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ZLECENIE WYKONANIA BADANIA nr *  ….…./…..….. 
DANE KLIENTA** 
 
Imię i Nazwisko/Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

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

Kontakt (telefon; e-mail): ………………………………………………………………………………            NIP: …………………………………………… 

DANE PRÓBKI(-EK)** 
 
Miejsce pobrania próbki(-ek): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Data, godzina pobrania próbki(-ek) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Przedmiot badań***   woda do spożycia przez ludzi   woda  ścieki  osad ściekowy 19 08 05  
 

Cel wykonania badań***         ocena zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (obszar regulowany prawnie)  potrzeby własne  

    
Plan pobierania próbek: ……………………………   Ilość próbek dostarczonych do laboratorium: …………………………… 

Istotne okoliczności pobrania próbki……………………………  Próbkę(-ki) pobierał: klient  / pracownik laboratorium na zlecenie klienta  ***  

ZAKRES BADAŃ ZLECONYCH LABORATORIUM** 

Lp. Rodzaj badanej cechy Procedura /  Metoda badawcza Zakres 
      Zaznaczyć 

     (X) 

1. 

 

SP-ChZT cr PN-ISO15705:2005 

Metoda spektrofotometryczna 

A (5 - 1000) mg/l  

R 

2. 

 

BZT5 PN-EN ISO 5815-1:2019-12 

Metoda elektrochemiczna 

A (3 –  1000) mg/l  
R 

3. 

 

Zawiesiny ogólne PN-EN 872:2007 + AP1:2007 

Metoda wagowa 

A (2,0 – 600 )mg/l  
R 

4. 

 

Stężenie fosforu ogólnego PB /01 wydanie 01 z dnia 01.03.2010r.   

wg testu kuwetowego HACH LANGE  

LCK 348, LCK 349, LCK 350 Metoda spektrofotometryczna 

A (0,300 – 20,0) mg/l  

NR 

5. 

 

Stężenie azotu ogólnego 

 

PB /02 wydanie 02 z dnia 22.09.2017r.   

wg testu kuwetowego HACH LANGE  

LCK 138, LCK 238, LCK 338 Metoda spektrofotometryczna 

A (2,00 – 100) mg/l  

NR 

6. pH PN–EN ISO 10523:2012 
Metoda potencjometryczna 

A (4,0 - 10,0) pH  
R 

7. Stężenie żelaza 

 

PB /04 wydanie 01 z dnia 01.03.2011r. 

wg metody HACH LANGE 8008  Metoda spektrofotometryczna 

A (60 – 3000) µg/l  

8. Stężenie manganu 
 

PB /05 wydanie 01 z dnia 01.03.2011r. 
wg metody HACH LANGE 8149 Metoda spektrofotometryczna 

A (10 – 700) µg/l  

9. Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016 

Metoda nefelometryczna 

A 

 

(0,50 – 100) NTU  

10.  

 

Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt 7 

Metoda wizualna 

A 

 

(5 - 70 ) mgPt/l   

11. Stężenie azotu amonowego / 
jonu amonowego 

PB /06 wydanie 01 z dnia 01.03.2011r. 
wg testu kuwetowego HACH LANGE  

LCK 304, LCK 305 Metoda spektrofotometryczna 

A N-NH4   (0,200 – 12,0) mg/l  

NH4         (0,250 – 15,0) mg/l  

12. Stężenie  azotu azotanowego / 
azotanów 

PB /07 wydanie 01 z dnia 01.03.2011r. 
wg testu kuwetowego HACH LANGE  LCK 339 

Metoda spektrofotometryczna 

A N-NO3  (1,20 – 13,5) mg/l  

NO3        (5,00 – 60,0) mg/l  

13. Stężenie azotu azotynowego / 

azotynów 

PB /08 wydanie 01 z dnia 01.03.2011r. 

wg testu kuwetowego HACH LANGE  LCK 341 
Metoda spektrofotometryczna 

A N-NO2  (0,100 – 0,600) mg/l  

NO2         (0,300 – 2,00) mg/l  

14. Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999 

Metoda konduktometryczna 

A (100-1500) µS/cm  

15. Sucha masa  PN-EN 12880 : 2004 
Metoda wagowa 

A (2 – 100) %  

16. Pobieranie próbek wody PN- ISO 5667-5: 2017-10 A -  
17. Pobieranie próbek ścieków PN- SO 5667-10 : 1997 A -  
18. Pobieranie próbek osadów ściekowych PN-EN ISO 5667-13 : 2011 A -  

