„CONSULTRIX”
Centrum Ochrony Pracy i Biznesu
Ewa Delmanowicz
Laboratorium Badań Środowiska Pracy
20-209 Lublin, ul. Projektowa 1
tel. (81) 475-80-24; (81) 444-07-94; (81) 475-80-29
e-mail: laboratorium@consultrix.pl www.consultrix.pl

ZLECENIE WYKONANIA BADAŃ I POMIARÓW NR ……… / …………
(numer zlecenia nadaje Laboratorium)

Zleceniodawca
(pełna nazwa i adres firmy / Klienta oraz NIP)

Kontakt personalny:

………………………………………

Telefon:

………………………………………

Adres e-mail:

………………………………………

(pieczęć firmowa / wpisać nazwę)

Zlecam wykonanie badań i pomiarów, w tym pobieranie próbek powietrza w celu:
Właściwe
zaznaczyć X

Podstawa prawna
Porównanie uzyskanych wartości z
obowiązującymi normatywami
higienicznymi

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w
środowisku pracy z dnia 12 czerwca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1286)

Porównanie uzyskanych wartości z
wartościami dopuszczalnymi
(w przypadku pomiarów emisji
hałasu do środowiska)

Rozporządzenie Ministra Środowiska sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r.
(tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 112)

………………………………………………………………………………………………
Inny cel określony przez Klienta



………………………………………………………………………………………………
(wpisać cel)

w następującym zakresie – badania i pomiary objęte zakresem akredytacji (nr AB 1176):

Rodzaj badań / pomiarów

Hałas – środowisko pracy
Hałas – środowisko ogólne

Metodyka badań / pomiarów

PN-N-01307:1994
PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej
strategię 2 – punkt 10 i strategię 3 – punkt 11
Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 30 października 2014 r.
(Dz. U. 2014 poz. 1542) z wyłączeniem punktu F 2)

Pobieranie próbek powietrza w
narażeniu na pyły przemysłowe

PN-Z-04008-7:2002 + Az1:2004
PN-EN 689:2002 1)

Stężenie pyłu
- frakcja wdychalna
- frakcja respirabilna

PN-91/Z-04030/05
PN-91/Z-04030/06

Mikroklimat 3)
- umiarkowany
- gorący

PN-EN ISO 7730:2006
PN-EN 27243:2005 1)
PN-EN ISO 7243:2018-01

Inne określone przez Klienta
(badania / pomiary wykonane
przez akredytowanego w danym
zakresie podwykonawcę)

Szacunkowa liczba
stanowisk

1)

Frakcja
wdychalna

Frakcja
respirabilna

1)

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(wpisać jakie)
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w następującym zakresie – badania i pomiary poza zakresem akredytacji:

Rodzaj badań / pomiarów

Metodyka badań / pomiarów

Natężenie oraz równomierność
oświetlenia elektrycznego

PN-EN 12464-1:2012
PN-EN 12464-2:2008
PN-EN 12193:2007 1)

Natężenie oświetlenia awaryjnego

PN-EN 1838:2005

Ocena obciążenia układu
mięśniowo-szkieletowego
człowieka

Poprzez ocenę wydatku energetycznego metodą
chronometrażowo-tabelaryczną G. Lehmanna

Ocena ryzyka zawodowego

PN-N 18002:2011

Ocena ryzyka zawodowego
- w narażeniu na czynniki
biologiczne

PN-N 18002:2011

Ocena ryzyka zawodowego
- w narażeniu na czynniki
chemiczne

PN-N 18002:2011

Badanie skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 755)
PN-IEC 60364-6-61:2000 1)

Skuteczność wentylacji

PN-EN 12599:2002

Inne określone przez Klienta

1)
2)
3)

Szacunkowa liczba
stanowisk

1)

1)

1)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(wpisać jakie)

norma wycofana z katalogu Polskich Norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Laboratorium Posiada
argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające stosowanie norm wycofanych.
w przypadku gdy różnica hałasu danego źródła jest mniejsza o 3 dB od tła akustycznego istnieje możliwość
wyznaczenia poziomu emisji hałasu w danym przedziale czasu metodami obliczeniowymi zgodnie z punktem F
Załącznika nr 7 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1542)
sprawozdanie z badań i pomiarów zawierać będzie szczegóły klasyfikacji środowiska termicznego do obszaru
mikroklimatu gorącego
TAK /
NIE

