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Uzgodnienia ogólne 

1. Laboratorium zobowiązuje się niezwłocznie informować Klienta o wszelkich zmianach dotyczących realizowanego zlecenia. 

  2. Klient ma zagwarantowaną poufność badań i ochronę praw własności wyników badań. 

  3. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badań. 

  4. Klient ma prawo uczestniczyć jako obserwator w realizacji jego zlecenia oraz ma możliwość 

      zapoznania się z dokumentami systemu zarządzania i zapisami związanymi z realizacją niniejszego zlecenia. 

  5. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt na czas pobierania próbek. 

  6. W przypadkach zagrożenia epidemiologicznego,  katastrofy ekologiczne j Laboratorium jest zobowiązane do przekazania 

wyników badań określonym organom państwowym. 

  7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wyniki badań podzleconych w przypadku wskazania podwykonawcy przez 

Klienta. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż: 
  
8.Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. św. Antoniego 1, 05-
530 Góra Kalwaria. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel.: (22) 72 73 546 lub za pośrednictwem adresu e-mail: 
zgk@post.pl 
  
9.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, iod@perfectinfo.pl. 
  
10.Podane w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w następujących celu odpowiedzi na otrzymaną 
korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenia informacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
jakim jest obsługa prowadzonej korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
  
11.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony 
odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, 
dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa; 
  
12.Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, 
ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 
  
13.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania. 
  
14.Ze względu na to, iż podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, posiada Pani/Pan 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
  
15.W każdym przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
  
16.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania może być brak możliwości obsługi 
korespondencji. 
  
17.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
  
18.Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
  
      • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

        - organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, 

        - podmioty, którym Przedsiębiorstwo powierzyło przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, 

        - podmioty inne: urzędy miast i gmin – 

           Sanitarno-Epidemiologiczne, Inspektoraty Ochrony Środowiska w zakresie wyników badań oraz miejsca pobrania próbek, 

podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego. 
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      • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z 

przepisów prawa, w tym  przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dostępnego na stronie  internetowej 

administratora. W zakresie własnych danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 

         - żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

         - sprostowania lub uzupełnienia danych jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Przedsiębiorstwo są niezgodne z 

rzeczywistością, 

         - usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, 

         - wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania, 

         - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

         - przenoszenia danych. 

  
19. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
      • Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji niniejszego zlecenia, jednakże niepodanie danych w zakresie 

wymaganym prze administratora może skutkować odmową realizacji zlecenia. 

 

Uwagi klienta:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszą klauzulą informacyjną : ………………………………………………………..  

                (Data) / ( Czytelny Podpis)  
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Ustalenia z klientem dotyczące zasady podejmowania decyzji do stwierdzenia zgodności wyniku badania 
z wymaganiami/specyfikacją  

 
1. Stwierdzenie zgodności uzyskanych wyników badań z wymaganiami lub specyfikacją  dla   próbek 

………………………………………………………………………………………………………………………

…….. 

2. Wymagania/specyfikacja do stwierdzenia zgodności:  …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 

3. Ustalono zasadę podejmowania decyzji  jak niżej (zgodnie z  ILAC – G8:09/2019: 

 
zasady  podejmowania decyzji w oparciu o prostą akceptację, jednocześnie akceptuję poziom ryzyka 
związany z podjęciem błędnej decyzji zarówno w przypadku akceptacji jak i odrzucenia wyniku badania: 
 
Z tej zasady wynikają 4 możliwe wartości wyniku wraz z niepewnością w odniesieniu do wartości 
granicznej/dopuszczalnej oraz tryb podejmowania decyzji: 

 
 
Im bardziej wynik jest zbliżony do wartości granicznej/dopuszczalnej na odległość mniejszą lub równą 
wartości niepewności pomiaru oszacowanej dla danej metody badawczej przy współczynniku 
rozszerzenia k=2 i przy poziomie prawdopodobieństwa ok. 95%, ryzyko błędnej akceptacji lub błędnego 
odrzucenia wzrasta do 50%. 
 
