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Nazwa i adres / Name and address 
 
 

GRUPA INTERLIS Sp. z o.o. 
ul. Ptolemeusza 10 

62-800 Kalisz 
 

LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY 
ul. Zielona 18 
62-800 Kalisz 

 

 
Kod identyfikacyjny /  
Identification code *) 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 
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