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Kod identyfikacyjny /
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Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:





C/33/P



G/33



G/34





N/33/P





Badania chemiczne i pobieranie próbek – środowisko pracy (czynniki szkodliwe powietrze) / Chemical tests and sampling - working environment (harmful factors - air)
Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy
(czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, oświetlenie, mikroklimat, wydatek energetyczny,
drgania, pole elektromagnetyczne) pole elektromagnetyczne/ Tests concerning
environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful
and nuisance factors – noise, lighting, microclimate, energy expenditure, vibration,
electromagnetic field), electromagnetic field
Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko
ogólne (czynniki fizyczne - hałas)/ Tests concerning environmental engineering
(environmental and climatic) – general environment (physical factors – noise)
Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek – środowisko pracy (czynniki
szkodliwe - powietrze)/ Tests of physical properties and sampling - working environment
(harmful factors - air)
Wersja strony/Page version: A

*)

Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU

MARIA SZAFRAN

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 896 z dnia 09.03.2020 r.
Cykl akredytacji od 09.03.2020 r. do 13.04.2024 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
This document is an annex to accreditation certificate No AB 896 of 09.03.2020
Accreditation cycle from 09.03.2020 to 13.04.2024
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl
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