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WNIOSKUJĄCY

nazwa i adres
miejscowość, data






Nr akredytacji:
AB XXX


Załącznik do wniosku O AKREDYTACJĘ 
laboratorium badawczego
Identyfikacja zakresu wnioskowanych badań
Dziedziny badań (zaznaczyć dziedziny, które dotyczą badań wnioskowanych do akredytacji) zaznaczyć znakiem X we właściwym wierszu
A
Badania akustyczne i hałasu, w tym hałasu spowodowanego przez drgania
□
J
Badania mechaniczne, badania metalograficzne
□
B
Badania biologiczne i biochemiczne
□
K
Badania mikrobiologiczne
□
C
Badania chemiczne, analityka chemiczna
□
L
Badania nieniszczące
□
D
Badania kliniczne, medyczne i weterynaryjne
□
M
Badania inne
□
E
Badania elektryczne i elektroniczne
□
N
Badania właściwości fizycznych
□
F
Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
□
O
Badania radiochemiczne i promieniowania – w tym nuklearne
□
G
Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne)
□
P
Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek
□
H
Badania ogniowe
□
Q
Badania sensoryczne
□
I
Badania dla celów sądowych
□




Przedmiot badań / wyrób 
Symbol dziedziny badań
(do wnioskowanych obszarów przypisać odpowiadające im dziedziny badań)

Produkty rolne – w tym pasze dla zwierząt
np. C, K,…

Azbest – w tym usuwanie azbestu


Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań


Chemikalia, kosmetyki, wyroby chemiczne – w tym nawozy i farby


Wyroby budowlane, materiały budowlane, obiekty budowlane


Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne


Wyposażenie elektryczne – w tym oprogramowanie


Wyroby i materiały konstrukcyjne – w tym metale i kompozyty


Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki


Paliwa (gazowe, ciekłe, stałe) i materiały smarne


Meble


Szkło i ceramika


Maszyny, zakłady produkcyjne, wyposażenie – w tym instalacje jądrowe


Wyposażenie medyczne


Wyposażenie wojskowe, materiały wybuchowe, amunicja


Wyposażenie optyczne


Wyroby inne


Papier, tektura, materiały opakowaniowe


Środki ochrony osobistej


Wyroby farmaceutyczne


Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy


Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi – w tym żywność


Tekstylia i skóra, tkaniny, przędza, odzież oraz wyroby finalne


Wyroby tytoniowe


Zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny


Pojazdy


Drewno

Wniosek dotyczy akredytacji w obszarze programu akredytacji opisanego w dokumencie:
  DAB-08
  DAB-09
  DAB-10
  DAB-14
  DAB-15
  DAB-18
  
  
  
  
  
  
  
  
Wniosek dotyczy akredytacji w obszarze regulowanym nie objętym programem akredytacji                

Wnioskowany zakres akredytacji należy określić zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiednich punktach niniejszego wniosku. Jeśli Państwa wniosek nie dotyczy któregoś z wymienionych punktów, wówczas należy je usunąć. Wnioskowany zakres akredytacji
Obszar dobrowolny – stały zakres akredytacji
Nazwa Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii):
Ulica, nr:

Miasto, kod pocztowy:

Kierownik Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii)
Imię i nazwisko:

Funkcja:

Telefon, fax, e-mail:


Przedmiot badań/wyrób
Rodzaj działalności/badane cechy/metoda
Dokumenty odniesienia
Liczba wykony-wanych badań
1
2
3
4













Badania realizowane poza siedzibą laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem P (jeżeli dotyczy)
Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje włączane do sprawozdań z badań (jeżeli dotyczy):
tytuł, imię i nazwisko - odpowiedzialny za włączane do sprawozdań z badań opinie i interpretacje formułowane na podstawie wyników badań wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem ….
Obszar dobrowolny – elastyczny zakres akredytacji 
(Zgodnie z dokumentem DA-10 wniosek o zakres elastyczny może dotyczyć wyłącznie badań aktualnie objętych stałym zakresem akredytacji)
Nazwa Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii):
Ulica, nr:

Miasto, kod pocztowy:

Kierownik Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii)
Imię i nazwisko:

Funkcja:

Telefon, fax, e-mail:


Przedmiot badań/wyrób
Rodzaj działalności/badane cechy/metoda
Dokumenty odniesienia
Liczba wykony-wanych badań
1
2
3
4
Przedmiot badań
Cecha2), 3)
Metoda:  
Nr Normy / Nr Procedury opracowanej przez laboratorium/ Przepis prawa np. Rozporządzanie Komisji ( WE) nr  4)* 

Grupa przedmiotów badań1)
Cecha2)
Zakres:
Metoda: 
Normy / Procedury opracowane przez laboratorium/ Przepisy prawa np. Rozporządzania krajowe 5)*





Wnioskowane granice elastyczności:
Dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów 
Dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
Zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
Stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w: normach/  procedurach opracowanych przez laboratorium/ przepisach prawa/ inne*
Stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w: normach / procedurach opracowanych przez laboratorium / przepisach prawa  / inne*
* wybrać właściwe i wskazać w tabeli zgodnie z ogólnym przykładem przedstawiania elastycznego zakresu akredytacji. Granice elastyczności mogą być z sobą łączone.

