
Dz L Formularz F/09/PO 04  data obow. 01.06.2021 r. 

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku  

ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk tel/fax. 58 302 38 15, 58 302 54 88, gdansk@schr.gov.pl                                                                                                                                                       

ZLECENIE WYKONANIA BADAŃ 
 

ZLECENIODAWCA : ……………………………………………………..……..…    tel. ……………….…….. 

Adres: ………………………………………..……….................................................. NIP: ……………………..  

Położenie gospodarstwa: ……………………………………………sołectwo: ………………………………….. 

Gmina: ……………….……………………..……..….  Powiat: …………………………………………………. 

NABYWCA (Płatnik) : ……………………………………………………..……..…………………………….... 

Adres: ………………………………………..………................................................ NIP: …………………..…..  

Przedmiot 

badań/ilość 

próbek 

Zakres badań 
Oznakowanie próbek przez 

klienta 

Opłata 

jednostkowa 

PLN 

Opłata 

należna 

(brutto) PLN 

Termin 

realizacji 

gleba/………... pH w KCl   8,01  

max. do 

…….….. 

….………  szt. Zalecenia nawozowe w formie broszury  8,75   

………. próbek Ustalenie zalecanej dawki wapna 2,13  

 RAZEM:  
 

Powierzchnia gospodarstwa ……………….. ha. Powierzchnia przebadana: GO ……….….... ha, UZ …..….…… ha 
 

Liczba pobranych próbek …………………… szt., w tym UZ …….…szt. (nr ………………………………………….) 

Forma płatności:   □  GOTÓWKA;  □ PRZELEW    nr konta: 52101011400173302231000000 

Oświadczam, że: □  JESTEM (UWAGA! podaj NIP)  □ NIE JESTEM czynnym zarejestrowanym płatnikiem VAT.  
Faktura elektroniczna: □  TAK e-mail:……………………………………………………..  □ NIE 
Opłatę należy uiścić w kasie OSCh-R w Gdańsku lub na rachunek bankowy Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gdańsku.  

Do należności pieniężnych z tytułu opłat stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wniesienie opłaty stanowi warunek 

rozpoczęcia przez Zleceniobiorcę prac1. Nie wniesienie opłaty w terminie 7 dni od daty dostarczenia próbek jest równoznaczne z rezygnacją z 

realizacji niniejszego zlecenia. 

1. Próbki dostarczono do OSCh-R przez:  □ klienta;  □  pocztą;  □ pracownika Działu AOR ……………………………. 

2. Dane dotyczące pobierania próbek: próbki pobrane zgodnie z: □ instrukcją pobierania próbek gleby na podstawie PN-R-04031:1997 

□ innymi wytycznymi ………..……………... pobierający próbki/nazwa firmy ………………………….……………………..……. 

3. Cel badania: □ doradztwo nawozowe; □ inne …………………………………………….……………….…………..……. 

4. Odbiór wyników z OSCh-R: □  pocztą;  □ osobiście;  □ za pośrednictwem pracownika DAOR ………………………… 

 □ e-mail  ……….……………………….……………. 

5. Zleceniodawca upoważnia …………………………………………………………………do odbioru wyników. 

6. Próbki po badaniach: □ do zwrotu  - odbiór własny; □ do dyspozycji laboratorium    

7. Zleceniodawca ma prawo uczestnictwa w badaniach wyłącznie jako obserwator.  

8. Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi. 

9. Zleceniodawca zapoznał się z niepewnościami dotyczącymi wyników metod badawczych dotyczących zlecenia. 

10. Wyniki podawane z niepewnością pomiaru: □  tak;       □  nie 

11. Przedstawienie opinii i interpretacji: □  tak;       □  nie 

12. Ocena przydatności próbki do badań: stan prawidłowy/stan nieprawidłowy:  .………………………………................... 

Załączniki: □ szkic pól ;   □  mapa  
 

METODY BADAWCZE obowiązujące w Dziale Laboratoryjnym OSCh-R w Gdańsku 

Badana cecha Gleba 
Technika 

pomiarowa 
Metodyka badawcza* Opinia i interpretacja 

odczyn pH 
mineralna/ 

organiczna 
potencjometryczna PN ISO 10390:1997 

Zalecenia Nawozowe 

cz.1 IUNG Puławy 1980 

* Metody akredytowane oznaczone zostały „tłustym drukiem”. 
 

Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z przysługującymi mu uprawnieniami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

 
......................................................................................................................                     …………................................................................. 
   pracownik Działu AOR OSCh-R w Gdańsku (data/podpis)                                                                                          Zleceniodawca (data/podpis)   
 

Nr zlecenia GR/…………. data przyjęcia do Działu Laboratoryjnego: ………………………………………. 
Nr ewid. ….……                          (data/podpis)  pracownika przyjmującego próbki do badań  
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1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze (Dz.U. 2014, poz.1210). 



 

OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI  GRUNTÓW ROLNYCH 

Informacja przedłożona w celu:  

sporządzenia zalecanej dawki wapna 
      

do sprawozdania z badań nr GR/………………………../………………….  

   nr sprawozdania / rok  
      

oświadczam, że powierzchnia przebadanych pól w sprawozdaniu wynosi: 

nr próbki  oznakowanie próbki przez klienta powierzchnia pola nr próbki  oznakowanie próbki przez klienta powierzchnia pola 

1     21     

2     22     

3     23     

4     24     

5     25     

6     26     

7     27     

8     28     

9     29     

10     30     

11     31     

12     32     

13     33     

14     34     

15     35     

16     36     

17     37     

18     38     

19     39     

20     40     

      

data    

czytelny 
podpis    
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