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Instytut Zootechniki – PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice 
Laboratorium Genetyki Molekularnej, tel.: +48 666081327 

 

ZLECENIE BADANIA GENOTYPOWANIA PRNP – badania płatne 
OKREŚLENIE GENOTYPU PRNP OWIEC NA PODSTAWIE DNA METODĄ REAL-TIME PCR  

(4 kodony zalecane przez Komisję Europejską) WG PROCEDURY PB09 EDYCJA 4 Z DNIA 07.02.2022 
 

Laboratorium zobowiązuje się do wykonania badań w ciągu 30 dni od daty dostarczenia próbek wraz z wymaganą dokumentacją. 
 

Część A – wypełnia Zleceniodawca badania 

ZLECENIODAWCA 
Podać NIP, jeśli 

Zleceniodawca jest 
jednocześnie 

Płatnikiem 

 

Imię i nazwisko / nazwa firmy  …..……………………………….………………………………………….………..………......….…. 

miejsce zamieszkania lub siedziba  (adres)  .…...................................................................................................................... 

tel./ fax / mail: .………………………………………………………………………….………………….……………………………….. 

PŁATNIK 
Wypełnić, jeśli dane są 

inne niż w polu 
„Zleceniodawca” 

Imię i nazwisko / nazwa firmy  …..……………………………….…………………………………………….…………………......….…. 

miejsce zamieszkania lub siedziba  (adres)  .….............................................................................................................................. 

NIP (jeżeli zleceniodawcą jest osoba prawna)  ……………..………….………………………………………………………………….  

tel./ fax / mail: .………………………………………………………………………….…………………….……………………………….. 

WYNIKI BADAŃ NALEŻY 
PRZESŁAĆ DO: 

(uzupełnić, jeśli wyniki 
badań mają być 

wysłane pod adres inny 
niż podany w części 

„Zleceniodawcy”) 

Nazwa / Adres …………………………………………………………………………………………….…………….……… 

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

 

tel./ fax / mail: .……………………………………………………………………….…………………….……………………………….. 

 

ZAKRES USŁUGI  

(należy uzupełnić poprzez zaznaczenie krzyżykiem właściwych kwadratów oraz uzupełnienie wolnych wykropkowanych pól) 

Zlecam Laboratorium Genetyki Molekularnej wykonanie następujących badań: 

badania płatne 

Genotypowanie genu PRNP w czterech kodonach 
powiązanych z trzęsawką owiec  Nr stada  …………………………………………………………………. 

Ilość próbek zgłoszonych do badania ………...………… Rasa/-y owiec  ……………….…………….………..……………..…… 

  Wyniki - postać zbiorczej, grupowej tabeli   Wyniki - indywidualne ekspertyzy dla każdego osobnika 

Wyniki badań w wersji papierowej zostaną wysłane pocztą 
na adres Zleceniodawcy lub inny adres wskazany w części 
Zleceniodawca. 

 Wyniki (skany) wysłać również drogą elektroniczną na 

adres mailowy: ………………………………………………………….. 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, z adresem: 
ul. Sarego 2, 31-047 Kraków. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Instytucie Zootechniki PIB jest dostępna 

na stronie IZ PIB https://iz.edu.pl/polityka-prywatnosci/ . 

I 

Zleceniodawca zaświadcza, że próbki pobrano zgodnie z (zaznaczyć krzyżykiem właściwy kwadrat): 

  Instrukcją pobrania materiału do badań IZ PIB (F15/PO7.8 Instrukcja pobrania materiału do badań genotypowania  

PRNP (PB09)  

  Własną procedurą poboru próbek nr / nazwa  ……………………………………………………………………………                             
(wpisać nr/nazwę własnej procedury, jeśli dotyczy) 

 

Osoba/Organizacja pobierająca próbki (zgodnie z protokołem pobrania materiału do badań PB09 - F14/PO7.1):  

……………………………………….……………………………………………………………………………………………….…….. 
 
