
Dane Zleceniodawcy Dane do faktury

Próbki środowiskowe

Osoba do kontaktu

Adres e-mail
do przesłania faktury w formie elektronicznej: 

1

Sprawozdanie z badań

w j. polskim

w innym języku (podać poniżej, sprawozdanie za dodatkową opłatą)

pocztą elektroniczną na:

pocztą tradycyjną na adres Zleceniodawcy (za dodatkową opłatą) 

adres Zleceniodawcy

inny adres e-mail (podać poniżej)

w j. angielskim (za dodatkową opłatą)

Sprawozdanie należy wysłać:

na Zleceniodawcę

na inną firmę (należy załączyć zgodę firmy)

Sprawozdanie należy wystawić:

3

2

Imię i nazwisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Nazwa firmy:

Nr zlecenia: 

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy: Miejscowość

Telefon:

E-mail:

Data: Nr oferty handlowej: (w przypadku braku aktualnej oferty
prosimy o kontakt z JARS)

Płatność

Nazwa firmy:

NIP:

Adres:

Nazwa firmy:

Adres:

Dodatkowe wymagania

Usługa ekspresowa (za dodatkową opłatą)
Termin realizacji należy ustalić z JARS przed przekazaniem próbek.

Podanie niepewności pomiaru na sprawozdaniu z badań
(dotyczy metod ilościowych)

Usługa interwencyjna (dotyczy próbek niespełniających wymagań)

Stwierdzenie zgodności wyników badań z wymaganiami
określonymi w: załączonej specyfikacji/rozporządzeniu 

Zasadę oceny zgodności z wymaganiami należy ustalić z JARS

Nr Inne

4

Faktura na Zleceniodawcę

Gotówką Przelewem

Faktura na inną firmę
(należy załączyć zgodę firmy)

Uwagi dodatkowe:7

Sposób dostarczenia próbki do JARS:

Pobranie przez JARS (zgodnie z ofertą handlową)

Odbiór przez JARS

Przesyłką

Osobiście przez Zleceniodawcę

5

Cel badania:

na potrzeby własne (do kontroli wewnętrznej)

obszar regulowany prawnie

6

ZLECENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH
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• Jeśli nie zaznaczono inaczej, sprawozdanie z badań zostanie wystawione na Zleceniodawcę
• Jeśli nie wskazano nr oferty handlowej i metod badawczych, Laboratorium zastrzega sobie prawo wyboru metod badań, które uzna za właściwe dla 
 badanej próbki
• Powołanie na ofertę handlową obejmującą badania podzlecane jest równoznaczne z akceptacją podwykonawcy
Uwaga: Kopię papierową niniejszego zlecenia należy dołączyć do próbki

Warunki współpracy9

Załącznik nr 1 - woda, woda do spożycia, woda surowa, woda ciepła, woda technologiczna, woda chłodnicza, woda 
 powierzchniowa, woda podziemna, woda z kąpielisk, woda z pływalni

Załącznik nr 2 – ścieki, wody opadowe, wody popłuczne

Załącznik nr 3 – odpad, osad ściekowy, nawóz organiczny

Załącznik nr 4 – monitoring składowiska odpadów

Załącznik nr 5 – gleby rolne

Załącznik nr 6 – gleby przemysłowe

Informacje o próbkach i zakres zlecenia – dane identyfikacyjne według załącznika8

Zleceniodawca

(data, imię i nazwisko)

Zleceniobiorca

(data, imię i nazwisko)

Próbki środowiskowe
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Próbki środowiskoweZałącznik 1 - woda

ZLECENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

Załącznik nr 1 - woda, woda do spożycia, woda surowa, woda ciepła, woda technologiczna, woda chłodnicza, woda powierzchniowa, woda podziemna, woda z kąpielisk, woda z pływalni

Informacje o próbkach i zakres zlecenia – dane identyfikacyjne według załącznika8
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Lp. Przedmiot badania Adres pobrania
(jeżeli inny niż adres Zleceniodawcy)

Miejsce pobrania Punkt pobrania Pochodzenie próbki
Zakres analiz

(należy wpisac nr usługi z oferty handlowej
lub nazwę parametrów do analizy)

Sugerowany termin
pobrania próbek

woda

woda do spożycia

woda surowa

woda ciepła

woda z pływalni:

urządzenia aerozolujące:

brak

zainstalowane

woda technologiczna

woda chłodnicza

woda powierzchniowa

woda podziemna

woda z kąpielisk

SUW

sieć wodociagowa

Usługa nr

Parametry (proszę wpisać):studnia

ujęcie indywidualne

technologiczne

staw

jezioro naturalne

jezioro sztuczne

zbiornik zaporowy

rzeka

brak danych

nie dotyczy



Próbki środowiskowe

ZLECENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

Załącznik nr 2 - ścieki, wody opadowe, wody popłuczne

Informacje o próbkach i zakres zlecenia – dane identyfikacyjne według załącznika8
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Lp. Przedmiot
badania

