Oddział Laboratoryjny
PSSE w Zawierciu

Załącznik nr 1 z dnia 11.01.2018r. do Procedury NR PO-03
Zawiercie, dnia.......................................
PRZEGLĄD ZLECENIA:

Klient.................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Nr zlecenia.................................................z dnia..............................................................................................................................
Zakres i data wykonania badań:
badania próbek wody w zakresie określonym w załączniku nr 1a do Procedury nr PO-03;
termin realizacji zlecenia – 14 dni od daty przyjęcia próbek do OL
data przyjęcia próbek do OL: ........................

Ocena wyposażenia potrzebnego do realizacji zlecenia: odpowiednie / nieodpowiednie** do realizacji zlecenia
Wykonawca badań ( z podaniem pracowników odpowiedzialnych za badania )
pracownicy OL wykonujący badania próbek wody;
odpowiedzialni za badania – ...................................................................

Uzgodnienia dotyczące metod badawczych
zgodnie z załącznikiem nr 1a do Procedury nr PO-03

Warunki pobierania próbek/przyjmowania i postępowania z próbkami:
zgodnie z Procedurą nr PO-03

Sposób komunikowania się :……………………………………………………….......................………………………………..
imię nazwisko, nr telefonu klienta

Wstępna kalkulacja kosztów:

(szczegółową kalkulację kosztów wykona dział EA)

Decyzja o przyjęciu zlecenia:

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

Inne uzgodnienia z klientem:

sprawozdanie w ilości ............ egz.

cel badania:

□ dostarczenie wiarygodnych wyników służących Klientowi dla potrzeb własnych
□ dostarczenie wiarygodnych wyników służących Klientowi dla oceny zgodności w obszarze regulowanym
przepisami prawa

Uwagi:
...........................................................................................................................................................................................................
………………………………………………….....................……………………………………………………………………..
W trakcie realizacji zlecenia klient ma prawo przekazywać swoje uwagi i życzenia oraz korzystać z doradztwa, sugestii
i pomocy wykonawcy. Klient ma prawo złożenia skargi w terminie 14 dni od daty doręczenia sprawozdania. W przypadku
skargi nieuzasadnionej klient zostanie obciążony kosztami postępowania. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia (zgodnie z obecnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych
osobowych). Klient będący pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej akceptuje, że w przypadku stwierdzenia niezgodności
jakości wody z normatywem powiadamia się odpowiedniego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz
odpowiedniego Powiatowego Lekarza Weterynarii.
W przypadku podejrzenia skażenia próbki wody laboratorium odstępuje od wykonania oznaczenia smaku.

…………………………………….
podpis Klienta*

Przeglądu zlecenia dokonał:

Potwierdzenie przeglądu zlecenia:

*-jeżeli możliwe

Kierownik OL

** - niepotrzebne skreślić

