
 
 

                                                  Dzierżoniów data 
 

WYPEŁNIA WIK:  NUMER ZLECENIA ……………………………………………….

Zlecenie jednorazowe/stałe (niepotrzebne skreślić)

ZLECENIE BADANIA ŚCIEKÓW
 
DANE ZLECENIODAWCY: 
 

Nazwa: 

Adres:  

NIP:   

Tel. kontaktowy:  

CEL BADANIA: 

           ocena zgodności z obowiązującymi przepisami                                potrzeby własne  

Obszar regulowany prawnie – to obszar oceny zgodności dla których przepisy prawa krajowego i/lub 

europejskiego ustalają wymagania specyficzne dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych, 

warunkujące możliwość wykorzystania wyników badań w obszarach oceny zgodności objętych 

przedmiotowym prawem. 

CZY DOKONAĆ STWIERDZENIA ZDGODNOŚCI/WYDAC OPINIĘ I INTERPRETACJĘ Z OBOWIĄZUJACYMI 

PRZEPISAMI: 

          TAK                                                        NIE 

CZY WYNIKI BADAŃ PODAĆ Z NIEPEWNOŚCIĄ POMIARU: 

          TAK                     

          NIE (gdy badana cecha  jest większa bądź równa NDS, niesprawność jest zawsze podawana)           

 
PRÓBKI/PRÓBKA (niepotrzebne skreślić) ŚCIEKÓW POBRANE PRZEZ:

         - Pracownika Laboratorium (zgodnie z PN-ISO 5667–10:1997)

 Pobieranie próbek jest akredytowane.

          - Zleceniodawcę- brak informacji na temat sposobu pobrania próbek ścieków 	

W przypadku próbek pobranych samodzielnie przez Zleceniodawcę, Laboratorium nie ponosi
odpowiedzialności za pobranie  próbek  i  miejsce pobrania.

MIEJSCE POBRANIA PRÓBKI / PRÓBEK* ŚCIEKÓW:

 PESEL:

Pobieranie próbek   jest nieakredytowane, poza zakresem działalności akredytacyjnej  

Laboratorium. Wyniki mogą być nieprzydatne do oceny  zgodności w obszarze regulowanym prawnie. 



RODZAJ POBIERANEJ PRÓBKI / POBIERANYCH PRÓBEK (zaznaczyć właściwe) ŚCIEKÓW:

     - surowe                 -po osadnikach wstępnych             -oczyszczone                - inne
 

METODA POBIERANIA PRÓBEK: 

     -jednorazowa , próbka/próbki  pobrana w dniu 	 	 	 	 o godzinie 

     -złożona,     ilość próbek 	 	  pobranych w dniu 	 	 	 od godz. 	 do godz. 

w odstępach 

SPOSÓB ZAPŁATY:

     - gotówka (w dowolnym punkcie kasowym)                      - przelew

SPOSÓB ODBIORU SPRAWOZDANIA Z BADAŃ I FAKTURY (zaznaczyć właściwe):

      wysłane pocztą                                                                                              w  Biurze Obsługi Klienta ,

faktura/sprawozdanie/faktura wraz ze sprawozdaniem*                          ul. Kilińskiego 25a, Dzierżoniów

      wysłane na adres mailowyl

faktura/sprawozdanie/faktura wraz ze sprawozdaniem*

 
Niniejsze zlecenie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przyjmuje do realizacji na

następujących warunkach:

1. Termin dostarczenia próbek ścieków

2. Termin odbioru Sprawozdania z Badań  po 7 dniach od przyjęcia próbki do badań.

3. Zleceniodawca zapoznał się z metodami badań i wyraża zgodę na wykonanie badań tymi metodami.

4.  Zleceniodawca zapoznał się z obowiązującym cennikiem usług (badanie, pobieranie próbek,

wystawienie sprawozdania) i nie wznosi w tym zakresie  zastrzeżeń.

5. W przypadku próbki pobranej przez Zleceniodawcę, który został poinformowany o sposobie

pobierania i transportowania próbki – Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wpływ

niewłaściwego pobierania, transportowania i czystość własnych pojemników na wynik badania oraz

za miejsce pobierania próbki. Dla próbek pobranych przez Zleceniodawcę dane dotyczące próbki

mogą wpływać na ważność wyników m.in. data pobrania, miejsce pobrania, obiekt badania zostały

podane przez klienta.

6. Zleceniodawca ma prawo do uczestnictwa w badaniach w charakterze świadka.

7. Zleceniodawca  ma prawo do złożenia reklamacji lub skargi  do  14 dni po otrzymaniu Sprawozdania

z Badań drogą mailową na adres wikbok@wik.dzierzoniow.pl lub pl@wik.dzierzoniow.pl,

telefonicznie lub przesłać pocztą, faksem. Reklamacje i skargi rozpatrywane są zgodnie z procedurą

PJ-8.7.

mailto:wikbok@wik.dzierzoniow.pl
mailto:pl@wik.dzierzoniow.pl


 

8. W przypadku, gdy uzyskane wyniki świadczyć mogą o nadzwyczajnym zagrożeniu środowiska, 

zdrowia lub życia ludzkiego Laboratorium zobowiązuję się do powiadomienia właściwego organu. 

