
Strona l/2
Porviatowa Stacja

P i e c żbtl{artub Ęa*mp PE Wlub
, hb,ęłni q/ir*] #lfrifl+ffiy{Ń o .,,.,

:()-{}f 9 l,trltlill. rrl, (Jnirversytecka l2
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P R o T o K o Ł DL_ HP- N/07l17
z pomtatowlbadń czynników szkodliwych l ucięliwych występujących na stanowiskach pracy.

Pracownicy Pracowni Sanitarnej Kontroh Środowiska Pracy Działulaboratoryjnego Powiatowej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie
Mateusz Pelak i AgataŚwieca przeprowadzi\i

imię i nazwisko pracownika(ów)

dnia 30.11 .ż017 r. w Szkole Podstawowej Nr 32 zOddziałami Integracyjnymi im Pamięci MajdaŃa
w Lublinie, ul. K. P. Tetmajeta2,20-362 Lublin.

a i adres zal<ładu pracy

PKD 8520 Z NIP 946- 1 82-98- 1 8
pomiary następujących cąłrników szkodliwych,/ uciązliwych: pomiary natężenia oświetlenia
elektrycznego do celów urzędowych.

Pomiary przeprowadzono - w ramach nadzoru Oddziafu Higieny Dzieci i WodzieĘ dnia 30.1I.2017t.

ktory(a) udzielał(a) informacji dotyczących zakresu pomiarów, czasu natażenia pracowników na
czynniki szkodliwe oraz stosowanych na stanowiskach pracy technologii.

Opracowane wyniki pomiarów zo staną przesłane oddzielnym pi smem.

Niniejszy protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu i omówieniu
podpisano. Nie wniesiono uwag / twtiesiononastęp*jąec*wagi *)

Oryginał pozostawiono na miejscu.

Czastrwania czynności pomiarowych. . . .,{ 6.:: . . . ./.g:.'. .

Podpis przedstawiciela
zakJadll

*) niepotrzebne skreślić
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wykonujących pomiary
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DL PSSE w Lublinie. Załącznik Ola do IR-04/P0-03 edycja 4 obowiązuję od dnia 15.1ż.ż015 r.
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która odbyła się 28.1 1.2017r. , ustalono termin wykonywania pomiarów /badań.
(data)

Pomiary/ badania zostaną wykonane w dniu 30.11.20l7 r.

Metody badan/pomiarów laboratoryjnych wykonywanych przez Pracownię Sanitamej Kontroli środowiska pracy Działu
Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitamo - Epidemiologicmej w Lublinie

Lp. Badane cechy, metody badawcze Normy i /lub udokumentowane
procedury badawczę

l Pomiary poziomu dźwięku
Metoda pomiarowa bęzpośrędnia

PN-EN ISO 9612:2011bęz pkt. 10 i l 1

PN-N-01307:l994
2. Pomiary natężenia oświetlenia elekĘc zne go

Metoda pomiarowa bezpośrednia PN-EN 12464-|:2012

J. Pobieranie próbek i badanie stęzenia frakcji
wdychalnej

Metoda filtracyino - wagowa

PN-Z-04008-7:2002
PN-9l/Z-04030105

4. Pobieranie próbek i badanie stęzenia frakcji
respirabilnej

Metoda filtracyino - wagowa

PN-Z-04008-7:2002
PN_91lZ-04030106

5. Badanie zaw artości wolnej krystalicznej
krzemioŃi w pyłach - podwykonawca PW

Labora w Lublinie

PN-9l/Z-040I8l04

6. Akustyka budowlana.
Ochrona przed hałasem pomieszczeń w

budynkach.
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w

pomięszczeniach

PN-87/B-02l5ll02
PN-87/B-02156

Podawaniewyników l Zniepewnością** Bez niepewności**

* * 
) niepotrzębnę skreślić

Podpis przedstawiciela
zakładu
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Podpis(y) osób
wykonujących pomiary

DL PSSE w Lublinie. Zńącznik 01a do IR-04/P0-03 edycja 4 obowiąuję od dnia 15,1ż.2015 r.


