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……………………………………..                …………….., dnia……………. 
                   (Dane zleceniodawcy)          (miejscowość) 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
        

KOMENDANT 
WOJSKOWEGO OŚRODKA   
MEDYCYNY PREWENCYJNEJ 
w BYDGOSZCZY 
ul. Gdańska 147 
85–915 Bydgoszcz 

 

                    ZLECENIE  
   

Zlecam wykonanie badań Laboratorium Badań Środowiska Pracy w celu: 

□ określenia narażenia zawodowego na czynniki szkodliwe*  

□ określenia narażenia zawodowego na czynniki uciążliwe* 

w następującym zakresie: 

Rodzaj badania/pomiarów 
Norma i/lub udokumentowana 

procedura badawcza  
Ilość badań/stanowisk 

pracy* 
Rodzaj stanowisk/miejsc pracy 

Z - Pobieranie próbek  
w środowisku pracy 

PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 
PN-EN 482+A1:2016 

  

Z - Stężenie pyłu (frakcja 
wdychalna) 

PN-Z-04030-05:1991 norma wycofana 

przez PKN bez zastąpienia 
  

Z - Stężenie pyłu (frakcja 
respirabilna) 

PN-Z-04030-06:1991 norma wycofana 

przez PKN bez zastąpienia 
  

Q – Oświetlenie elektryczne 

PB-04/LBŚ wyd.3 z dnia 
16.12.2019 

PN-E-04040-03:1983 norma 

wycofana przez PKN bez zastąpienia 

  

Z – Oświetlenie awaryjne PN-EN 1838:2013-11   
Z – Oświetlenie na zewnątrz  PN-EN 12464-2:2014-05   

Q – Hałas w środowisku pracy 
PN-N-01307:1994 

PN-EN ISO 9612:2011  
z wył. pkt. 10 i 11 

  

Z - Stężenie: 
benzenu 

PN-Z-04016-10:2005   

toluenu 
PN-Z-04081-01:1979 norma 

wycofana przez PKN bez zastąpienia 
  

etylobenzenu 
PN-Z-04115-01:1978 norma 

wycofana przez PKN bez zastąpienia 
  

ksylenu (mieszaniny izomerów) 
PN-Z-04116-01:1978 norma 

wycofana przez PKN bez zastąpienia 
  

acetonu 
PN-Z-04057-01:1979 norma 

wycofana przez PKN bez zastąpienia 
  

kumenu PN-Z-04016-6:1998   

czterochloroetylenu (PER) 
PN-Z-04118-01:1978 norma 

wycofana przez PKN bez zastąpienia 
  

nafty 
PN-Z-04227-02:1992 norma 

wycofana przez PKN bez zastąpienia 
  

alkoholu izobutylowego 
PN-Z-04155-10:1990 norma 

wycofana przez PKN bez zastąpienia 
  

2-etoksyetanolu 
PN-Z-04004-10:1991 norma 

wycofana przez PKN bez zastąpienia 
  

alkoholu etylowego 
PN-Z-04140-02:1985 norma 

wycofana przez PKN bez zastąpienia 
  

estrów kwasu octowego 
PN-Z-04119-00:1978 norma 

wycofana przez PKN bez zastąpienia 
  

par naftalenu i 2-chloronaftalenu 
PN-Z-04043-10:1991 norma 

wycofana przez PKN bez zastąpienia 
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Q - Mikroklimat umiarkowany PN-EN ISO 7730:2006   
Z – Pomiary przy użyciu 
wykrywaczy rurkowych: 

PB–02/LBŚ 
wydanie 2 z dnia 03.12.2019 r. 

  

kwasu siarkowego   
tlenu   
ozonu   
hydrazyny   
styrenu   
benzyny   
wodoru   
pentanu   
heptanu   
Z – Pomiary przy użyciu 
przyrządów o szybkim odczycie: 

PB–05/LBŚ 
wydanie 2 z dnia 03.12.2019 r. 

  

tlenku węgla   
ditlenku węgla   
tlenku azotu   
ditlenku azotu   
ditlenku siarki   
Z – Pomiary parametrów instalacji 
wentylacyjnej:  

PB–01/LBŚ 
wydanie 1 z dnia 03.12.2019 r. 

  

- pomiary strumienia objętości 
powietrza doprowadzanego 
przez nawiewniki i wywiewniki 

  

- pomiary temperatury 
i wilgotności powietrza 
w pomieszczeniach 

  

Q – Pomiary wydatku 
energetycznego na stanowiskach 
pracy 

PB–03/LBŚ 
wydanie 2 z dnia 16.12.2019 r. 

  

N – Drgania mechaniczne 
działające na organizm człowieka 
przez kończyny górne 

PN-EN ISO 5349-1:2004 
PN-EN ISO 5349-2:2004 

PN-EN ISO 5349-
2:2004/A1:2015-11 

  

N – Drgania mechaniczne 
o ogólnym działaniu na organizm 
człowieka  

PN-EN 14253+A1:2011 
  

  * - zaznaczyć właściwe  
 

Q - metoda akredytowana (objęta systemem zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)      
N – metoda nieakredytowana (objęta systemem zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)         
Z – metoda nieakredytowania (nieobjęta systemem zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)   
 

Akceptuję metody badawcze stosowane w Laboratorium Badań Środowiska Pracy. Zapewnię w dniu 
badań normalny tok pracy na wszystkich stanowiskach wytypowanych do badań. 
 

Osoba, z którą należy się kontaktować w sprawie zlecenia ……………………………………………….. 

 
Tel./tel. kom.: …………………………                          ……………………………………… 
                                                                                       (podpis osoby reprezentującej zleceniodawcę) 
 

 

Dokonano przeglądu i dopuszczono do realizacji/odrzucono* (*niepotrzebne skreślić) 

 
                                                                                   ……………………………………… 
                (data i podpis osoby upoważnionej) 

 

Wydano sprawozdanie z badań nr ……………………….dnia……………………………………………… 
 

                                                                                                …………………………. 
                                                                                                              (podpis) 


