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Zlecenie
1
 

wykonywania badań  

 

1. 

Zleceniodawca 
( nazwa, firma, lub 

imię , nazwisko, 

adres) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

NIP/PESEL:  

REGON:  

Osoba 

uprawniona do 
reprezentowania 

Zleceniodawcy 

 

Osoba 
kontaktowa do 

reprezentowania 
Zleceniodawcy 

 

Telefon/fax:  

Mail:  

 
 

2.Zleceniobiorca:  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o; 

 ul.św.Antoniego 1; 05-530 Góra Kalwaria  

KRS: 0000255111. kapitał zakładowy: 73 165 600,00 PLN. 

 NIP: 1231079746 .REGON: 140522187. 

Tel.22/727-35-46, fax. 22-727-23-32, e-mail: zgk.post.pl 

Reprezentowany przez :  

 Annę Boleszczuk – Kierownika Laboratorium lub 

 Kamilę Paczesną – zastępcę Kierownika Laboratorium. 
Laboratorium Analiz Wody i Ścieków, Moczydłow 86; 05-530 Góra Kalwaria., 

Tel.227272320, fax.227272332 

e-mail: laboratorium@zgkgk.pl 

3.  
Zlecenie: Jednorazowe

2 
 Stałe

 2 
 Klient: Wewnętrzny

2
  Zewnętrzny

2
  

Przedmiot 
zlecenia: 

Woda
2
  Ścieki 

2
  Osady

2
 Czynny  

 

Inne:
2
  

W.powierzchniowa 
2
  

Po prasie  

Rodzaj 

badania: 

 

fizykochemiczne/ biologiczne/ mikrobiologiczne* 

Cel badania próbek :  wewnętrzna kontrola jakości/ określenie przydatności wody do spożycia 

zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia/ oznaczenie składu próbki/ cele gospodarcze/ cele przemysłowo-

technologiczne/ otwarcie nowego lokalu użyteczności publicznej/ badanie kontrolne w mieszkaniu, 

lokalu/ potrzeby własne klienta/ 

inne………………………………………………………………………………..* 

 

Nr zlecenia nadany przez 
Laboratorium : 

 Data: 
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 Próbki pobierane będą przez : klienta/ laboratorium*   

Pobieranie Próbek 
Próbkę pobiera 

Zleceniodawca 3 
Data, godzina: 

 Imię Nazwisko 

pobierającego: 

Miejsce Pobierania: 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda pobierania: 

Instrukcja IOL-06/inny*: 

 

……………………….. 

 

Oznakowanie próbki: 

 

Sposób pobierania: 
Ręcznie/automatycznie * 

Próbki zmieszane, jakie 

ilości , ile sztuk 
 

Ilość próbek:  Pojemniki:  

UWAGA : Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego pobierania 

próbek przez klienta i odpowiada za próbki od chwili ich przyjęcia do Laboratorium. 

Pobieranie Próbek 
Próbkę pobiera 

pracownik 

Laboratorium: 

Imię Nazwisko 

pobierającego: 

 

 

Data, 
godzina 

Rodzaj próbki Miejsce pobierania 
Metoda pobierania, 
sposób pobierania. 

Ilość próbek, 
pojemniki, nr. próbek 

 
 

 
   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

   

 

  

   

 

  

 4. Klient wyraża zgodę na : 

• przekazanie wyników badań wody do picia zgodnie z  §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 11  grudnia 2017 poz.2294  tak/ nie* 

• przekazanie faktury i Sprawozdania z badań :  osobiście /droga elektroniczną/ pocztą * 

Adres korespondencyjny : …………………………………………………………………………………. 

