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Dane 
Zleceniodawcy 

Nazwisko i imię/Nazwa instytucji Adres    
 

NIP: Tel: 

Osoba do 
kontaktów 

Imię i Nazwisko: e-mail: 

W
O

D
A

 Rodzaj próbki wody i ilość :  sieci wodociągowej ( ilość próbek: .............)      ze studni  p/domowej   ( ilość próbek: .............)                

inne…………......................................………………( ilość próbek: .............) próbkę pobrano zgodnie z instrukcją „Pobieranie wody” 

ŚC
IE

K
I Rodzaj próbki ścieku :    ścieki komunalne   ( ilość próbek: .............)           ścieki przemysłowe   ( ilość próbek: .............)     ścieki 

deszczowe     ( ilość próbek: .............)  inne……………………...................................…… ( ilość próbek: .............) 

 Sposób pobierania próbek : 

przez Zleceniodawcę 1)                                                  przez Laboratorium  

1) W przypadku pobrania i dostarczenia próbki przez Zleceniodawcę Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbki. W przypadku zapytań co do postępu prac 

w trakcie realizacji zlecenia Zleceniodawca będzie informowany telefonicznie. Wszelkie odstępstwa, wątpliwości powstałe w trakcie realizacji zlecenia Laboratorium będzie uzgadniało ze 
Zleceniodawcą telefonicznie.  

Przyczyna badania: OCENA ZGODNOŚCI W OBSZARZE REGULOWANYM PRAWNIE, zgodnie z : 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz.2294) 

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 odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych    
 (Dz.U. poz. 1311)  

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.   (Dz.U. poz. 1757) 

BADANIA WŁASNE           PROJEKT BADAWCZY      INNE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………  

Sposób przekazania sprawozdania z badań: 

osobiście                              e-mail                                wynikibadan.wikopole.com.pl                                 poczta 

Stwierdzenia zgodności z kryteriami:   TAK                  NIE    

W przypadku uzyskania rezultatów badań powyżej lub poniżej zakresu pomiarowego metody akredytowanej stwierdzenie zgodności zostanie 
przedstawione w sprawozdaniu w ramach opinii i interpretacji.   
Kryterium/wymaganie w odniesieniu, do którego ma być przeprowadzone stwierdzenie zgodności: …………………………………………………………………… 

Zasada podejmowania decyzji: 

zasada określona przez Klienta (podać jaka): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zasada przywołana w przepisie prawa (podać jaka): ……………………………………………………………………………………………………………………………………
zasada wskazana w dokumencie ILAC-G8:09/2019 (szczegóły w załączniku do formularza „Zlecenie zewnętrzne” POL/02-F3) 

Zastrzeżenie: Organ oceniający może mieć inna zasadę podejmowania decyzji niż zastosowana w ramach niniejszego zlecenia. 

X 

UWAGI: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

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

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

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

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

Wyrażam zgodę na przekazanie przez Dział Laboratorium - Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą ul. Oleska 64, 45-222 Opole Sprawozdania z badań,                   

TAK               NIE         w przypadku przekroczonych wyników parametrów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017(Dz.U. 2017 poz. 2294) §6, ust.9 lub §7, ust.7,
bezpośrednio do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.  Wyrażona zgoda jest dobrowolna lecz niezbędna do zrealizowania niniejszego zlecenia. 
            Wyrażam zgodę na udostępnianie moich wyników badań laboratoryjnych przez Dział Laboratorium - Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. na stronie:   

TAK               NIE          https://wynikibadan.wikopole.com.pl/   

Warunki współpracy:  
 Zleceniodawca ma prawo do składania reklamacji lub skargi dotyczącej pracy Laboratorium Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp.  z o.o. w terminie 14 dni od   daty przekazania 

sprawozdania z badań. 
 Dane osobowe Zleceniodawcy zawarte w niniejszym zleceniu są przetwarzane przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą ul. Oleska 64, 45-222 Opole (zw. dalej 

