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Laboratorium Badania Wody  
82-300 Elbląg, ul. Rawska 2-4  tel. 797003290  e-mail: joanna.omieczynska@epwik.com.pl 

 

ZLECENIE WYKONANIA BADANIA WODY Nr …………………….. 
 

Klient: (nazwa/adres):…………………………………………………………………………...…………………………..………………………..……….……..….……….. 

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

………..…………………………………………………………………………NIP….…………………….…………..…Tel. kontaktowy:..……………..……………….…… 

Obiekt badany: □ - woda przeznaczona do spożycia przez ludzi / □ - inna……………………………..………………………….…………………… 

Miejsce, punkt pobrania i opis próbki: ..………………………………….…………………………………………………………….…..……………….…………... 

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

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

Data, godzina pobrania próbki:…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….……… 

Data, godzina dostarczenia próbki:………………………………………………………………………………………………………………….……………..………… 

Próbka pobrana i dostarczona: 

□ - przez pracownika Laboratorium.  Transport: Laboratorium: □ / Klient: □ 

□ - przez Klienta/Przedstawiciela Klienta:………………………………………………………….………………………………………………………………………  

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu próbki nie pobranej przez pracownika 
Laboratorium oraz za informacje podane przez Klienta. 

Cel badania: □ - potrzeby własne / □ - wykorzystanie wyników w obszarze regulowanym prawnie 

Klient przyjmuje do wiadomości, iż wyniki badań próbek pobranych przez Klienta mogą być nieprzydatne do oceny zgodności 
w obszarze regulowanym prawnie. 

Sprawozdanie z badań ma zawierać wartości dopuszczalne dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi □ – TAK  □ – NIE 

Podawanie niepewności wyniku:  □ - TAK / □ - NIE - Niepewność podawana na życzenie Klienta, lub, gdy jest istotna dla  

ważności lub zastosowania wyników badań i wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą. Laboratorium nie podaje 
niepewności w badaniach organoleptycznych (smak, zapach).  
 

Stwierdzenie zgodności uzyskanych wyników badań z wymaganiami: □ – TAK  □ – NIE  

(Klient określa zasadę podejmowania decyzji - uzgodnienia w załączniku nr 1 do zlecenia) 

Przekazanie raportu z badań:    □ – osobiste     □ – pocztą     □ – e-mail………………………………………………………...……………………..    

Klient zapoznał się z procedurą składania i rozpatrywania skarg stosowaną w Laboratorium. 
Klient, po uzgodnieniach, może uczestniczyć w charakterze świadka w badaniach. 
Klient wyraża zgodę na opłacenie usługi przelewem. Zapoznał się i akceptuje zakres, metody i cennik badań wykonywanych  
w Laboratorium.  
Odstępstwa od w/w uzgodnień mogą zostać przekazane Klientowi telefonicznie i wymagają jego pisemnej akceptacji. 
Laboratorium posiada zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu system jakości 
wykonywanych badań (decyzja nr HK.9011.5.2023.AW.4 z dnia 27.03.2023 r.) 
Monitorowanie zlecenia:…………………………………………………………………………………………………......................................................……. 
 
 
 
DATA I PODPIS KLIENTA:         DATA I PODPIS PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE: 

 
………………………………………………..        …………………………….……………………… 
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Status 
metody 

Badany parametr Normy lub instrukcje badawcze Zlecone badanie* 

R 
Mętność (0,10 – 100) NTU 
Metoda nefelometryczna 

PN-EN ISO 7027-1:2016-09 
 

R 
Barwa (5 – 100) mg Pt/l 
Metoda spektrofotometryczna 

PN-EN ISO 7887:2012  
+Ap1:2015-06, Metoda C 

 

R 
pH (4,0 – 10,0) 
Metoda potencjometryczna 

PN-EN ISO 10523:2012 
 

R 
Przewodność elektryczna właściwa 
 (147 – 5000) µS/cm  
Metoda konduktometryczna 