9. Wyniki badań zawarte w sprawozdaniu z badań stanowią wyłączną własność Zleceniodawcy. 

Zapewniamy poufność wykonywanych badań oraz uzyskanych wyników. 

10. Sprawozdanie z badań zostanie wydanie Zleceniodawcy po okazaniu dowodu zapłaty za 

wykonaną usługę. 

11. Nie odebranie przez Zleceniodawcę przedmiotu umowy nie zwalnia go od obowiązku zapłacenia  

za usługę. 

12. Laboratorium zastrzega sobie prawo do wykorzystania wyników badań do opracowań 

statystycznych i naukowych bez ujawniania tożsamości Zleceniodawcy. 

13. W przypadku, gdy zmierzona wartość wielkości nie będzie zawierać się w akredytowanym 

zakresie pomiarowym, zostanie ona przedstawiona na sprawozdaniu z badań jako rezultat badania 

w formie „< y” lub „> y”, gdzie y jest wartością odpowiadającą dolnej/górnej granicy zakresu 

pomiarowego akredytowanej metody.  

14. W przypadku gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności z wymaganiami 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. 

15. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że pobranie próbki, a także wykonanie badań 

metodami innymi niż referencyjne oraz nie objęte zakresem akredytacji może skutkować, że wyniki 

mogą być nieprzydatne do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.  

          Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez mojego podpisu. 
 

Ustalenia dotyczące stwierdzenia zgodności, interpretacji i opinii oraz zasady podejmowania decyzji

Na podstawie jakiego dokumentu odniesienia:

  przepis prawa 

       Pozwolenie wodnoprawne nr  

       inny (przepis prawa, regulator, norma, określone przez Zleceniodawcę)

ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI: 

          zasada prostej akceptacji (ILAC-G8:09/2019, pkt 4.2.1) 

- wynik pomiaru jest „zgodny” jeżeli znajduje się poniżej bądź jest równy granicy tolerancji podanej w 

wymaganiu (ryzyko błędnej akceptacji do 2,5%)  

- wynik pomiaru jest „niezgodny” jeżeli znajduje się powyżej granicy tolerancji podanej w wymaganiu 

(ryzyko błędnego odrzucenia do 2,5%)  



- wynik pomiaru jest „zgodny” jeżeli znajduje poniżej granicy tolerancji, ale blisko jej wartości podanej w

wymaganiu (ryzyko błędnej akceptacji do 50%)

- wynik pomiaru jest „niezgodny” jeżeli znajduje powyżej granicy tolerancji, ale blisko jej wartości

podanej w wymaganiu (ryzyko błędnego odrzucenia do 50%)

       Inna:  

Laboratorium informuje, że organ nadzorujący może posiadać i stosować inną zasadę podejmowania
decyzji przy stwierdzeniu zgodności z wymaganiami, co może mieć wpływ na wynik stwierdzenia i nie
jest zobowiązany do uwzględnienia stwierdzenia wydanego przez Laboratorium przy wydawaniu decyzji,
opinii. 

Laboratorium nie przedstawia stwierdzenia zgodności, gdy wymaganie brzmi „bez nieprawidłowych 
zmian” oraz „akceptowalne przez klienta”. 

Uwagi zleceniodawcy:……………………………………………………………………………………………………………. 

Uwagi Laboratorium:…………………………………………………………………………………………………………….. 

Przegląd zlecenia 

podpis Zleceniobiorcy                            podpis Zleceniodawcy 

 Dokonano przeglądu i dopuszczono do realizacji. 

                data i podpis Kierownika Laboratorium 

Protokół pobrania/ przyjęcia*  próbki  nr 

Próbka została zarejestrowana w laboratorium pod numerem

Wydano Sprawozdanie z badań nr	 	 	 	 	  dnia 

                                                                                                                   Podpis...................................... 



