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FORMULARZ ZAMÓWIENIA 

 
 

     ………..………., dnia............................  

 

Zleceniodawca Adres miejsca wykonania 
pomiarów (jeśli jest inny niż adres 

Zleceniodawcy) 

Adres korespondencyjny (jeśli 

jest inny niż adres Zleceniodawcy) 

 

…....................................................... 

…........................................................ 

…......................................................... 

 

NIP….................................................. 

Tel…................................................... 

 

…....................................................... 

…........................................................ 

…......................................................... 

 
 Tel….................................................. 

 

 

….......................................................... 

….......................................................... 

…........................................................... 

 

Tel…..................................................... 

 

Osoba kontaktowa z ramienia Zleceniodawcy, odpowiedzialna za przebieg pomiarów. 
 
Imię i nazwisko: ……………………………………..., nr telefonu: ..................................................,  

e-mail………………………………………………….. 

 
Cel wykonania badań/pomiarów*: 

⬜ pomiary okresowe emisji zgodnie z metodykami referencyjnymi 

⬜ pomiary okresowe emisji metodykami innymi niż referencyjne** 

⬜ pomiary technologiczne emisji 

⬜ pomiary kalibracyjne dla systemów monitoringu - QAL 2 zgodnie z metodykami referencyjnymi 

⬜ pomiary kalibracyjne dla systemów monitoringu - QAL 2 metodykami innymi niż 

      referencyjne** 

⬜ pomiary sprawdzające dla systemów monitoringu – AST zgodnie z metodykami 

      referencyjnymi 

⬜ pomiary sprawdzające dla systemów monitoringu – AST metodykami innymi 

      niż referencyjne** 

⬜ inne (wpisać jakie)…………………………………………………………………………………….. 

 

Pomiary wykonać należy:* 

⬜ Zgodnie z ofertą nr: …………………………………………………………………………………... 

⬜ Zgodnie z zakresem: ................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
Proszę zamieścić w raporcie dodatkowe informacje:  

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Liczba emitorów: ……………………………………………………….. 
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Na podstawie ustaleń ze zleceniodawcą, poszczególne wyniki pomiarów mogą zostać poddane 

stwierdzeniu zgodności z wartościami granicznymi stężeń zanieczyszczeń emitowanych do 

powietrza, określonymi przez: 

□ Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 

niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania 

odpadów, 

□ decyzję środowiskową/pozwolenia zintegrowanego* nr ……………………………………………….. 

wydanego przez ……………………………………………………………………………………………….. 

z dnia………………………………………………. 

□ na podstawie ustaleń ze zleceniodawcą, określającymi wartości emisji stężeń, zawarte                    

w wymogach stawianych instalacji w dokumencie………………………………………………….….……. 

z dnia……………………………… 
 
Uwaga 1:Na życzenie klienta WESSLING Polska Sp. z o.o. może przedstawić stwierdzenie zgodności wyników badań laboratoryjnych 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami prawa, normami lub przedstawionymi specyfikacjami. Metoda przeprowadzenia 

stwierdzenia zgodności ustalana jest indywidualnie wg. potrzeb klienta zgodnie z odpowiednimi dokumentami odniesienia. 
 

Uwaga 2: W przypadku stwierdzanie zgodności z wymaganiami, w celu ustalenia z klientem zasady podejmowania decyzji 
przesyłany jest formularz F-02-05 Zasady podejmowania decyzji odnośnie stwierdzania zgodności ze specyfikacjami lub 

innymi wymaganiami.  

 

Forma raportu: 

● tradycyjna (papierowa) w liczbie egzemplarzy …………. szt.    

● wersja elektroniczna   

 

Adres e-mail do wysyłki raportu/faktury***:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na wykonanie następujących badań/usług metodami nieakredytowanymi:  

…………..……………………………………………………………………………………………………….. 

 

*  zaznaczyć właściwe 
** wykonanie pomiarów metodykami innymi niż referencyjne powoduje ich nieprzydatność do oceny w obszarze regulowanym prawem. 

*** dotyczy klientów, którzy nie mają podpisanego porozumienia w sprawie faktur elektronicznych 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

………................………………… 

(czytelny podpis Zleceniodawcy) 
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LISTA EMITORÓW 
 

Nazwa/Nr emitora 
Liczba króćców 

pomiarowych 

Wysokość 

usytuowania 

króćców 

pomiarowych 

Lokalizacja 

przekroju 

pomiarowego 

 

 wewnątrz/ 

na zewnątrz* 

Galeria 

pomiarowa/ 

podest 

 

 (tak/nie) 

Dostęp do 

przekroju 

pomiarowego 

 

Drabina/winda* 

Dostępność 

prądu  

(odległość [m]) 

             

Zakres pomiarów* 

       

       

       
* wpisać odpowiednie 

 
 

Nazwa/Nr emitora 
Liczba króćców 

pomiarowych 

Wysokość 

usytuowania 

króćców 

pomiarowych 

Lokalizacja 

przekroju 

pomiarowego 

 

 wewnątrz/ 

na zewnątrz* 

Galeria 

pomiarowa/ 

podest 

 

 (tak/nie) 

Dostęp do 

przekroju 

pomiarowego 

 

Drabina/winda* 

Dostępność 

prądu  

(odległość [m]) 

             

Zakres pomiarów* 

       

       

       
* wpisać odpowiednie 

 
 

Nazwa/Nr emitora 
Liczba króćców 

pomiarowych 

Wysokość 

usytuowania 

króćców 

pomiarowych 

Lokalizacja 

przekroju 

pomiarowego 

 

 wewnątrz/ 

na zewnątrz* 

Galeria 

pomiarowa/ 

podest 

 

 (tak/nie) 

Dostęp do 

przekroju 

pomiarowego 

 

Drabina/winda* 

Dostępność 

prądu  

(odległość [m]) 

             

Zakres pomiarów* 

       

       

       
* wpisać odpowiednie 

 
 
 

 

 

 

 