PN-EN 27888:1999 
 

N Wz 
Zapach rodzaj, intensywność 0-5 
Metoda organoleptyczna 

PN-72/C-04557
  

N Wz 
Smak rodzaj, intensywność 0-5 
Metoda organoleptyczna 

PN-72/C-04557
  

R 
Stężenie jonu amonowego(0,10 – 3,00) mg/l  
Metoda spektrofotometryczna  

PN-C-04576-4:1994 
 

R 
Stężenie żelaza ogólnego (10 – 5000) µg/l  
Metoda spektrofotometryczna 

PN-ISO 6332:2001  
z wył.pkt 7.1.2 +Ap1:2016-06  

 

R W 
Stężenie manganu (15 – 1000) µg/l 
Metoda spektrofotometryczna 

PN-92/C-04590/03 
 

R W 
Stężenie azotanów (0,20 – 100) mg/l  
metoda spektrofotometryczna 

PN-82/C-04576.08 
 

R 
Stężenie azotynów (0,010 – 0,800) mg/l  
Metoda spektrofotometryczna 

PN-EN 26777:1999 
 

R 
Stężenie chlorków (5,00 – 300) mg/l  
Metoda miareczkowa  

PN-ISO 9297:1994 
 

R 
Twardość ogólna (5,00 – 800) CaCO3 mg/l  
Metoda miareczkowa 

PN-ISO 6059:1999 
 

R 
Stężenie siarczanów (5,0 – 300) mg/l  
metoda spektrofotometryczna 

Test nr 8051 HACH 
 

R 
Stężenie fluorków (0,20 – 2,50) mg/l 
Metoda spektrofotometryczna 

Test nr LKC 323 HACH 
 

R 
Liczba bakterii grupy coli 
Metoda filtracji membranowej 

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 
+A1:2017-04 

 

R 
Liczba Escherichia coli 
Metoda filtracji membranowej 

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 
+A1:2017-04 

 

R 
Liczba enterokoków kałowych 
Metoda filtracji membranowej 

PN-EN ISO 7899-2:2004 
 

R 
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C 
Metoda posiewu wgłębnego 

PN-EN ISO 6222:2004 
 

R 
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C 
Metoda posiewu wgłębnego 

PN-EN ISO 6222:2004 
 

R 
Pobieranie próbek do badań 
mikrobiologicznych 

PN-EN ISO 19458:2007 z wył. 
pkt 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 

 

R 
Pobieranie próbek do badań fizycznych i 
chemicznych 

PN-ISO 5667-5:2017-10 
 

* zaznaczyć przy zleconym badaniu 
R - metoda referencyjna określona w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294). 
N - metoda, dla której nie określono charakterystyki zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294). 
W - norma wycofana bez zastąpienia przez Polski Komitet Normalizacyjny, potwierdzona w Laboratorium, jako właściwa do oznaczania parametru 
Wz - Norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny, potwierdzona w Laboratorium, jako właściwa do oznaczania parametru 
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Klauzula informacyjna 

W nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej Rozporządzeniem. Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. będą Państwu 
przysługiwały określone poniżej prawa z przetwarzaniem przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Państwa danych osobowych. 

Informujemy, że na podstawie art.13 Rozporządzenia, od początku jego obowiązywania, aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z 
przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
82-300 Elbląg, ul Rawska 2-4 
tel. +48 55 230 71 05 
e-mail: epwik@epwik.com.pl 
(zwane dalej Spółką) 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce 
tel. +48 55 230 72 42 
e-mail: iod@epwik.com.pl 

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetwarzania Państwa danych związanych z realizacją zawartych ze Spółką umów. W przypadku 
niepodania danych, w/w nie będzie możliwe. 

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy 
prawa. 

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres  
- niezbędny do realizacji umów, 
- regulowany przepisami innych ustaw np. prawo podatkowe, ustawa o księgowości etc. 

 

 

 

 

mailto:iod@epwik.com.pl

