
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu 
Laboratorium Wojewódzkie w Bolesławcu 

ZLECENIE NA WYKONANIE BADAŃ  
W LABORATORIUM FITOSANITARNYM W BOLESŁAWCU 

Dokument Systemu Zarządzania Jakością Laboratorium – wyłącznie do użytku wewnętrznego 
 

RB-02.00/2 Wersja 2 Obowiązuje od: 21.05.2018 r. Strona 1/2 
 

 szare pola wypełnia Laboratorium  
Fitosanitarne  w Bolesławcu 

 białe pola wypełnia Zleceniodawca  
– czytelnie, drukowanymi literami 

 
 

………………………………….., dnia …….……………….. 

                (miejscowość) 

NUMER ZLECENIA: NUMER SPRAWY: 

1.  ZLECENIODAWCA: 

Nazwa/ Nazwisko:..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel., e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP: ……………………………………………… 

2.  OPIS PRÓBKI I METODY BADANIA: 

Lp. 
Rodzaj próbki 

 (nazwa rośliny, produktu 
roślinnego, przedmiotu) 

Wielkość 
próbki 

Badanie na obecność  
(wymienić organizmy) 

Metoda badawcza 
(zgodnie z aktualną „Listą 

metod badań LW”) 

Numer 
laboratoryjny 

próbki/ek 

      
      
      
      
Miejsce i data pobrania próbki/ek:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.  REALIZACJA BADANIA: 

Termin wykonania badania zależy od zastosowanej metodyki badawczej.  

Sprawozdanie z badań wystawiane jest nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia badań. 

4.  ODBIÓR SPRAWOZDAŃ Z BADAŃ: 
Zleceniodawca osobiście / osoba upoważniona / pocztą na podany adres*  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. UWAGI KLIENTA: 
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6. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA: 

 Laboratorium przyjmuje zlecenia na wykonanie badań według procedur Laboratorium oraz zgodnie z aktualną Listą metod badań 
Laboratorium Wojewódzkiego w Bolesławcu. 

 Wszelkie zmiany do zlecenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wpływ niewłaściwego pobrania  próbki na wynik badania. 

 Dostarczenie próbki niespełniającej wymagań uniemożliwia wykonanie usługi. 

 Laboratorium przestrzega zasad poufności i praw własności Klienta. 

 Termin wykonania badań wynika z zastosowanej metody badawczej. 

 Potwierdzeniem wykonania usługi będzie Sprawozdanie z badań wystawione przez Laboratorium w terminie do 5 dni roboczych od 
daty zakończenia badania. 

 Sprawozdanie z badań nie zawiera niepewności pomiaru. 

 Koszt usługi zostanie ustalony w oparciu o stawki opłat określone w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu MRiRW w sprawie 
stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa  oraz za wydawanie etykiet, paszportów 
roślin lub plomb urzędowych lub w obowiązującym rozporządzeniu MRiRW w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego. 

 Należność za wykonaną usługę należy uiścić zgodnie z otrzymanym rachunkiem na wskazane w nim konto. 

 Klient ma prawo uczestniczyć w badaniach jako obserwator w wyznaczonych obszarach pod warunkiem uzgodnienia tego z 
Kierownikiem Laboratorium jeszcze przed rozpoczęciem badań. 

 Klient ma prawo do złożenia skargi dotyczącej wyników badań w terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badań.  

 Badana próbka nie podlega zwrotowi, chyba że na życzenie Klienta ustalono inaczej.  

 Laboratorium zastrzega sobie prawo umieszczenia w Sprawozdaniu z badań informacji o innych stwierdzonych organizmach nie 
ujętych w zleceniu. 

 W przypadku konieczności potwierdzenia wykrycia lub braku wykrycia organizmu szkodliwego próbki zostaną poddane badaniom 
innymi technikami badawczymi zgodnymi z wytycznymi PIORiN. 

 W przypadku konieczności wykonania badań metodą inną niż dostępne w Laboratorium Wojewódzkim w Bolesławcu próbki mogą 
zostać przesłane do innego laboratorium PIORiN. 

 W przypadkach określonych przepisami prawa w zakresie ochrony roślin wyniki będą przekazywane właściwym komórkom 
organizacyjnym WIORiN. 

 

 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

data przyjęcia próbek do badań i podpis upoważnionego 
pracownika Laboratorium 

Wyrażam zgodę na warunki określone w Zleceniu  
oraz uzgodnioną metodykę badań 

 
 
 

…………………………………………                                …………………………………………………………………………. 

            data                                                  podpis Zleceniodawcy 

7.  UWAGI LABORATORIUM: 
 
 
 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
Potwierdzam, że przed złożeniem powyższego Zlecenia na wykonanie badań w Laboratorium Fitosanitarnym w Bolesławcu 
zapoznałem(-am) się Klauzulą Informacyjną RODO Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we 
Wrocławiu. 

 

 

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

                          podpis składającego oświadczenie 