Badania realizowane poza siedzibą laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem P (jeżeli dotyczy)
Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje włączane do sprawozdań z badań (jeżeli dotyczy):
tytuł, imię i nazwisko - odpowiedzialny za włączane do sprawozdań z badań opinie i interpretacje formułowane na podstawie wyników badań wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem ….
Pomiary emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych (DAB-08)
Nazwa Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii):
Ulica, nr:

Miasto, kod pocztowy:

Kierownik Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii)
Imię i nazwisko:

Funkcja:

Telefon, fax, e-mail:



Przedmiot badań/wyrób
Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda
Dokumenty odniesienia
(zaznaczyć wnioskowany zakres badań)
Liczba wykony-wanych badań
1
2
3
4
5
Pomiary ciągłe emisji do powietrza ze źródeł stacjonarnych wykonywane dla celów obszaru regulowanego
Automatyczne Systemy
Monitoringu (AMS)

Kalibracja AMS (QAL2)
w zakresie: ………………….
PN-EN 14181



Roczne badanie kontrolne (AST)
w zakresie: ………………………
PN-EN 14181



Stężenie pyłu
Zakres: (…-…) mg/m3
Metoda grawimetryczna
PN-Z-04030-7




Stężenie pyłu
Zakres: (… – …) mg/m3
Metoda grawimetryczna
PN-EN 13284-1




Stężenie CO
Zakres: (… – …) mg/m3
Metoda niedyspersyjnej spektrometrii 
w podczerwieni (NDIR)
PN-EN 15058




Stężenie SO2
Zakres: (… – …) mg/m3
Metoda toronowa lub
Metoda chromatografii jonowej
PN-EN 14791





Stężenie NO, NO2, NOx
Zakres:
- NO	(… – …) mg/m3
- NO2	(… – …) mg/m3
- NOx	(… – …) mg/m3
Metoda chemiluminescencyjna
PN-EN 14792



Stężenie O2
Zakres: (… – …) %
Metoda paramagnetyczna
PN-EN 14789



Wilgotność względna
Zakres: (…-…) %  
Zawartość pary wodnej
Zakres: (…-…) kg/kg
Metoda kondensacyjno-adsorpcyjna
PN-EN 14790



Stężenia HCl
Zakres: (…-…) mg/m3
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN 1911 



Stężenia HF
Zakres: (…-…) mg/m3
Metoda potencjometryczna
PN-EN 15713 



Stężenia TVOC
Zakres: (…-…) mg/m3
Metoda ciągłej detekcji płomieniowo jonizacyjnej (FID)
PN-EN 12619




Przedmiot badań/wyrób
Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda
Dokumenty odniesienia
(zaznaczyć wnioskowany zakres badań)
Liczba wykony-wanych badań
1
2
3
4
5
Pomiary okresowe emisji do powietrza ze źródeł stacjonarnych wykonywane dla celów obszaru regulowanego
Gazy odlotowe

Prędkość i strumień objętości gazu dla ciśnień różnicowych > 5 Pa
Metoda pomiaru ciśnienia różnicowego




Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych 
> 10 Pa
Metoda spiętrzenia




Prędkość
Zakres: (… – …) m/s
Metoda anemometryczna




Prędkość
Zakres: (… – …) m/s
Metoda termoanemometryczna




Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu




Stężenie pyłu   
Zakres: (… – …) g/m3
Metoda grawimetryczna          




Emisja pyłu
(z obliczeń)




Stężenie tlenu
Zakres: (… – …) %
Metoda elektrochemiczna




Stężenie tlenu
Zakres: (… – …) %
Metoda paramagnetyczna




Stężenie tlenu
Zakres: (…-…) mg/m3
Metoda celi cyrkonowej 




Stężenie tlenku węgla
Zakres: (… – …) mg/m3
Metoda niedyspersyjnej spektrometrii 
w podczerwieni (NDIR)




Emisja CO
(z obliczeń)




Stężenie tlenku azotu, dwutlenku azotu, tlenków azotu
Zakres:
- NO	(… – …) mg/m3
- NO2	(… – …) mg/m3
- NOx	(… – …) mg/m3
Metoda niedyspersyjnej spektrometrii 
w podczerwieni (NDIR)




