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Załącznik do Zlecenia nr ……………..……………… 
 

PROTOKÓŁ POBIERANIA PRÓBKI WODY / ŚCIEKÓW nr: …………………………………….……. 

Zleceniodawca   

Imię i nazwisko 
próbkobiorcy, podpis  

Imię i nazwisko osoby 
dostarczającej  

Miejsce pobierania - 
oznakowanie  

Data pobierania [dd-mm-rrrr] __ __ - __ __ - __ __ __ __ 

Godzina pobierania [hh:mm] od __ __ : __ __  do  __ __ : __ __ 

Cel badania 
potwierdzenie spełnienia wymagań  

Obszar badań 
regulowany prawnie  

na potrzeby własne  poza obszarem regulowanym prawnie  

Zakres badań  

 

Rodzaj próbek, 
matryca ścieki 

surowe  

wody 

powierzchniowe  

woda 

wodociągowa  

oczyszczone  opadowe  podziemna  
technologiczne 
(przemysłowe)  inne  technologiczna  

Metody pobierania 

PN-ISO 5667-10:2017  PN-ISO 5667-4:2017-10  PN-ISO 5667-11:2017  

Instrukcja   PN-EN ISO 5667-6:2016-12  inna   

Próbka jednorazowa  objętość, ml  godzina pobrania  

Próbka złożona proporcjonalna do 
czasu  objętość, ml  przedział czasu, min  

Próbka złożona proporcjonalna do 
objętości  objętość, ml  przepływ, m3  

Obiekt pobierania studzienka  kolektor  kanał  osadnik  inne  

Zastosowane narzędzia pompa  czerpak  butelka samozamykająca  inne  

Warunki pogodowe 

temperatura otoczenia, °C  wiatr 
brak  

zachmurzenie 
brak  

umiarkowany  częściowe  
intensywny  całkowite  

próbka pobierana wewnątrz  opady 
brak  

intensywność 
opadów 

słaby  
deszcz  średni  

śnieg / grad  intensywny  
 

POMIARY TERENOWE / CHARAKTERYSTYKA PRÓBKI 
pH [-] Przewodność elektryczna właściwa [µS/cm] Temperatura próbki [°C] 

__ __ , __ __ __ __ __ __ __ __ __ , __ 

wyposażenie: wyposażenie: wyposażenie: 

Barwa - kolor 

bezbarwna  

Barwa - 
intensywność 

bezbarwny  
Mętność 

brak  
żółta  blada  lekko mętna  

żółto-brązowa  jasna  mętna  
brązowa  ciemna  Obecność 

zawiesiny 
tak  

inny ……………………  inny …..………..………..  nie  

Zapach - rodzaj 

brak  

Zapach - 
intensywność 

brak  
Sposób 

utrwalenia 
próbki 

brak  
roślinny  bardzo słaby  schłodzenie  

gnilny  słaby  chemiczne  
fekalia  wyraźny  

inne …………………  
inny ……………………  silny / bardzo silny  

 

Uwagi (uzgodnienia ze Zleceniodawcą): ……….……………………………………………………………………………….................................................. 
 

Przedstawiciel Zleceniodawcy nie wnosi zastrzeżeń / wnosi zastrzeżenia* do sposobu, miejsca i czasu pobierania próbek. 
 

…………………………………..     …………………………………………. 
Data i podpis osoby przyjmującej próbkę w laboratorium   Zleceniodawca (lub osoba go reprezentująca) 
 
PRZYJĘCIE PRÓBEK DO BADAŃ (wypełnia laboratorium) 

Data rejestracji w 
laboratorium  pH [-] Przewodność elektryczna 

właściwa [µS/cm] Temperatura próbki [°C] 

Nr laboratoryjny 
próbki  __ __ , __ __ __ __ __ __ __ __ __ , __ 

Stan próbki 
zgodny z wymaganiami  

wyposażenie: wyposażenie: wyposażenie: 
niezgodny z wymaganiami  

* niepotrzebne skreślić 


