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ZLECENIODAWCA      Lębork, dnia................................... 
....................................................................................................... 
Nazwa  i adres  ................................................................................. 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

........................................................................................            POWIATOWA STACJA  

TEL. KONTAKTOWY                                                     SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA 

          UL. GDAŃSKA 63 
...............................................                                   84-300 LĘBORK 
NIP........................................ 

 
ZLECENIE BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH 

 
   Zlecam wykonanie badań środowiska pracy w zakresie: 
  1.......................................................................................................... 
  2.......................................................................................................... 
  3.......................................................................................................... 
  4.......................................................................................................... 
  5.......................................................................................................... 
 
odpowiednio wg norm/procedur wymienionych na odwrocie zlecenia 

 
 

1. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ:  ocena zgodności z wymogami*/ bez oceny zgodności z wymogami  (właściwe zaznaczyć) 
 
2. TRANSPORT:    zleceniodawca/ PPIS                      (właściwe zaznaczyć) 
 
3. SPOSÓB ZAPŁATY:   gotówka/ przelew (w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury)  (właściwe zaznaczyć) 
 
4. ODBIÓR SPRAWOZDANIA:  osobiście/ pocztą       (właściwe zaznaczyć) 
 

5. Upoważniamy do wystawienia faktury bez naszego podpisu. 
6. W przypadku braku informacji o sposobie przekazania, sprawozdanie z badań zostanie przesłane pocztą na adres klienta. 
7. Laboratorium zapewnia poufność badań, nie podaje częściowych wyników badań. 

8. Jeśli uzyskane wyniki wskazywałyby na zagrożenie życia lub zdrowia społeczeństwa, powiadomiony zostanie właściwy Państwowy    

    Powiatowy Inspektor Sanitarny w ............................... 

9. Po dodatkowych uzgodnieniach, istnieje możliwość udziału klienta w charakterze obserwatora badań  

10. Klient ma prawo do skarg  w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania. Reklamację PSSE rozpatrzy w ciągu 14 dni 

11. Laboratorium odpowiada za wykonanie zlecenia i pobór prób. 

12. Klient zapoznał się z metodami badawczymi stosowanymi przez Zleceniobiorcę i wyraża zgodę na  
     wykonanie badań w/w metodami; 
13. Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż: 

13.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą   
  w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lęborku (84-300 Lębork, ul. Gdańska 63); 
13.2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (e-mail: dyrektor@psse.lebork.pl); 
13.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzania              
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r w celu realizacji badania; 
13.4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; 
13.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat; 
13.6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,             
  ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do          
  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego          
  dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem; 
13.7. Posiada Pan/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,iż przetwarzanie       
  danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 
13.8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zlecenia; 
13.9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 
verte 
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 ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ przez nasze laboratorium: badania akredytowane oznaczone literką A 

Czynnik Norma/procedura Czynnik Norma/procedura 

Czynniki fizyczne   

hałas A PN-EN ISO 9612: 2011 z 
wyłączeniem metody  
obejmującej strategię 2 i 3 pkt.10 
i pkt. 11 
PN-N 01307: 1994 

pobieranie próbek powietrza w 
celu oceny narażenia 
zawodowego na A : 
pyły przemysłowe 
-frakcja wdychalna 
-frakcja respirabilna 
substancje organiczne 
-frakcja wdychalna 
metale i ich związki 
-frakcja wdychalna 
-frakcja respirabilna 
substancje nieorganiczne 
-frakcja respirabilna 
 

PN-Z-04008-7:2002 
PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 

natężenie i równomierność 
oświetlenia A 

PN-EN 12464-1:2012 
PB-53-02 edycja 2 z dnia 2015-
08-24 

Czynniki chemiczne: 

  tlenek węgla A PB-53-03 
edycja 1 z dnia 2013-08-01 

Czynniki pyłowe:   

frakcja wdychalna A PN-91 Z-04030/05 norma 
wycofana bez zastąpienia 

  

frakcja respirabilna A PN-91 Z-04030/06  norma 
wycofana bez zastąpienia 

  

* Zasada oparta na akceptacji prostej: 

Wynik zgodny – jeżeli wynik nie przekracza dopuszczalnej granicy tolerancji, przy czym ryzyko błędnej akceptacji               
w przypadku wyniku zbliżonego do granicy tolerancji wynosi do 50%. 
Wynik jest zgodny jeśli: 

 wynik badania wraz z niepewnością nie przekracza dopuszczalnej granicy tolerancji 
 wynik badania jest mniejszy od dopuszczalnej granicy tolerancji o wartość mniejszą lub równa niepewności badania 
 wynik badania osiąga wartość dopuszczalną granicy tolerancji dla danej niepewności badania 

Wynik niezgodny – jeżeli wynik przekracza dopuszczalną granicę tolerancji, przy czym ryzyko błędnego odrzucenia             
w przypadku wyniku zbliżonego do granicy tolerancji wynosi do 50% 
Wynik jest niezgodny jeśli: 

 wynik badania wraz z niepewnością przekracza dopuszczalną granicę tolerancji 
 

 
14. Uwagi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................      .......................................................................... 
(podpis osoby przyjmującej zlecenie)     (podpis klienta/przedstawiciela klienta) 
         (zobowiązanie do zapłaty za badanie) 
 

 
 

 