Emisja NO i NO2, NOx 
(NO i NO2 w przeliczeniu na NO2 ) 
(z obliczeń)











Przedmiot badań/wyrób
Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda
Dokumenty odniesienia
(zaznaczyć wnioskowany zakres badań)
Liczba wykony-wanych badań
1
2
3
4
5
Gazy odlotowe 

Stężenie tlenku azotu, dwutlenku azotu, tlenków azotu
Zakres:
NO	(… – …) mg/m3
NO2	(… – …) mg/m3
NOx	(… – …) mg/m3
Metoda chemiluminescencyjna




Emisja NO i NO2, NOx 
(NO i NO2 w przeliczeniu na NO2 )
(z obliczeń)




Stężenie dwutlenku siarki
Zakres: (… – …) mg/m3
Metoda niedyspersyjnej spektrometrii 
w podczerwieni (NDIR)




Emisja SO2                         
(z obliczeń)




Pobieranie próbek do oznaczania stężenia SO2




Emisja SO2                       
(z obliczeń)




Stężenie dwutlenku siarki
Zakres: (… – …) mg/m3
Metoda toronowa




Stężenie dwutlenku siarki
Zakres: (… – …) mg/m3
Metoda chromatografii jonowej




Wilgotność względna
Zakres: (…-…) %  
Zawartość pary wodnej
Zakres: (…-…) kg/kg
Metoda kondensacyjno-adsorpcyjna




Pobieranie próbek do oznaczania stężenia chlorowodoru
PN-EN 1911



Emisja HCl
(z obliczeń)




Stężenie chlorowodoru
Zakres: (… – …) mg/m3
Metoda spektrofotometryczna  
PN-EN 1911



Pobieranie próbek do oznaczania stężenia fluorowodoru
ISO 15713



Emisja HF
(z obliczeń)




Stężenie fluorowodoru
Zakres: (… – …) mg/m3
Metoda potencjometryczna 
ISO 15713



Pobieranie próbek do oznaczania stężenia rtęci ogólnej
PN-EN 13211



Emisja rtęci ogólnej
(z obliczeń)




Pobieranie próbek do oznaczania stężenia metali: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V
PN-EN 14385



Emisja metali : As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V
(z obliczeń)



Przedmiot badań/wyrób
Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda
Dokumenty odniesienia
(zaznaczyć wnioskowany zakres badań)
Liczba wykony-wanych badań
1
2
3
4
5
Gazy odlotowe 

Stężenie/zawartość metali
Zakres:
-        (… - …)  mg/m3
-        (… - …) mg w próbce
Metoda spektometrii mas 
z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej 
(ICP- MS)
PN-EN 14385



Stężenie/zawartość metali
Zakres:
-        (… - …)  mg/m3
-        (… - …) mg w próbce
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej  (FAAS)
PN-EN 14385



Stężenie/zawartość metali
Zakres:
-        (… - …)  mg/m3
-        (… - …) mg w próbce
Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej 
(ICP-OES)
PN-EN 14385



Pobieranie próbek do oznaczania stężeń związków organicznych




Emisja związków organicznych
(z obliczeń)




Stężenie/zawartość związków organicznych
Zakres:
…  (…-…) mg/m3
…. (… - …) mg w próbce
Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)




Stężenie całkowitego węgla organicznego (TVOC)
Zakres: (… – …) mg/m3
Metoda ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID)




Emisja TVOC
(z obliczeń)




Pobieranie próbek do oznaczania stężenia PCDD/PCDF
PN-EN 1948-1



Emisja PCDD/PCDF
(z obliczeń)



Inne wnioskowane badania, wynikające z treści rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wymagań we zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobranej wody (Dz.U. z 2014 r. poz. 1542) lub aktu prawnego bezpośrednio je zastępującego.










Uwaga: W kolumnie 3 należy wskazać aktualne wydania dokumentów odniesienia.

Badania realizowane poza siedzibą laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem P (jeżeli dotyczy)
Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje włączane do sprawozdań z badań (jeżeli dotyczy):
tytuł, imię i nazwisko - odpowiedzialny za włączane do sprawozdań z badań opinie i interpretacje formułowane na podstawie wyników badań wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem ….





