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ZLECENIODAWCA (dane do faktury): 
………………………………………………………………………………….………… 

 

……………………………………………………………………………………………. 

(nazwisko i imię / nazwa firmy)   

    

Adres:      ………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

Nr rejestru zlecenia:  ……….. 
 

Data przyjęcia zlecenia/godzina 

……………………….../……… 
 

Data pobrania/godzina 

………………………../……… 
 

Termin realizacji:……………... 

Forma przekazania wyników: *)  
 

Poczta ……   Odbiór osobisty …… 

e-mail:  

 

 …………………………………… 

Próbki pobrał:  *)
 

 

Laboratorium  ……  zgodnie  z: 
PN- EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem: pkt. 4.4.4.1; pkt. 4.4.4.2; pkt. 4.4.5; pkt. 4.4.6 (A)  ……    

PN-ISO 5667-5:2017 z wyłączeniem pkt. 6.5 (A)   …… 

I-01/PO-16, wyd. VII z dnia 06.03.2018 (nA)………. 

PN-ISO 5667-11:2017 (nA)      …....    

PN-ISO 5667-10:2021-11 z wyłączeniem pkt. 7.4  (A)        .…… 

PN-ISO 5667-13:2011 (A)        …….  
 

Zleceniodawca …… 
 

Podać stwierdzenie  zgodności z wymaganiami określonymi w zakresie badań: *)                                 TAK   …..              NIE   ….. 

Zasada podejmowania decyzji:*) 

□ Laboratorium podejmuje decyzje, czyli stwierdza zgodność/niezgodność wyniku z wymaganiami na podstawie zasady prostej akceptacji. Gdy wynik badania znajduje się poniżej 

wartości parametrycznej (lub w przedziale określonej tolerancji) laboratorium stwierdza jego zgodność, natomiast odrzuca go, czyli stwierdza jego niezgodność, gdy znajduje się 

powyżej ustalonej wartości parametrycznej (lub poza przedziałem określonej tolerancji). Ryzyko podjęcia błędnej decyzji, w przypadku wyniku bliskiego granicy tolerancji może 

wynieść do 50%. 

□ Laboratorium podejmuje decyzje, czyli stwierdza zgodność/niezgodność wyniku z wymaganiami  na podstawie niebinarnej akceptacji w oparciu o pasmo ochronne . W tym 

przypadku ryzyko, że zaakceptowane wyniki znajdują się poza granica tolerancji jest < 2,5% . Ryzyko, że wyniki odrzucone mieszczę się w przedziale tolerancji jest < 2.5 %.  

□ Laboratorium podejmuje decyzje, czyli stwierdza zgodność/niezgodność wyniku z wymaganiami na podstawie binarnej akceptacji w oparciu o pasmo ochronne. W tym przypadku 

ryzyko, że zaakceptowane wyniki znajdują się poza granica tolerancji jest ≤ 2,0% . 

□ inna (określona przez klienta, przepisy lub dokumenty normatywne):…………………………………………………………………………………………………………………. 

Laboratorium nie dokonuje stwierdzeń zgodności, jeżeli wymaganie (kryterium) brzmi: „akceptowalny dla konsumenta” lub „bez nieprawidłowych zmian” (dotyczy parametrów: 

ogólna liczba mikroorganizmów w 22◦C, barwa, mętność). 
 

Wielkości fizykochemiczne poprzedzone znakiem „<” i „>” są rezultatami badania. W tym przypadku podawane będą opinie/ interpretacje w oparciu o logikę matematyczną. 
 

 

    Cel  

badania: 
ocena w obszarze regulowanym prawnie …..                potrzeby własne  …..                  potrzeby technologiczne    ….. 

   

Zakres  badań :  fizyko-chemiczne    ………….    mikrobiologiczne    …………. 

 Woda pitna –Monitoring  grupa A F-01/PO-02 

 Woda pitna –Monitoring  grupa A + B F-02/PO-02 

 Woda : cysterny, zbiorniki, opakowania jednostkowe F-03/PO-02 

 Ścieki: oczyszczone, surowe, wody popłuczne F-04/PO-02 

 Osad ściekowy/gleba F-05/PO-02 

 Woda basenowa- pływalnie F-06/PO-02 

 
 

 

Proponowany zewnętrzny dostawca usług laboratoryjnych:    …………………………………………….. Nr akredytacji ……………….. 

