
 
Zlecenie do wykorzystania przez zarządzających pływalniami 
 
DANE KLIENTA (ZLECENIODAWCY) 
(Nazwisko i imię lub nazwa firmy i adres)    ......................................... 
        (data) 
.......................................................................... 
 
.......................................................................... 
 
NIP..................................................................... 
 
Osoba do kontaktu ………....................................... 

telefon/fax/ mail ...................................................                                                                                                                                 

    Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie 
Sekcja Poboru Próbek                                          
       ul. Żelazna 79 

                    tel. 22 620 64 91, 698 664 813 
e-mail: proby.woda@wsse.waw.pl 

 

                            
                Zlecenie na wykonanie analizy próbek wody na pływalniach   
 
pod względem*:  fizykochemicznym      mikrobiologicznym     

Zakres badań (zaznaczony na wykazie parametrów badanych w wodzie)* 

 Numer kodowy próbki (wypełnia laboratorium) …………………………………….. 

1. Miejsce pobrania próbki (adres) .......................................................................................... 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.    Pochodzenie próbki*:  
           woda wprowadzona do niecki basenowej z  systemu cyrkulacji   
          woda w niecce basenowej   
          woda w niecce basenowej – aerozol wodno-powietrzny   
          woda w niecce basenowej – niemowlęta i małe dzieci do lat 3    
          woda w natryskach    
          woda w brodziku do płukania stóp   
 
3.     Punkt pobrania próbki……………………………………………………………………………………………………. 

 

4.     Próbka pobrana przez ......................................................................................................... 
                                 (imię i nazwisko) 

 

5. Płatność*: przelew    w kasie WSSE (gotówka/ karta)    
 

6.    Sposób przekazania faktury*  odbiór osobiście                     wysłać pocztą        
      Fakturę należy odebrać w ciągu 2 tygodni od daty dostarczenia próbki, po tym czasie  zostanie  
      ona wysłana pocztą  
7. Sposób przekazania sprawozdania z badań * odbiór osobiście    wysłać pocztą    
      (po przedstawieniu dowodu uiszczenia opłaty)            

8. Cel badania:       
         celem przedłożenia wyników jednostce kontrolującej (obszar regulowany prawnie)  

        na użytek własny  
         

9. W sprawozdaniu z badań podać niepewność wyników (dot. parametrów mikrobiologicznych),  dla 
których została ona oszacowana? *               tak     nie    

10. Zapoznałem się z oraz metodykami badań stosowanymi w laboratorium, które dostępne są na stronie 
www.wsse.waw.pl. 

 
11. Laboratorium zastrzega sobie prawo do poinformowania właściwego terytorialnie Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wynikach, które wskazują na możliwość zagrożenia zdrowia 
lub życia ludzi, albo skażenia środowiska. 

12. Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań. 
 

13. Przybliżony koszt badania (netto) (wypełnia laboratorium) …………………………… (+ 23% VAT) 
 
 
* właściwe zaznaczyć 

 

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

Podpis osoby przyjmującej próbkę/          Podpis zleceniodawcy 
dokonującej przeglądu zlecenia  

 

 
 

 
Wykaz parametrów badanych w wodzie na pływalniach 

Parametry fizykochemiczne Parametry mikrobiologiczne 
1. Mętność 1. Ogólna liczba mikroorganizmów w 

36±20C po 48h  
2. Barwa 2. Escherichia coli 
3. Utlenialność KMnO4 3. Pseudomonas aeruginosa 
4. Azotany 4. Gronkowce koagulazododatnie 
5. Żelazo 5. Legionella sp. 
6. Glin 
7. ∑THM 
8. Chloroform 
Pomiar wykonywany na miejscu 
przez próbkobiorców będących 

pracownikami laboratorium 
9. Chlor wolny   
10. Chlor związany  
11. Potencjał redox  
12. pH  
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