Testy urządzeń radiologicznych (DAB-09)
Nazwa Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii):
Ulica, nr:

Miasto, kod pocztowy:

Kierownik Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii)
Imię i nazwisko:

Funkcja:

Telefon, fax, e-mail:


Przedmiot badań/wyrób
Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda
Dokumenty odniesienia
(zaznaczyć wnioskowany zakres badań)
Liczba wykony-wanych badań
1
2
3
4
5
Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej analogowej
Testy specjalistyczne



Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej cyfrowej
Testy specjalistyczne



Urządzenie stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii analogowej
Testy specjalistyczne



Urządzenie stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii cyfrowej
Testy specjalistyczne



Urządzenie stosowane w stomatologii – aparaty do zdjęć wewnątrzustnych
Testy specjalistyczne



Urządzenie stosowane w
stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej
Testy specjalistyczne



Urządzenia stosowane we fluoroskopii i angiografii
Testy specjalistyczne



Urządzenia stosowane w mammografii analogowej
Testy specjalistyczne



Urządzenia stosowane w mammografii cyfrowej
Testy specjalistyczne



Urządzenia stosowane w
tomografii konwencjonalnej
Testy specjalistyczne



Urządzenia stosowane w
tomografii komputerowej
Testy specjalistyczne



Monitory stosowane do prezentacji obrazów medycznych
Testy specjalistyczne



Mierniki aktywności bezwzględnej
Testy specjalistyczne



Planarne kamery scyntylacyjne
Testy specjalistyczne



Kamery SPECT i SPECT/CT
Testy specjalistyczne



Konwencjonalne medyczne akceleratory liniowe
Testy eksploatacyjne



Konwencjonalne symulatory terapeutyczne
Testy eksploatacyjne



Skanery CT używane dla potrzeb radioterapii
Testy eksploatacyjne



Aparaty terapeutyczne do
brachyterapii
Testy eksploatacyjne









Czynności laboratoryjne w ramach usług kryminalistycznych (DAB-10)
Nazwa Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii):
Ulica, nr:

Miasto, kod pocztowy:

Kierownik Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii)
Imię i nazwisko:

Funkcja:

Telefon, fax, e-mail:


Przedmiot badań/wyrób
Rodzaj działalności/badane cechy/metoda
Dokumenty odniesienia
(zaznaczyć wnioskowany zakres badań)
Liczba wykony-wanych badań
1
2
3
4
5
Materiał pochodzenia ludzkiego
Identyfikacja rodzaju śladu biologicznego.
Cechy swoiste materiału biologicznego.
Metoda: 





immunochromatograficzna




biochemiczna




genetyczna.




Indywidualizacja śladów biologicznych.
Analiza DNA w zakresie
polimorficznych układów typu STR.
Metoda: Multipleks PCR z elektroforezą kapilarną.




Indywidualizacja śladów biologicznych.
Analiza poliformizmu mitochondrialnego DNA (mDNA).
Metoda:




sekwencjonowania




minisekwencjonowania




MPS




Analiza pokrewieństwa.
Analiza poliformizmu z wykorzystaniem
układu STR.
Metoda: Multipleks PCR z elektroforezą kapilarną.




Predykcja cech wyglądu zewnętrznego człowieka lub/i pochodzenia biogeograficznego.
Analiza polimorfizmu DNA.
Metoda:




sekwencjonowania




minisekwencjonowania




MPS.




Predykcja wieku osobnika.
Analiza stopnia metylacji DNA.
Metoda:




 pirosekwencjonowania




minisekwencjonowania




MPS



Podłoża - nośniki śladów linii papilarnych
Wizualizacja śladów daktyloskopijnych
Techniki np:




- DFO,




- Ninhydryna,




- 1,2-IND,




- Physical Developer,




- Polimeryzacja cyjanoakrylanów,




- Basic Yellow40,




- Proszki daktyloskopijne,




- Wet Powder,




- Small Particle Reagent (SPR),




- Amido Black,




- Acid Yellow 7,




- ThermaNin,




- Fiolet krystaliczny,




- Ardrox,




- Hungarian Red




- inne……………………………………



Odwzorowania linii papilarnych
palców
Identyfikacja odwzorowań linii
papilarnych.



Odwzorowania linii papilarnych dłoni
Identyfikacja odwzorowań linii
papilarnych.



Odwzorowania linii papilarnych stóp
Identyfikacja odwzorowań linii
papilarnych.



Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje włączane do sprawozdań z badań (jeżeli dotyczy):
tytuł, imię i nazwisko - odpowiedzialny za włączane do sprawozdań z badań opinie i interpretacje formułowane na podstawie wyników badań wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem ….
