Adres pobrania
(jeżeli inny 

niż adres Zleceniodawcy)

Miejsce 
pobrania

Punkt 
pobrania

Pochodzenie
próbki

Zakres analiz
(należy wpisac nr usługi z oferty handlowej

lub nazwę parametrów do analizy)

Sugerowany termin
pobrania próbek

ścieki

wody opadowe

wody popłuczne

bytowe

komunalne

Usługa nr

Parametry (proszę wpisać):opadowe

przemysłowe

technologiczne

brak danych

Rodzaj ścieku

surowy

podczyszczony

oczyszczony

technologiczny

wody popłuczne

brak danych

Załącznik 2 - ścieki

Metoda
pobrania

jednorazowa

uśredniona

średnia dobowa
do przepływu

brak danych

ścieki

wody opadowe

wody popłuczne

bytowe

komunalne

Usługa nr

Parametry (proszę wpisać):opadowe

przemysłowe

technologiczne

brak danych

surowy

podczyszczony

oczyszczony

technologiczny

wody popłuczne

brak danych

jednorazowa

uśredniona

średnia dobowa
do przepływu

brak danych
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Załącznik nr 3 - odpad, osad ściekowy, nawóz organiczny

Informacje o próbkach i zakres zlecenia – dane identyfikacyjne według załącznika8
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Załącznik 3 - odpad, osad

Lp. Przedmiot
badania

Adres pobrania
(jeżeli inny 

niż adres Zleceniodawcy)

Miejsce 
pobrania

Punkt 
pobrania

Wytwórca
odpadu

Zakres analiz
(należy wpisac nr usługi z oferty handlowej

lub nazwę parametrów do analizy)

Sugerowany termin
pobrania próbek

odpad Usługa nr

Parametry (proszę wpisać):

Pochodzenie
próbki

odpad:

komunalne

przemysłowe

inne:

brak danych

Kod odpadu
+ nazwa

osad Usługa nr

Parametry (proszę wpisać):

osad,
nawóz organiczny

komunalne

technologiczne
nie dotyczy nie dotyczy

nawóz organiczny

inne:

brak danych
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Załącznik nr 4 - monitoring składowiska odpadów

Informacje o próbkach i zakres zlecenia – dane identyfikacyjne według załącznika8
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Załącznik 4 - składowisko

Lp. Przedmiot badania Adres pobrania
(jeżeli inny niż adres Zleceniodawcy)

Miejsce pobrania Punkt pobrania
Zakres analiz

(należy wpisac nr usługi z oferty handlowej
lub nazwę parametrów do analizy)

Sugerowany termin
pobrania próbek

wody powierzchniowe

wody podziemne

wody odciekowe (ścieki)

gaz składowiskowy

opracowania:

raport kwartalny

raport półroczny

raport roczny

opady atmosferyczne (zakup danych z IMGW)

Usługa nr

Parametry (proszę wpisać):

wody powierzchniowe

wody podziemne

wody odciekowe (ścieki)

gaz składowiskowy

opracowania:

raport kwartalny

raport półroczny

raport roczny

opady atmosferyczne (zakup danych z IMGW)

Usługa nr

Parametry (proszę wpisać):
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Załącznik nr 5 - gleby rolne

Informacje o próbkach i zakres zlecenia – dane identyfikacyjne według załącznika8
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Załącznik 5 - gleby rolne

Lp. Przedmiot badania Adres pobrania
(jeżeli inny niż adres Zleceniodawcy)

Obręb 
geodezyjny

Powierzchnia 
działki

Numer
działki

Zakres analiz
(należy wpisac nr usługi z oferty handlowej

lub nazwę parametrów do analizy)

Sugerowany termin
pobrania próbek

Uwagi

gleby rolne Usługa nr

Parametry (proszę wpisać):

proszę dołączyć mapkę
z lokalizacją działki, 

z zaznaczeniem 
poszczególnych próbek
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Załącznik nr 6 - gleby przemysłowe

Informacje o próbkach i zakres zlecenia – dane identyfikacyjne według załącznika8
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Załącznik 6 - gleby przemysłowe

Lp. Przedmiot badania Adres pobrania
(jeżeli inny niż adres Zleceniodawcy)

Miejsce pobrania Punkt pobrania 
Zakres analiz

(należy wpisac nr usługi z oferty handlowej
lub nazwę parametrów do analizy)

Sugerowany termin
pobrania próbek

gleby przemysłowe Usługa nr

Parametry (proszę wpisać):
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