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Data zlecenia: Zlecenie zarejestrowano w Laboratorium pod numerem:

Zleceniodawca (nazwa, adres, NIP, nr tel., e-mail) Zleceniobiorca

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.

ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno

Dział Analiz Laboratoryjnych

ul. Dąb 105, 43-608 Jaworzno

e-mail: laboratorium@wodociagi.jaworzno.pl

pobranie próbki wody zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10 (Z) i/lub PN-EN ISO 19458:2007 (Z) i/lub IS-7.3.1

wykonanie badań pobranej/dostarczonej próbki zgodnie z ustalonym zakresem badań

sprawdzenie przydatności wody do spożycia przez ludzi (Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Dz.U. 2017 poz. 2294)
inny….

tak (podać zasadę) nie

zasada podejmowania decyzji przy przedstawianiu stwierdzenia zgodności lub opinii i interpretacji:

rodzaj wody: wodociągowa surowa studzienna dejonizowana
rzeczna w opakowaniu jednostkowym inna

próbkobiorca: uprawniony pracownik laboratorium

klient (został poinformowany o sposobie poboru próbek zgodnie ze stosowaną w laboratorium normą/procedurą)

stan próbki odpowiedni

odpowiedni (pojemnik własny Klienta. Klient został poinformowany o potencjalnym wpływie na wyniki badań)

przy przyjęciu: nieodpowiedni

próbkę przyjęto próbkę odrzucono

data pobrania godzina pobrania

data przyjęcia godzina przyjęcia

Niepewność pomiaru związana z pobieraniem próbek będzie uwzględniona w niepewności rozszerzonej pomiaru.

Niepewność pomiaru związana z pobieraniem próbek nie będzie uwzględniona w niepewności rozszerzonej pomiaru.

Nie będzie zawierać niepewności rozszerzonej i/lub przedziału ufności pomiaru.

Klient i wszystkie strony zainteresowane mogą złożyć skargę w terminie zgodnym z wymaganym okresem przechowywania dokumentów i zapisów.

Laboratorium zapewnia bezstronność oraz poufność wyników badań i innych informacji związanych ze zleceniem.

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym cennikiem usług i zobowiązuję się do zapłacenia należności za wykonaną usługę na podstawie otrzymanej faktury.

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych oraz z przysługującymi mi prawami oraz wyrażam zgodę na ich

przetwarzanie przez Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. w związku z realizacją zlecenia.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury VAT za zleconą usługę drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Wyrażam zgodę na udostępnienie Wodociągom Jaworzno sp. z o.o. wyników i/lub sprawozdań z badań.

e-mail Laboratorium, ul. Dąb 105, Jaworzno ul. Św. Wojciecha 34, Jaworzno poczta

Dodatkowe uzgodnienia ze zleceniodawcą

Niepewność wyniku podawana na sprawozdaniu z badań (tam gdzie jest to możliwe)

Prawa zleceniodawcy

Oświadczenia zleceniodawcy

Sposób odebrania sprawozdania z badań
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podpis osoby dostarczającej

tel. 32 616 70 38

Sposób pobrania i transportu próbki ma istotny wpływ na wyniki jej badań. Niewłaściwy sposób postępowania na tym etapie może negatywnie wpłynąć na ostateczne wyniki badań. W 

przypadku pobrania próbki(ek) przez zleceniodawcę, laboratorium ponosi odpowiedzialność za próbkę od chwili dostarczenia jej do Laboratorium.

ILAC-G8:09/2019, pkt. 4.2.1: binarne stwierdzenie zgodności w przypadku zasady opartej na prostej akceptacji: spełnia - wynik badania znajduje się poniżej granicy akceptacji, nie spełnia - 

wynik badania znajduje się powyżej granicy akceptacji

Zakres zlecenia

Cel wykonania badań

Zawartość sprawozdania z badań

ILAC-G8:09/2019, pkt. 4.2.2: binarne stwierdzenie zgodności w przypadku zastosowania pasma ochronnego: spełnia - akceptacja oparta na paśmie ochronnym, wynik badania znajduje się 

poniżej granicy akceptacji, nie spełnia - odrzucenie oparte na paśmie ochronnym, wynik badania znajduje się powyżej granicy akceptacji

ILAC-G8:09/2019, pkt. 4.2.3: niebinarne stwierdzenie zgodności w przypadku zastosowania pasma ochronnego: spełnia - wynik pomiaru znajduje się poniżej granicy akceptacji, 

warunkowo spełnia - wynik znajduje się w paśmie ochronnym i poniżej granicy tolerancji, warunkowo nie spełnia - wynik pomiaru znajduje się powyżej granicy tolerancji, ale poniżej 

granicy tolerancji powiększonej o pasmo ochronne, nie spełnia - wynik pomiaru znajduje się powyżej granicy tolerancji powiększonej o pasmo ochronne

Uwaga: organ nadzorujący może stosować inną zasadę podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodności z wymaganiami i może nie uwzględnieniać stwierdzenia zgodności wydanego przez 

Laboratorium. Pobranie próbki przez zleceniodawcę, a także wykonanie badań metodami niereferencyjnymi może skutkować odrzuceniem stwierdzenia zgodności wyników z wymaganiami.