Data pobrania próbki  (zgodnie z protokołem pobrania materiału do badań PB09 - F14/PO7.1):   …………………………….. 

https://iz.edu.pl/polityka-prywatnosci/
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II 

Zleceniodawca oświadcza, że: 
1) zapoznał się z metodami badań i wyraża zgodę na wykonanie badań tymi metodami 

(http://lgm.izoo.krakow.pl/uslugi/genotypowanie-trzesawki-u-owiec), 
2) wiadomym mu jest, że ponosi koszty transportu próbki i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń, 
3) zobowiązuje się przesłać materiał do badań wraz z kompletnym protokołem pobrania, 
4) w przypadku gdy sam pobiera próbkę, został poinformowany o sposobie pobrania i transportu próbki oraz że laboratorium 

nie ponosi odpowiedzialności za wpływ niewłaściwego pobrania próbki, miejsca jej pobrania oraz transportu na wynik 
badania, 

5) został poinformowany, że ma prawo uczestniczyć w badaniach jako obserwator oraz że ma prawo złożyć pisemną skargę 
i/lub odwołanie w ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badania, 

6) podał w zleceniu dane dobrowolnie i są one zgodne z prawdą,  
7) jest mu wiadomym, że Instytut Zootechniki PIB nie przystępuje do wykonywania zleconych badań do czasu otrzymania 

kompletu wskazanych w instrukcji dokumentów dotyczących zleconego badania, i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. 

III 
Proszę o stwierdzenie zgodności otrzymanego wyniku z  ………………………………………………………………………….. 
Uzupełnić wyłącznie w przypadku prośby o stwierdzenie zgodności z dokumentem odniesienia. Stwierdzenie zgodności w rozumieniu 
ILAC-G8:09/2019 nie ma zastosowania. 

IV 

Oświadczenia Zleceniodawcy dotyczące badań płatnych 
 
Zleceniodawca oświadcza, że: 
1) zobowiązuje się wpłacić na rachunek bankowy IZ PIB wynagrodzenie z tytułu wykonania badań (iloczyn ilości próbek 

oraz ceny brutto wybranego badania/-ań) na podstawie otrzymanej faktury, 
2) został poinformowany o cenie badania (61,0 PLN brutto / próbkę) i ją akceptuje. 
 

WYRAŻAM / NIE WYRAŻAM* zgodę/-y na wykorzystanie do celów statystycznych wyłącznie informacji o płci i rasie oraz 
wyników (wszystkie inne dane pozostaną poufne). 

WYRAŻAM / NIE WYRAŻAM* zgodę/-y na wykorzystanie danych o zwierzętach i wyników do celów badań naukowych i 

publikacji (dane identyfikacyjne Zleceniodawcy, nr stada i numery zwierząt pozostaną poufne). 

 
WYRAŻAM / NIE WYRAŻAM* zgodę/-y na wysłanie faktury drogą elektroniczną na adres mailowy:  
(w przypadku zgody, podać adres mailowy do wysyłki faktury elektronicznej) ……………………………………………........................................... 

*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 

………………………………… 
Miejscowość, data 

…………………………………………… 
czytelny podpis Zleceniodawcy 

Zleceniobiorca deklaruje, że laboratorium działa bezstronnie, zachowuje poufność wszystkich informacji i jest odpowiedzialne za zarządzanie 
informacjami powierzonymi lub wytworzonymi w czasie badań. Informacje podane przez Zleceniodawcę są wykorzystywane w celu wydania 
wyników badania, a sprawozdania z badań wydawane są wyłącznie Zleceniodawcy. Informacje podane przez Zleceniodawcę o zwierzętach / 
próbce oraz wyniki badań mogą zostać wykorzystane do celów statystycznych i/lub innych, jeśli Zleceniodawca wyraził na to zgodę. 

Część B – wypełnia Laboratorium 

Data przyjęcia próbek: nr ZBM / LGM: Nr Protokołu Pobrania:   

KOD LAB.:   Rodzaj materiału:   krew     izolaty DNA Uwagi: 

Stan próbki do badań:    zadowalający           niezadowalający  

 
 
 
 

             …………………………………                                                                          …………………………………………… 

          Miejscowość, data                                                                                                Podpis Zleceniobiorcy 

 UWAGI: 
Jeśli Zleceniodawca jest osobą prawną, konieczne jest podanie NIP-u. 
Bez kompletnej, podpisanej dokumentacji (Zlecenie F13/PO7.1 i Protokół Pobrania F14/PO7.1) Laboratorium nie rozpocznie realizacji Zlecenia.  
W przypadku wątpliwości co do stanu/jakości przysłanej próbki, laboratorium może odmówić wykonania badań lub wykonać je na 
odpowiedzialność Zleceniodawcy (za jego zgodą) zamieszczając na sprawozdaniu z badania informację na ten temat.  

http://lgm.izoo.krakow.pl/uslugi/genotypowanie-trzesawki-u-owiec