Sprawozdanie z wynikami przeprowadzonych badań i pomiarów zostanie przekazane Klientowi w okresie
do dwóch tygodni po zakończeniu badań/pomiarów. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w
trakcie realizacji zlecenia oraz w okresie do 14 dni od daty otrzymania wyników.
Uzgodniono, że sprawozdanie z wykonanych badań i pomiarów zawierać będzie wyniki z
oszacowaną
niepewnością / bez oszacowanej niepewności. (niepewność wyników zostanie podana bez zgodny Klienta
w przypadku, gdy jest ona istotna dla miarodajności wyniku lub gdy wartość wyniku osiąga wartość
graniczną).
Warunki finansowe realizacji zlecenia wg
oferty /
cennika.
Przewidywany termin realizacji zlecenia:……………………………………………………………………
Klient otrzymuje …… egzemplarz/e sprawozdania z badań i pomiarów za pośrednictwem
poczty /
osobiście
.
Oświadczam, że, w przypadku wykonania badań/pomiarów czynników szkodliwych poza zakresem
akredytacji Laboratorium CONSULTRIX (nr AB 1176) wyrażam zgodę na wykonanie zleconych
badań/pomiarów przez akredytowanego w danym zakresie podwykonawcę. Za wykonane badania/pomiary
podwykonawcy odpowiada Laboratorium CONSULTRIX.
Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o metodach badawczych stosowanych przez Laboratorium oraz
podwykonawców przy realizacji niniejszego zlecenia.
Oświadczam, że w dniu badań i pomiarów zapewnię normalny tok pracy na wszystkich stanowiskach
wytypowanych do badań tj. rzeczywiste warunki pracy i typowe wykonywane przez pracowników czynności.
Wyrażam zgodę na przesłanie Ankiety satysfakcji Klienta po wykonaniu zlecenia
TAK / NIE.
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ZLECENIE NR …… / …………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w podanym wyżej zakresie przez Administratora
Danych Osobowych COPiB CONSULTRIX Lublin, w celu:
- realizacji zlecenia / kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją zlecenia
- obsługi ewentualnych reklamacji i dochodzenia roszczeń
- przesyłania ofert handlowych oraz informacji marketingowych COPiB CONSULTRIX Lublin
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem realizacji zlecenia. Konsekwencją nie
wyrażenia zgody może być brak możliwości realizacji zlecenia.
Upoważniam COPiB CONSULTRIX do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. Zobowiązuje się do
pokrycia kosztów badań i pomiarów po otrzymaniu faktury VAT. Oświadczam, że akceptuje wszystkie w/w
warunki.

……………………………………………
(pieczęć / podpis Zleceniodawcy)

…………………………………………………
(data / pieczęć / podpis osoby przyjmującej zlecenie)
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ZLECENIE NR …… / …………
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Przegląd zlecenia:
Badania/pomiary wykonane przez akredytowanego w danym zakresie podwykonawcę:
Rodzaj badań / pomiarów

Metodyka badań / pomiarów

Podwykonawca

Nr
certyfikatu
akredytacji

Szacunkowa
liczba
stanowisk
pracy

Wyrażam zgodę na wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach
pracy przez w/w podwykonawców
TAK

NIE
……………………………………………
(data / pieczęć / podpis)

Potwierdzam zdolność Laboratorium Badań Środowiska Pracy CONSULTRIX do wykonania
w/w badań i pomiarów zgodnie ze zleceniem
TAK

NIE

Przeglądu zlecenia dokonał

……………………………………………
(data / pieczęć / podpis)

Centrum Ochrony Pracy i Biznesu CONSULTRIX Ewa Delmanowicz jako administrator danych osobowych zgodnie z
zasadami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego
ochrony danych osobowych (dalej RODO) informuje iż:

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) RODO w celu: jw.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podwykonawcy wykonania wybranych czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy celem opracowania sprawozdania z badań i pomiarów

W innych przypadkach udostępniamy Państwa dane osobowe WYŁĄCZNIE na podstawie wyrażonej przez
Państwa zgody

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami

Gwarantujemy spełnienie praw Klientów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO), tj.:
 Prawo do dostępu do danych osobowych oraz sprostowania gdy uznacie Państwo, że dane są
nieprawidłowe lub niekompletne
 Prawo usunięcia, gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 Prawo do przenoszenia danych osobowych
 Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych jeśli odbywa się na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a Państwa sprzeciw jest zasadny
 Prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody wydanej przed jej cofnięciem
Z prawa do informacji odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Centrum Ochrony Pracy i Biznesu
CONSULTRIX Ewa Delmanowicz mogą Państwo skorzystać w każdym momencie.
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