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Zlecenie nr ……………… z dnia ………….  rodzaj zlecenia : stałe…….   jednorazowe……..  

Dane Zleceniodawcy 

D
a

n
e

 d
o

 fa
k

tu
ry

 

Imię i Nazwisko/ 

Firma 

 

Ulica, nr  

Kod pocztowy, 

miejscowość 

 

PESEL/NIP  

Adres 

korespondencyjny 

 

 

 

Przyjęcie 

do Laboratorium  

(data, podpis) 

Osoba do 

kontaktu/nr telefonu 

 

Faktura* Proforma:  Elektroniczna:  Papierowa :  

Fakturę wysłać na 

adres  

 

W przypadku, kiedy próbkę pobrał Zleceniodawca, Zleceniobiorca-Laboratorium odpowiada za próbkę od momentu jej przyjęcia 

do Laboratorium.  Instrukcja pobierania próbek jest dostępna na stronie zgkgk.pl.   

Zlecam wykonanie 

badań 

Wody Ścieków Wód 
powierzchniowych 

 Osadów Inne: Inne: 

       
Próbki pobrane przez  Laboratorium Klienta  Zostałem poinformowany o wpływie sposobu pobierania próbek 

oraz czasu od pobrania próbki do wykonania badań na rzetelność 
wyników badań, w przypadku pobierania próbek przez klienta .    

Pobranie próbek 

zgodnie z : 

PN-ISO 5667-5:2017 1) 

 1) 

 

 

 

 PN-ISO5667-6:20031)2) 

 

 

 

 

PN-ISO 
5667-10:19971)2) 

 

 

 
PN-EN ISO 5667-
13:2011) 

  PN-EN ISO 19458:2007  PN-R-04031:1997 
PN ISO 10381-4:2007 

 

 
1)metoda akredytowana, 2) norma wycofana przez PKN zastąpiona nowym wydaniem normy. 

Cel badania:* Przedłożenie wyników jednostce kontrolującej 
( obszar regulowany prawnie) 

 Potrzeby 
własne 

 

Niepewność 

pomiaru zostanie 

podana*: 

Gdy jest to istotne dla ważności lub zastosowania wyników badań lub 
niepewności pomiaru wpływających na zgodność z wyspecyfikowaną 
granicą 

 Na 
życzenie 
klienta 

 

Sposób przekazania 

sprawozdania z 

badań*:  

Odbiór osobisty  Poczta   e-mail: 
( podać adres 

mailowy) 

 

Data pobierania lub 

dostarczenia próbki 

 Próbkę dostarczył 

(Imię, Nazwisko) 

 

Sprawozdanie z badań ma zawierać wartość dopuszczalną zgodną z odpowiednimi przepisami prawa * TAK NIE 
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W przypadku przekroczeń wartości parametrycznych badań 
mikrobiologicznych wyrażam zgodę na przekazanie informacji o 

przekroczeniach do Państwowej Inspekcji Sanitarnej* 

Nie dotyczy TAK NIE 

W sprawozdaniu z badań proszę dodatkowo podać stwierdzenie zgodności  
/niezgodności wyników badań z wymaganiami akceptuję uzgodnioną zasadę 

podejmowania decyzji*  

TAK NIE 

Akceptuję uzgodniona zasadę podejmowania decyzji przy stwierdzaniu 
zgodności z wymaganiami oraz ryzyko podjęcia błędnej decyzji związane z 

przyjętą regułą decyzyjną.* 

TAK NIE 

Niepewność pomiaru ( w przypadkach innych niż poniżej przedstawione)  TAK NIE 

Zostałem poinformowany, że niepewność wyników jest podawana w 
sprawozdaniach z badań zawsze, gdy ma to znaczenie dla miarodajności 

wyników badania lub ich zastosowania oraz gdy niepewność ma znaczenie 
dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi. * 

TAK NIE 

Deklaruję chęć uczestnictwa w badaniach * TAK NIE 

Czy wyniki badań będą wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie* TAK NIE 

 
Miejsce wykonania usługi 

Adres, nr geodezyjny działki  
Wstępny termin realizacji 

usługi 
 Inne    

Przegląd zlecenia usługi 

Zasada 
podejmowania 

decyzji  

Nie dotyczy*  Patrz zał. nr. 3 
zlecenia usługi* 

 Laboratorium dysponuje niezbędnymi 
zasobami i ma możliwość realizacji 

zlecenia  

 Data, Podpis 

Badania zlecane na zewnątrz*  TAK NIE 

 Zewnętrzny dostawca usługi badawczej 

Klient zapoznała się z aktualnym 
zakresem akredytacji*  

TAK NIE Nr akredytacji  

Zakres badań zlecanych na zewnątrz 
(wykaz zakresu akredytacji zał nr 1)  

Parametr  Metoda 
badawcza 

 

  

  

  

Sprawozdanie z badań  Liczba egz.  Data 
dostarczenia 
sprawozdania 
z badań 

 

1. Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań. Opis sposobu postepowania 
ze skargami w laboratorium, a także informacja o przebiegu rozpatrywania złożonej skargi są dostępne w laboratorium na życzenie 
klienta.  

