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AB 286
Kod identyfikacji
dziedziny/przedmiotu
badań
G/9

Dziedzina/przedmiot badań:
Badania dotyczące inżynierii środowiska – hałas w środowisku pracy/pomieszczeniach, środowisku ogólnym,
nielaserowe promieniowanie optyczne i promieniowanie laserowe w środowisku pracy, oświetlenie, drgania
mechaniczne

G/9

Badania dotyczące inżynierii środowiska – pole elektromagnetyczne w środowisku/ w środowisku pracy
(obszar regulowany)

N/6; N/9; N/13; N/14

Badania właściwości fizycznych maszyn, wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego
i elektronicznego, wyposażenia medycznego – urządzenia radiologiczne

N/9/P
P/9

Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek powietrza
Pobieranie próbek powietrza
Wersja strony: A

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU

MARIA SZAFRAN
Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 286 z dnia 07.09.2018 r.
Cykl akredytacji od 08.09.2018 r. do 30.09.2022 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
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LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO (LB-1)
ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A lok.U2, 30-348 Kraków
Rodzaj działalności/badane
Przedmiot badań/wyrób
Dokumenty odniesienia
cechy/metoda
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy wykonywane dla celów obszaru regulowanego
Środowisko pracy
- pole elektromagnetyczne
pochodzące od systemów
elektroenergetycznych i
elektrycznych instalacji zasilających
prądu przemiennego w energetyce

Natężenie pola elektrycznego:
Podstawy i Metody Oceny Środowiska
- w zakresie częstotliwości 50 Hz
Pracy 2016, nr 4 (90), s. 91 - 150
Zakres: (100 - 50 000) V/m
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Natężenie pola magnetycznego
50 Hz
Zakres: (0,4 - 16 000) A/m
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Środowisko pracy
Natężenie pola magnetycznego
Podstawy i Metody Oceny Środowiska
- pole elektromagnetyczne w
od 20 Hz do 50 Hz
Pracy 2016, nr 4 (90), s. 151 - 180
przestrzeni pracy pochodzące od
Zakres: (0,4 – 16 000) A/m
urządzeń do magnetoterapii
Metoda pomiarowa bezpośrednia
(uproszczona)
Środowisko pracy
Natężenie pola elektrycznego:
Podstawy i Metody Oceny Środowiska
- pole elektromagnetyczne
- w zakresie częstotliwości
Pracy 2017, nr 2 (92), s. 89 – 131
pochodzące od urządzeń
od 100 kHz do 90 GHz
nadawczych systemów
Zakres: (0,5 - 1250) V/m
radiokomunikacyjnych (nadawcze
Metoda pomiarowa bezpośrednia
systemy tele- i radiokomunikacyjne Natężenie pola magnetycznego
- radio, telewizja, stacje bazowe
- w zakresie częstotliwości
systemów telefonii komórkowej,
od 100 kHz do 1000 MHz
itp.)
Zakres: (0,01 - 190) A/m
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Natężenie pola magnetycznego
- w zakresie częstotliwości
od 1000 MHz do 90 GHz
(z obliczeń)
Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.06.2016 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 331)
Wersja strony: A
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LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO (LB-1)
ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A lok.U2, 30-348 Kraków
Przedmiot badań/wyrób
Środowisko pracy
− pole elektromagnetyczne

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Natężenie pola elektrycznego
w paśmie częstotliwości:
od 5 Hz do 90 GHz
Zakres: (0,5 – 30 000) V/m
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Natężenie pola magnetycznego w
paśmie częstotliwości:
od 0 Hz do 1 GHz
Zakres: (0,01 – 800 000) A/m
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Natężenie pola magnetycznego w
paśmie częstotliwości:
od 800 MHz do 90 GHz
(z obliczeń)

Dokumenty odniesienia
PN-T-06580-3:2002
Metoda dostosowana do obszaru
regulowanego

Wersja strony: A
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LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO (LB-1)
ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A lok.U2, 30-348 Kraków
Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku wykonywane dla celów obszaru regulowanego
Środowisko
– pole elektromagnetyczne
w otoczeniu instalacji
elektroenergetycznych

