
Zgierz, dnia

NIP

Osoba do kontaktu (nr telefonu / nr faxu / email)

A:

C:

 Data pobrania/dostarczenia próbek:.

 Ilość próbek:

I:

II:

III:

IV:

podziemna

powierzchniowa
wodaD:

TAK

NIE

 Zleceniodawca zapoznał się z instrukcją I-46                                                               

(Pobieranie próbek wody i ścieków. Instrukcja dla klienta)
*

przez Zleceniodawcę

przez próbkobiorcę laboratorium

Cel Badania
*

Dla potrzeb własnych

Do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie

6. Pozostałość próbki po badaniach
* przekazać klientowi

usunąć w laboratorium

 Miejsca pobierania:

  Sposób pobierania próbek*

Osoba do kontaktu (Imię i Nazwisko osoby upoważnionej)

ZLECENIE

na wykonanie badań próbek*

 woda do spożycia przez ludzi 

wody (popłuczne, drenażowe, opadowe, roztopowe)

 osadów ściekowych

 ścieków ( surowych / oczyszczonych/przemysłowych)
B:

Imię i Nazwisko/Nazwa firmy

……………………………………………..Adres (ulica z numerem/kod pocztowy/miejscowość)

Data i podpis

Pracownika rejestrującego 

Zlecenie

wyd. 28.01.22                                                                                                                                                                                     PO-05-04

Laboratorium Spółki

„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz”

Sp. z o.o.

ZLECENIE NR   /  2022          

Kontakt z laboratorium: e-mail: laboratorium@wodkan.zgierz.pl

tel. 42 715-12-95 w. 28 lub 39; fax. 42 715-12-93

ZLECENIODAWCA:



wysłanie pocztą na adres:

       Inne informacje: 

wyd. 30.10.20                                                                                                                                              PO-05-04

odbiór osobisty 

Sposób przekazania                                                    

wyników i faktury*

uzgodnienia dotyczące stwierdzenia zgodności ( PO-05-09)

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

…...... Data, pieczęć i podpis  

…... Kierownika Laboratorium

Data, czytelny podpis lub                                                                   

. pieczęć i podpis Zleceniodawcy

Forma płatności*
przelew na warunkach określony w fakturze

Podstawa prawna*

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi

inne: 

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych

 Stwierdzenie zgodności z wymaganiami/specyfikacją
* TAK

TAK

NIE
 Niepewność badania*

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 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

gotówka w kasie BOK „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.

NIE

* właściwe zaznaczyć/zakreślić 



•

•

•

•

•

•

•

•

•

• W przypadku wymagania stwierdzenia zgodności z wymaganiami / specyfikacją dla rezultatów 

badań czynność ta będzie realizowana i raportowana w ramach opinii i interpretacji oraz będzie 

bazować na uzyskanym rezultacie badania i jego interpolacji w odniesieniu do odpowiednio 

dolnej / górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Dostarczenie do Laboratorium próbek nie spełniających wymagań może uniemożliwić 

wykonanie badań, a tym samym realizację zlecenia.

Czas realizacji zlecenia wynosi 7 - 16 dni. Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi na 

piśmie w terminie 14 dni, licząc od daty odbioru sprawozdania.

wyd. 28.01.22                                                                                                                                                                                    PO-05-04

Po dodatkowych uzgodnieniach, istnieje możliwość udziału Zleceniodawcy w charakterze 

obserwatora badań wykonywanych na jego zlecenie jeśli nie ma to wpływu na wynik badania, 

oraz wgląd do dokumentacji dotyczącej zapewnienia jakości w stosunku do metod które będą 

miały zastosowanie przy realizacji zlecenia.

Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z cennikiem i zakresem akredytacji badań 

wykonywanych w Laboratorium Spółki „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o. o.,                                              

i akceptuje wykonanie badań metodami aktualnie stosowanymi w laboratorium Zleceniobiorcy. 

Laboratorium zastrzega sobie  możliwość zmiany warunków umowy lub zlecenie badania 

zewnętrznemu dostawcy usługi badania po uprzednim uprzedzeniu Zleceniodawcy                                                                        

i zaakceptowaniu przez niego zmian warunków umowy lub wyrażeniu zgody na zewnętrznego 

dostawcę usługi badania.

Jeżeli otrzymane wartości parametrów (rezultaty badań)  będą znajdowały się poniżej  zakresu 

akredytacji, będą przedstawiane w sprawozdaniach z badań jako odpowiednio "<" -  wartość 

dolnej granicy zakresu akredytacji z jej niepewnością. Wartości te stanowią informację o 

rezultatach badań i w obszarze dobrowolnym  na sprawozdaniu będą bez znaku (A) jako 

nieakredytowane (NA). Rezultaty badań wyższe niż górna granica zakresu akredytacji                                       

w sprawozdaniu z badań podawane są bez znaku akredytacji jako (NA) i bez niepewności.

Pobieranie próbki przez Zleceniodawcę jak również wykonanie badań metodami innymi niż 

referencyjne ( wskazane w mającym zastosowanie akcie prawnym) może skutkować brakiem 

możliwości wykorzystania wyników badań do oceny zgodności w obszarze regulowanym 

prawnie

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

Zleceniodawca ma zagwarantowaną poufność wyników badań oraz ochronę praw własności, 

jedynie w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń oznaczanych parametrów 

zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz zagrożenie środowiska Zleceniobiorca zastrzega sobie 

prawo przekazania wyników badań odpowiednim organom.

Data, czytelny podpis lub …. 

pieczęć i podpis Zleceniodawcy

…...... Data, pieczęć i podpis  

…... Kierownika Laboratorium

Warunki realizacji zlecenia:

W przypadku pobierania próbek przez Zleceniodawcę (próbki dostarczone) Laboratorium nie

ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbki, a także czystość pojemników do

pobierania.



•

1.

2.

3.

4.

5.

6.

•

wyd.30.10.20                                                                                                                                          PO-05-04 

Zleceniodawca potwierdza, iż podane dane w zleceniu są zgodne z prawdą.

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

…...... Data, pieczęć i podpis  

…... Kierownika Laboratorium

Data, czytelny podpis lub …. 

pieczęć i podpis Zleceniodawcy

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo "Wodociągi                                                     

i Kanalizacja-Zgierz" Sp z o. o., z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45.

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zlecenia dotyczacego wykonania 

badania (wody do spozycia dla ludzi, wody, ścieków, osadów ściekowych). Dane osobowe 

mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. uprawnionym na podstawie umowy i na polecenie 

Administratora (np.: operatorzy pocztowi, ubezpieczyciele, podmioty światczące usługi, 

techniczne i informatyczne).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji sprawy, a także po jej zakończeniu w 

celu windykacji i archiwizacji, w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do 

przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds.. ochrony 

danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,                                          

w tym profilowaniu.

Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji 

zlecenia - niezbędne.

W oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z

2018 r., poz 1000) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (RODO) przedsiębiorstwo "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp z o. o.informuje że:   

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