 
 
 
zasady podejmowania decyzji w oparciu o pasmo ochronne jednocześnie akceptuję poziom ryzyka 

związany z podjęciem błędnej decyzji zarówno w przypadku błędnej akceptacji jak i błędnego odrzucenia. 
Wielkość pasma 
ochronnego………………………………………………………………………………………………… 

 
W przypadku wyboru zasady podejmowania decyzji w oparciu o pasmo ochronne, proszę wybrać 

stwierdzenie binarne lub niebinarne: 
 
   Stwierdzenie niebinarne 
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Z tej zasady wynikają następujące możliwe przypadki uzyskania wyniku wraz z niepewnością pomiaru 
w odniesieniu do wartości granicznej/dopuszczalnej oraz wynika z tego następujący tryb podejmowania 
decyzji 

 
 
  Stwierdzenie binarne 
 
jak stwierdzenie niebinarne, ale zamiast „warunkowej akceptacji”  – „akceptacja” , a zamiast 
„warunkowego odrzucenia”  – „odrzucenie” 
 

 
 
Instytucja nadzorująca może przyjąć inną zasadę podejmowania decyzji w przypadku 

stwierdzenia zgodności/niezgodności z wyspecyfikowaną granicą/wartością dopuszczalną.  
 
W przypadku gdy ryzyko dla zasady podejmowania decyzji jest określone w przepisie prawnym, 

normie przedmiotowej lub jest wskazane przez klienta, laboratorium nie odnosi się do ryzyka związanego 
z błędną akceptacją lub błędnym odrzuceniem wyniku. 

 
 

Uwaga:  Zapisy w „Ustaleniach dotyczących stwierdzenia zgodności z wymaganiami do 
zlecenia…………………………. dnia …………………….” 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszym i akceptuję przyjętą zasadę podejmowania decyzji oraz 
stwierdzania zgodności wyników  badań.  
 
 
 
Podpis czytelny Klienta : ………………………………………… Data :………………………………………………. 

 

 

 



Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o 
WYDZIAŁ LABORATORIUM 

Moczydłów 86, Góra Kalwaria 

 

Uzgodnienia z klientem do zlecenia nr……………. 

F6/ P13 -7.1 wydanie 19  z dnia 26.01.2022 

 
Wykaz parametrów 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o 
Wydział Laboratorium 
05-530 Góra Kalwaria 

Przedmiot badań/wyrób 
Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

metoda 

Woda powierzchniowa Pobieranie próbek do badań 
chemicznych i fizycznych 

PN-ISO 5667-6:2003 A, NW,  

Woda, ścieki pH                                                    
Zakres: 2,0 – 12,0 
Metoda potencjometryczna 

PN –EN ISO 10523:2012 
 

A 

Zawiesiny ogólne 
Zakres: (2 - 2000) mg/l 
Metoda wagowa 

PN-EN 872:2007+Ap1:2007  
 

A 

Biochemiczne 
Zapotrzebowanie Tlenu 
Zakres: (3,0 - 6000) mg/l O2 
Metoda elektrochemiczna                          

PN-EN 1899-1:2002 
 

A,NW 

Biochemiczne 
Zapotrzebowanie Tlenu 
Zakres: (0,5 - 6,0) mg/l O2 
Metoda elektrochemiczna 

PN-EN 1899-2:2002 
 
 

A,NW 

Stężenie siarczanów  
Zakres: (10 – 2000) mg/l  
Metoda wagowa  

PN-ISO 9280:2002 A 

Stężenie chlorków  
Zakres: (5,0 – 400) mg/dm3  
Metoda miareczkowa  

PN-ISO 9297:1994   A 

Stężenie azotu azotynowego  
Zakres: (0,0015 – 6) mg/l  
Metoda spektrofotometryczna  

PBL 12 wyd.03 z 21.05.2013 
na podstawie testu Hach 
Lange  
LCK 541/342/341 

A 

Stężenie azotu azotynowego  
Zakres: (0,008 – 2,0) mg/l  
Metoda spektrofotometryczna 

PN-EN 26777:1999 A 

Stężenie azotu azotanowego  
Zakres: (0,3 - 35) mg/l  
Metoda spektrofotometryczna  

PBL 13 wyd.03 z 21.05.2013 
na podstawie testu Hach 
Lange  
LCK 339/340 

A 

Stężenie azotu amonowego  
Zakres: (0,03 - 100) mg/l 
Metoda spektrofotometryczna 