Ocena zgodności do celów homologacji (DAB-14)
Nazwa Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii):
Ulica, nr:

Miasto, kod pocztowy:

Kierownik Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii)
Imię i nazwisko:

Funkcja:

Telefon, fax, e-mail:

Wymagania specyficzne dla obszaru regulowanego określone w:  DAB-14

Przeprowadzenie badań homologacyjnych typu pojazdu lub typu WE pojazdu
Kategoria lub rodzaj pojazdu
Przedmiot wyposażenia lub część
Rodzaj działalności /
badane cechy / metoda
Dokumenty odniesienia
Realizacja badań  Wpisać odpowiednio: A – w przypadku akredytowanego badania laboratorium, P – w przypadku korzystania z podwykonawstwa, WA – w przypadku wnioskowania o udzielenie akredytacji, Z – w przypadku realizacji badania w laboratorium zewnętrznym
Liczba wykonywanych badań
1
2
3
4
5
6


















Przeprowadzenie badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części
Przedmiot wyposażenia lub część
Rodzaj działalności /
badane cechy / metoda
Dokumenty odniesienia
Realizacja badań 1
Liczba wykonywanych badań
1
2
3
4
5















Przeprowadzenie badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem
Rodzaj instalacji
Kategoria lub rodzaj pojazdu
Rodzaj działalności / badane cechy / metoda
Dokumenty odniesienia
Realizacja badań 1
Liczba wykonywanych badań
1
2
3
4
5
6


















Przeprowadzenie kontroli zgodności produkcji pojazdu, przedmiotu wyposażenia, części 
Kategoria lub rodzaj pojazdu 
Przedmiot wyposażenia lub część
Metody i procedury inspekcji 
Liczba wykonywanych kontroli
1
2
3
4



















Przeprowadzenie kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem
Rodzaj instalacji
Kategoria lub rodzaj pojazdu
Metody i procedury inspekcji 
Liczba wykonywanych kontroli
1
2
3
4












Przeprowadzanie badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu
Kategoria lub rodzaj pojazdu
Przedmiot wyposażenia lub część
Rodzaj działalności /
badane cechy / metoda
Dokumenty odniesienia
Realizacja badań 1
Liczba wykonywanych badań
1
2
3
4
5
6


















Przeprowadzanie badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu
Kategoria pojazdu
Przedmiot wyposażenia lub część
Rodzaj działalności /
badane cechy / metoda
Dokumenty odniesienia
Realizacja badań 1
Liczba wykonywanych badań
1
2
3
4
5
6


















Przeprowadzanie badań potwierdzających spełnienie wymagań technicznych przez typ przedmiotu wyposażenia lub części, w celu zezwolenia na dopuszczenie do obrotu
Przedmiot wyposażenia lub część
Rodzaj działalności /
badane cechy / metoda
Dokumenty odniesienia
Realizacja badań 1
Liczba wykonywanych badań
1
2
3
4
5





























Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku (DAB-18)
Nazwa Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii):
Ulica, nr:

Miasto, kod pocztowy:

Kierownik Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii)
Imię i nazwisko:

Funkcja:

Telefon, fax, e-mail:



Przedmiot badań/wyrób
Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda
Dokumenty odniesienia
(zaznaczyć wnioskowany zakres badań)
Liczba wykony-wanych badań
1
2
3
4
5
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku wykonywane dla celów obszaru regulowanego
Środowisko 
– pole elektromagnetyczne
w otoczeniu instalacji
elektroenergetycznych

Natężenie pola elektrycznego:
- w zakresie częstotliwości 
od ….Hz do ….Hz
Zakres: (… – …) V/m
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Załącznik nr ….. do
Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30.10.2003 r.
(Dz.U. 2003 nr 192 poz.1883)




Natężenie pola magnetycznego:
- w zakresie częstotliwości 
od …Hz do … Hz
Zakres: (… – …) A/m
- w zakresie częstotliwości 
od …Hz do … Hz
Zakres: (… – …) A/m
Metoda pomiarowa bezpośrednia




Środowisko
– pole elektromagnetyczne
w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnych:
pomiary szerokopasmowe
Natężenie pola elektrycznego:
- w zakresie częstotliwości 
od ….Hz do ….Hz
Zakres: (… – …) V/m
- w zakresie częstotliwości 
od ….Hz do ….Hz
Zakres: (… – …) V/m
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Załącznik nr ….. do
Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30.10.2003 r.
(Dz.U. 2003 nr 192 poz.1883)




Natężenie pola magnetycznego:
- w zakresie częstotliwości 
od …Hz do … Hz
Zakres: (… – …) A/m
Metoda pomiarowa bezpośrednia




Gęstość mocy::
- w zakresie częstotliwości 
od … Hz do … Hz
Zakres: (… – …) W/m2
Metoda pomiarowa bezpośrednia lub (z obliczeń)



Środowisko
– pole elektromagnetyczne
w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnych:
pomiary wąskopasmowe
Natężenie pola elektrycznego:
- w zakresie częstotliwości 
od ….Hz do ….Hz
Zakres: (… – …) V/m
- w zakresie częstotliwości 
od ….Hz do ….Hz
Zakres: (… – …) V/m
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Załącznik nr ….. do
Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30.10.2003 r.
(Dz.U. 2003 nr 192 poz.1883)




