
Zleceniodawca:        ....................... dnia........................ 

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

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

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

NIP......................................... 

Regon..................................... 

 
Znak sprawy ................. 

 

    Zlecenie nr .......................     

1. Zlecam WIORiN w Poznaniu przeprowadzenie urzędowej kontroli fitosanitarnej na potrzeby: (odpowiednie 

zaznaczyć krzyżykiem „X”)   

 wydania paszportów roślin  

 eksportu do ……………………………………………………………………………. 

 wywozu ziemniaków do innych państw członkowskich UE  

 inne    (wskazać) ……………………………………………………………………………………. 

2. Wyrażam zgodę na: wykonanie oceny organoleptycznej, pobranie próbek, wykonanie badań laboratoryjnych*.   

Przedmiot usługi: 

Wielkość 

partii/powierzchnia 

pola 

Miejsce składowania (adres) lub lokalizacja 

pola 

   

   

   

   

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ZLECENIA: 

 Koszty usługi są zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za usługi 

świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb 

urzędowych.  

 W przypadku konieczności pobrania próbek do badań zostanie dodatkowo wypełniony „Protokół pobrania próbek” . 

 Rachunek za wykonanie wszystkich czynności objętych zleceniem wystawia właściwa Komórka terenowa WIORiN w Poznaniu. 

WARUNKI WYKONANIA BADAŃ (w przypadku pobrania próbek do badań) 

 Badania pobranych próbek zostaną wykonane Laboratorium WIORiN w Poznaniu wskazanym w protokole pobrania próbek, lub 

w Centralnym Laboratorium w Toruniu., w przypadkach określonych w wytycznych Głównego Inspektora, 

 Zakres badań: jest zgodny z protokołem pobrania próbek. 

 Badania próbek materiału roślinnego na obecność organizmów objętych regulacjami prawnymi (w ramach kontroli 

zdrowotności) prowadzone są ściśle według metod wskazanych przez organy stanowiące i uznanych za standardowe 

 Metody badawcze w Laboratoriach WIORiN w Poznaniu są zgodne z aktualną listą metod badań, metody badawcze w 

Centralnym Laboratorium zgodne z „Zakresem badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Fitosanitarnej Centralnego 

Laboratorium ze wskazaniem stosowanych metod badawczych”. Metody badawcze zostały przedstawione klientowi przez 

pracownika właściwej komórki terenowej WIORiN w Poznaniu. 

 Termin wykonania badania wynika ze stosowanej metodyki badań. Potwierdzeniem wykonania badania  będzie sprawozdanie  

z badań.  

 Laboratorium wystawia sprawozdanie z badań nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu badania.  

 Zleceniodawca ma prawo uczestniczyć w badaniach jako obserwator w wyznaczonych obszarach. Konieczne jest wcześniejsze 

zadeklarowanie udziału i ustalenie terminu z Laboratorium. 

 Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi dotyczącej realizacji badań w terminie 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań. 



 Laboratorium zastrzega sobie prawo umieszczenia w sprawozdaniu z badań informacji o innych stwierdzonych organizmach nie 

ujętych w zleceniu. 

 W przypadkach określonych w przepisach prawa z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa oraz zarządzeniach  

i wytycznych Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Laboratorium WIORiN w Poznaniu przekazuje próbki lub 

pozyskany z nich materiał Centralnemu Laboratorium PIORiN w Toruniu w celu wykonania dodatkowych badań. 

 Właściwa komórka terenowa WIORiN w Poznaniu wystawia i przekazuje rachunek za wykonanie badań wraz z  oryginałem 

sprawozdania z badań. Komórce tej przekazywana jest także, kopia sprawozdania z badań w celach informacyjnych. 

 Laboratorium gwarantuje zapewnienie poufności badań i ochronę interesów klienta, jednakże w przypadkach, określonych 

przepisami prawa w zakresie ochrony roślin kopia sprawozdania z badań zostanie przekazana odpowiednim komórkom 

organizacyjnym PIORiN. 

 Pozostałości próbek po badaniach: do dyspozycji laboratorium/zwrot do klienta* (jeżeli próbki nie zostały całkowicie zużyte  

w trakcie badań oraz nie stwierdzono w nich organizmów szkodliwych). 

 

Uwagi:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Należność wynikającą z rachunku zobowiązuję się wpłacić przelewem na konto:  

NBP Oddział Okręgowy Poznań nr 78101014690059592231000000 

 

 

 

 

 

 

 

…………..             …………………………. 
   Data                      Podpis pracownika przyjmującego zlecenie  

 

 

 

 

 

 

…………                 ………………………. 
         Data                             Podpis Zleceniodawcy 

 

- wypełnia Komórka terenowa WIORiN 

 

* niepotrzebne skreślić 