Środowisko
– pole elektromagnetyczne
w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnych:
pomiary szerokopasmowe

Natężenie pola elektrycznego:
- w zakresie częstotliwości
od 5Hz do 400kHz
Zakres: (100 – 50 000) V/m
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Natężenie pola magnetycznego:
- w zakresie częstotliwości
od 10Hz do 400kHz
Zakres: (0,4 –16 000) A/m
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Natężenie pola elektrycznego:
- w zakresie częstotliwości
od 225 kHz do 3 GHz
Zakres: (0,5 – 1250) V/m
- w zakresie częstotliwości
od 80 MHz do 90GHz
Zakres: (0,5 –300) V/m
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Natężenie pola magnetycznego:
- w zakresie częstotliwości
od 225 kHz do 3MHz
Zakres: (0,01 – 12,0) A/m
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Gęstość mocy
w paśmie częstotliwości:
od 300 MHz – 3 GHz
Zakres: (0,0007 – 425) W/m2
Metoda pomiarowa bezpośrednia

Załącznik nr 2 do
Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30.10.2003 r.
(Dz.U. 2003 nr 192 poz.1883)

Załącznik nr 2 do
Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30.10.2003 r.
(Dz.U. 2003 nr 192 poz.1883)

Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów aktów wykonawczych
do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).
Wersja strony: A
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LABORATORIUM HIGIENY PRACY (LB-6)
ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A lok.U2, 30-348 Kraków
Rodzaj działalności/badane
Przedmiot badań/wyrób
Dokumenty odniesienia
cechy/metoda
Środowisko pracy - hałas
Równoważny poziom dźwięku A
PN-N-01307:1994
Maksymalny poziom dźwięku A
PN-EN ISO 9612:2011
Zakres: (43 – 115) dB
z wyłączeniem metody obejmującej
Szczytowy poziom dźwięku C
Strategię 2 i 3 – punkt 10 i 11
Zakres: (43 – 137) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Poziom ekspozycji na hałas
odniesiony do:
- 8-godz. dobowego wymiaru czasu
pracy
-przeciętnego tygodniowego wymiaru
czasu pracy
(z obliczeń)
Pomieszczenia w budynkach,
Równoważny poziom dźwięku A
PN-87/B-02156
mieszkalnych, zamieszkania
Maksymalny poziom dźwięku A
zbiorowego i użyteczności
Zakres: (20 – 90) dB
publicznej - hałas
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Równoważny poziom dźwięku A dla
czasu odniesienia T
(z obliczeń)
Środowisko ogólne
Równoważny poziom dźwięku A
Załącznik nr 7 do Rozporządzenia
- hałas pochodzący od instalacji,
Zakres: (26 – 114) dB
Ministra Środowiska z dnia
urządzeń i zakładów
Metoda pomiarowa bezpośrednia
30.10.2014r. (Dz. U. 2014, poz. 1542)
przemysłowych
– z wyłączeniem pkt. E.II.1 i F
Równoważny poziom dźwięku A dla
czasu odniesienia T wyrażony
wskaźnikiem LAeqD i LAeqN
(z obliczeń)
Środowisko pracy
Skuteczne ważone częstotliwościowo PN-EN 14253+A1:2011
− drgania mechaniczne o ogólnym
przyspieszenie drgań
oddziaływaniu na organizm
Zakres: (0,02 – 17,8) m/s2
człowieka
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Ekspozycja dzienna, wyrażona w
postaci równoważnego energetycznie
dla 8-godzin działania skutecznego,
skorygowanego częstotliwościowo
przyspieszenia drgań, dominującego
wśród przyspieszeń drgań,
wyznaczonych dla trzech składowych
kierunkowych z uwzględnieniem
właściwych współczynników (1.4awx,
1.4awy , awz)
Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej,
wyrażona w postaci skutecznego,
ważonego częstotliwościowo
przyspieszenia drgań, dominującego
wśród przyspieszeń drgań,
wyznaczonych dla trzech składowych
kierunkowych z uwzględnieniem
właściwych współczynników (1.4awx,
1.4awy , awz )
(z obliczeń)
Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Środowisko pracy
− drgania mechaniczne działające
na organizm człowieka przez
kończyny górne