Załącznik do zlecenia nr……………….  
Zakres badań ścieków 

 

 
 

 
BADANA CECHA  
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pomiarow
y 

 
METODA 

 
CENA NETTO1) 

 
Zleco

ne 
para

metry 

BADANIE  FIZYKOCHEMICZNE   

1. Pobranie próbki (czas 
pobrania+ dojazdu do 
klienta) 

A - PN-ISO 5667–10:1997 
 

do 30 min – 27,50 
zł 

powyżej 30 min. – 
55,00  zł/h x ilość 

godzin 
wynikająca z 

protokołu 
pobrania próbek 

 

2. Barwa [ mg/l  Pt] - 5-100 PL–B-03 wydanie 2  
z dnia 12.05.2014 

18,80 zł  

3. Odczyn pH A 4-10 PN-EN ISO 10523:2012 15,70 zł  

4. BZT5 [mg/l O2] A 3-2000 PN EN ISO 5815-
1:2019:12 

54,45 zł  

A 1-6 PN-EN 1899-2:2002 

5. CHZT [mg/l O2]  A 4-5000 PN-EN ISO 15705:2005 75,00 zł  

6. Azot amonowy [mg/l N-NH4]                                     
* 

A 0,1-110 PL-B-07 wydanie 3  
z 04.05.2010   

26,60 zł  

7. Azot azotynowy [mg/l N-
NO2]                                   * 

- 0,002-1,0 Spektrofotometryczna 
nr 14776 

16,35 zł  

8. 

 

Azot azotanowy [mg/l N-
NO3]                                    

A 0,5-25 PL-B- 06 wydanie 3 
z dnia 04.05.2010 

 
79,90 zł 

 

 

A 1,0-50 PL-B-17 wydanie  1  
z dnia 06.05.2013 

9. Azot ogólny [mg/l N] A 
 

0,5-150 PL-B-10 wydanie 3 
z dnia 19.05.2016 

90,75 zł  

10. Fosfor ogólny [mg/l P]                                                
* 

A 0,05-45 PL-B- 04 wydanie 5  
z dnia 01.06.2018  

54,45 zł  

11. Fosforany  [mg/l PO4]                                                  
* 

A 0,1-3,0 PL-B- 04 wydanie 5  
z dnia 01.06.2018 

21,80 zł  

12. Chlorki [mg/l Cl-] A 2,0-1000 PN ISO 9297:1994 24,50 zł  

13. Siarczany [mg/l SO4]             
* 

A 5,0-5000 PL-B- 05 wydanie 4 
 z dnia 06.05.2013 

66,55 zł  

14.  Zawiesiny ogólne   [mg/l] A 2-5000 PN-EN 872: 2007  
PN-EN 872: 

2007+Ap1:2007 
sączek szklany, 

filtraTECH, GF/C, 

41,15 zł  

15. Węglowodory 
ropopochodne  

A  PN-EN ISO 9377-
2:2003 

120,00 zł  

16.       



Badania oznaczone symbolem „A” są objęte akredytacją numer Nr AB 756 przez Polskie Centrum 

Akredytacji, „AP” badania akredytowane zewnętrznego dostawcy usług, certyfikat akredytacji ………….  

 Badane cechy oznaczone symbolem „*” wykonywane są metodami niereferencyjnymi, innymi niż 

wskazane w mającym zastosowanie przepisie prawa, równoważną w myśl art.12, ust. 2 pkt 2 Ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2018, poz. 799 tekst jednolity ze 

zmianami). Dowody na równoważność zastosowanej metody dostępne są w Laboratorium, 

przekazane zostaną na życzenie Zleceniodawcy.  

 
Wyrażam zgodę na badania proponowanymi metodami referencyjnymi i niereferencyjnymi 

stosowanymi w Laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. 

 

Wyrażam/ nie wyrażam (niepotrzebne skreślić)  zgody na podzlecenie badań  określonych 

w załączniku……………………….

Proponowany /wskazany zewnętrzny  dostawca usług

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

                              nazwa i numer akredytacji  

       Zleceniobiorca:                                                     Zleceniodawca: 

……………………………………….                                                                                              ……………………………..…
(data, podpis)                                                                                                            (data, podpis)

do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%) 

17.       

Przygotowanie próbki do badań 24,20 zł 

Opracowanie Sprawozdania z  

badań  

26,60 zł  

Pilne zlecenie (dotyczy - BZT5) 181,50  zł   

Jedna roboczogodzina pracownika 
laboratorium w terenie 

55,00 zł/h  

Koszt dojazdu do klienta  1,98 zł /km 

Przygotowanie pojemników do 

badań 

21,80 zł 



  Oświadczenie 
     Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych na potrzeby Spółki WiK  w celu 
realizacji niniejszego wniosku zgodnie z przepisami  o Ochronie Danych Osobowych. 

Data: …………………                                                                                   ............................................................... 
                                                                                                                  (podpis zleceniodawcy) 

W związku z koniecznością podania danych osobowych na drukach WIK informujemy, że: 
 

 Administratorem podanych danych są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie przy 

ul. Kilińskiego 25A; 

 Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się: tel. 74 832-20-69 adres e-mail: 
iod@wik.dzierzoniow.pl; 

 podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszego wniosku, 

 podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane tylko przez upoważnione 
osoby, 

 podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego wniosku w tym do 
momentu przedawnienia roszczeń, 

 przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie 
Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy  o ochronie danych osobowych; 

 ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz  
ograniczenia przetwarzania. 
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