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

Adres mailowy:…………………………………………………………………………………………………. 
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• Podwykonawstwo badań i zapoznał się z zakresem badawczym Podwykonawcy: tak/  nie * 

• Wykonanie oznaczenia metodykami nie referencyjnymi w obszarze regulowanym prawnie:  

tak/  nie * 

 

Zakres badań zgodnych w obszarze regulacji prawnych: 
A- parametr akredytowany       

 

Odczyn pH 
PN-EN ISO 10523:2012 

( 2-12) m.potencjometryczna Woda,ścieki 

A 

 

 

Azot amonowy PN-ISO 7150-1:2002; cz.1 (0,03-100) mg/l m.spektrofotometryczna Woda,ścieki A 
 

Fosfor ogólny PN-EN ISO 6878:2006 (0,04-60) mg/l m.spektrofotometryczna Woda,ścieki A 
 

BZT5 PN-EN 1899-1:2002  (3-6000) mg/l m.elektrochemiczna Woda,ścieki A 
 

BZT5 PN-EN 1899-2:2002 (0,5-6,0) mg/l m.elektrochemiczna Woda,ścieki A 
 

Zawiesiny 

ogólne 

PN-EN 

872:2007+Ap1:2007 ( 2-2000) mg/l m.wagowa Woda,ścieki A 

 

Siarczany PN-ISO 9280:2002 ( 10-2000) mg/l m.wagowa Woda,ścieki A 
 

Chlorki PN-ISO 9297:1994 (5-400) mg/l m.miareczkowa Woda,ścieki A 
 

Przewodność el. PN-EN 27888:1999 ( 5-1400) uS/cm m.konduktometryczna Woda, A 
 

ChZT PN-ISO 15705:2005 ( 5-10000) mg/l m.spektrofotometryczna Ścieki A 
 

Barwa PN-EN ISO 7887:2002 (2 – 90) mg/l Pt m.spektrofotometryczna Woda A 
 

Mętność 
PN-EN ISO 7027:2003; 

rozdz.6 (0,2 – 40) NTU m.spektrofotometryczna Woda A 

 

Żelazo ogólne 

PN-ISO 6332:2001 

rozdz.7.1 

(0,02 – 4,50) 

mg/l m.spektrofotometryczna Woda A 

 

Mangan 

PBL 24 wyd.01 z 

05.07.2012 na podstawie 

testu Hach Lange LCW 032 

(0,03 - 4,50) 

mg/l m.spektrofotometryczna Woda A 

 

Twardość og. PN-ISO 6059:1999 

(10 – 1000) 

mg/l m.miareczkowa Woda A 

 

Azot azotynowy PN-EN 26777:1999 0,008-2,0 mg/l m.spektrofotometryczna Ścieki, Woda A 
 

Azot azotynowy 

PBL 12 wyd.03 z 

21.05.2013 na podstawie 

testów Hach Lange LCK 

541/341/342 

(0,0015 – 6) 

mg/l m.spektrofotometryczna Ścieki, Woda A 

 

Azot azotanowy 

PBL 13 wyd.03 z 

21.05.2013, na podstawie 

testów Hach Lange LCK 

339/340 (0,3 - 35) mg/l m.spektrofotometryczna Ścieki, Woda A 

 

Indeks 

nadmangania-

nowy; 

PN-EN ISO 8467:2001 
(0,5 – 10) mg/l 

O2 
Metoda miareczkowa Woda,ścieki A 

 

pH osadu PN-EN 12176:2004 2,0 – 12,0 
Metoda 

potencjometryczna 
Osad A 

 

Sucha masa 

osadu 
PN-EN 12879:2004 

Zakres: (5 – 95) 

% 
Metoda grawimetryczna Osad A 
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Sucha 

pozostałość i 
zawartość wody 

PN-EN 12880:2004 (0,2 – 99,8) % 

Metoda grawimetryczna 

 

 

 

Osad 
A 

 

 

 Zakres badań , których wynik badań jest otrzymywany innymi metodykami niż referencyjne, podawane w 
przepisach prawnych: A- parametr akredytowany, NA- Parametr nieakredytowany. 