Rodzaj działalności/badane
Dokumenty odniesienia
cechy/metoda
Skuteczne wartości ważone
PN-EN ISO 5349-1:2004
częstotliwościowo przyspieszenie
PN-EN ISO 5349-2:2004
drgań
PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11
Zakres: (0,06 – 100) m/s2
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Ekspozycja dzienna, wyrażona w
postaci równoważnej energetycznie
dla 8 godzin działania sumy
wektorowej skutecznych,
skorygowanych częstotliwościowo
przyspieszeń drgań, wyznaczonych
dla trzech składowych kierunkowych
(awx, awy, awz)
Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej,
wyrażona w postaci sumy wektorowej
skutecznych, ważonych
częstotliwościowo przyspieszeń
drgań, wyznaczonych dla trzech
składowych kierunkowych (awx, awy,
awz)
(z obliczeń)
Wersja strony: A
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LABORATORIUM HIGIENY PRACY (LB-6)
ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A lok.U2, 30-348 Kraków
Rodzaj działalności/badane
Przedmiot badań/wyrób
Dokumenty odniesienia
cechy/metoda
Środowisko pracy
Natężenie oświetlenia
PN-83/E-04040/03
- oświetlenie elektryczne we
Zakres: (0,5 – 10 000) lx
wnętrzach
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Równomierność oświetlenia
(z obliczeń)
Środowisko pracy
Skuteczne natężenie napromienienia PN-EN 14255-1:2010
- nielaserowe promieniowanie
nadfioletu niebezpiecznego w
optyczne
zakresie spektralnym 180 ÷ 400 nm
Zakres pomiarowy:
8*10 -4 ÷ 10 [W/m2]
Metoda pomiarowa bezpośrednia
(metoda A)
Skuteczne napromienienie nadfioletu
niebezpiecznego w zakresie
spektralnym 180 ÷ 400 nm
(z obliczeń)
Natężenie napromienienia
promieniowania UVA w zakresie
spektralnym 315÷ 390 nm
Zakres pomiarowy:
2*10 -4 ÷ 2*103 [W/m2]
Metoda pomiarowa bezpośrednia
(metoda M)
Napromienienie promieniowania UVA
w zakresie spektralnym 315÷ 390 nm
(z obliczeń)
Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Środowisko pracy
- nielaserowe promieniowanie
optyczne

Rodzaj działalności/badane
Dokumenty odniesienia
cechy/metoda
Skuteczne natężenie napromienienia PN-EN 14255-2:2010
w zakresie spektralnym 305÷700 nm
Zakres pomiarowy:
2*10-4 ÷ 3*103 [W/m2]
Metoda pomiarowa bezpośrednia
(metoda O)
Skuteczna luminancja energetyczna
promieniowania widzialnego w
zakresie spektralnym 305÷700 nm
(z obliczeń)
Natężenie napromienienia w zakresie
spektralnym 770 ÷ 3000 nm
Zakres pomiarowy:
9*10-1 ÷ 4*103 [W/m2]
Metoda pomiarowa bezpośrednia
(metoda R)
Skuteczne natężenie napromienienia PN-T-06587:2002 pkt. 2.5.4
dla IRA w zakresie spektralnym 770 ÷
1400 nm
Zakres pomiarowy:
2*10-5 ÷ 3*102 [W/m2]
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Skuteczna luminancja energetyczna
w zakresie spektralnym 770÷1400 nm
(z obliczeń)
Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Źródła lub maszyny

