Głogów, dnia.....................................
......................................................................
(Imię i nazwisko /nazwa zleceniodawcy)

Zlecenie zarejestrowano pod numerem:

.....................................................................
(adres)

………………………………….................
(miejscowość)

………………………………….................
(nr telefonu)

Fakturę proszę wystawić na adres:
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

.......................................................................
(nazwa firmy/ zakładu)

ul. Piotra Skargi 4
.....................................................................
(adres)

67-200 Głogów
………………………………......................
(miejscowość)

NIP.................................................................

ZLECENIE BADANIA PRÓBEK WODY
Zlecam:
- pobranie próbek wody*
- wykonanie badań próbek wody: fizykochemicznych, mikrobiologicznych* pobranych z obiektu (adres):
……………………………….…………………...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Urządzenie zaopatrujące dany obiekt w wodę:……………...................................................................................................
PRZEGLĄD ZLECENIA:
Lp.
1.
2.

Ustalane kwestie
Liczba próbek do badań
i data ich pobrania
Termin wykonania badań i
wystawienia sprawozdania

Ustalenia **

Uwagi**

inny**

w ciągu 7 dni od daty przyjęcia próbki do badań

(podać jaki):

3.

Środek transportu

zleceniodawcy*/służbowy PSSE *

4.

Wyposażenie pomiarowe
i metoda badawcza

5.

Podwykonawca badań

wyrażam zgodę na metodę badań podaną na stronie 2 i użycie
wyposażenia odpowiedniego do tej metody badań
wyrażam zgodę na podwykonawcę badań wody:
PSSE w Legnicy, ul. Mickiewicza 24, 59-222 Legnica
osobiście*/ za pomocą poczty*(podać adres na jaki wysłać):

6.
7.

8.

Sposób odbioru sprawozdania
z badań- po uiszczeniu opłaty
Sposób uiszczenia opłaty za
badania
Obecność zleceniodawcy
podczas badań zlecanych
próbek wody w charakterze
obserwatora

9.

Niepewność pomiaru

10.

Zastosowanie i przeznaczenie
wyniku badania wody

tak /nie*

opłatę zgodną z obowiązującym cennikiem PSSE w Głogowie, uiszczę gotówką
w kasie PSSE w Głogowie*/ przelewem na konto PSSE w Głogowie*
po wcześniejszym zapoznaniu się z przepisami BHP i
obowiązującymi zasadami w Laboratorium oraz pozytywnie
tak /nie*
zdanym egzaminie; wyrażam chęć uczestnictwa w badaniach
zlecanych przez siebie próbek w charakterze obserwatora
proszę o umieszczenie oszacowanej niepewności metody
tak /nie*
badawczej przy wyniku pomiaru na sprawozdaniu z badań1)
do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie*/
poza obszarem regulowanym*

* niepotrzebne skreślić
** wypełnia zleceniodawca i/ lub osoba dokonująca przeglądu z laboratorium (niepotrzebne skreślić, puste miejsca wypełnić)
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tak /nie*
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Stosowane przez Laboratorium Badań Wody metody badawcze w zakresie badań wody:
Oznaczany parametr

Lp.

Metoda badawcza

Zaznaczyć
zlecany Uwagi
parametr

Oznaczenia fizykochemiczne wody
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Mętność
Barwa
Zapach
pH
Przewodność elektryczna
Azotany
Azotyny
Jon amonowy
Żelazo ogólne
Mangan
Fluorki
Twardość ogólna
Chlorki
Wapń
Magnez
Utlenialność z KMnO4
Siarczany

[NA]2)
[A]3)
[NA]2)
[A]3)
[A]3)
[A]3)
[A]3)
[A]3)
[A]3)
[A]3)
[NA]2)
[NA]2)
[NA]2)
[NA]2)
[NA]2)
[NA]2)
[NA]2)

PN -EN ISO 7027-1:2016-09
PN-EN ISO 7887: 2012+Ap 1:2015-06 Metoda D
IB-PW-16 wyd. 03 z dnia 28.12.2009r.
PN-EN ISO 10523:2012
PN-EN 27888:1999
PN-82/C-04576.08 ( norma wycofana przez PKN bez zastąpienia)
PN-EN 26777:1999
PN-ISO 7150-1:2002
PN-ISO 6332: 2001+Ap 1:2016-06 p.7.1.1
PN-92/C-04590/ 03 (norma wycofana przez PKN bez zastąpienia)
IB-PW-17 wyd.02 z dnia 28.12.2009r.
PN-ISO 6059:1999
PN-ISO 9297:1994
PN-ISO 6058:1999
PN-C-04554-4: 1999 zał.A
PN -EN ISO 8467:2001
PN-ISO 9280:2002

Oznaczenia mikrobiologiczne wody
18
19
20
21
22

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±20 C po 72 h
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±20 C po 48 h
Bakterie grupy coli
Escherichia coli
Enterokoki

23

Gronkowce

[A]3)
[A]3)
[A]3)
[A]3)
[A]3)
[A]3)

PN-EN ISO 6222:2004
PN-EN ISO 6222:2004
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
PN-EN ISO 7899:2004
PB-PW-08 wyd.02 z dnia 27.04.2012r.
(procedura opracowana na podstawie wytycznych PZH)

Do zapłaty
1)

Laboratorium podaje niepewność metody badawczej przy wyniku pomiaru na sprawozdaniu z badań, zawsze, gdy ma to znaczenie dla
miarodajności wyników badań lub ich zastosowania oraz gdy ma to znaczenie dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi.
2)
Badania wykonane metodą nieakredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
3)
Badania wykonane metodą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (Zakres Akredytacji nr AB 625).
4)
Badanie wykonane metodą inną niż wskazaną w przepisie prawa (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017r. poz.2294); wynik badania jest nieprzydatny do oceny zgodności
w obszarze regulowanym prawnie.
Laboratorium Badań Wody nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek wody. Próbki pobierają wyznaczeni próbkobiorcy
PSSE w Głogowie.
Upoważniam Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Głogowie do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor w Głogowie z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 4, 67-200
Głogów, tel. 76 7272594, e-mail:psse.glogow@pis.gov.pl. Przetwarzane dane obejmują Pani/Pana dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, dane
niezbędne do wykonania badania). Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi wykonanie zlecenia. Pani/Pana dane będą
przechowywane przez okres 5 lat. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani/ Pan również
prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/ Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zlecenie do realizacji: tak /nie*

...........................................................................
(data i podpis zleceniodawcy)
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...........................................................................................
( data i podpis osoby przyjmującej zlecenie)
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