Administratorem) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie danych osobowych przez 

Zleceniodawcę jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji zlecenia (umowy) niezbędne. Zleceniodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zleceniodawca 

ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po 

zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są umieszczone na stronie: 

www.wikopole.com.pl - Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: inspektor.ochrony.danych@wikopole.com.pl 

 Czas realizacji zlecenia: max do 20 dni roboczych 

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp.  z o.o. 
45-222 Opole, ul. Oleska 64 
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego – Nr KRS 0000042312 NIP 754-033-47-02, 
REGON530553792 
 

 
http://www.wikopole.com.pl           

 
Laboratorium WiK  

tel. (77) 443 56 82 
 

e-mail: m.stojak@wikopole.com.pl                 
e.kochanek@wikopole.com.pl 

 

 

http://www.wikopole.com.pl/
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4)  Jeżeli są zlecane próbki, które różnią się zakresem badań należy przypisać próbkom numery i wpisać w tabelę 
5)  Niepotrzebne skreślić 
*) Normy wycofane ale spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i/ 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 odprowadzeniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz.U. poz. 1311) i/lub Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  rozporządzenia Ministra 
Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  (Dz.U. poz. 1757).  

     A – metoda akredytowana (AB 1589) i spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 

     NA - metoda nieakredytowana, ale spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 

     NAA- metoda nieakredytowana i nie spełniająca wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 
6) Niepewność metody badań fizyko-chemicznych określono jako względną niepewność rozszerzoną. Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%     

 Podpis Zleceniodawcy: ……..............................………………..……………. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Data                             Podpis 

Przyjęto do realizacji: ........................................................         
                                                      Data                          Podpis                  

Potwierdzenie okresowego przeglądu  
dla zobowiązań długoterminowych (raz na kwartał) ………………………………………………………………………………..           
                                                                                                                       Data                            Podpis 

 

W-próbka wody 
Sc- próbka ścieku 

BADANA CECHA  
Niepewność 
analizy %  6) Podstawa metody badawczej ZAKRES METODY 

Zlec
am- 

X 

Numer 
próbki 

4) 

W/Sc Pobieranie próbek   

A PN-EN ISO 19458:2007 
A PN-ISO 5667-5:2017-10 

                                                          A PN-ISO 5667-10:1997 5) 
- 

  

W Escherichia coli i bakterie z grupy coli   
A PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 

NAPN-EB ISO 9308-2:2014-06 
- 

  

W Enterokoki kałowe   A PN-EN ISO 7899-2:2004 -   

W 
 Mikroorganizmy  zdolne do wzrostu na 
agarze odżywczym  w temp. 36 i 22 st.C. 

 A PN-EN ISO 6222:2004 - 
  

W/Sc Mętność   max 17% A PN-EN ISO 7027-1:2016 0,100-10,0 NTU   

W/Sc Barwa    
                                             NA PN EN-ISO 7887:2012 

NA PB-13/PL wydanie 1 z dnia 01.06.2012 
>5 mg Pt/l 

  

W/Sc Zapach  + Smak  NAA PB-26 wydanie 2 z dnia 20.06.2016 Metoda opisowa   
W/Sc Odczyn pH   max 2% A PN-EN ISO 10523:2012 4-12  pH   

W/Sc 
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 
25 st. C 

max 20% A PN-EN 27888:1999 100-2500 µS/cm 
  

W Glin    NA PB-19/PL wydanie 1 z dnia 01.03.2012 >0,001 mgAl/l   

W Chlor wolny  
NA PB-03/PL wydanie 1 z dnia 01.03.2012 

w oparciu o metodę 8021, 8167 HACH 
>0,02 mgCl2/l 

  