2 

Azot azotynowy 

PBL 12 wyd.03 z 

21.05.2013 na podstawie 

testów Hach Lange LCK 

541/341/342 

(0,0015 – 6) 

mg/l m.spektrofotometryczna Ścieki A 

 

Detergenty 

anionowe  

PBL 14 wyd.01 z dnia 

14.12.15 (0,1-5,0) mg/l m.spektrofotometryczna Woda,ścieki A 

 

Detergenty 

niejonowe 

PBL17 wyd.04  z dnia 

07.03.2016 (0,2-12) mg/l m.spektrofotometryczna Woda,ścieki A 

 

Indeks osadu 

PBL09 wyd.02 z dnia 

29.02.2012  (50-200)cm3/g Metoda objętościowa      Osad NA 

 

Zawiesiny 

łatwoopadające 

PBL 08 wyd.02 z dnia 

29.02.2012 na podstawie             

PN-72/C-04559/03 (0,5-200)ml/l Metoda objętościowa          

Woda,ścieki, 

osad czynny NA 

 

Zawiesina 

ogólna w 

komorach           

osadu czynnego 

PBL 08 wyd.02 z dnia 

29.02.2012 na podstawie             

PN-72/C-04559/03 

metoda 

obliczeniowa Metoda grawimetryczna            Osad NA 

 

Analiza 

mikroskopowa 

osadu czynnego 

wraz z 

identyfikacją 
bakterii 

niktkowatych 

PB11 wyd. 02 z dnia 

29.02.2012 

osady czynne z 

komór 

Analiza pod mikroskopem 

wraz z identyfikacją 
mikrobiologiczną Osad czynny NA 

 

Ogólna liczba 

bakterii na 

agarze w 22ºC PN-ISO 6222:2004 1jtk/1ml 

Metoda posiewu 

wgłębnego Woda, NA 

 

Ogólna liczba 

bakterii na 

agarze w 36ºC PN-ISO 6222:2004 1jtk/1ml 

Metoda posiewu 

wgłębnego Woda, NA 

 

Liczba kolonii 

paciorkowców 

kałowych PN-EN ISO 7899-2:2004 1jtk/100ml 

Metoda filtracji 

membranowej     Woda, NA 

 

Liczba bakterii 

grupy coli  PN-EN ISO 7899-2:2004 1jtk/100ml 

Metoda filtracji 

membranowej     Woda, NA 

 

Liczba bakterii 

Escherichia coli 

 PN-EN ISO 9308-1:2014-

12 1jtk/100ml 

Metoda filtracji 

membranowej     Woda NA 

 

Liczba 

przetrwalników 

beztlenowców 

clostridia 

perfingers PN-EN 26461-2:2001 1jtk/100ml 

Metoda filtracji 

membranowej     Woda NA 
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Pseudomonas 

aeruginosa PN-EN ISO 16266:2009 1jtk/100ml 

Metoda filtracji 

membranowej     Woda NA 

 

 

 

Metody pobierania próbek  2 

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 

 

 

A 

 

Woda Pobieranie próbek do 

badań chemicznych i 

fizycznych 

PN-ISO 5667-5:2017-10 

 
A  

Wody powierzchniowe PN-ISO 5667-6:2003 A  

Osady PN-EN ISO 5667-13:2011 A  

 

Metoda zastosowana przez laboratorium, na którą klient 

wyraził zgodę w zleceniu , nie jest metoda referencyjną w 

obszarze regulowanym prawnie, dotyczy oznaczenia (jakie 

wymienić, wymienić metodę): 

 

W przypadku kwoty zlecenia powyżej 1000 PLN netto laboratorium może udzielić rabatu do 10% 

W przypadku zleceń stałych, rocznych na minimum 10 próbek laboratorium udziela rabatu 15% 

Pozostałość próbki po 

badaniu: 

Przekazać 

klientowi  

tak/nie* Usunąć z laboratorium2 tak/nie 

Na sprawozdaniu z badań podać wyniki z 

niepewnością jeżeli niepewność jest istotna dla 

ważności lub zastosowania wyniku 2 

tak/nie* Stwierdzenie zgodności z 

wymaganiami/specyfikacją 

( jeśli tak, uzgodniono z 

klientem zasadę 

podejmowania decyzji i 

dołączono ją do zlecenia) 

tak/nie* 
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Klauzule zgody i informacyjne: 

  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. 