2. Klient ma prawo do uczestnictwa w charakterze świadka podczas badania próbek wykonywanych na jego zlecenie. 
3. Zleceniodawca ma zagwarantowaną bezstronność i poufność wyników badań i innych informacji związanych ze zleceniem. 
4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za błędy związane z pobraniem, utrwalaniem, przechowywaniem i transportem próbek 

dostarczonych przez Zleceniodawcę do laboratorium.  
5. Zleceniodawca deklaruje, że wszystkie informacje podawane laboratorium , a dotyczące obiektów badania, próbek, lokalizacji, 

sposobu pobierania, i innych istotnych czynników wymienianych w niniejszym zleceniu są informacjami prawdziwymi i zleceniodawca 
ponosi w pełni za nie odpowiedzialność.   

6. Zleceniodawca zapoznała się z obowiązującym cennikiem usług i zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonaną usługę objętą 
niniejszym zleceniem na podstawie otrzymanej faktury, w terminie 14 dni od jej otrzymania. Opóźnienie zapłaty spowoduje obowiązek 
zapłaty odsetek ustawowych. 

7. Zleceniodawca jest zobowiązany do odpowiedniego przygotowania miejsca i punktu pobierania próbek, tak aby możliwe sprawnie i 
bezpiecznie, zgodnie z procedurami miało miejsce pobieranie próbki przez laboratorium. Informujemy, że brak należytego 
przygotowania punktu pobierania próbek będzie skutkowała decyzją laboratorium o odstąpieniu od jej pobierania w umówionym 
terminie.  

8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przeprowadzenia badań. 
9. Oświadcza, iż zapoznałem/am się i zrozumiałam/em treść załączonej klauzuli informacyjnej ( załącznik nr 2 do zlecenia). 
10. Oświadczam, że podane w zleceniu dane są zgodne z prawdą.  

 
 
 
 
……………………………………………………………………                                                                      ………………………………………………… 
Podpis pracownika przyjmującego zlecenie  
 
( data :……………………………………………..)                                                                                                                    Podpis Zleceniodawcy  
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( dotyczy całej treści zlecenia)  

Data pobrania Opis próbki Miejsce pobrania Kod próbki 

 
 
 
 
 

   

 

 Nazwa parametru  Dokument odniesienia Zakres metody Woda Ścieki W.powierz. Osady 

 pH 
M.potencjometryczna 

PN –EN ISO 10523:2012 
 

2,0 – 12,0      

 Zawiesiny ogólne 
M.wagowa 

PN-EN 872:2007+Ap1:2007 
 

2 - 2000 mg/l     

 Biochemiczne 
Zapotrzebowanie Tlenu 

M.elektrochemiczna 

PN-EN 1899-1:2002 
 

3,0 - 6000 
O2mg/l 

    

 Biochemiczne 
Zapotrzebowanie Tlenu 

M.elektrochemiczna 

PN-EN 1899-2:2002 
 
 

0,5 - 6,0 O2mg/l     

 Stężenie siarczanów 
M. wagowa 

PN-ISO 9280:2002 10 – 2000 mg/l     

 Stężenie chlorków 
M. miareczkowa 

PN-ISO 9297:1994 5,0 – 400 mg/l     

 Stężenie azotu azotynowego 
M.spektrofotometryczna 

PBL 12 wyd.03 z 21.05.2013 
 

0,0015 – 6 mg/l     

 Stężenie azotu azotynowego  
M.spektrofotometryczna 

PN-EN 26777:1999 0,008 – 2,0 mg/l     

 Stężenie azotu azotanowego  
M.spektrofotometryczna  

PBL 13 wyd.03 z 21.05.2013 
 

0,3 - 35 mg/l     

 Stężenie azotu amonowego  
M.spektrofotometryczna 

PN-ISO 7150-1:2002 cz.1 0,03 - 100 mg/l     

 Stężenie fosforu ogólnego 
M.spektrofotometryczna  

PN- EN ISO 6878:2006 p.8 
+Ap1+Ap2:2006  

0,04 – 60 mg/l     

 Chemiczne Zapotrzebowanie 
Tlenu                     
M.spektrofotometryczna 

PN-ISO 15705:2005                                  5 - 10000 mg/l 
O2 

    

