem w nadzorze, 

który miał na celu ocenę kompetencji laboratorium  w odniesieniu do 

aktualnych wymagań przepisów  prawnych oraz standardów PCA. 

Zakres akredytacji (AB 1590) obejmuje 25 parametrów, w tym: 

 badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia, 

 pobieranie próbek do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody, 

 badania fizykochemiczne ścieków, 

 pobieranie próbek do badań fizykochemicznych ścieków. 

 Każdego dnia celem potwierdzenia odpowiedniej jakości wody spożywanej przez bełchatowian, laboratorium 

wykonuje szereg badań, dbając o bezpieczeństwo ludzi ją spożywających. Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta, 

laboratorium kieruje swoją ofertę badań, także dla zewnętrznych podmiotów gospodarczych produkujących wodę, osób 

prowadzących działalność gospodarczą (sklepy, punkty gastronomiczne, itp.) i dla osób prywatnych (właścicieli studni 

przydomowych). W tym celu, jak co roku, w Laboratorium Wody znajdującym się przy ulicy Olsztyńskiej 52 w 

Bełchatowie, odbyła się kontrola sanitarna przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w 

Bełchatowie. Kontrola zakończyła się wydaniem zatwierdzenia, uprawniającego do prowadzenia badań wody 

przeznaczonej do spożycia  (Decyzja nr PPIS-HK-4550/11/17/18 z dnia 24.01.2018r). Pozytywna ocena wydana przez 

PCA i PPIS, potwierdza wysokie kompetencje merytoryczne i techniczne, gwarantujące rzetelność, terminowość 

i wiarygodność prowadzonych badań zawartych w uaktualnionym zakresie akredytacji dostępnym na stronie Polskiego 

Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl.  

„Nasi klienci mogą mieć pewność, że przeprowadzone badania i 

otrzymane wyniki są honorowane przez inne laboratoria oraz 

instytucje kontrolujące jakość wody i ścieków np. Inspekcja 

Sanitarna, Inspekcja Nadzoru Budowlanego, czy WIOŚ. To również 

potwierdzenie, że bezpieczeństwo jakości wody z której korzystają 

mieszkańcy Bełchatowa ma dla nas priorytetowe znaczenie.” - 

powiedziała Jolanta Pawlikowska Dyrektor ds. Ochrony 

Środowiska w Spółce „WOD.-KAN.” Jakość wody wtłaczanej do 

miejskiej sieci wodociągowej jest porównywalna z wodami 

butelkowanymi dostępnymi w sklepach, o czym świadczą poniższe 

wyniki badań. 

 

Parametr 
Ujęcie Wody 

ul. Olsztyńska 52 

97-400 Bełchatów٭ 

Wybrane  wody mineralne i źródlane popularnych producentów٭٭. 

A B C D E F 

Wapń [mg/l] 46 42 112 110 74 131 44 

Magnez[mg/l] 9,9 5,62 24,3 23,1 13,3 22,48 17,01 

Sód [mg/l] 8,1 9,7 13,0 11,0 8,1 10,7 11,1 

Potas [mg/l] 1,8 - 4,0 2,8 1,4 0,8 1,0 

Wodorowęgla

ny [mg/l] 
329 131 482 454 260 543 187 

Chlorki [mg/l] 5,6 - 7,1 9,2 19,5 3,2 3,2 

Fluorki [mg/l] 0,15 0,07 0,30 0,30 0,30 0,30 <0,10 

Siarcza [mg/l] 13 - - - 26,54 2,58 46,62 

 Wyniki na podstawie badań przeprowadzonych przez zewnętrzne laboratorium akredytowane                                  ٭

 Wyniki na podstawie informacji umieszczonych na etykietach wód butelkowanych powszechnie dostępnych w sklepach                                       ٭٭

 

Pełna oferta wykonywanych badań jest dostępna na stronie www.wodkan-belchatow.pl w  zakładce „Spółka-

Laboratorium” lub w Biurze Obsługi Klienta. 

http://www.pca.gov.pl/
http://www.wodkan-belchatow.pl/