W/Sc Jon amonu / Azot amonowy  5) max 20% 
 NA PB-09/PL wydanie 1 z dnia 01.03.2012 5) 

w oparciu o metodę HACH LCK304 
A PN ISO 5664:2002 

>0,02 mgNH4/l 
0,5-100 mgN-NH4/l 

  

W/Sc Azotany / Azot azotanowy  5) max 19% A PN-C-04576/08:1982 *) 1,6-53 mgNO3/l 
0,35-12,0 mgN-NO3/l 

  

W/Sc Azotyny / Azot Azotynowy  5) max 18 % A PN-EN 26777:1999 
0,16-6,6 mgNO2/l 
0,05-2,0 mgN-NO2/l 

  

Sc Azot ogólny wg Kiejdahla max 30 % A PN-EN 25663:2001 2-200 mg/l   
Sc Azot ogólny (suma)  A PN-C-04576/14:1973 *) Metoda obliczeniowa    

W/Sc Żelazo ogólne 

max 28% 

- 

A PN-ISO 6332: 2001;  PN-ISO 6332: 2001/Ap1:2016-06 
NA PB-16/PL wydanie 1 z dnia 02.01.2014 5) 

w oparciu o podręcznik „Fizyczno-chemiczne badanie wody               

i ścieków” Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., 

Koziorowski B., Zerbe J., Warszawa 1999 

40-4000  µgFe/l 
>40 µgFe/l 

  

W/Sc Mangan    max 26% A PN-C-04590/02:1992 *) 100-3000 µgMn/l   

W/Sc Twardość ogólna    max 22% 
   NA PN-C-04554/02:1971 *) 

A PN-ISO 6059:1999  5) 

>5 mgCaCO3/l 
10-500 mgCaCO3/l 

  

W/Sc 
Fosfor ogólny  
Ortofosforany 

max 18 % 

- 

       A  PN – EN ISO  6878:2006 + Ap1:2010 + Ap2:2010; pkt.8 

  NA PN – EN ISO  6878:2006 + Ap1:2010 + Ap2:2010; pkt4 

0,1-50 mg/l Pog 

>0,1 mgPO4/l 
  

W/Sc Zasadowość ogólna     NA PN-C-04540/03:1990 *) >0,4 mmol/l   

W/Sc Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu BZTn     max 8 % 
 A PN-EN ISO 5815-1:2019-12 

    A PN-EN 1899-2:2002 5) 
3-700 mgO2/l 

1,4-6,0  mgO2/l 
  

Sc Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu ChZTCr    max 13 %                                     A PN-ISO 15705:2005                  15-10 000 mg/l   
W/Sc Utlenialność  NAA PN-C-04578/02:1985 *) >0,1 mgO2/l   
W/Sc Zawiesiny ogólne    max 70 % A PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 4-2000 mg/l   

Sc 
Substancje ekstrahujące się eterem 
naftowym      

max 38 % A PN-C-04573/01:1986 *) 5-1200 mg/l 
  

Sc Tlen rozpuszczony   NAA PN-EN-25814:1999 *) >0,1 mgO2/l   

W/Sc 
Sucha masa osadu, wilgotność, substancje 
mineralne, substancje organiczne    

 NAA PN-C-04616/01:1975 *) >1,0 mg/l 
  

W/Sc Chlorki    max  19% A PN-ISO 9297: 1994 5,0-1000 mgCl-/l   

W/Sc Siarczany   
max   28% 

NA PB-12/PL wydanie 1 z dnia 01.10.2012 

w oparciu o metodę 8051 HACH LANGE 

  A PN-ISO 9280: 2002 5) 

>10 mgSO42-/l 
10-500 mgSO42-/l 

  

W/Sc Wapń     
NA PN-ISO 6058:1999 5) 

       NA PN-C-04551/01:1991 *) 
>2 mgCa/l 

  

W/Sc Magnez      
NA PN-C-04554-4:1999 

    NA PN-C-04554/10:1971 *) Metoda obliczeniowa  
  

 

Inne   
.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 

-   