  8. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016r. 

informuję, że: 

      • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o, 

ul.św.Antoniego1; 05-530 Góra Kalwaria. 

      • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego zlecenia na podstawie art.6 ust. 1 

lit. b ogólnego rozporządzenia 

        o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

      • 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. 

      • 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, 
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         - 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. 

      • 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. 

Oświadczenie Klienta: 

 1. W przypadku samodzielnego pobierania próbek, zostałem poinformowany o sposobie postępowania przy 

pobieraniu i transportowaniu próbek oraz o negatywnym wpływie nieprawidłowego wykonania tych czynności 

na jakość wykonywanych badań w przypadku niedostosowania się do zaleceń Laboratorium. 

 2. Zostałem poinformowany o warunkach przyjęcia próbek do Laboratorium. 

 3. Wyrażam zgodę na badanie próbek  proponowaną metodyką  badań. 

 4. Koszty badania, pobierania próbek i transportowania są mi znane. 

 5. Zobowiązuję się uiścić należność za wykonaną usługę w kwocie i terminie wyznaczonym na fakturze. 

Laboratorium informuje: 

• Należność za wykonane nadania jeżeli nie była sporządzana oferta cenowa, zostanie naliczona 

według obowiązującego cennika badań na dany rok. 

• Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać badanie zgodnie z przyjętym zleceniem; 

• Zleceniobiorca umożliwia Zleceniodawcy dostęp do odpowiednich obszarów laboratorium w celu 

uczestniczenia, w charakterze świadka w badaniach jego próbki.  

• Zleceniodawca ma prawo złożenia skargi związanej ze sposobem realizacji zlecenia, instrukcja 

dotycząca sposobu rozpatrywania skarg jest w laboratorium i może być udostępniona w każdej 

chwili klientowi; 

• Zleceniobiorca zapewnia bezstronność i poufność zgodnie z obowiązującą Polityką Bezstronności 

i Poufności . 

Termin wykonania zlecenia:  

Uwagi:  
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Zlecam usługę zgodnie z w/w ustaleniami: 

(data, podpis Zleceniodawcy) 

 

 

 

 

 

Przyjmuję zlecenie do realizacji 

(data, podpis Zleceniobiorcy) 

 

 

Wypełnia Laboratorium: 

 

Przegląd  Zlecenia 

� Cel badania i wymagania klienta  są właściwie określone :  tak/ nie * 

� Metodyki badawcze wybrane przez Klienta są właściwe zdefiniowane i zastosowane :  tak/ nie* 

� Klient zapoznała się z aktualnym zakresem akredytacji Wykonawcy i Podwykonawcy : tak/  nie* 

� Klient wymaga podania na sprawozdaniu niepewności z badań :  tak/nie* 

� Uzgodniono z Klientem czas realizacji zlecenia:  tak/  nie*  

� Uzgodniono z Klientem zagadnienia finansowe :  tak/  nie* 

� Laboratorium ma możliwości finansowe, personalne i techniczne do realizacji zlecenia:  tak/ nie* 

� Klient wyraża zgodę na podzlecenie badań i proponowanego Podwykonawcę :  tak/nie* 

Data, godzina 

dostarczenia próbki 
 Nr. protokołu pobrania: 

 

Stan próbki Bez zastrzeżeń 2   Objętość/ masa próbki  

Zastrzeżenia
 2

  Schłodzenie: Tak/nie* 

Pojemnik: Klienta 2  Próbkę dostarczył:  

Laboratorium 2  Przyjęto do badania:  

Odstępstwa od 

uzgodnień: 

 

Podpis osoby 

rejestrującej próbkę: 

 

 

 


