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Siedziba: 
Ul. Wysłoucha 62 
52-433 Wrocław 

Laboratorium: 
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 55-61 
50-369 Wrocław 
Budynek Instytutu Elektrotechniki, p. 212 

Kontakt: 
Tel./fax: 71 328 26 93 
www: www.ekologis.pl 
e-mail: biuro@ekologis.wroclaw.pl 

 

Formularz przekazania próbek do laboratorium 

* - niepotrzebne skreślić lub nie umieszczać 

A – badanie akredytowane, zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 1144;  

BA -  badania spoza zakresu akredytacji, badanie nieakredytowane* 

W - norma wycofana bez zastąpienia z katalogu Polskich Norm 

 
 

 

Wypełnia Klient 

Zleceniodawca 

Nazwa Klienta / 
zleceniodawcy 

 

Nr zlecenie Klienta  

Przedstawiciel Klienta / 
telefon / e-mail 

 

Informacje o próbkach 

Próbki pobrał 
Przykład: 
Przedstawiciel Klienta 

Data pobierania próbek  

Metody pobierania próbek 

Przykład: 

Próbki zostały pobrane na próbniki zakupione w EKOLOGIS s.c. zgodnie z PO-08/22 „Karta 
warunków technicznych pobierania próbek” - opracowana przez Ekologis s.c. 
 

Zastosowanie i przeznaczenie 
badania oraz jego wyniku 
(Cel badania) 

 
W celu oznaczania zawartości substancji chemicznych 
Obszar prawnie regulowany / Poza obszarem prawnie regulowanym* 

Obiekt badany Próbki pobrane w środowisku pracy / próbki pobrane w środowisku ogólnym (gazy odlotowe)* 

Uwagi 
 

ZAKRES ZLECANYCH BADAŃ 

Wypełnia Klient Wypełnia laboratorium 

Identyfikator próbki Data pobierania próbki Oznaczany parametr 
Identyfikator metody 

oznaczania 
Rodzaj 
badań 

Identyfikator próbki nadany 
przez Laboratorium 

   
Przykład: 

Nr normy W 
A, BA  

      

      

      

- Klienta poinformowano o możliwości złożenia skargi/reklamacji oraz że w przypadku skargi/reklamacji nieuzasadnionej zostanie obciążony 
kosztami postępowania; 
- Klienta poinformowano o możliwości  jego uczestnictwa  w badaniach laboratoryjnych przeprowadzanych w laboratorium firmy EKOLOGIS s.c.; 
- Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek; 
- Sprawozdanie z badań zostanie przekazane Klientowi drogą pocztową lub elektroniczną (sprawozdanie z podpisem elektronicznym przesłane 
poprzez e-mail); 
- Laboratorium EKOLOGIS s.c. nie odpowiada za warunki transportu próbek; 
- Klient Akceptuje podane przez Ekologis s.c. warunki realizacji zlecenia; 
 

 
 
 

………………………………………………………………………………… 
Data i podpis przedstawiciela Klienta 
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Wypełnia laboratorium 

Zlecenie / 
Informacje o próbkach 

Nr zlecenia  

Data i podpis pracownika rejestrującego 
zlecenia i przyjmującego próbki do 
laboratorium 

 
 
 

……………………………………………………… 
Data i podpis  

Stan próbek w chwili przyjęcia do 
Laboratorium. Uwagi/ anomalie i 
odstępstwa w stanie próbek w chwili 
przyjęcia do EKOLOGIS s.c. 

 

Przyjęto do realizacji ……………………………............................................. 
Data i podpis Kierownika Laboratorium 
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