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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 informacji o 
wynikach badania 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRÓBKI: PON nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania próbki. W przypadku stwierdzenia nieprzydatności próbki do badań ( próbka 

niereprezentatywna, naruszona, źle zabezpieczona) PON może odmówić przyjęcia próbki. 

Gatunek nasion: ..................................................................................................................................................................................................................... 

Próbki pobrał (zaznaczyć właściwe pole):              - Zleceniodawca                - urzędowy próbobiorca               - akredytowany próbobiorca 

Protokół pobrania próbki nr: ……………………………………………………………………………………. 

Liczba próbek: ……….…….………. Data pobrania próbek 1: .............................................. Miejsce pobrania próbek 1: ………….……..…………………….. 

Cel badania 2: 

- obszar regulowany prawnie 

- Inny (na potrzeby własne 
Klienta) 

Zlecam przedstawienie 
stwierdzenia zgodności ze 
specyfikacją lub wymaganiem dla 
badania 2: 
 
       - TAK                     - NIE 
 

Ocena przydatności 
próbek do badań 3 

Data przyjęcia  
próbek do badań 3 

Numer próbki nadany przez PON 3 

Rodzaj zleconych badań - właściwe zaznaczyć: „X” 

  Badana cecha 
Metoda badawcza 

(Lp4) 
          Badana cecha 

Metoda badawcza 
(Lp4) 

 Czystość nasion   Żywotność nasion  

 Zawartość innych nasion   Nasiona gorzkie w łubinach  

 Zdolność kiełkowania   Kalibraż nasion  

 Wilgotność nasion   Nasiona porośnięte  

 Masa tysiąca nasion   Nasiona nietypowe w łubinach  
 

Uwagi: 
 
 
 
 Pozostałości próbki po roku przechowywania: do dyspozycji PON / zwrot do klienta 2 (jeżeli nie stwierdzono w nich żywego szkodnika magazynowego). Cena badania zgodna  
 z obowiązującymi cennikami określonymi w rozporządzeniach MRiRW z dnia 04.12.2017r. (Dz.U. z 2017r., poz.2354) i 24.06.2008 r. (Dz.U. z 2008r., Nr 122, poz.789 (ze zm.)  
 - do wglądu w PON. 
 Odbiór wyników: 
 -  osobiście: osoba zlecająca / upoważniona 2 
 -  pocztą (adres do korespondencji) 2 

 Zleceniodawca ma prawo uczestniczyć w badaniach jako obserwator. Zmiany do zlecenia wymagają formy pisemnej. 
 Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi dotyczącej wyników do Kierownika Laboratorium w terminie 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań. 
 Termin realizacji zlecenia: Badanie zostanie rozpoczęte w ciągu 7 dni od daty przyjęcia próbki do badań, a termin jej zakończenia wynika z metodyki.  
 PON wystawia wyniki nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia badań. 
 Metody badań zgodne z aktualnym wykazem badań wykonywanych w PON.  
Sprawozdanie z badań nie zawiera niepewności pomiaru zgodnie ze stanowiskiem ISTA ( do wglądu w PON). 

 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. 
 PON przestrzega zasad poufności i praw własności Klienta. 
 W przypadkach określonych przepisami prawa PON jest zobowiązany przekazać wyniki badań właściwym jednostkom organizacyjnym WIORIN. 

Wyrażam zgodę na badanie próbki metodami stosowanymi w PON w Gdańsku oraz akceptuję 
warunki realizacji zlecenia. 

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

Data i czytelny podpis zleceniodawcy lub pieczęć i podpis 

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

Data i podpis pracownika PON dokonującego przeglądu i przyjmującego zlecenie 

1  Wypełnienie nie jest konieczne jeżeli z próbkami dostarczony jest protokół pobrania prób wystawiony przez urzędowego lub akredytowanego próbobiorcę.  
     Wypełnić jeżeli próbki pobrał Zleceniodawca.  
2   Niepotrzebne skreślić 
3   Wypełnia pracownik PON 
4  Zgodna z aktualnym „Wykazem badań Laboratorium Wojewódzkiego”. Wykaz badań dostępny w siedzibie Pracowni Oceny Nasion i na stronie internetowej 
http://piorin.gov.pl/wiorin/pomorskie/ w zakładce Formularze. Lp – numer pozycji z wykazu badań Laboratorium Wojewódzkiego 

http://piorin.gov.pl/wiorin/pomorskie

