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3. TERMIN REA] ,I:ZACJI ZLECENIA: Zgodnie z zastosowan4 metod4 badawcz4.
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Zlecenie na wykonanie badania nr..........
(wypelnia pracmik Ia boratorium)

7. INFORMACJE DLA KLIENTA:

- Laboratorium prryjmuje zlecenia na wykonanie badan wedtug procedur Laboratorium zgodnie z aktualn4 list4 metod badan dosQpnq na

http ://piorin. gov.pUsl- struktura/sl-lab/sl-zakres -badan/

- Zmiany do zlecenia wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

- Zleceniodawca ma prawo uczestniczy6 w badaniach zleconych jako obserwator po uzgodnieniu z pracownikami Laboratorium.

- Potwierdzeniem wykonania uslugi bgdzie Sprawozdanie zbadart wystawione przez Laboratorium.

- Koszt uslugi zostanie ustalony w oparciu o stawki oplat okreSlone w Rozporzqdzeniu MRiRW z dn.21.49.2020 r. (Dz.U.2202O n

poz. l77l) oraz w Rozporzqdzeniu MRiRIY z dn. 04.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 n poz. 2354, ze zm.).

- NaleznoS6 za wykonan4 ustugg nalezy uiScid po otrzymaniu rachunku, na konto w nim wskazane.

- Zleceniodawcy przysluguje prawo wniesienia skargi. Proces postgpowania ze skargami dostgpny jest nairyczenie klienta-

- Laboratorium zasfrzega sobie prawo umieszczania w Sprawozdaniu zbadah informacji o innych stwierdzonych organizmach nie ujgtych w

zleceniu.

- Sprawozdanie z badart nie zawiera niepewnoSci pomiaru (do wgl4du w Laboratorium). NiepewnoS6 przedstawiania jest na Wraine
?yczenie klienta lub w przypadku stwierdzania zgodnoSci z wymaganiami.

- W przypadku koniecznoSci wykonania badania inn4 metod4 niz dostgpne w LW WIORiN w Katowicach pr6bki mogq zosta6 przeslane do

innego laboratorium PIORN.

- Wyniki zawarte w sprawozdaniu z badarl dotycz4otzymanej pr6bki, nie odnosz4 sig do calej partii materiafu

- Wyniki badaf s4 wlasnoSci4 Zleceniodawcy. Laboratorium gwarantuje zapewnienie poufrroSci wynik6w badari i praw wlasno6ci klienta.

Laboratorium moZe odstqpid od tej zasady w przypadkach okreSlonych przepisami praw4 gdy jest zobowiqzane przekazaf wyniki badan

wlaSciwym jednostkom organizacyjnym PIORN.

- Akceptujg warunki zlecenia

- OSwiadczam,2e zaponralem Gam) sie z treSci4 klauzuli informacyjnej (dostgpnej na stronie https://piorin.eov.pUwiorinislaskie). w tym z

informacj4 o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawach jakie mi przysluguj4. Rozumiem takZe, 2e Administratorem

moich danych osobowych jest SQst<i WojewOdzki Inspektor Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Katowicach.

(Podpis zleceniodawcy lub osoby upowaZnionej)

* zgodne z aktualnq Listq metod badan - RB-0L05
* * niepotrzebne skredli6

@ wypelnialaboratorium
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! wymaganie klienta ....

ZA$ADA PROSTEJ AKCEPTACJI
W badaniach jakoSciowych, gdzie uwzglgdnia sig jedynie ozrtaczony bud2et niepewnoSci dla okreSlonej
metody, Laboratorium stosuje zasadg tzw. prostej akceptacji. Ryzyko blgdnej akceptacji / odrzucenia
wynik6w wynosi do 50% w przypadku wynik6w zbli2onych do granicy tolerancji. Gdy wynik badania
znajduje sig poni2ej granicy (lub w przedziale okreSlonej tolerancji) Laboratorium stwierdza jego zgodno56.
W przypadku, gdy wynik badania znajduje sig powyZej ustalonej granicy (lub poza przedzialem okre6lonej
tolerancji) Ljaboratorium stwierdza jego niezgodno66 z wymaganiem.