PN-ISO 7150-1:2002 cz.1 A 

Stężenie fosforu ogólnego 
Zakres: (0,04 – 60) mg/l 
Metoda spektrofotometryczna  

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

A 

Woda mikrobiologia Ogólna liczba bakterii na 
agarze w 22ºC, 1jtk/1ml PN-ISO 6222:2004 NA 

Ogólna liczba bakterii na 
agarze w 36ºC, 1jtk/1ml PN-ISO 6222:2004 NA 

Liczba kolonii paciorkowców 
kałowych, 1jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 NA 
Liczba bakterii grupy coli. 
1jtk/100ml  PN-EN ISO 7899-2:2004 NA 

Liczba bakterii Escherichia 
coli, 1jtk/100ml  PN-EN ISO 9308-1:2014-12 NA 

Liczba przetrwalników 
beztlenowców clostridia 
perfingers, 1jtk/100ml PN-EN 26461-2:2001 NA 
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Przedmiot badań/wyrób 
Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

metoda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ścieki 
 
 
 
 
 
 

 

Pobieranie próbek do badań 
chemicznych i fizycznych 
Metoda manualna i 
automatyczna 
Temperatura ścieków / 
pobranej próbki ścieków  
Zakres: (1,0 – 40,0) °C 

PN-ISO 5667-10:1997 
 
 
PN-C-04584:1977 

A 

pH                                                       
Zakres: 2,0 – 12,0  
Metoda potencjometryczna 

PN –EN ISO 10523:2012 
 

A 

Chemiczne Zapotrzebowanie 
Tlenu                     
Zakres: (5 - 10000) mg/l O2 
Metoda spektrofotometryczna 

PN-ISO 15705:2005                                 A 

Stężenie detergentów 
anionowych (anionowych 
substancji powierzchniowo 
czynnych ASPC) 
Zakres: (0,1 - 5,0) mg/l 
Metoda spektrofotometryczna  

PBL 14 wyd.01 z 14.12.2015  
na podstawie procedury MN 
918 32 

A 

Stężenie detergentów 
niejonowych  
(NSPC) 
Zakres: (0,2 - 12,0) mg/l 
Metoda spektrofotometryczna 

PBL 17 wyd. 04 z 07.03.2016  
na podstawie testu Hach 
Lange  
LCK 333 

A 

Chrom og. (0,03-1,00) mg/l 
PBL15  wyd.02 z dnia 
29.02.2012 NA 

Kwasy organiczne 
(50-2500) mg/l 

PBL 19 wyd.02z dnia 
29.02.2012  NA 

Nikiel 
0,05-1,0 mg/l 

PBL28 wyd.01 z dnia 
21.05.2013 NA 

Cynk 0,2-6,0 mg/l 
PBL29 wyd.01 z dnia 
12.06.2014 NA 

Ołów (0,12-2,0) mg/l Pb 
PBL16  wyd.02 z dnia 
29.02.2012  NA 

Cyjanki związane  
( 0,001-0,240) mg/l 

PBL 33 wyd.01 z dn. 
08.08.2014 NA 

Cyjanki wolne (0,01-0,6 mg/l 
PBL 32 wyd.01 z dn. 
08.08.2014 NA 

Krzemiany  (0,01-0,8 mg/l 
PBL 31 wyd.01 z dn. 
08.08.2014 NA 

OWO (3-30mg/l 
PBL30 wyd.01 z dn. 
08.08.2014 NA 

Woda do pożycia 
 

Barwa  
Zakres: (2 – 90) mg/l Pt  
Metoda spektrofotometryczna  

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

Stężenie żelaza  
Zakres: (0,02 – 4,50) mg/l  
Metoda spektrofotometryczna 

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

A 

Twardość ogólna  
Zakres: (10 – 1000) mg/l  
Metoda miareczkowa                               

PN-ISO 6059:1999 A 

Mętność  
Zakres: (0,2 – 40) NTU  
Metoda nefelometryczna 
 

PN–EN ISO 7027:2016-09 A 
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Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

metoda 

Stężenie manganu  
Zakres: (0,03 - 4,50) mg/l  
Metoda spektrofotometryczna  

PBL 24 wyd.01 z 05.07.2012  
na podstawie testu Hach 
Lange  
LCW 032             

A 

Indeks nadmanganianowy  
Zakres: (0,5 - 10) mg/l  
Metoda miareczkowa  

PN-EN ISO 8467:2001 A 

Przewodność elektryczna 
właściwa  
Zakres: (5,0 – 1400) µS/cm  
Metoda konduktometryczna 

