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¹ - Wypełnić, jeżeli próbki pobrał pracownik WIORiN; Lp. – numer pozycji z protokołu pobrania prób 
² - Wpisać nr Lp. badanego obiektu / cechy z wykazu metod na odwrocie zlecenia oraz zaznaczyć wybraną metodę badawczą (w przypadku Lp. 20-22 kierunek badania uzupełnić o pełną nazwę badanej cechy). 
³ - Wypełnienie nie jest konieczne jeżeli z próbkami będzie dostarczony protokół pobrania prób wystawiony przez pracownika WIORiN, wypełnić jeżeli próbki pobrał Zleceniodawca. 
* - Zaznaczyć właściwe. 
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DANE ZLECENIODAWCY 
Nazwa, adres, kontakt 

tel./fax, e-mail 
NIP/PESEL/INNE 

 

DANE LABORATORIUM 
Nazwa, adres, kontakt 

tel./fax, e-mail 
NIP/PESEL/INNE 

Laboratorium 
Wojewódzkie  

w Pruszczu Gdańskim 
ul. Wojska Polskiego 3 

83-000 Pruszcz Gdański 
Tel/fax: (58) 682-24-31 

DANE DOTYCZĄCE BADAŃ / PRÓBKI 
Numer protokołu 

pobrania prób  
(Lp.)¹ 

KIERUNEK BADANIA² 
LICZBA 

PRÓBEK 
WIELKOŚĆ 

PRÓBKI³ 
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NUMER PRÓBKI / PRÓBEK NADANY W 
LABORATORIUM 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Próbki pobrał*:        □   zleceniodawca      □   pracownik WIORiN      □   akredytowany próbobiorca 

Miejsce pobrania próbek³:  
 
……………………………………............................................................................................................................................ 

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

Data pobrania próbek³:  
 
……………………………………………………………….. 

Odbiór wyników*:    □   osobiście      □   pocztą      □   inny 
                                                                                                        ……….......................................................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej/adres do korespondencji – gdy jest inny niż Zleceniodawcy) 
Pozostałości próbek po badaniu*:    □   do dyspozycji laboratorium      □   zwrot zleceniodawcy – odbiór własny 

Uwagi i inne wymagania Klienta: 
 
 
 

WYPEŁNIA PRACOWNIK LABORATORIUM 
Ocena przydatności próbek 

do badań* 
 
 

□   POZYTYWNA 
 

□   NEGATYWNA 

Uwagi / dodatkowe uzgodnienia w trakcie badania: Data i podpis osoby przyjmującej próbki do Laboratorium 

Fitosanitarnego: 
 
 

 

 

 

 

 



 

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: 25.06.2018 Arkusz …. strona 2 / stron 2 

 

 

 

WYKAZ BADAŃ 

Lp. Badany obiekt Badana cecha Metoda badawcza (sposób wykonania) 
Wybrana 
metoda* 

1.  

bulwy 
(ziemniak) 

Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicus  

PB – B – 01 Wyd. 3 z dnia 12.06.2018 (Test immunofluorescencji, Test FISH) 
 

2.  Ralstonia solanacearum  PB – B – 01 Wyd. 3 z dnia 12.06.2018 (Test immunofluorescencji)  

3.  Ditylenchus destructor Aktualne instrukcje techniczne i/lub wytyczne dla PIORiN (Metoda Baermanna, Metoda mikroskopowa)  

4.  Meloidogyne spp. Aktualne instrukcje techniczne i/lub wytyczne dla PIORiN (Metoda przeglądania miąższu bulw, Metoda 
mikroskopowa) 

 

5.  

gleba/podłoża uprawowe  
 

Globodera spp.  
PB – N – 01 Wyd. 3 z dnia 12.06.2018 (Metoda ekstrakcji z zastosowaniem automatycznego ekstraktora cyst, 
Metoda mikroskopowa) 

 

6.  Synchytrium endobioticum  PB – M – 01 Wyd. 3 z dnia 12.06.2018 (Metoda Jellema)  

7.  Longidorus spp., Xyphinema spp. Aktualne protokoły diagnostyczne, instrukcje techniczne i/lub wytyczne dla PIORiN (Metoda z zastosowaniem 
aparatu Oostenbrinka, Metoda Baermanna, Metoda mikroskopowa) 

 

8.  Szkodniki: owady, roztocza 
Aktualne protokoły diagnostyczne, instrukcje techniczne i/lub wytyczne dla PIORiN (Metoda makroskopowa, 
Metoda przesiewania i przeglądania, Metoda mikroskopowa, Metoda z zastosowaniem aparatu Tüllgrena, 
Metoda Frankenfelda-Harrisa) 

 

9.  Chwasty, rośliny pasożytnicze 
Aktualne wytyczne dla PIORiN (Metoda makroskopowa, Metoda przesiewania i przeglądania, Metoda 
mikroskopowa) 

 