Natężenie pola magnetycznego:
- w zakresie częstotliwości 
od …Hz do … Hz
Zakres: (… – …) A/m
Metoda pomiarowa bezpośrednia





Gęstość mocy:
- w zakresie częstotliwości 
od … Hz do … Hz
Zakres: (… – …) W/m2
Metoda pomiarowa bezpośrednia lub (z obliczeń)



Środowisko
– pole elektromagnetyczne
w otoczeniu instalacji
radiolokacyjnych
i radionawigacyjnych

Natężenie pola elektrycznego:
- w zakresie częstotliwości 
od ….Hz do ….Hz
Zakres: (… – …) V/m
- w zakresie częstotliwości 
od ….Hz do ….Hz
Zakres: (… – …) V/m
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Załącznik nr ….. do
Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30.10.2003 r.
(Dz.U. 2003 nr 192 poz.1883)



Natężenie pola magnetycznego:
- w zakresie częstotliwości 
od …Hz do … Hz
Zakres: (… – …) A/m
Metoda pomiarowa bezpośrednia




Gęstość mocy1:
- w zakresie częstotliwości 
od … Hz do … Hz
Zakres: (… – …) W/m2
Metoda pomiarowa bezpośrednia lub (z obliczeń)



Monitoring środowiska
– pole elektromagnetyczne
Natężenie pola elektrycznego:
- w zakresie częstotliwości 
od 3 MHz do 3 GHz
Zakres: (… – …) V/m
Metoda pomiarowa bezpośrednia 
Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 12.11.2007 r.
(Dz.U. 2007 nr 221 poz.1645)




Badania obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem (DAB-15)
Nazwa Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii):
Ulica, nr:

Miasto, kod pocztowy:

Kierownik Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii)
Imię i nazwisko:

Funkcja:

Telefon, fax, e-mail:


Przedmiot badań/wyrób
Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda
Dokumenty odniesienia
(zaznaczyć wnioskowany zakres badań)
Liczba wykony-wanych badań
1
2
3
4
5
Kolejowe obiekty
inżynieryjne
Próbne obciążenie statyczne



Pomiar przemieszczeń pionowych
Zakres 
Metoda
Lokalizacja punktu odniesienia *)




Pomiar osiadania podpór
Zakres 
Metoda
Lokalizacja punktu odniesienia **)




Pomiar odkształceń jednostkowych elementów konstrukcji
Zakres 
Metoda




Próbne obciążenie dynamiczne



Pomiar przemieszczeń pionowych
Zakres 
Metoda
Lokalizacja punktu odniesienia *)




Pomiar przyspieszeń drgań elementów konstrukcji 
Zakres:
     Amplitud: 
     częstotliwości drgań: 
Metoda




Pomiar odkształceń jednostkowych elementów konstrukcji
Zakres 
Metoda



Drogowe obiekty inżynierskie: mosty, wiadukty, estakady i przepusty
Próbne obciążenie statyczne



Pomiar przemieszczeń pionowych
Zakres 
Metoda
Lokalizacja punktu odniesienia *)




Pomiar osiadania podpór
Zakres 
Metoda
Lokalizacja punktu odniesienia **)




Pomiar odkształceń jednostkowych elementów konstrukcji
Zakres 
Metoda




Próbne obciążenie dynamiczne



Pomiar przemieszczeń pionowych
Zakres 
Metoda
Lokalizacja punktu odniesienia *)




Pomiar przyspieszeń drgań elementów konstrukcji 
Zakres:
     Amplitud: 
     częstotliwości drgań: 
Metoda




Pomiar odkształceń jednostkowych elementów konstrukcji
Zakres 
Metoda



Kładki dla pieszych
Próbne obciążenie statyczne



Pomiar przemieszczeń pionowych
Zakres 
Metoda
Lokalizacja punktu odniesienia *)




Pomiar osiadania podpór
Zakres 
Metoda
Lokalizacja punktu odniesienia **)




Pomiar odkształceń jednostkowych elementów konstrukcji
Zakres 
Metoda




Próbne obciążenie dynamiczne



Pomiar przemieszczeń pionowych
Zakres 
Metoda
Lokalizacja punktu odniesienia *)




Pomiar przyspieszeń drgań elementów konstrukcji 
Zakres:
     Amplitud: 
     częstotliwości drgań: 
Metoda