    

Obiekt badania:    woda…./próbka wody.…     ścieki.…/próbka ścieków.…     osad…./próbka osadu.…     

 

Miejsce pobrania (adres): ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Punkt pobrania / nr próbki klienta: 

 

.……………………………………………..../………….                ….……………………………………………../………… 

 

.……………………………………………..../………….                .……………………………………………..../………….. 

   

.……………………………………………..../………….                ….……………………………………………../………… 
 

Koszt realizacji zlecenia: określony wg cennika usług MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie obowiązującego w dniu przyjęcia zlecenia badania próbek lub wg oferty indywidualnej.. 

Warunki płatności: przelewem po otrzymaniu faktury.         

Zmiany do zlecenia wymagają formy pisemnej. Osoba odpowiedzialna za współpracę ze Zleceniodawcą:  Kierownik Laboratorium lub Z-ca Kierownika.  

    Wyrażam zgodę na badanie proponowanymi metodami stosowanymi  w Laboratorium i/lub przez wskazanego zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych.  

    Klient ma prawo do składania skarg w ciągu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badań. 

Klient może złożyć swoją opinię dot. współpracy z Laboratorium   wypełniając ankietę dostępną w punkcie przyjmowania próbek oraz na stronie internetowej. 

Niepewności pomiaru nie  podaje się w przypadku, gdy wynik jest poza zakresem akredytowanej metody. 

Istnieje możliwość uczestnictwa Zleceniodawcy w badaniach fizykochemicznych  w charakterze świadka.   

     

 

………………………………...                                                                                            ……………………………………                                                     
     Podpis przyjmującego zlecenie                                                                                                                  Data i podpis Zleceniodawcy 

 

ZLECENIE  BADAŃ 
 

 

LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW 

Nr AB 1214 
 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. 
64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A 

tel./fax:(65) 529 83 39 /529 83 71      

www.mpwik-leszno.pl;  e-mail: lab@mpwik-leszno.pl 
 

http://www.mpwik-leszno.pl/
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*) właściwe zaznaczyć (X );  (A) pobór akredytowany; (nA) pobór nieakredytowany;  pola zaciemnione wypełnia Laboratorium 

 

 
 

Informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. 
Lipowej 76A, tel. 655298311, e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych, 

2) Funkcjonujący dotąd Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych, kontakt e-mail: iod@mpwik-leszno.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:  

a. realizacji zawartej z Administratorem umowy na świadczone usługi lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia (podstawa prawna 

przetwarzania: art. 6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia), 
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów na 

świadczenie usług (podstawa prawna przetwarzania: art. 6, ust.1 lit. c Rozporządzenia), 

c. marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna przetwarzania: art. 6, ust. 1 lit. a Rozporządzenia), 
d. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6, ust.1 lit. f Rozporządzenia), 

e. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym sprawozdawczych, statystycznych i raportowania. 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych ww. punkcie 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub 

kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 

a. Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

b. Podmioty biorące udział w realizacji umowy. 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych ww. pkt. 3 celów przetwarzania, tj.: 

a. w zakresie realizacji zawartej przez Pani/Pana z Administratorem umowy. Przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku 
wyrażenia przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, 

b. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją 

umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora, 
c. w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora, przez okres do czasu wycofania przez 

Pani/Pana zgody na takie przetwarzanie, 

d. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora 
stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec tego przetwarzania. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: 
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,  

b. sprostowania danych osobowych,  

c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych,  

e. przenoszenia danych. 

7) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) W przypadku, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10) W zakresie, jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuję w celu zawarcia i/lub realizacji umowy na świadczenie usług z Administratorem, 
podanie przez Pani/Pana danych jest warunkiem koniecznym do zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, 

jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy z Administratorem.  

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji       
Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Lipowej 76A, numer KRS 0000016985 w celu zawarcia umowy na świadczone usługi. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie 
dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 
                        

 

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

 

 
 

 

 
 

  

 
Uwagi (odstępstwa ): ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Informacja o przebiegu badań:……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

mailto:sekretariat@mpwik-leszno.pl