10.  

rośliny/części roślin 
(ziemniak) 

Potato virus M Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 grudnia 2014 r. (Metoda oczkowa, Test ELISA)  

11.  Potato leafroll virus  Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 grudnia 2014 r. (Metoda oczkowa, Test ELISA)  

12.  Potato virus Y Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 grudnia 2014 r. (Metoda oczkowa, Test ELISA)  

13.  Potato virus S Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 grudnia 2014 r. (Metoda oczkowa, Test ELISA)  

14.  Potato virus X Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 grudnia 2014 r. (Metoda oczkowa, Test ELISA)  

15.  Potato virus A Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 grudnia 2014 r. (Metoda oczkowa, Test ELISA)  

16.  Potato spindle tuber viroid – PSTVd PB – W – 02 Wyd. 2 z dnia 12.06.2018 (One-step RT-PCR)  

17.  
rośliny/części roślin 
(rośliny z rodzaju Prunus)  

Plum pox virus  PB – W – 01 Wyd. 2 z dnia 12.06.2018 (Test DAS-ELISA) 
 

18.  
rośliny/części roślin  
(truskawka,  poziomka) 

Phytophthora fragariae var. fragariae 
Protokół Diagnostyczny PIORiN nr 24 Wydanie 2 z dnia 01.06.2015 (Metoda makroskopowa, Metoda 
mikroskopowa, Test Duncana) 

 

19.  

rośliny/części roślin, 
produkty pochodzenia 
roślinnego 

Phytophthora ramorum 
Protokół Diagnostyczny PIORiN nr 25 Wydanie 2 z dnia 01.06.2015 (Metoda hodowlana, Metoda 
mikroskopowa, Metoda pułapkowa) 

 

20.  Grzyby inne  
Aktualne protokoły diagnostyczne, instrukcje techniczne i/lub wytyczne dla PIORiN (Metoda makroskopowa, 
Metoda hodowlana, Metoda pułapkowa, Metoda mikroskopowa, Metoda obmywania i odwirowywania, Metoda 
epifluorescencji bezpośredniej) 

 

21.  Szkodniki: owady, roztocza 
Aktualne protokoły diagnostyczne, instrukcje techniczne i/lub wytyczne dla PIORiN (Metoda makroskopowa, 
Metoda przesiewania i przeglądania, Metoda mikroskopowa, Metoda z zastosowaniem aparatu Tüllgrena, 
Metoda Frankenfelda-Harrisa, Metoda Brudnej) 

 

22.  Chwasty, rośliny pasożytnicze 
Aktualne wytyczne dla PIORiN (Metoda makroskopowa, Metoda przesiewania i przeglądania, Metoda 
mikroskopowa) 

 

23.  cysty/osobniki młodociane 
Globodera rostochiensis, Globodera 
pallida 

Aktualne protokoły diagnostyczne, instrukcje techniczne i/lub wytyczne dla PIORiN (Test multiplex-PCR) 
 

24.  drewno/produkty drzewne Bursaphelenchus  grupa „xylophilus” 
Aktualne protokoły diagnostyczne, instrukcje techniczne i/lub wytyczne dla PIORiN (Metoda ekstrakcji nicieni 
z drewna, Metoda mikroskopowa) 

 

25.  
nasiona  
(zboże) 

Tilletia spp. 
Materiały instruktażowe „Wykrywanie i identyfikacja grzyba Tilletia controversa Kühn”, 2001 (Metoda 
obmywania i odwirowywania) 

 

26.  
nasiona 
(soja) 

Diaporthe phaseolorum ISTA -7-016 (Metoda hodowlana, Metoda mikroskopowa) 
 

27.  rośliny/części roślin/owoce Monilinia fructicola 
Protokół Diagnostyczny PIORiN nr 22 Wydanie 1 z dnia 01.07.2011,  Protokół Diagnostyczny PIORiN nr 40 
Wydanie 1 z dnia 11.08.2017 (Metoda makroskopowa, Metoda hodowlana, Metoda mikroskopowa) 

 

28.  
inne  
(zgodne z kierunkiem badań wskazanym przez Klienta na 1 stronie 
zlecenia) 

Metoda wybrana przez Klienta 
 
………………………………………………………………………………………………………………………............ 

 

Metoda wybrana przez Laboratorium Fitosanitarne, dostosowana do badanego obiektu i poszukiwanej cechy  

* - Zaznaczyć właściwe. 
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.  
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. 
 

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 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. 

DATA I PODPIS ZLECENIODAWCY / OSOBY UPOWAŻNIONEJ 
DATA I PODPIS OSOBY DOKONUJĄCEJ PRZEGLĄDU ZLECENIA  

(WYPEŁNIA PRACOWNIK LABORATORIUM) 
Akceptuję warunki realizacji zlecenia i zobowiązuję się do uiszczenia opłaty na numer konta 

zamieszczony na rachunku. 

 

 

 