 Stężenie detergentów 
anionowych  
M.spektrofotometryczna  

PBL 14 wyd.01 z 14.12.2015  
 

0,1 - 5,0 mg/l     

 Stężenie detergentów 
niejonowych  
M.spektrofotometryczna 

PBL 17 wyd. 04 z 07.03.2016  
 

0,2 - 12,0 
mg/l 

    

 Barwa  
M.spektrofotometryczna  

PN–EN ISO 
7887:2012+Ap1:2015 
Metoda C 
 

2 – 90 mg/l Pt     

 Stężenie żelaza  
M.spektrofotometryczna 

PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016-
06 Rozdział 7.1  
 
 
 

0,02 – 4,50 mg/l     

 Twardość ogólna  
M.miareczkowa                                

PN-ISO 6059:1999 10 – 1000 mg/l     

 Mętność  
M.nefelometryczna 

PN–EN ISO 7027:2016-09 0,2 – 40 NTU     

 Stężenie manganu  
M.spektrofotometryczna  

PBL 24 wyd.01 z 05.07.2012  
  

0,03 - 4,50 mg/l     

 Indeks nadmanganianowy  
M. miareczkowa  

PN-EN ISO 8467:2001 0,5 - 10mg/l     

 Przewodność elektryczna 
właściwa  
M.konduktometryczna 

PN-EN 27888:1999 (5,0 – 1400) 
μS/cm 

    

 Pozostałość po prażeniu, 
strata przy prażeniu 
M. wagowa 

PN-EN 12879:2004 (5 – 95)%     

 pH  
M.potencjometryczna 

PN-EN 12176:2004 2,0 – 12,0     

 Pobieranie próbek do badań 
chemicznych i fizycznych 

PN-ISO 5667-6:2003 ---     

 Pobieranie próbek do badań 
m. manualna i automatyczna 

PN-ISO 5667-10:1997 
 
 

---     
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Nazwa parametru  Dokument odniesienia Zakres metody Woda Ścieki W.powierz. Osady 

Temperatura ścieków  PN-C-04584:1977 (1,0 – 40,0) °C     

 Pobieranie próbek do badań 
chemicznych i fizycznych 
  

PN-ISO 5667-5:2017-10 --     

 Pobieranie próbek do badań 
chemicznych i fizycznych 

PN-EN ISO 5667-13:2011 --     

 
 
 

Inne:       

 Badania podzlecane  
 

      

 Badania podzlecane   
 

     

 
 
 

Badania podzlecane       

A-metoda akredytowana, N – metoda nieakredytowana, NW- metoda nieaktualan, wycofana, NWBZ- norma, nieaktualna, wycofana bez 
zastąpienia, NR-  metoda inna niż w mającym zastosowania przepisie prawa: …………………………………………………………….... 

( wynik nie może być wykorzystany do oceny zgodności) 
Metody niereferencyjne nie nadają się do stwierdzenia zgodności /niezgodności wyników z wymaganiami. 

 

Liczba badań  Badania 
podzlecane 

 Koszt 
badań 

netto/brutto 

  Koszt 
transportu 

netto/brutto 

  

 
Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do podpisania niniejszego zlecenia………………………………………………………………………….. 

(Podpis Zleceniodawcy, data) 
 

Dokonano przeglądu zlecenia i przyjęto do realizacji dnia ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Zlecenie zrealizowane zgodnie /niezgodnie z ustaleniami klienta……………………………………………………………………………………….. 
(Podpis kierownika Laboratorium) 

 

Zlecenie zrealizowano zgodnie z ustaleniami z klientem: tak /nie# 
 
Zlecenie zrealizowano niezgodnie z ustaleniami z klientem, przyczyna :…………………………………………………………………………………….. 
.. 
Stwierdzenie zgodności uzyskanych wyników badań z wymaganiami lub specyfikacją : tak/nie# 
 
Ustalono z klientem zasadę podejmowania decyzji opartą na :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Cel wykonywanych badań…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Wyniki badań będą wykorzystane w obszarze regulacji prawnych: tak/nie # 
 

 
 
 
 

 
Zlecenie przyjął do realizacji :………………………………………………. 

    (Imię, Nazwisko) (Data, Podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