o zgodnoS6 - uzyskany wynik mieSci sig w granicy danej tolerancji. Ryzyko blgdnej akceptacji wynosi
do f 0% w przypadku wynik6w zblizonych do granicy tolerancji.
niezgodnoS6 - wynik jest poza granic4 tolerancji. Ryzyko blgdnego odrzucenia wynosi do 50% w
przypadku wynik6w zbliironych do granicy tolerancji.

BINARNE STWIERDZENIE ZGODNOSCT Z ZASTOSOWANIEM PASMA OCHRONNEGO -
zasddaprostej akceptacji z pasmem ochronnym

. zgodno66 - wynik z uwzglgdnieniem niepewno6ci jest w granicach akceptacji, b4dz wynik jest w
grarlicach akceptacji, jednak po uwzglgdnieniu niepewno6ci rozszerzonej znajduje sig w paSmie

ochronnym, ryzyko blgdnej akceptacji wynosi do2,5Yo.
o niezEodno66 - wynik wraz z uwzglgdnieniem niepewnolci rozszerzonej jest poza granic4 akceptacji,

nawet je6li wynik po uwzglgdnieniu niepewnoSci mieSci sig w strefie akceptacji, ryzyko blgdnego
odr4ucenia dla wartoSci zrnierzonej wynosi do2,5%o.

I NmBTNARNE srwrERDZENrE zcoDN osct zzASTosowANrEM pASMA ocuRoNNEGo
. zgo4ny - pasmo ochronne stanowi warto66 niepewno6cirozszerzonej, a wynik znajduje sig w strefie

akceptacji - Klient i Laboratorium maj4 pewno56, ze wynik jest zgodny z wymaganiem/specyfikacj4
z ok.97,5Yo pewno6ci4. Ryzyko blgdnej akceptacji wyniku jest mniejsze ni22,5Yo.

. niezgodny - pasmo ochronne stanowi warto66 niepewno6ci rozszerzonej, a wynik znajduje sig w
stre{re odrzucenia. Pewno66 stwierdzenia niezgodno6ci tego wyniku z wymaganiem jest bliskie
97,syo. Ryzyko blgdnego odrzucenia wyniku jest mniejsze ni22,5 Yo.

. wanirnkowa zgodnoS6 - pasmo ochronne stanowi wartoS6 niepewnoSci rozszerzonej, a wynik
znajduje sig w pa6mie ochronnym przy odpowiedniej strefie akceptacji/odrzucenia, jednak czgS6

pnSzialu niepewno6ci pomiaru przekroczyla granice tolerancji. Pewno6d stwierdzenia zgodno6ci
tego wyniku z wymaganiem/specyfikacj4 wynosi do 50% . Ryzyko blgdnej akceptacji wyniku
wynosi do 50Yo.

o wantrnkowa niezgodnoS6 - pasmo ochronne stanowi warto66 niepewno6ci rozszetzonej, a wynik
znajSuje sig poza granicami tolerancji, jednak czg56 rozszerzonego przedzialu niepewnoSci pomiaru
zrajduje sig w polu tolerancji. Pewno66 stwierdzenia niezgodnoSci tego wyniku z
wynlaganiem/specyfikacj4 wynosi do 50% Ryzyko blgdnego odrzucenia wyniku wynosi do 50%.

I zasaoA zApRopoNowANA qRZEZKLTENTA

ZgodnoSd u,| obszarze: n regulowanym prawnie.....

3

na wykonanie badania nr..........
(wypelnia pracownik lab orutorium)

STWIERDZEN ZGODNOSCI Z WYMAGAIIIAMI LUB
SPECYFIKACJAMI

Data i podpis ZleceniodawcyData i podpis pracownika Laboratorium
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