Pomiar odkształceń jednostkowych elementów konstrukcji
Zakres 
Metoda




*) w przypadku metody wymagającej lokalizacji punktu odniesienia (względem którego mierzymy przemieszczenia danego punktu konstrukcji) pod konstrukcją podajemy maksymalną dopuszczalną odległość pionową od badanego punktu konstrukcji do punktu odniesienia; w przypadku metody bez konieczności lokalizacji punktu odniesienia pod konstrukcją podajemy maksymalną dopuszczalną odległość poziomą i pionową od badanego punktu konstrukcji do punktu odniesienia.
**) podajemy maksymalną odległość poziomą i pionową od badanego punktu podpory do punktu odniesienia







Obszar regulowany 
(działania realizowane na potrzeby oceny zgodności opisanej w przepisach prawa;
Poniższe trzy  tabele należy powielić w zależności od potrzeb tak aby było jednoznacznie określone które laboratorium, w odniesieniu do jakich przepisów wykonuje badania opisane szczegółowo w ostatniej tabeli w tym punkcie; jeśli jedno laboratorium prowadzi badania w odniesieniu do kilku obszarów regulowanych prawnie tabela pierwsza nie jest powielana) )
Nazwa Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii):
Ulica, nr:

Miasto, kod pocztowy:

Kierownik Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii)
Imię i nazwisko:

Funkcja:

Telefon, fax, e-mail:


Lp
Identyfikacja przepisów prawa stanowiących podstawę działalności laboratorium (Należy zidentyfikować przepisy prawa wskazujące akredytację jako warunek prowadzenia działalności badawczej w danym obszarze, jak również przepisy prawa zawierające wymagania dotyczące przeprowadzania badań np. dotyczące  metod badawczych i ich wdrażania, wyposażenia, personelu i infrastruktury laboratorium, zakresów dopuszczalnych wartości badanych cech itp.)


1





Przedmiot badań/wyrób
Rodzaj działalności/badane cechy/metoda
Dokumenty odniesienia
Liczba wykony-wanych badań
1
2
3
4

















Badania realizowane poza siedzibą laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem P (jeżeli dotyczy)
Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje włączane do sprawozdań z badań (jeżeli dotyczy):
tytuł, imię i nazwisko - odpowiedzialny za włączane do sprawozdań z badań opinie i interpretacje formułowane na podstawie wyników badań wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem ….




















Wymagane dokumenty: 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty opisujące wdrożony w laboratorium system zarządzania, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025
	dokumentacja systemu zarządzania;
	procedury badawcze;

informację o uczestnictwie w programach PT/ILC (FAB-28) - dla wniosku o akredytację z ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku, dla wniosku składanego w cyklu nadzoru – od początku danego cyklu;
	wyniki przeglądu dokumentacji (FAB-07 i FAB-08), w wersji drukowanej i elektronicznej - edytowalnej (tylko przy wniosku o akredytację);

	informacja o personelu upoważnionym do autoryzacji sprawozdań z badań (FAB-14);

oraz wykaz przekazywanej do PCA dokumentacji wraz z jej identyfikacją (numer i data wydania, np. KJ – wyd. 1 z dnia 1 stycznia 201X r.).

.......................................................
podpis Kierownika Laboratorium


Instrukcja wypełnienia wniosku:
Jeżeli laboratorium nie jest podzielone na poszczególne działy techniczne (oddziały, filie), należy określić zakres dla całego laboratorium. W wypadku, gdy w ramach laboratorium występuje szereg działów technicznych, a wniosek dotyczy części z nich lub wszystkich, należy sprecyzować zakres akredytacji osobno dla każdego działu technicznego (oddziału, filii) (powielić tabele).
	Tabelę należy wypełniać czcionką Arial 9, W kolejnych wierszach należy wpisywać wnioskowany zakres akredytacji podając, tam gdzie ma zastosowanie:
	w kolumnach 1 i 2 - zakres stosowania, ograniczenia i wartości graniczne metody. 
	w kolumnie 2 - oznaczenie metod realizowanych poza siedzibą laboratorium stosując znak „P” w prawym górnym rogu pola (patrz przykład); w wypadku wykonywania badań w siedzibie laboratorium i poza nią – znak poprzedzić „+”, np. +P;
	w kolumnie 3 - oznaczenia dokumentów i norm z datą wydania. Nazwę, mającego zastosowanie przepisu prawa wraz z identyfikacją publikacji przepisu (jeżeli ma zastosowanie – np. Dz. U nr .., poz. …). W uzasadnionych przypadkach należy również podać oznaczenie normy z datą wydania stanowiącej wymagania specjalne dla wyposażenia stosowanego w metodzie badawczej/pobierania próbek.  
	w kolumnie 3 - oznaczenie metod, których wyniki są wykorzystywane przy formułowaniu opinii i interpretacji włączanych do sprawozdań z badań stosując jednoznaczny znak, np.  w prawym górnym rogu pola (patrz przykład);
	w kolumnie 4 (5 w przypadku punktu A2) - liczba wykonywanych badań w okresie roku przed złożeniem wniosku o udzielenie akredytacji poprzez wpisanie odpowiedniej litery: M – do 10 badań; S – 11 do 100 badań; D – 101 do 1000 badań;   W – powyżej 1000 badań.