PN-EN 27888:1999 A 

Stężenie azotu azotynowego  
Zakres: (0,0015 – 6) mg/l  
Metoda spektrofotometryczna 
  
  

PBL 12 wyd.03 z 21.05.2013 
na podstawie testu Hach 
Lange  
LCK 541/342/341 
 

A 

Stężenie azotu azotynowego  
Zakres: (0,008 – 2,0) mg/l  
Metoda spektrofotometryczna 

PN-EN 26777:1999 A 

Stężenie azotu azotanowego  
Zakres: (0,3 - 35) mg/l  
Metoda spektrofotometryczna 
  
  

PBL 13 wyd.03 z 21.05.2013 
na podstawie testu Hach 
Lange  
LCK 339/340 
 

A 

Stężenie azotu amonowego  
Zakres: (0,03 - 100) mg/l 
Metoda spektrofotometryczna 

PN-ISO 7150-1:2002 cz.1 A 

Stężenie siarczanów  
Zakres: (10 – 2000) mg/l  
Metoda wagowa  

PN-ISO 9280:2002 
 

A 

Stężenie chlorków  
Zakres: (5,0 – 400) mg/dm3  
Metoda miareczkowa 

PN-ISO 9297:1994   A 

 
Stężenie fosforu ogólnego 
Zakres: (0,04 – 60) mg/l 
 

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

A 

Osady ściekowe  Pobieranie próbek do badań 
chemicznych i fizycznych 

PN-EN ISO 5667-13:2011 A 

Sucha pozostałość, 
zawartość wody 
Zakres: (0,2 – 99,8)% 
Metoda wagowa 

PN-EN 12880:2004 A 

Pozostałość po prażeniu, 
strata przy prażeniu 
Zakres: (5 – 95)% 
Metoda wagowa 

PN-EN 12879:2004 A 

pH  
Zakres: 2,0 – 12,0 
Metoda potencjometryczna 

PN-EN 12176:2004 A 

Indeks osadu zakres  
 (50-200)cm3/g 
 

PBL09 wyd.02 z dnia 
29.02.2012 

NA 

Woda, ścieki Zawiesiny łatwoopadające 
(0,5-200)ml/l 
 
 

PBL 08 wyd.02 z dnia 
29.02.2012 na podstawie             
PN-72/C-04559/03 

NA 
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Przedmiot badań/wyrób 
Rodzaj działalności/badane 

cechy/metoda 
Dokumenty odniesienia 

metoda 

Osady czynne Zawiesina ogólna w 
komorach  osadu czynnego  
metoda obliczeniowa 

PBL 08 wyd.02 z dnia 
29.02.2012 na podstawie             
PN-72/C-04559/03 

NA 

Woda, ścieki Zawiesiny łatwoopadające 
(0,5-200)ml/l 

        PN-72/C-04559/03 NA 

Woda, ścieki Substancje rozpuszczone 
ogólne, mineralne i lotne 
(10-10000) mg/l 

PN/78/C-04541:1978 NA 

Osady czynne Oznaczanie aktywności 
enzymatycznej w osadach  
5-200µg 

PBL 18 wyd.02 z dn. 
29.02.2012 

NA 

Osady czynne Analiza mikroskopowa osadu 
czynnego wraz z identyfikacją 
bakterii nitkowatych 

PB11 wyd. 02 z dnia 
29.02.2012 

NA 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszym zakresem akredytacji oraz zakresem 
dostawcy zewnętrznych usług laboratoryjnych o nr …………….akredytacji 

   
 
 

Uwagi do zakresu akredytacji, metodyki proponowane prze klienta:……………… 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

…………………………………………………………. 
(Data, podpis) 

 