 

Usługi badań /pobierania próbek dostarczane przez Zewnętrznego Dostawcę Usług  ** wyrażam zgodę  nie wrażam zgody  

   Nazwa Laboratorium:    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……..            Nr akredytacji AB …………………………………………… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A - badanie akredytowane  R - metoda referencyjna dla badań fizykochemicznych ścieków w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urzadzeń wodnych    NR - metoda inna dla badań fizykochemicznych ścieków w odniesieniu do Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urzadzeń wodnych 
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UZGODNIENIA Z KLIENTEM ** 
 
Oświadczam, że zostałem poinformowany o sposobie pobrania próbek, warunkach przyjęcia próbek do laboratorium, które akceptuję  TAK/NIE *** 
Oświadczam, że zostałem zapoznany z metodami badań wykonywanych w Laboratorium w Przyborzycach TAK/NIE *** 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody *** na wykonanie badań przy pomocy metod badawczych umieszczonych na formularzu zlecenia. 
Zamieszczenie niepewności wyników w sprawozdaniu TAK/NIE *** 

Przedstawienie stwierdzenia zgodności /niezgodności wyniku z wymaganiami/specyfikacjami  TAK/NIE ***  
Przy odpowiedzi TAK należy dołączyć do zlecenia załącznik PO-02.13„Przedstawianie stwierdzenia zgodności/niezgodności wyniku z wymaganiami 
specyfikacjami”  oraz wskazać przepis prawa w stosunku do którego Laboratorium ma stwierdzić zgodność/niezgodność z wymaganiami/specyfikacjami: 

   Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić 
przy  

 wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urzadzeń wodnych   

 Inne ……………………………………………………………………………. 

   zaznaczyć odpowiednio z PO-02-13: 

Uzgodniona zasada podejmowania decyzji***  Zasada prostej akceptacji  Zasada pasma ochronnego  

 Inna określona w przepisie prawa lub przez klienta ………………………..…………………………………… 
 

Należność za usługę zostanie naliczona wg. aktualnie obowiązującego cennika  dostępnego na stronie https://www.wodabytow.pl/laboratorium  
Płatność gotówką/przelewem*** zostanie uregulowana po otrzymaniu sprawozdania z badań i faktury VAT. Odbiór wyników: 
- osobiście (Klient / przedstawiciel Klienta)***………………………………… - pocztą (adres do korespondencji)***……………………………………………………….. 

INFORMACJE DODATKOWE 
 
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za jakość, miejsce pobrania oraz transport próbek pobieranych przez Klienta. Termin wykonania badania zależy od 
zastosowanej metody badawczej. Sprawozdanie z badania jest wystawiane w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia badania. Klient ma prawo do złożenia  
skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania. Klient ma prawo uczestniczyć w badaniach jako obserwator w wyznaczonych obszarach i etapach. 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są  Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. 77-100 Bytów, ul. Mickiewicza 1. Dane kontaktowe Inspektora  
Ochrony Danych e-mail: inspektor@wodabytow.pl 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia/umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie  
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione oraz Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia/umowy  
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
6) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji zlecenia. 
 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               ………………………….………………………………..                                                  
                                                                                                                                                                                                     Data i podpis Klienta  

 

 

 

 

 
PRZEGLĄD ZLECENIA* 

 
Po dokonanym przeglądzie zlecenia stwierdzono, że wymagania Klienta są możliwe / niemożliwe*** do  spełnienia przez Laboratorium pod względem 

technicznym, jakościowym i terminowym.  Zlecenie przyjęto / nie przyjęto*  do  realizacji………………………………………..... /data, godzina przyjęcia/ 

 

Kod próbki/próbek wg Rejestru próbek przyjętych do badań  
 
 
 

Stan próbki w chwili przyjęcia do badań *** odpowiedni do badań nieodpowiedni do badań 

 
 

………………………………………………………………………                                             ……………………………………………………………………. 
                                                 Data i podpis Kierownika Laboratorium                                                                                    Data i podpis Pracownika Laboratorium 
 

 
*   wypełnia Laboratorium 
**      wypełnia Klient 

***   zaznaczyć odpowiednie 

 
 

 Numer strony//liczba stron 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.wodabytow.pl/laboratorium%20%20%20-badania-wody-i-sciekow/