	Pod tabelą należy opisać znak wyróżniający badania realizowane poza siedzibą laboratorium oraz osoby odpowiedzialne za zamieszczanie w sprawozdaniach z badań opinii i interpretacji oraz znak (-i) wskazujący(-e) na odpowiednie metody badań przypisane do tych osób. W wypadku większej liczby zgłaszanych osób należy wymienić je kolejno i w razie potrzeby różnicując również oznaczenia metod.
	Informację o personelu upoważnionym do autoryzacji sprawozdań z badań (FAB-14) należy załączać do wniosku o akredytację. W przypadku wniosku składanego w trakcie cyklu nadzoru wypełniony formularz 
FAB-14 należy załączać tylko wówczas, gdy nastąpiły zmiany personelu upoważnionego do autoryzacji sprawozdań z badań od ostatniej oceny PCA. 


Przykładowe opisy wnioskowanych zakresów akredytacji:
dla punktu 2.1 (stały zakres akredytacji)
Przedmiot badań/wyrób
Rodzaj działalności/badane cechy/metoda
Dokumenty odniesienia
Liczba wykony-wanych badań
1
2
3
4
Woda
Stężenie …….
Zakres: (… – …) mg/dm3 
Metoda spektrofotometryczna
PN-…………..			
lub 
PB-…. 
wydanie .. z dnia …...
S
Środowisko pracy
– oświetlenie elektryczne 
we wnętrzach
Natężenie oświetlenia 		          P
Zakres: (… – …) lx
Metoda pomiarowa bezpośrednia
PN-83/E-04040.03		▲
lub 
PB-01 
wydanie .. z dnia …...
D

Równomierność oświetlenia
(z obliczeń)



Badania realizowane poza siedzibą laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem P

Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje włączane do sprawozdań z badań:
mgr Janusz Iksiński odpowiedzialny za włączane do sprawozdań z badań opinie i interpretacje formułowane na podstawie wyników badań wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem ;
inż. Zofia Zelowska odpowiedzialna za włączane do sprawozdań z badań opinie i interpretacje formułowane na podstawie wyników badań wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem ▲;
dr inż. Tadeusz Fajnowski odpowiedzialny za włączane do sprawozdań z badań opinie i interpretacje formułowane na podstawie wyników badań wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakami  i ▲.
Uwaga: Do wniosku dołączyć formularz FAB-01 i FAB-14  bez instrukcji.) 




dla punktu 2.2 (elastyczny zakres akredytacji)
Nazwa Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii):
Ulica, nr:

Miasto, kod pocztowy:

Kierownik Laboratorium (działu technicznego, oddziału, filii)
Imię i nazwisko:

Funkcja:

Telefon, fax, e-mail:


Przedmiot badań/wyrób
Rodzaj działalności/badane cechy/metoda
Dokumenty odniesienia
Liczba wykony-wanych badań
1
2
3
4
Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność1)
Zawartość pozostałości pestycydów 2) 3)
Metoda chromatografii gazowej
z detekcją spektrometrią mas
(GC-MS)
PN-EN 15662:2008

Żywność1)

Zawartość metali
Zakres: 
Kadm
(0,025 – 3,0) mg/kg

Ołów
(0,05 – 5,0) mg/kg

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
PN-EN 14083:2004                            

Pasze 

Zawartość witamin 2) 3) 
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV/VIS)
PB-10 4)
Rozporządzenie Komisji (WE)
nr 152/2009 4)     


Żywność1)

Zawartość mykotoksyn 2) 3)
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)
Normy 5)

Surowica krwi zwierząt 1)
Obecność przeciwciał 2)
Metoda odczynu wiązania dopełniacza (OWD) 
Instrukcje Głównego Lekarza Weterynarii 5)
Procedury badawcze 5)

Żywność 1) 

Obecność Listeria monocytogenes 
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym 
PN-EN ISO 11290 4)


Wnioskowane granice elastyczności:
Dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań
	Dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
Zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
Stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w: normach/  procedurach opracowanych przez laboratorium/ przepisach prawa*
Stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w: normach / procedurach opracowanych przez laboratorium / przepisach prawa *
* wybrać właściwe i wskazać w tabeli zgodnie z podanymi przykładami przedstawiania elastycznego zakresu akredytacji

Uwaga: Do wniosku dołączyć formularz FAB-01 i FAB-14  bez instrukcji.

