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UZGODNIENIE WARUNKÓW REALIZACJI ZLECENIA NR  

P-5/R-...../20.... 
 

 

spisane w dniu: …............................ pomiędzy:  

"SANITAS" Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. , 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 110,   

Laboratorium Higieny Pracy, NIP  9671355321, zwanym dalej Zleceniobiorcą  

a 

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

                                                                                                                                      (nazwa,  adres, NIP zakładu/firmy lub pieczęć) 
.......................................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................., zwanym dalej Zleceniodawcą 

                                                                   
§ 1 

Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zlecenie badań czynników szkodliwych dla zdrowia  na 

stanowiskach pracy określonych przez Zleceniodawcę, jednocześnie zapewnia że posiada możliwości i zasoby oraz 

wdrożone metody niezbędne do realizacji niniejszego zlecenia. 

                                                                      
§ 2 

Zlecone prace wykonane będą do dnia: …................................................ 
 

§ 3 Warunki realizacji zlecenia 
 

1. Przed przystąpieniem do wykonania pomiarów Zleceniobiorca uzgadnia ze Zleceniodawcą ilość, rodzaj stanowisk pracy i 

metody badawcze, na których mają być wykonywane badania. 

2. Zleceniodawca może uczestniczyć przy pobieraniu próbek, przy czym wskazana jest obecność przedstawiciela służby BHP 

lub Kierownika Zakładu. 

3. Zakres i miejsce badania pobranych próbek u zewnętrznego dostawcy określone są w przeglądzie zlecenia w § 4 

4. Zleceniobiorca nie odpowiada za informacje podawane przez Zleceniodawcę, w tym również te, które mogą mieć wpływ 

na wynik końcowy badania.   

5. Wyniki badań uzyskane metodami spoza obszaru regulowanego prawnie są nieprzydatne do oceny zgodności w obszarze 

regulowanym prawnie. 

6. Cena za wykonane usługi ustalona będzie w oparciu o obowiązujący cennik "SANITAS"  Laboratorium Higieny Pracy. 

Termin zapłaty wynikać będzie z faktury VAT. 

7. Wyniki z przeprowadzonych pomiarów wydane będą Zleceniodawcy po uregulowaniu należności  w kasie Zleceniobiorcy 

lub dokonaniu przelewu na jego konto. 

8. Zleceniodawcy przysługuje prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania wyników z badań. 

9. Zleceniobiorca zapewnia bezstronność i niezależność podczas realizacji zlecenia oraz gwarantuje zachowanie poufności 

informacji i ochronę praw własności. 
 

§ 4 Przegląd zlecenia 

 
Cel badania*: 

 Stwierdzenie zgodności warunków pracy na stanowiskach z wymaganiami w obszarze regulowanym prawnie. 

 Inny: ....................................................................................................................... ............................................................................ 

Sprawozdanie z badań ma zawierać stwierdzenie zgodności*: 
 NIE (wyniki z badań zostaną podane wraz z niepewnością rozszerzoną) 

 TAK (jeżeli przepisy prawne i normy nie stanowią inaczej należy poniżej wybrać zasadę podejmowania decyzji) 

 
Proszę o stwierdzenie zgodności z zastosowaniem poniższej zasady podejmowania decyzji*: 
 zasada prostej akceptacji 

 zasada w oparciu o pasmo ochronne 

 inna: ..................................................................................................................... .............................................................................. 

Zasady podejmowania decyzji (akceptacji/odrzucenia wyniku), ryzyku błędnej decyzji – określone są w dołączonym 

załączniku nr 2 do PO-03. 

 

 
*właściwe zaznaczyć x 
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Miejsce badania/pobrania próbek (wypełnić jeżeli inne niż adres Zleceniodawcy):  

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

Zakres badania: 

 

Badany czynnik 

 

Metoda badawcza 

(Q - metoda akredytowana, 

R – metoda w obszarze regulowanym 

prawnie) 

Zakres metody 
Ilość osób 

(stanowisk) 

Pobieranie próbek (dozymetria indywidualna)** QR PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004   

Pyłowe czynniki szkodliwe dla zdrowia:  

frakcja wdychalna*** 

QR PN-Z –04030-05:1991  

(norma wycofana bez zastąpienia) 0,15 – 17,1 mg/m3 
 

Pyłowe czynniki szkodliwe dla zdrowia:  

frakcja respirabilna 

QR PN-Z –04030-06:1991  

(norma wycofana bez zastąpienia) 0,16 – 18,0 mg/m3 
 

Hałas 
QR PN-EN ISO 9612:2011 (Strategia 1) 

QR PN-N-01307:1994 

40 – 135 dB (A) 

40 – 138 dB (C) 

 

Oświetlenie 
Q PN-83/E-04040/03  

(norma wycofana bez zastąpienia) 5 – 5000 lx 
 

Badanie u dostawcy z zewnątrz: 

 

1. Krystaliczna krzemionka (kwarc, krystobalit) –  Frakcja 

respirabilna 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Nazwa dostawcy: 

Nr akredytacji: AB ................. 

wyd. nr ......... z dnia: .............. 

 

1. QR Podstawy i Metody Oceny Środowiska 

Pracy 2012, nr 4 (74), str. 117-130 (FT-IR) 

2. QR  

3. QR 

4. QR 

5. QR 

 

 

 

0,007 – 1,14 mg/m3 

 

**Zleceniodawca został poinformowany o zasadzie wyboru pracowników (i ich ilości) do badania wg normy    

PN-Z-04008-7:2002. Ustaloną ilość osób (stanowisk) podał Zleceniodawca. 

***Dla NDS 10mg/m3 górna granica zakresu metody badawczej nie osiąga krotności NDS 2,0 wymaganej przez normę   

PN-EN 482.  

Dodatkowe ustalenia: ...................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
 

 Dodatkowy egzemplarz sprawozdania w wersji elektronicznej: ............................................................................................... 

 
 
Zostałem poinformowany, że organ decyzyjny może mieć inną zasadę podejmowania decyzji o 
zgodności lub niezgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami. 

 
            Niniejszym akceptuję powyższe warunki: 

 

 

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

     podpis przedstawiciela zleceniobiorcy                                 podpis oraz pieczątka Zleceniodawcy 

 

 

 

Zatwierdził: ............................................... 
    Kierownik Laboratorium 

 


