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¹  -  Wypełnić, jeżeli próbki pobrał pracownik WIORiN; Lp. – numer pozycji z protokołu pobrania prób. 
²  -  Zgodna z aktualnym „Wykazem badań Laboratorium Wojewódzkiego”. Wykaz badań dostępny w siedzibie Laboratorium Fitosanitarnego i na stronie internetowej 

http://piorin.gov.pl/wiorin/pomorskie/ w zakładce Formularze. Lp. – numer pozycji z wykazu badań Laboratorium Wojewódzkiego. 
³  -  Wypełnienie nie jest konieczne jeżeli z próbkami będzie dostarczony protokół pobrania prób wystawiony przez pracownika WIORiN. Wypełnić jeżeli próbki pobrał Klient zewnętrzny. 
 

  

Numer zlecenia: DANE ZLECENIODAWCY (imię i nazwisko/nazwa i adres *): 
 

nr NIP/ PESEL *: ……………………..……….…  Kontakt tel./fax; e-mail *: …………….…………..…………………… 

*  Zgadzam się na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych ułatwiających komunikację i umożliwiających wydanie wyniku  
badania laboratoryjnego 

DANE DOTYCZĄCE BADAŃ / PRÓBKI 

Numer protokołu 
pobrania prób  

(Lp.) 1 
Badana cecha 

Metoda 
badawcza 

(Lp.) 2 

Liczba 
próbek 

Wielkość 
próbki 3 
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Numer próbki / próbek 
nadany w laboratorium 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Próbki pobrał (zaznaczyć właściwe pole):            -  zleceniodawca                 -  pracownik WIORiN               -  akredytowany próbobiorca 

Miejsce pobrania próbek 3: 

………………………………….………………….…………………………………………………………………………… 
(miejscowość / nr działki / przechowalni / nr partii itp.) 

Data pobrania próbek 3: 

..…………………………… 



 

Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa  

w Gdańsku 

Laboratorium Wojewódzkie 

w Pruszczu Gdańskim 

Formularz 

KJ/4.4/F02 
Zlecenie na wykonanie badania w Laboratorium 

Fitosanitarnym  
Obowiązuje od: 01.07.2019 Wydanie 4 strona 2 / stron 2 

 

¹  -  Wypełnić, jeżeli próbki pobrał pracownik WIORiN; Lp. – numer pozycji z protokołu pobrania prób. 
²  -  Zgodna z aktualnym „Wykazem badań Laboratorium Wojewódzkiego”. Wykaz badań dostępny w siedzibie Laboratorium Fitosanitarnego i na stronie internetowej 

http://piorin.gov.pl/wiorin/pomorskie/ w zakładce Formularze. Lp. – numer pozycji z wykazu badań Laboratorium Wojewódzkiego. 
³  -  Wypełnienie nie jest konieczne jeżeli z próbkami będzie dostarczony protokół pobrania prób wystawiony przez pracownika WIORiN. Wypełnić jeżeli próbki pobrał Klient zewnętrzny. 
 

Odbiór wyników (zaznaczyć właściwe pole):                     osobiście                      pocztą                        inny 

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

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej / adres do korespondencji – gdy jest inny niż Zleceniodawcy) 

Pozostałości próbek po badaniu (zaznaczyć właściwe pole):           do dyspozycji laboratorium            zwrot zleceniodawcy – odbiór własny 

Przedstawienie stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem (zaznaczyć właściwe pole):           nie              tak              

Uwagi i inne wymagania Klienta: 
 
 
 

INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA: 

1) Laboratorium Fitosanitarne nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania próbki. 
2) Opłata za badania zgodna z obowiązującymi cennikami określonymi w rozporządzeniu MRiRW w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wydanymi na podstawie stosownych przepisów Ustawy o ochronie roślin i Ustawie o nasiennictwie. 
3) Laboratorium Fitosanitarne może odmówić przyjęcia próbki w sytuacji, gdy: próbka jest naruszona, niereprezentatywna, niewłaściwie oznakowania, zabezpieczona lub nie 

odpowiada wymogom metodyk, według których mają zostać przeprowadzone badania. 
4) Zmiany do zlecenia wymagają formy pisemnej. 
5) Po zakończeniu badania Laboratorium Fitosanitarne wystawia sprawozdanie z badań nie później niż w ciągu następnych 5 dni roboczych. Termin zakończenia badania wynika ze 

stosownej metodyki. 
6) W przypadkach określonych przepisami prawa Laboratorium Fitosanitarne jest zobowiązane przekazać informacje poufne, w tym wyniki badań właściwym jednostkom 

organizacyjnym WIORiN. 
7) Laboratorium Fitosanitarne zastrzega sobie prawo do umieszczania w sprawozdaniu z badań informacji o innych stwierdzonych organizmach nieokreślonych w zleceniu.  
8) Laboratorium Fitosanitarne przestrzega zasad poufności i praw własności Klienta. 
9) Laboratorium Fitosanitarne zwraca pozostałości próbek po badaniu i po obowiązkowym okresie przechowywania na życzenie Zleceniodawcy, jeżeli próbki nie zostały całkowicie 

zużyte w trakcie badań oraz pod warunkiem, że uznano je za wolne od organizmów kwarantannowych. 
10) Zleceniodawca ma prawo uczestniczyć w zleconych badaniach w charakterze obserwatora na zasadach określonych przez Laboratorium Fitosanitarne. 
11) Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi dotyczącej realizacji zlecenia do Kierownika Laboratorium w terminie 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań. 
12) Laboratorium przedstawiło wykaz wszystkich metod i testów mogących mieć zastosowanie w trakcie badań. Badanie wykonywane jest pierwszą wymienioną metodą/testem,  

a konieczność zastosowania kolejnych wynika z procedur badawczych i/lub przepisów prawa. 
13) W przypadkach określonych w aktualnych przepisach prawa z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa oraz zarządzeniach i wytycznych Głównego Inspektora Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa, Laboratorium Fitosanitarne przekazuje próbki lub pozyskany z nich materiał Centralnemu Laboratorium PIORiN w Toruniu, posiadającemu akredytację nr AB 
1205, w celu wykonania dodatkowych badań. 

1) Akceptuję warunki realizacji zlecenia. 

2) Oświadczam, że zapoznałem (–am) się z treścią dostępnej na stronie http://piorin.gov.pl/wiorin/pomorskie/ klauzuli informacyjnej,  
w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują. Rozumiem także,  
że Administratorem moich danych osobowych jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku. 

 
 
 

.…………………………..……………………………………………….………………. 
Data i czytelny podpis zleceniodawcy lub pieczęć i podpis  

WYPEŁNIA PRACOWNIK LABORATORIUM 

Ocena przydatności próbek do badań  
(zaznaczyć właściwe pole) 

 
            POZYTYWNA                 NEGATYWNA 
 

Uwagi / dodatkowe uzgodnienia w trakcie badania: 

Data i podpis osoby dokonującej przeglądu zlecenia  
i przyjmującej próbki do badania 

 

 