Stanowiska pracy wyposażone w
urządzenia emitujące
promieniowanie laserowe

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Skuteczne natężenie napromienienia
dla UV w zakresie spektralnym 180 ÷
400nm
Zakres pomiarowy:
8*10 -4 ÷ 10 [W/m2]
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Skuteczne natężenie napromienienia
dla VIS w zakresie spektralnym
305 ÷ 700nm
Zakres pomiarowy:
2*10-4 ÷ 3000 [W/m2]
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Natężenie napromienienia
dla IRA i IRB w zakresie spektralnym
770 ÷ 3000nm
Zakres pomiarowy:
9*10-1 ÷ 4000 [W/m2]
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Moc promieniowania laserowego
generowanego przez urządzenia
laserowe
Zakres długości fal promieniowania
laserowego:
0,19 ÷ 11,0 [μm]

Dokumenty odniesienia
PN-EN 12198-1+A1:2010
PN-EN 12198-2+A1:2010

PN-EN ISO 11554:2010

Zakres mocy promieniowania
laserowego:
0,3 ÷ 150 [W]
Wersja strony: A
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LABORATORIUM HIGIENY PRACY (LB-6)
ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A lok.U2, 30-348 Kraków
Rodzaj działalności/badane
Przedmiot badań/wyrób
Dokumenty odniesienia
cechy/metoda
Środowisko pracy - powietrze
Pobieranie próbek w celu oceny
PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004
narażenia zawodowego na:
- pyły przemysłowe
- frakcja wdychalna
- frakcja respirabilna
Metoda dozymetrii indywidualnej
Wskaźnik narażenia
(z obliczeń)
Stężenie pyłu
PN-91/Z-04030/05
- frakcja wdychalna
Zakres: (0,2 – 55,2) mg/m3
Metoda filtracyjno-wagowa
Stężenie pyłu
PN-91/Z-04030/06
- frakcja respirabilna
Zakres: (0,2 – 27,4) mg/m3
Metoda filtracyjno-wagowa
Wersja strony: A
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LABORATORIUM RADIOLOGICZNE (LB-5)
ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A lok.U2, 30-348 Kraków
Rodzaj działalności/ badane
Przedmiot badań/wyrób
Dokumenty odniesienia
cechy/ metoda
Urządzenia stosowane w
Testy specjalistyczne
Załącznik do rozporządzenia Ministra
radiografii ogólnej analogowej
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniającego rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
Urządzenia stosowane w
radiografii ogólnej cyfrowej

Urządzenia stosowane w
stomatologii – aparaty do zdjęć
pantomograficznych oraz
cefalometrii analogowej

Urządzenia stosowane w
stomatologii – aparaty do zdjęć
pantomograficznych oraz
cefalometrii cyfrowej

Urządzenia stosowane w
stomatologii – aparaty do zdjęć
wewnątrzustnych

PB/J/1.8 z dnia 18.05.2018 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniającego rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB/J/1.8 z dnia 18.05.2018 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniającego rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB/J/3.6 z dnia 18.05.2018 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniającego rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB/J/3.6 z dnia 18.05.2018 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniający rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB/J/2.7 z dnia 18.05.2018 r.
Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Urządzenia stosowane w
stomatologicznej tomografii
komputerowej wiązki stożkowej

Urządzenia stosowane we
fluoroskopii i angiografii

Urządzenia stosowane w
mammografii analogowej

Urządzenia stosowane w
mammografii cyfrowej

Urządzenia stosowane w
tomografii komputerowej

Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Testy specjalistyczne

Dokumenty odniesienia
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniającego rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB/J/3.6 z dnia 18.05.2018 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniającego rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB/J/5.8 z dnia 18.05.2018 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniającego rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB/J/4.7 z dnia 18.05.2018 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniający rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB/J/4.7 z dnia 18.05.2018 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniającego rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB/J/8.3 z dnia 18.05.2018 r.
Wersja strony: A
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Przedmiot badań/wyrób
Monitory stosowane do
prezentacji obrazów medycznych

Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Testy specjalistyczne

Dokumenty odniesienia
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniającego rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB/J/9.4 z dnia 18.05.2018 r.
Wersja strony: A
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 286
Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU
HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM

MARIA SZAFRAN
dnia: 07.09.2018 r.
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