
     Laboratorium Weterynaryjne „LABO-VET” sp. z o.o. 

     43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Mazaocowicka 36 

 

Umowa/Zlecenie do badania w Laboratorium Weterynaryjnym „LABO-VET” 

Dodatkowe adnotacje: 

Próbka do badao nie podlega zwrotowi. 
Klientowi przysługuje prawo do złożenie skargi w terminie 14 dni od daty wysłania sprawozdania z badao. 
Klientowi przysługuje prawo uczestniczenia w charakterze świadka na pewnych etapach wykonywanych dla niego badao. 
Pracownicy Laboratorium „LABO-VET’ zobowiązują się do przestrzegania zasad poufności i praw własności klienta, chyba, że 
występuje bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ludzi ze względów epizootycznych. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Zlecający oświadcza, iż w przypadku konieczności rozszerzenia zakresu prowadzonych badao, w celu ich prawidłowego wykonania 
przez zleceniobiorcę, zgadza się na pokrycie dodatkowych kosztów z tym związanych bez dodatkowego zlecenia. 

 

Uwagi z przeglądu zlecenia :  

Numer zlecenia, Data przyjęcia próbki 
( Wypełnia laboratorium ) 

 

Klient: (Imię i Nazwisko, adres, telefon, NIP) Płatnik: 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj próbki 

Właściwe zaznaczyd  

(tylko jeden rodzaj) 1 

○ wyściółki z mekonium ,   ○  wymazy ..……………….........      ○  wyściółka z pojemników transportowych,  

○ jaja wylęgowe,     ○ kał    ○  zamarłe zarodki,  ○  pisklęta   ○  skorupki powylęgowe     ○ inne ……….. 

Gatunek /rasa ○ kura (…………….) ○ kaczka (…………..)   ○ gęś (…………..)    ○ indyk (………….)   ○ gołąb (………….)   ○ inny …… 

Kierunek produkcji:  Wiek  Liczebnośd stada  

Sposób chowu ○ klatkowy     ○ wolno wybiegowy     ○ ściółkowy     ○ zamknięty     ○ nie dotyczy 

Ilośd próbek  Kurnik / stado  

Rodzaj opakowania   

Kierunek badania 

 i metoda badawcza: 

 
 Właściwe zaznaczyd  

 

o Bakteriologia ogólna    ○ antybiogram  

o Mykologia 

o Badanie anatomopatologiczne 

o Obecnośd i identyfikacja Salmonella spp. (PN-EN ISO 6579)      ○ antybiogram 

o Pasożyty zewnętrzne 

o Pasożyty wewnętrzne 

o Rzęsistek 

Data pobrania 
…../…../ 20… r.  

Osoba pobierająca próbkę
2
 

………………………………………… 

Miejscowośd  

 

Gmina  Powiat  

Województwo  Weterynaryjny numer 

identyfikacyjny 

 

Czy stado było szczepione przeciwko Salmonella?  

○ Tak rodzaj szczepionki…………………………   ○ Nie 

Próbki pobrane wg Krajowego Programu Zwalczania Salmonella 

○ Tak   ○ Nie 

Metoda płatności  ○ gotówka 

○ przelew   

Sposób przekazania wyników;     ○  fax    ○ e-mail    ○  poczta 

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

Stan próbki w chwili przyjęcia   (Wypełnia laboratorium  ) ○  Zgodny z kryteriami przyjęcia     ○  Niezgodny z kryteriami przyjęcia 

Numery próbek;                            (Wypełnia laboratorium) 

(numer kolczyka/kurnika – kolejny numer próbki) 

 

 

…../…../ 20… r.…………………… 
        Data i podpis osoby przyjmującej próbkę 

(Wypełnia laboratorium  ) 

 

…../…../ 20… r.………………….. 
Data i podpis osoby dokonującej 

przeglądu zlecenia (Wypełnia laboratorium  ) 

 

…../…../ 20… r.……………………………. 
Data i podpis zleceniodawcy 