Sprawozdanie z badań powinno zawierać stwierdzenie zgodności tylko dla badań wymienionych w aktach prawnych i posiadających wyrażoną liczbowo wartość parametryczną lub opinie i 

interpretacje tylko w przypadku przedstawiania stwierdzenia zgodności z wymaganiem/specyfikacją w odniesieniu do rezultatów badań wyrażonych w formie: „< lub > y jednostka miary” (gdzie 

y-wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego metody) i ich interpolacji do odpowiednio dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego metody.

stwierdzenie zgodności oparte na innym dokumencie:

Identyfikacja próbki(ek): liczba / miejsce pobrania / opis
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Z Z PN-EN ISO 6222:2004*

Z Z PN-EN ISO 6222:2004*

Z

PB-29 Edycja 03/01.12.2022 

na podstawie metody 

Pseudalert

Z

Smak PB-03 Edycja 02/17.01.2018
Indeks 

nadmanganianowy
Z Siarczany Z

PB-08 Edycja 03/01.12.2022 

na podstawie testu Merck 

114548

Zapach PB-04 Edycja 02/17.01.2018 Żelazo ogólne Z
Zasadowość 

ogólna

PN-EN ISO 9963-

1:2001+Ap1:2004

Mętność Z PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Mangan Z Zawiesina ogólna PN-EN 872:2007+Ap1:2007

Barwa Z

PN-EN ISO 

7887:2012+Ap1:2015-06 

Metoda C

Chlorki Z Glin Z

PB-26 Edycja 03/01.12.2022 

na podstawie testu Hach 

Lange LCK 301

pH Z PN-EN ISO 10523:2012 Chlor wolny Z Ozon Z

PB-43 Edycja 02/01.12.2022 

na podstawie testu Hach 

Lange 2518025***
Przewodność 

elektryczna 

właściwa w 25°C

Z PN-EN 27888:1999
Fosforany 

rozpuszczalne
Chlor wolny Z

PB-17 Edycja 03/01.12.2022 

na podstawie testu Hach 

Lange 8021***

Jon amonowy Z

PB-09 Edycja 03/01.12.2022 

na podstawie testu Merck 

114752

Twardość ogólna Z

Azotyny Z PN-EN 26777:1999 Wapń

Azotany Z PN-82/C-04576.08** Magnez Z

Z

*

**

***

podpis zleceniodawcy

□ laboratorium posiada możliwość realizacji zlecenia

□ laboratorium nie posiada możliwości realizacji zlecenia

□ zlecenie wymaga szczegółowego przeglądu

□ istnieje ryzyko niezachowania bezstronności

Dane osobowe - oświadczenie

Skrócony przegląd zlecenia (wypełnia pracownik laboratorium)

Dane osobowe zawarte w zleceniu są przetwarzane przez Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. z siedzibą w ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno w celu

realizacji zlecenia. Pełna informacja RODO jest dostępna pod adresem https://wodociagi.jaworzno.pl/strefa-klienta/dane-osobowe-rodo/

data i podpis przyjmującego zlecenie

PN-EN ISO 8467:2001

PB-05 Edycja 03/01.12.2022 na 

podstawie testu Hach Lange 21057

PB-06 Edycja 03/01.12.2022 na 

podstawie testu Hach Lange LCW 

532

PN-ISO 9297:1994

PB-17 Edycja 03/01.12.2022 na 

podstawie testu Hach Lange 8021

PB-21 Edycja 03/01.12.2022 na 

podstawie testu Merck 114848

PN-ISO 6058:1999

PN-C-04554-4:1999 Załącznik A

PN-ISO 6059:1999

oznacza metodę badawczą objętą zatwierdzeniem PSSE w Jaworznie (Decyzja nr NS-HK.15.2023 z dnia 19.05.2023 r.)

metoda referencyjna w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

badanie wykonywane poza stałą siedzibą laboratorium

Zakres badań

badania fizykochemiczne:

norma wycofana bez zastąpienia
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Bakterie grupy coli

Escherichia coli

Enterokoki

Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C

Pseudomonas aeruginosa

PN-EN ISO 9308-2:2014-06*

PN-EN ISO 9308-2:2014-06*

PN-EN ISO 7899-2:2004*

PN-EN ISO 14189:2016-10*

badania mikrobiologiczne:


