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1.	 Podstawa formalna opracowania 

Podstawy formaln,! opracowania stanowilo zlecenie z dnia 18.10.2011 r. na wykonanie audytu 
budynku pod k,!tem wystypowania azbestu. 

2.	 eel i zakres prac 

Celem niniejszego opracowania bylo: 

•	 zlokalizowanie w obiekcie wyrob6w zawieraj,!cych azbest, na podstawie 
dostypnej dokumentacji i jej weryfikacja pod k,!tem obecnosci w obiekcie 
wyrob6w zawieraj,!cych azbest; 

•	 udokumentowanie obecnosci w obiekcie wyrob6w zawieraj,!cych azbest
wynikami badanlaboratoryjnych pr6bek pobranych z wyrob6w budowlanych 
zastosowanych w obiekcie; 

•	 pomoc w przygotowaniu "oceny wyrob6w zawieraj,!cych azbest" - zgodnie z 
obowi,!zuj,!cyrni przepisarni 

Zakres prac obejmowal: 

•	 Analizy dostypnej dokumentacji w zakresie lokalizacji w obiekcie wyrob6w 
zawieraj,!cych azbest 

•	 Wizjy lokaln,! na obiekcie. Wytypowanie punkt6w poboru pr6bek wyrob6w 
budowlanych do badan, pozwalaj,!cych na ewentualne potwierdzenie wystypowania w 
nich w16kien azbestu. 

•	 Inwentaryzacjy wyrob6w zawieraj,!cych azbest wraz ze sporz,!dzeniern - Oceny 
wyrob6w zawieraj,!cych azbest zgodnie z zal,!cznikiem ill 1 Rozporz,!dzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 roku, zmieniaj,!ce Rozporz,!dzenie w sprawie 
sposobu bezpiecznego uzytkowania oraz warunk6w usuwania wyrob6w 
zawieraj,!cych azbest Dz. U. Nr. 162, poz 1089 z dnia 3.09.2010 r 

•	 Przygotowanie sprawozdania kOt1cowego (rapoI1u) po wykonanej pracy l,!cznie z 
dokumentacj,! fotograficzn,!. 
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3. Metoda realizacji prac 

Inwentaryzacje wyrob6w zawieraj<j.cych azbest wykonano zgodnie z zal<j.cznikiem ill 3 do 
Rozporz<j.dzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w 
zakresie wykorzystywania wyrob6w zawieraj,!cych azbest oraz wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub urz<j.dzen, w kt6rych byly lub s<j. wykorzystywane wyroby 
zawieraj<j.ce azbest, dokonuj<j.c ich spisu "z natury". 

Przed przyst<j.pienie do wizji Iokalnej obiektu przeprowadzono wywiad z Panem 
Bartlomiejem Solarzem przedstawicielem Instytutu Badan Systemowych PAN na temat 
ewentualnych infonnacji, jakie posiada 0 wyrobach azbestowych wbudowanych w 
obiekcie i remontach, kt6re mogly miec wplyw na ich ilosc. 

W dniu 21 pazdziernika 2011 r. w budynku przy ul. NeweIskiej 6 w Warszawie dokonano 
analizy dokumentacji teclmicznej udostypnionej przez Zleceniodawcy, oraz 
przeprowadzono wizjy lokaln,! w budynku, kt6ra w szczeg61nosci obejmowala 
pomieszczenia znajduj<j.ce siy na piytrach, korytarze, oraz piwnicy. 

4. Wnioski 

4.1	 W czasie wizji lokalnej przeprowadzonej w budynku wykonano odkrywky na scianie 
podokiennej wewnytrznej w pomieszczeniu rozdzielni usytuowanej na parterze visa 
vis wejscia do budynku. Potwierdzono wystypowanie wyrob6w azbestowych w plycie 
wewnytrznej znajduj<j.cej siy w budynku jak i zewnytrznej stanowi<j.cej elewacje, forma 
wyrobu azbestowego zdefiniowana jest jako plyta PW31A. Grubosc calego elementu 
plyty wynosi ca 10 cm rdzen wykonany jest z welny mineralnej na ramie stalowej, 
oblozonej obustronnie plytami azbestowo-cementowymi plaskimi 0 grubosci 0,9 cm 
kazda, z zewn<j.trz budynku plyty osloniyte S<j. taflami barwionego szkla hmiowanego, 
od wewn<j.trz plyty (sciany) wylozone S<j. tapet,! papierow,!, oraz pomalowane emulsj<j.. 
Pobrano pr6bki ze scian znajduj<j.cych siy na obydwu klatkach schodowych (od ul. 
Newelskiej i ul. Obozowej) w obydwu przypadkach stwierdzono obecnosc azbestu co 
potwierdzaj,! wyniki Iaboratoryjne. 
Plyty azbestowe wystypuj<j. r6wniez na sufitach w korytarzach na piytrach co 
potwierdzone zostalo pr6b<j. nr 2. 
Plaszcze izolacyjne rur cieplowniczych znajduj<j.ce siy w pomieszczeniach piwnicy nie 
zawieraj,! wl6kien azbestu. Bior'!c pod uwagy powtarzalnosc wystypowania wyrob6w 
azbestowych w blldynkach typu "Lipsk" istnialo wysokie prawdopodobienstwo 
wystypowania azbestll w uszczelkach i tlumikach drgan w przewodach 
wentylacyjnych, ale jak wspominal Pan Bartlomiej Solarz cala instalacja wentylacyjna 
w budynkll zostala kompleksowo zmodernizowana i wymieniona na now<j. kilka lat 
temll. 
Wszystkie elementy szkieletowej konstrukcji nosnej blldynku m.in. filary, podci<j.gi, 
izolowane S<j. plyt<j. azbestowo-cementow<j.. 
Plyty a-c w formie sllfitu podwieszanego wystypuj,! w wyzle cieplnym na poziomie -1. 

Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas oglydzin stanowi zal<j.cznik do 
. . .	 .

11l11leJszego opracowal1la. 
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4.2 Wyroby zawierajqce azbest w "ocenie stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania" 
opracowane zgodnie z zalqcznikiem nr I do Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z 
dnia 5 sierpnia 2010 roku, zmieniajqce ROZpofzqdzenie w sprawie sposobu 
bezpiecznego uzytkowania oraz warunk6w usuwania wyrob6w zawierajqcych azbest 
Dz. U. Nr. 162, poz 1089 z dnia 3.09.2010 r. uzyskaly II stopieiJ. pilnosci, co oznacza 
brak potrzeby natychmiastowego ich usuniycia. Wymagane jest coroczne wykonanie 
"oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrob6w". 
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5.	 Zalecenia 

Biorqc pod uwagy uzyskany wynik "oceny stanu" dolqczony w formie zalqcznika do 
niniejszego opracowania, oraz fakt, ze wyroby azbestowe stanowiqce izolacje konstrukcji 
budynku Sq niezabezpieczone przed pyleniem, przyjmuje siy nastypujqce zalecenia w 
dalszej eksploatacji pomieszczen: 

5.1	 Zalecanq formq dzialan naprawczych jest rozbi6rka lub generalny remont budynku 
obejmujqcy wymiany elewacji, oraz usuniycie azbestu z wnytrza budynku. Zaleca siy 
usuniycie wszystkich wbudowanych wyrob6w azbestowych. Spos6b usuwania 
opad6w z pomieszczen musi zostae wykonany zgodnie ze stosownymi przepisami w 
tym zakresie m.in. "na mokro" z zastosowaniem preparat6w wiqzqcych 
(blonotw6rczych), oraz stosujqC podcisnienie w strefie prac. 
Przepisy nie okreSlajq dokladnie terminu wykonania tych dzialan, jednakze, ze 
wzglydu na potrzeby przygotowania siy inwestora do tych prac nalezy przyjqe, ze 
termin rozpoczycia usuwania azbestu nie powinien przekroczye 5 lat od daty 
przygotowania "ocen". Po usuniyciu i utylizacji odpad6w pomieszczenia mUSZq zostae 
poddane dekontaminacji poprzez dokladne ich odkurzenie specjalistycznymi 
odkurzacza z filtrami HEPA posiadajqcymi stosowne aprobaty i dopuszczenia do 
pracy z azbestem. Po wykonaniu prac dekontaminacji pomieszczen nalezy wykonae 
pr6bki powietrza w celu okreslenia ilosci wl6kien respiarabilnych. 
Do czasu usuniycia wyrob6w azbestowych zarzqdca obiektu ma obowiqzek: 

• odpowiedniego oznakowania pomieszczen w kt6rych znajdujq siy wyroby azbestowe
 
• opracowania i wywieszenia w odpowiednim miejscu informacji ostrzegawczej 0
 

zagrozeniu azbestowym
 
•	 zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami azbestowymi 
•	 opracowania instrukcji bezpiecznego uzytkowania pomieszcze6 w kt6rych wystypuje 

azbest 

5.2	 Szczeg6lowe wymagania ciqzqce na wykonawcy prac usuwal1la azbestu regulujq 
nastypujqce przepisy: 

•	 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. m 62,poz. 628) 
•	 Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 14 pazdziemika 2005 r. w sprawie 

zasad bezpiecze11stwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrob6w 
zawierajqcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania 
takich wyrob6w 

•	 Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 20 10 roku, zmieniajqce 
Rozporzqdzenie w sprawie sposobu bezpiecznego uzytkowania oraz warunk6w 
usuwania wyrob6w zawierajqcych azbest Dz. U. Nr. 162, poz 1089 z dnia 3.09.2010 r. 

5.3	 Przed przystqpieniem do prac usuwania azbestu wykonawca ma obowiqzek 
opracowania planu pracy, zgodnie z rozporzqdzeniem. Roboty, podczas kt6rych 
powstajq odpady azbestowe powinny bye wykonywane wylqcznie przez 
wykonawc6w posiadajqcych zezwolenie na wytwarzanie odpad6w niebezpiecznych, 
wydane przez marszalka wojew6dztwa. Co najmniej tydzien przed rozpoczyciem 
prac usuwania azbestu wykonawca ma obowiqzek zgloszenia tych prac do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Okrygowego Inspektora Pacy, oraz 
Wojew6dzkiej Stacji Sanitamo Epidemiologicznej. 
Podczas wykonywania pracy wykonawca musi prawidlowo oznakowae strefy pracy 
znakiem ostrzegawczym oraz napisem 0 tresci: "Uwaga - zagrozenie azbestem. 
Osobom nieupowaznionym wstyp wzbroniony". 
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Zapewnie zaplecze sanitarnohigienicznego dla pracownik6w (prysznice, 
pomieszczenia socjalne), odpylania wstypnego zanieczyszczonej odziezy oraz 
uzywania prysznic6w (w komorach do oczyszczania) po wyjsciu ze strefy pracy, 
skutecznej hermetyzacji odpad6w, skladowanych w wydzielonych miejscach (przed 
przekazaniem ich do transportu na skladowisko). Zabronione jest wywolywanie 
nieuzasadnionej emisji pyI6w oraz obr6bka materiaI6w zawierajqcych azbest przy 
uzyciu wysokoobrotowych urzqdzen mechanicznych (tarcze scierne, piIy, wiertarki) 
bez miejscowych odciqg6w pyIu, a takze nieuzasadnione technologia prac, zbydne 
niszczenie materiaI6w azbestowych (kruszenie ich, miazdzenie), wleczenie po 
podlozu, zamiatania miotlq miejsc wykonywania rob6t. 

Przed przystqpieniem do rob6t nalezy wydzielie strefy pracy, w kt6rych wystypuje 
narazenie na dzialanie azbestu i okreslie miejsca demontazu, gromadzenia odpad6w 
oraz miejsca, w kt6rych pracownicy oczyszczajq sprzyt, wydzielenie i budowa stref 
pracy (obowiqzuje hermetyzacja i minimalizacja przestrzeni strefy pracy) 
wewnqtrz tych stref umieszcza sie HEPA filtry jednostek podcisnieniowych 
obnizajqcych cisnienie w strefie pracy, samq jednostky podcisnieniowa umieszcza sie 
poza strefa pracy, wyscielenie scian i podI6g foli q 0 grubosci ok. 0,02 mm, 
uszczelniana tasmq samoprzylepnq, uszczelnienie okien i zamkniecie przewod6w 
wentylacyjnych, zbudowanie korytarzy i dr6g transportowych (z wykorzystaniem 
naturalnych stref komunikacji) prowadzqcych od strefy pracy do sluz i kom6r 
dekontaminacyjnych oraz miejsc na tymczasowe skladowanie odpad6w (w 
hermetycznych opakowaniach); trasy komunikacyjne zbudowane Sq z folii rozpiytej 
na stelazu drewnianym lub metalowym. Sq one hermetycznie polqczone ze strefami 
pracy, konczq siy komorami dekontaminacyjnymi z ruchomymi sluzami. 
Budowy wlasciwej organizacji przepIywu powietrza nalezy rozpoczqe od 
wprowadzenia przewod6w odprowadzajqcych powietrze. Zanieczyszczone pylem 
azbestu powstajqcym w miejscu pracy powietrze kierowane jest do urzqdzen 
filtrujqcych w jednostkach oczyszczajqcych powietrze i wytwarzajqcych zarazem w 
strefie pracy podcisnienie. Skutecznose filtrowania 99,95% zapewniajq HEPA filtry. 
Powietrze po oczyszczeniu powinno opuscie strefy pracy i budynek. Swieze 
powietrze dostaje siy z zewnqtrz budynku przez sluzy, komory dekontaminacyjnq, 
korytarz transportowy az do strefy pracy, skqd po zanieczyszczeniu trafia na filtry 
HEPA. Kierunek napIywu powietrza jest zgodny z kierunkiem wejscia do strefy 
pracy, przeciwny do kierunku wyjscia z niej. Podcisnienie wytwarzane wewnqtrz 
strefy pracy gwarantuje przechwytywanie emisji wI6kien azbestu przez HEPA filtry i 
zabezpiecza przed przenoszeniem pyI6w azbestu poza wqskq przestrzen 
wykonywanych rob6t. Podcisnienie to powinno bye utrzymywane takZe w okresie 
przerw w pracy (ok.] 0 Pa) i co najmniej przez 24 godz. po calkowitym zak0l1czeniu 
rob6t. Wysokose podcisnienia podczas prac wynosie powinna 20 Pa. 
Do czyszczenia miejsca pracy i sprzytu nalezy stosowac odkurzacze wyposazone w 
filtry typu HEPA, 0 skutecznosci pochlaniania pyI6w respirabilnych 99,95%, 
pracownicy zatrudnieni w narazeniu na azbest powinni bye wyposazeni w 
odpowiednie do warunk6w pracy srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie 
robocze. 

Po usuniyciu z budynku wyrob6w zawierajqcych azbest niezbydne jest oczyszczenie 
terenu rob6t i jego otoczenia. Prace oczyszczajqce nalezy wykonywac z maksymalnq 
starannosciq, stosujqC metody uniemozliwiajqce emisje pylu azbestu do srodowiska, 
tj. prace nalezy wykonywae na mokro, z wykorzystaniem podcisnieniowego sprzytu 
odkurzajqcego zaopatrzonego w filtry HEPA 0 duzej skutecznosci (99,95%). 
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Po uplywie 24 godz. od momentu zakOllczenia ostatecznych prac oczyszczaj'lcych, 
przy wilgotnosci ponizej 80%, nalezy wykonae pomiary czystosci pomieszczen 
metodami poboru agresywnego wywolanie w pomieszczeniach silnego ruchu 
powietrza uruchamiaj'lcego osiadle pyly. Pomiary nalezy prowadzie przy 
wy1'lczonym urz'ldzeniu do uzyskania podcisnienia. Wyniki pomiar6w styzen py16w 
azbestu w powietrzu powinny bye przedstawione wlascicielowi lub zarz'ldcy obiektu 
oraz Inspekcji Sanitarnej. Powinny bye one przechowywane przez wlasciciela lub 
zarz'ldcy obiektu budowlanego przez okres co najmniej 5 lat. Badania powietrza 
nalezy powierzye laboratoriom posiadaj'lcym akredytacje dla poboru i identyfikacji 
azbestu. 
Po zakonczeniu tych prac wykonawca powinien sporz'ldzie raport koncowy, 
stwierdzaj'lCY poprawnose wykonania rob6t i ich zgodnose z przepisami prawa. 

Wykonawca: 

Data: 28.10.2011 r. RAMID Sp. j. 
. 1090 05-090 Roszyn 

No skro,~ :cI@romiJ.p ' 
c-mpt': ,'am. 

id.eu 

Pazdziernik 2011 rok Strona 8 

mailto:cI@romiJ.p


Skorowidz do dokumentacja fotograficznej wykonanej podczas wizji lokalnej w 
budynku biurowym przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie. 

Lp. Lokalizacja Opis Nr zdj~cia 

1 Pietro 2,5 
Klatka schodowa od ul. 
Newelskiej - sciana 
wewnE;trzna. 

13.16.12 

2 Pietro 3 Sufit korytarz piE;tro III 13.26.04 

3 Pietro 3 
Pomieszczenie rozdzielni 
sciana przy rozdzielnicy 

13.32.25 

4 Pietro -1 
Sufit w pomieszczeniu nr 04 
wE;ze~ cieplny. P~yty w 
bardzo z~ym stanie. 

13.45.21 

5 PiE;tro 0 

Pomieszczenie rozdzielni, 
p~yta podokienna PW3/A 
widoczne wype~nienie z 
we~ny mineralnej 

14.05.38 

6 Pietro -1 

P~aszcz izolacyjny na 
rurach ciep~owniczych -
zaprawa gipsowa nie 
zawiera azbestu. 

14.22.08 

Paidziernik 2011 rok Strona 9 



1'01. 13.16.12 

1'0\. 13.26.04 
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DeENA 

stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrob6w zawierajC\cych azbest 

Nazwa miejsca/obiektu/urzqdzenia budowlanego/instalacji przemystowej: 
Plyty azbestowo - cementowe plaskie stanowiqce izolacje ogniowq konstrukcji budynku, oraz plyty 
elewacyjne PW31A 
Adres miejsca/obiektu/urzqdzenia budowlanego/instalacji przemystowej: 

ul. Newelska 6 Warszawa 
Rodzaj zabudowy1): Budynek biurowy typu L1PSK 

. lk' 'd . '2)Numer dZla, I eWI encYJneJ : .
 
Numer obr~bu ewidencyjneg02

): .
 

Nazwa, rodzaj wyrobu3
): Plyty azbestowo-cementowe plaskie stosowanie w budownictwie,
 

Ilose wyrob6w4
): ok 80 Mg
 

o t d' d . . 5)a a sporzql zenia poprze nlel oceny' : ...................................................................................
 
GrupaJ 

nr 
Rodzaj i stan wyrobu Punkty Oeena 

1 2 3 4 
I Spos6b zastosowania azbestu 
1 Powierzchnia pokryta masq natryskowq z azbestem (torkret) 30 
2 Tynk zawierajqcy azbest 30 
3 Lekkie pMy izolacyjne z azbestem (ci~zar obj. < 1 000 kg/m

j 
) 25 

4 Pozostate wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10 10 
II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem 
5 Duze uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura wt6kien 60 
6 NleWlelkle uszkodzenla ~owlerzchnl (rysy, odpryskl, zafamanla), 

naruszona struktura wt6 ien 
30 30 

7 ~clsfa struktura wfoklen przy braku warstwy zabezpleczaJqceJ IUb 
jej duzych ubytkach 

15 

8 Warstwa zabezpieczajqca bez uszkodzen 0 
III Mozliwosc uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem 
9 Wyr6b jest przedmiotem jakichs prac 30 
10 Wyr6b bezposrednio dost~pny (do wysokosci 2 m) 15 15 
11 Wyr6b narazony na uszkodzenia mechaniczne 10 
12 Wyr6b narazony na wstrzqsy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10 
13 Wyr6b nie jest narazony na wptywy zewn~trzne 0 
IV Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczen 
14 Bezposrednio w pomieszczeniu 30 30 
15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25 
16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaty wentylacyjne) 25 
17 Na zewnqtrz obiektu (np. tynk) 20 
18 Elementy obiektu (np. ostony balkonowe, filarki mi~dzyokienne) 10 
19 ILa zawleszonym szczelnym sutltem IUb Innym pokryclem, ponad 

pytos~cze!nq powierzchnlq lub poza szczelnym kanatem 
5 

20 IBezkontaktu z pomleszczenlem (np. na dachu odlzolowanym 00 
pomieszczen mieszkalnych) 

0 

V IWykorzystanle mle~sca/oOleKtUlurzC\azenla 
budowlanegolinsta acji przemyslowej 

21 IKegularne przez OZlecl, mfoOzlez IUb sportowcow 40 

22 I~tafe lub cz~ste (np. zamleszkanle, mleJsce pracy) 30 30 
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23 Czasowe (np. domkl rekreacYJne) 15 

24 KzadKle (np. strycny, plwnlce, KOmOrKI) 5 
25 Nleuzytkowane (np. opuszczone zabudowanla mleszkalnelub 

gospodarskie, wY~qczone z uzytkowania obiekty, urzqdzenia lub 
Instalacje) 

0 

SUMA PUNKTOW 
STOPIEN PILNOSCI 

115 
II 

UWAGA: W kazdej z pi~ciu grup arkusza nalezy wskazac co najmniej jednq pozycj~. Jesli w grupie zostanie wskazana wi~cej 

niz jedna pozycja. sumujqc punkty z poszczeg6tnych grup, nalezy uwzgl~dnic tylko pozycj~ 0 najwyzszej punktacji w danej 
grupie. Sumaryczna liczba punkt6w pozwala okreslic stopien pilnosci: 
Stopien pitnosci I od 120 punkt6w 
wymagane pilnie usuni~cie (wymiana na wyr6b bezazbestowy) tub zabezpieczenie 
Stopien pilnosci II od 95 do 115 punkt6w 
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku 
Stopien pilnosci III do 90 punkt6w 
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 tat 

WlasciciellZarzqdca 
(podpis) 

(miejscowosc, data) (adres Ilib pieez,c z adresem) 

Objasnienla" 

1) Nalezy podac rodzaj zabudowy budynek mieszkalny, bUdynek gospodarezy, budynek przemyslowy, Inny 

2) Nalezy podac numer obr~bu eWldencyjnego I numer dzialkl eWldencYlne) faktycznego mlejsca wyst~powanla azbestu. 

3) Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawlerajqcego azbest nalezy stosowac nast~pujqCq klasyfikaCJ~ 

plyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownlctwle, 

plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownlclwa 

rury I zlqcza azbestowo-cementowe, 

izolacje natryskowe srodkami zawleraJqcyml W sWOIm skladzle azbest, 

vvyroby clerne azbestowo-kauczukowe,
 

prz~dza speCjalna, w tym wt6kna azbestowe obroblone,
 

sZGzeliwa azbestowe,
 

tasmy tkane i plecione, sznury i sznurkl
 

wyroby azbestowo-kauczukowe, Z wyjqtkiem wyrob6w ciernych,
 

papier, tektura,
 

inne wyroby zawierajqce azbest, oddzlelnie nlewymienlone, w tym papler ! tektura, podac jakie
 

4) 11056 wyrob6w azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach wlasciwych dla danego wyrobu (m'. m', mb).
 

5) Nalezy podac dat~ przeprowadzenla poprzednleJ oeeny, jesll Jest to pierwsza Deena, nalezy wpisac "pierwsza oeena"
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Za1llcznik nr. 3 
Wzor fonnlliarza wg rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grlldnia 20 lOw sprawie wYlllagan w zakresie wykorzystywania i 
przelllieszczania azbestll oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub lIrzqdzell. w ktorych byllub jest wykorzystywany azbest 

INFORMACJA 0 WYROBACH ZAWIERAJJ\CYCH AZBEST I MIEJSCU ICH 

WYKORZYSTYWANIA 

1. Miejsce, adres 

Budynek biurowy przy ul. Newelskiej 6, Warszawa 

2. Wlasciciellzarz,!dca/uzytkownik*): 

a) osoba prawna - nazwa, adres: Instytut Badait Systemowych PAN 

b) osoba fiz)'czna il11i~\ nazwisko i adres . 

3. Tytul wlasnosci . 

4. Nazwa, rodzaj wyrobu (2) : pIyty azbestowo - cementowe plaskie stosowanie w 

budownictwie 

5. nose (m2
, tony) (3) 80 Mg 

6. Przydatnose do dalszej eksploatacji (4) stopieit pilnosci II 

7. Przewidywany termin usuni((cia wyrobu:. 

a) okresowej wymiany z tytulu zuzycia wyrobu (5) cz~sciowo w grudniu 2011 ro 

b) calkowitego usuni((cia niebezpiecznych material6w i 

substancji . 

8. Inne istotne informacje 0 

Data 28.10.2011 r.
 

(podpis)
 

wyrobach (6) 

Obj8Snienl8
 
0) Niepotrzebne skresllc.
 
1) Za wyr6b zawieraJqcy azbest uwaza Sl~ kazdy wyr6b 0 st~zenlu r6wnym lub wyzszym od 0,1 % azbestu
 
2) Przy okreslanlu rodzaju wyrobu zawierajqcego azbest nalezy stosowac nast~pujqCq klasyflkacj~:
 

plyty azbestowo-cementawe plaskie stosowane w budownldwl8,
 
plyty fallste azbestowo-cernentowe dla budownlctwa,
 
rury I zlqcza azbestowo-cementow8,
 
Izolacje natryskowe srodkamf zawlerajClcyml WSWOlm skladzie azbest
 
wyroby cierne azbestowo-kauGzukowe,
 
prz~dza specJalna, w tym wl6kna azbestowe obroblone,
 
szczehwa azbestow€,
 
tasmy tkane j plecione. sznury i sznurkl.
 
wyroby azbestowo-kauczukowe, Z WY1Gtkiem wyrob6w clernych,
 
papler, tektura,
 
Inne wyroby zaWlerajGce azbest, oddzlelnle niewymienlone, W tym papier I tektura
 

3) Podac podstaw~ zapisu (np dokumentacja technlczna, pomlar z natury) 
4) Wedfug "Oceny stanu I mozliwosci bezplecznego uzytkowanla wyrob6w zawlerajqcych azbest" - zalGcznlk nr 1 do rozporzGdzenl8 mlnlstra wtasclwego do spraw 

gospodarki w sprawl€ sposobow bezplecznego uzytkowanla oraz warunk6w usuwanl8 wyrob6w zawler8Jqcych azbest 
5) Na postawle corocznego rozporzGdzenia mlnlstra wlasclwego do spraw gospodarkl w sprawl€ dopuszczenia wyrob6w zawierajqcych azbest do produkcji lub do 

wprowadzenl8 na polski obszar celny. 
6) Np. Informacja 0 oznaczeniu na planie syluacyjnym terenu instalacjl lub urzGdzenla zawleraJGcego azbest 
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Zal~cznik nr . 1 

OZNAKOWANIA INSTALACJI, URZJ\DZEN LUB POMIESZCZEN 
ZAWIERAJJ\CYCH AZBEST LUB WYROBY ZAWIERAJJ\CE AZBEST 

", ra 
H 

UWAGA! 
ZAWIERA AZBEST! 
Wdychan,c pylu azbcstu
 

stanowl
 
n lebezp,eczenstwo
 

dla zdrowia !
 

Poeh:puj zgodni e z prlepie8mi
 
i lQeadami bezpiecz@ns'wa
 

i higieny pracy
 

Wszystkie wyroby zawierajqce azbest lub ich opakowania powmny bye oznakowane w
 
nastypujqcy spos6b:
 
a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadae wymiary: co najmniej 5 cm
 
wysokosci (H) i 2,5 cm szerokosci,
 
b) oznakowanie powinno skladae siy z dw6ch cZysci:
 

cZysci g6mej (hi = 40 % H) zawierajqcej litery "a" w bialym kolorze na czamym tie, 
cZysci dolnej (h2 = 60 % H) zawierajqcej standardowy napis w bialym lub czamym 

kolorze na czerwonym tie; napis powinien bye wyrai:nie czytelny, 
c) jesli wyr6b zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot "zawiera azbest" powinien 
bye zastqpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski". 
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KATOLICKI UNIWERSVTET LUBELSKI JANA PAWtA II
 
KATEDRA CHEMII
 

Pracownia Materiaf6w Kompozytowych i Biomimetycznych
 
AI. Krasnicka 102, 20 - 718 Lublin
 

tel. (81) 445 46 16, e-mail: nowakj@kul.lublin.pl
 

SprawQzdanie z badan, Nr: 56/2011 
I Zleceniodawca: RAMID Sp. Jawna, Specjalistyczne Rozwiqzania, Radostaw Dec, 

ul. Na Skraju 109a, 05-090 Raszyn, NIP 5342408913 

dr Jakub Nowak 
odbierajqcego probki: 

I Nr protokofu-

Imi~ i nazwisko 

Data odebrania 24-10-2011 Godzina odebrania 9:25 
zlecenia probek: probek:
 

Rodzaj badania: Analiza materiatOw budowlanych pod kqtem wyst~powania azbestu
 

Przedmiot badania:
 Probka Nol, klatka od strony ul. Newelskiej, p6tpi~tro 2,5 od strony rozdzielni 

Pobranie probek: pr6bki pobrane przez Zleceniodawc~
 

Transport probek:
 pr6bki dostarczone Pocztexem (nadane Rafat Dec 21.10.2011) 

L.p. Badany parametr Metodyka badan Wynik Uwagi 
(wyst~puje/nie 

stwierdzono) 

Azbest chryzotylowy, 1. EPA /600/R-93/116, Wyst~puje 

nr. CAS 12001-29-5 SEM+EDS 

Azbest krokidolitowy,2. EPA /600/R-93/116, Nie stwierdzono
 
nr CAS 12001-28-4;
 SEM+EDS 

Azbest amozytowy3. EPA /600/R-93/116, Nie stwierdzono
 
(gruenerytowy),
 SEM+EDS
 
nr CAS 12172-73-5; 4
 

4. Azbest antofilitowy, Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-67-5
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS 

5. Azbest tremolitowy, Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-68-6
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS 

6. Azbest aktynolitowy, Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-66-4.1
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS
 

Data rozpocz~cia badan: I 2011-10-25
 Data zakonczenia badan: 2011-10-25
 

Wniosek:
 
W badanej probce stwierdzono wystepowanie azbestu chryzotylowego nr. CAS 12001-29-5 .
 

OGOLNE WARUNKI REALlZACJI ZLECENIA 
1. Pracownia przyjmuje od Klient6w zlecenia na wykonanie ustugi wedtug procedur Pracowni. 
2. Zmiany do zlecenia wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 
3. Naleznosc za wykonanq ustug~ nalezy uiscic po otrzymaniu faktury, na konto w nim wskazane. 
4. Zleceniodawcy przystuguje prawo wniesienia reklamacji dotyczqcej wynik6w badan w ciqgu 14 dni od daty 
otrzymania sprawozdania z badan. 
5. Badana pr6bka nie podlega zwrotowi, chyba ze na zyczenie Klienta ustalono inaczej. 
6. Laboratorium przestrzega zasad poufnosci i praw wtasnosci Klienta. 
7. W razie wqtpliwosci b~dq wykonywane dodatkowe analizy (na koszt wykonawcy), kt6rych wyniki b~dq 

uwzgl~dniane w raporcie. 
8. Wyniki odnoszq sie wytqcznie do badanych pr6bek. 

Sprawozdanie sporz'ldzono w 1 egz. Egz. Nr 1 : Zleceniodawca Kopj$l.egz. Nr 1 • Archiwum w/m 

Sporzqdzono dnia: 2011-10-25 Zatwierdzif: ~;:1drJakub Nowak/'>. adiunkt, Katedra Chemii 

/'
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KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWtA II
 
KATEDRA CHEMII
 

Pracownia Materiat6w Kompozytowych i Biomimetycznych
 
AI. Krasnicka 102, 20 - 718 Lublin
 

tel. (81) 445 46 16, e-mail: nowakj@kul.lublin.pl
 

Sprawozdanie z badan, Nr: 57/2011
 
Zleceniodawca:
 RAMID sp. Jawna, Specjalistyczne Rozwiqzania, Radostaw Dec, 

ul. Na Skraju 109a, 05-090 Raszyn, NIP 5342408913 

Imi~ i nazwisko dr Jakub Nowak
 
odbieraj~cego pr6bki:
 

Nr protokotu  Data odebrania 24-10-2011 Godzina odebrania 9:25 
zlecenia pr6bek: pr6bek:
 

Rodzaj badania: Analiza materiat6w budowlanych pod kqtem wyst~powania azbestu
 

Przedmiot badania:
 Probka No2
 

Pobranie pr6bek:
 pr6bki pobrane przez Zleceniodawc~
 

Transport probek:
 pr6bki dostarczone Pocztexem (nadane Rafat Dec 21.10.2011) 

L.p. Badany parametr Metodyka badan Wynik Uwagi 
(wyst~puje/nie 
stwierdzono) 

Azbest chryzotylowy, 1. EPA /600/R-93/116, Wyst~puje 

nr. CAS 12001-29-5 SEM+EDS 

2. Azbest krokidolitowy, Nie stwierdzono
 
nr CAS 12001-28-4;
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS 

3. Azbest amozytowy Nie stwierdzono
 
(gruenerytowy),
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS
 

nr CAS 12172-73-5; 4
 

Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-67-5
 

4. Azbest antofilitowy, EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS 

Azbest tremolitowy, Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-68-6
 

5. EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS 

Azbest aktynolitowy,6. Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-66-4.1
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS
 

Data rozpocz~cia badan: I 2011-10-25
 Data zakonczenia badan: 2011-10-25 

Wniosek: 
W badanej probce stwierdzono wystepowanie azbestu chryzotylowego nr. CAS 12001-29-5 . 

OGOLNE WARUNKI REALlZACJI ZLECENIA 
1. Pracownia przyjmuje od Klient6w zlecenia na wykonanie ustugi wedtug procedur Pracowni. 
2. Zmiany do zlecenia wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewainosci. 
3. Naleinosc za wykonanq ustug~ naleiy uiscic po otrzymaniu faktury, na konto w nim wskazane. 
4. Zleceniodawcy przystuguje prawo wniesienia reklamacji dotyczqcej wynik6w badan w ciqgu 14 dni od daty 
otrzymania sprawozdania z bad an. 
5. Badana pr6bka nie podlega zwrotowi, chyba ie na iyczenie Klienta ustalono inaczej. 
6. Laboratorium przestrzega zasad poufnosci i praw wtasnosci Klienta. 
7. W razie wqtpliwosci b~dq wykonywane dodatkowe analizy (na koszt wykonawcy), kt6rych wyniki b~dq 

uwzgl~dniane w raporcie. 
8. Wyniki odnoszq sie wytqcznie do badanych pr6bek. 

Sprawozdanie sporl<tdzono w 1 egz. Egz. Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1- Archiwum w/m 

Sporz~dzonodnia: 2011-10-25 Zatwierdzit· .z 1d'r Jakub Nowa.~ 
/' . adiunkt, Katedra Chemn 

/ 
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KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWtA II
 
KATEDRA CHEMII
 

Pracownia Materiatow Kompozytowych i Biomimetycznych
 
AI. Krasnicka 102, 20 - 718 Lublin
 

tel. (81) 445 46 16, e-mail: nowakj@kul.lublin.pl
 

Sprawozdanie z badan, Nr: 58/2011 
I Zleceniodawca: RAMID Sp. Jawna, Specjalistyczne Rozwiqzania, Radostaw Dec, 

ul. Na Skraju 109a, 05-090 Raszyn, NIP 5342408913 

I dr Jakub Nowak
 
odbierajqcego probki:
 

Nr protokotu -


Imi~ i nazwisko 

24-10-2011 9:25Data odebrania Godzina odebrania I 
probek: probek:
 

Rodzaj badania: Analiza materiat6w budowlanych pod kqtem wyst~powania azbestu
 

Przedmiot badania:
 

zlecenia 

Probka NO.3 pomieszczenie rozdzielni, sciana przy rozdzielnicy pi~tro 3I 
Pobranie probek: pr6bki pobrane przez Zleceniodawc~
 

Transport probek:
 pr6bki dostarczone Pocztexem (nadane Rafat Dec 21.10.2011)
I 

Badany parametr Metodyka badan Wynik UwagiL.p. 
(wyst~puje/nie 

stwierdzono)I 
Azbest chryzotylowy, 1. EPA /600/R-93/116, Wyst~puje 

nr. CAS 12001-29-5 SEM+EDS
I Azbest krokidolitowy, Nie stwierdzono
 

nr CAS 12001-28-4;
 
2. EPA /600/R-93/116, 

SEM+EDS 

3. Azbest amozytowy Nie stwierdzono EPA /600/R-93/116,I 
(gruenerytowy), SEM+EDS
 
nr CAS 12172-73-5; 4
 

Azbest antofilitowy, Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-67-5
 

4. EPA /600/R-93/116,I 
SEM+EDS 

Azbest tremolitowy, Nie stwierdzono 5. EPA /600/R-93/116,I nr CAS 77536-68-6 SEM+EDS 

6. Azbest aktynolitowy, Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-66-4.1
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDSI 

Data zakonczenia badan: 2011-10-25 

IWniosek: 
W badanej probce stwierdzono wystepowanie azbestu chryzotylowego nr. CAS 12001-29-5 • 

Data rozpocz~cia badan: I 2011.-10-25 

OGOLNE WARUNKI REALlZACJI ZLECENIA 
11. Pracownia przyjmuje od Klient6w zlecenia na wykonanie ustugi wedtug procedur Pracowni. 

2. Zmiany do zlecenia wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewainosci. 
3. Naleinosc za wykonanq ustug~ naleiy uiscic po otrzymaniu faktury, na konto w nim wskazane. 

14. Zleceniodawcy przystuguje prawo wniesienia reklamacji dotyczqcej wynik6w badan w ciqgu 14 dni od daty 
otrzymania sprawozdania z badan. 
5. Badana pr6bka nie podlega zwrotowi, chyba ie na iyczenie Klienta ustalono inaczej. 

I 6. Laboratorium przestrzega zasad poufnosci i praw wtasnosci Klienta. 
7. W razie wqtpliwosci b~dq wykonywane dodatkowe analizy (na koszt wykonawcy), kt6rych wyniki b~dq

Iuwzgl~dniane w raporcie. 
8. Wyniki odnoszq sie wytqcznie do badanych pr6bek. 

Sprawozdanie sporz~dzono w 1 egz. Egz. Nr 1 : Zleceniodawca Koj1ia egz. Nr 1· Archiwum w/m

ISporzqdzono dnia: 2011-10-25 Zatwierdzit:~ 7dr Jakub Nowak 
/~ ..• " • adiunkt, Katedra Chemll 

/ 
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KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWtA II
 
KATEDRA CHEMII
 

Pracownia Materiafow Kompozytowych i Biomimetycznych
 
AI. Krasnicka 102, 20 - 718 Lublin
 

tel. (81) 445 46 16, e-mail: nowakj@kul.lublin.pl
 

Sprawozdanie z badan, Nr: 59/2011 
I Zleceniodawca: RAMID Sp. Jawna, Specjalistyczne Rozwiqzania, Radostaw Dec, 

ul. Na Skraju 109a, 05-090 Raszyn, NIP 5342408913 

dr Jakub Nowak 
odbieraj(lcego pr6bki: 

I Nr protokofu-

I Imi~ i nazwisko 

Data odebrania 24-10-2011 Godzina odebrania 9:25 
zlecenia probek: pr6bek:
 

Rodzaj badania: Analiza materiat6w budowlanych pod kCltem wyst~powania azbestu
 

Przedmiot badania:
 Probka No.4 I 
Pobranie probek: pr6bki pobrane przez Zleceniodawc~
 

Transport probek: pr6bki dostarczone Pocztexem (nadane Rafat Dec 21.10.2011)

I 

Badany parametr Metodyka badan WynikL.p. Uwagi 
(wyst~puje/nie 

stwierdzono)I 
1. Azbest chryzotylowy, EPA /600/R-93/116, Wyst~puje 

nr. CAS 12001-29-5 SEM+EDS 

Azbest krokidolitowy, Nie stwierdzono
 
nr CAS 12001-28-4;
 

I 2. EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS 

I 3. Azbest amozytowy Nie stwierdzono
 
(gruenerytowy),
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS
 

nr CAS 12172-73-5; 4
 

Azbest antofilitowy,I 4. Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-67-5
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS 

Azbest tremolitowy,
I 

5. EPA /600/R-93/116, Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-68-6
 SEM+EDS 

6. Azbest aktynolitowy, Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-66-4.1
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDSI 

Data rozpocz~cia badan: I 2011-10-25 Data zakonczenia badan: 2011-10-25
 

Wniosek:
 
W badanej probce stwierdzono wystepowanie azbestu chryzotylowego nr. CAS 12001-29-5 .
 

OGOLNE WARUNKI REALlZACJI ZLECENIA 
1. Pracownia przyjmuje od Klient6w zlecenia na wykonanie ustugi wedtug procedur Pracowni. 
2. Zmiany do zlecenia wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewainosci. 
3. Naleinosc za wykonanq ustug~ naleiy uiscic po otrzymaniu faktury, na konto w nim wskazane. 
4. Zleceniodawcy przystuguje prawo wniesienia reklamacji dotyczqcej wynik6w badan w ciqgu 14 dni od daty 
otrzymania sprawozdania z badan. 
5. Badana pr6bka nie podlega zwrotowi, chyba ie na iyczenie Klienta ustalono inaczej. 
6. Laboratorium przestrzega zasad poufnosci i praw wtasnosci Klienta. 
7. W razie wqtpliwosci b~dq wykonywane dodatkowe analizy (na koszt wykonawcy), kt6rych wyniki b~dq 

uwzgl~dniane w raporcie. 
8. Wyniki odnoszq sie wytqcznie do badanych pr6bek. 

Sprawozdanie sporzijdzono w 1 egz. Egz. Nr 1 : Zleceniodawca Kopia-egz. Nr 1- Archiwum w/m 

~r JakuO l'lOWaKSporz(ldzono dnia: 2011-10-25 Zatwierdzit: 
-;?' adiunkt, Katedra Chemii 

/'
'/
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Sprawozdanie z badan, Nr: 60/2011 
I Zleceniodawca: RAMID Sp. Jawna, Specjalistyczne Rozwi'lzania, Radostaw Dec, 

ul. Na Skraju 109a, 05-090 Raszyn, NIP 5342408913 

dr Jakub Nowak
 
odbierajClcego pr6bki:
 

Nr protokotu -


Imi~ i nazwisko 

Data odebrania 24-10-2011 Godzina odebrania 9:25 
zlecenia pr6bek: pr6bek:
 

Rodzaj badania: Analiza materiat6w budowlanych pod k'ltem wyst~powania azbestu
 

Przedmiot badania:
 Probka NO.5 

Pobranie pr6bek: pr6bki pobrane przez Zleceniodawc~ 

I Transport pr6bek: pr6bki dostarczone Pocztexem (nadane Rafat Dec 21.10.2011) 

Badany parametr Metodyka badari Wynik UwagiL.p. 
(wyst~puje/nie 

stwierdzono) 

Azbest chryzotylowy, 1. EPA /600/R-93/116, Wyst~puje 

nr. CAS 12001-29-5 SEM+EDS 

Azbest krokidolitowy,2. Nie stwierdzono
 
nr CAS 12001-28-4;
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS 

Azbest amozytowy3. Nie stwierdzono
 
(gruenerytowy),
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS
 

nr CAS 12172-73-5; 4
 

4. Azbest antofilitowy, Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-67-5
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS 

5. Azbest tremolitowy, Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-68-6
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS 

6. Azbest aktynolitowy, Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-66-4.1
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS
 

Data rozpocz~cia badari: I 2011-10-25
 Data zakoriczenia badari: 2011-10-25
 

Wniosek:
 
W badanej pr6bce stwierdzono wystepowanie azbestu chryzotylowego nr. CAS 12001-29-5 •
 

OGOLNE WARUNKI REALlZACJI ZLECENIA 
1. Pracownia przyjmuje od Klient6w zlecenia na wykonanie ustugi wedtug procedur Pracowni. 
2. Zmiany do zlecenia wymagaj'l formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 
3. Naleznosc za wykonan'l ustug~ nalezy uiscic po otrzymaniu faktury, na konto w nim wskazane. 
4. Zleceniodawcy przystuguje prawo wniesienia reklamacji dotycz'lcej wynik6w badan w ci'lgu 14 dni od daty 
otrzymania sprawozdania z badan. 
5. Badana pr6bka nie podlega zwrotowi, chyba ze na zyczenie Klienta ustalono inaczej. 
6. Laboratorium przestrzega zasad poufnosci i praw wtasnosci Klienta. 
7. W razie w'ltpliwosci b~d'l wykonywane dodatkowe analizy (na koszt wykonawcy), kt6rych wyniki b~d'l 

uwzgl~dniane w raporcie. 
8. Wyniki odnosz'l sie wyt'lcznie do badanych pr6bek. 

Sprawozdanie sporz<tdzono w 1 egz. Egz. Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1- Archiwum w/m 

SpOrZCldzono dnia: 2011-10-25 Zatwierdzit:.-----:7~kubNowa.~A ~ adiunkt, Katedra Chernll 

/'
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KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWtA II
 
KATEDRA CHEMII
 

Pracownia Materiatow Kompozytowych i Biomimetycznych
 
AI. Krasnicka 102, 20 - 718 Lublin
 

tel. (81) 445 46 16, e-mail: nowakj@kul.lublin.pl
 

Sprawozdanie z badan, Nr: 61/2011 
I Zleceniodawca: RAMID Sp. Jawna, Specjalistyczne Rozwiqzania, Radostaw Dec, 

ul. Na Skraju 109a, 05-090 Raszyn, NIP 5342408913 

I dr Jakub Nowak
 
odbierajClcego probki:
 

Nr protokotu -


Imi~ i nazwisko 

24-10-2011 Godzina odebrania 9:25Data odebrania I 
zlecenia probek: probek:
 

Rodzaj badania: Analiza materiat6w budowlanych pod kqtem wyst~powania azbestu
 

Przedmiot badania:
 Probka No.6 I 

I 
Pobranie probek: pr6bki pobrane przez Zleceniodawc~ 

Transport probek: pr6bki dostarczone Pocztexem (nadane Rafat Dec 21.10.2011) 

L.p. Badany parametr Metodyka badan Wynik Uwagi 
(wyst~puje/nie

I stwierdzono) 

1. Azbest chryzotylowy, EPA /600/R-93/116, Wyst~puje 

nr. CAS 12001-29-5 SEM+EDS
I 2. Azbest krokidolitowy, Nie stwierdzono
 

nr CAS 12001-28-4;
 
EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS 

3. Azbest amozytowy Nie stwierdzono EPA /600/R-93/116,I 
(gruenerytowy), SEM+EDS
 
nr CAS 12172-73-5; 4
 

4. Azbest antofilitowy, Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-67-5
 

EPA /600/R-93/116,I 
SEM+EDS 

I 5. Azbest tremolitowy, Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-68-6
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS 

6. Azbest aktynolitowy, Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-66-4.1
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDSI 

Data zakonczenia badan: 2011-10-25 

IWniosek: 
W badanej probce stwierdzono wystepowanie azbestu chryzotylowego nr. CAS 12001-29-5 . 

Data rozpocz~cia badan: I 2011-10-25 

OGOLNE WARUNKI REALlZACJI ZLECENIA 
11. Pracownia przyjmuje od Klient6w zlecenia na wykonanie ustugi wedtug procedur Pracowni. 

2. Zmiany do zlecenia wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 
3. Naleznosc za wykonanq ustug~ nalezy uiscic po otrzymaniu faktury, na konto w nim wskazane. 

14. Zleceniodawcy przystuguje prawo wniesienia reklamacji dotyczqcej wynik6w badan w ciqgu 14 dni od daty 
otrzymania sprawozdania z badan. 
5. Badana pr6bka nie podlega zwrotowi, chyba ze na zyczenie Klienta ustalono inaczej. 

I 6. Laboratorium przestrzega zasad poufnosci i praw wtasnosci Klienta. 
7. W razie wqtpliwosci b~dq wykonywane dodatkowe analizy (na koszt wykonawcy), kt6rych wyniki b~dq

Iuwzgl~dniane w raporcie. 
8. Wyniki odnoszq sie wytqcznie do badanych pr6bek. 

Sprawozdanie sporz~dzono w 1 egz. Egz. Nr 1 : Zleceniodawca Kopictegz. Nr 1 • Archiwum w/m

ISpOrZCldzono dnia: 2011-10-25 ZatwierdzH:-----?'~akubNowak/? adiunkt, Katedra Chemii 

/
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KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWtA II
 
KATEDRA CHEMII
 

Pracownia Materialow Kompozytowych i Biomimetycznych
 
AI. Krasnicka 102, 20 - 718 Lublin
 

tel. (81) 445 4616, e-mail: nowakj@kul.lublin.pl
 

Sprawozdanie z badan, Nr: 62/2011 
I Zleceniodawca: RAMID Sp. Jawna, Specjalistyczne Rozwiqzania, Radostaw Dec, 

ul. Na Skraju 109a, 05-090 Raszyn, NIP 5342408913 

dr Jakub Nowak 
odbieraj~cego probki: 

I Nr protokolu-

I Imi~ i nazwisko 

Data odebrania 24-10-2011 Godzina odebrania 9:25 
zlecenia probek: probek: 

Rodzaj badania: Analiza materiatow budowlanych pod kqtem wyst~powania azbestu 

I Przedmiot badania: Probka NO.7
 

Pobranie probek:
 

I 
probki pobrane przez Zleceniodawc~ 

Transport probek: probki dostarczone Pocztexem (nadane Rafat Dec 21.10.2011) 

Badany parametr Metodyka badan Wynik Uwagi 
(wyst~puje/ nie 

L.p. 

stwierdzono)I 
1. Azbest chryzotylowy, EPA /600/R-93/116, Wyst~puje 

nr. CAS 12001-29-5 SEM+EDS
I 2. Azbest krokidolitowy, Nie stwierdzono
 

nr CAS 12001-28-4;
 
EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS 

Nie stwierdzono 3. Azbest amozytowy EPA /600/R-93/116,I 
(gruenerytowy), SEM+EDS
 
nr CAS 12172-73-5; 4
 

I 4. Azbest antofilitowy, Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-67-5
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS 

5. Azbest tremolitowy, Nie stwierdzono EPA /600/R-93/116,I nr CAS 77536-68-6 SEM+EDS 

6. Azbest aktynolitowy, EPA /600/R-93/116, Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-66-4.1
 SEM+EDSI 

Data rozpocz~cia badan: I 2011-10-25 I Data zakonczenia badan: 2011-10-25 

IWniosek: 
W badanej probce stwierdzono wystepowanie azbestu chryzotylowego nr. CAS 12001-29-5 . 

OGOLNE WARUNKI REALlZACJI ZLECENIA 
11. Pracownia przyjmuje od Klientow zlecenia na wykonanie ustugi wedtug procedur Pracowni. 

2. Zmiany do zlecenia wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 
3. Naleznosc za wykonanq ustug~ nalezy uiscic po otrzymaniu faktury, na konto w nim wskazane. 

14. Zleceniodawcy przystuguje prawo wniesienia reklamacji dotyczqcej wynikow badan w ciqgu 14 dni od daty 
otrzymania sprawozdania z badan. 
5. Badana probka nie podlega zwrotowi, chyba ze na zyczenie Klienta ustalono inaczej. 

I 6. Laboratorium przestrzega zasad poufnosci i praw wtasnosci Klienta. 
7. W razie wqtpliwosci b~dq wykonywane dodatkowe analizy (na koszt wykonawcyL ktorych wyniki b~dq

Iuwzgl~dniane w raporcie. 
8. Wyniki odnoszq sie wytqcznie do badanych probek. 

Sprawozdanie sporzqdzono w 1 egz. Egz. Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1- Archiwum w/m 

ZatwierdzH: .------:/1lrAl'iikub NowaKISporz~dzono dnia: 2011-10-25 /£?:r ..adiunkt. Katedra Chemll 

,/
 

mailto:nowakj@kul.lublin.pl


Sprawozdanie z badan, Nr: 63/2011 
Zleceniodawca: RAMID Sp. Jawna, Specjalistyczne Rozwiqzania, Radostaw Dec, 

ul. Na Skraju 109a, 05-090 Raszyn, NIP 5342408913 

Imi~ i nazwisko dr Jakub Nowak 
odbierajClcego pr6bki: 

I Nr protokotu  Data odebrania 24-10-2011 Godzina odebrania 9:25 
zlecenia pr6bek: pr6bek: 

Rodzaj badania: Analiza materiat6w budowlanych pod kqtem wyst~powania azbestu 

Przedmiot badania: Probka No.8 

Pobranie pr6bek: pr6bki pobrane przez Zleceniodawc~ 

Transport pr6bek: pr6bki dostarczone Pocztexem (nadane Rafat Dec 21.10.2011) 

L.p. Badany parametr Metodyka badan Wynik Uwagi 
(wyst~puje/nie 

stwierdzono) 

l. Azbest chryzotylowy, EPA /600/R-93/116, Nie stwierdzono -----------------
nr. CAS 12001-29-5 SEM+EDS 

2. Azbest krokidolitowy, EPA /600/R-93/116, Nie stwierdzono -----------------
nr CAS 12001-28-4; SEM+EDS 

3. Azbest amozytowy EPA /600/R-93/116, Nie stwierdzono -----------------
(gruenerytowy), SEM+EDS 
nr CAS 12172-73-5; 4 

4. Azbest antofilitowy, EPA /600/R-93/116, Nie stwierdzono -----------------
nr CAS 77536-67-5 SEM+EDS 

5. Azbest tremolitowy, EPA /600/R-93/116, Nie stwierdzono -----------------
nr CAS 77536-68-6 SEM+EDS 

6. Azbest aktynolitowy, EPA /600/R-93/116, Nie stwierdzono -----------------
nr CAS 77536-66-4.1 SEM+EDS 

Data rozpocz~cia badan: I 2011-10-25 Data zakonczenia badan: 2011-10-25 

1Wniosek: 
W badanej pr6bce nie stwierdzono wvstepowania azbestu. 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBElSKI JANA PAWtA II
 
KATEDRA CHEMII
 

Pracownia Materiat6w Kompozytowych i Biomimetycznych
 
AI. Krasnicka 102, 20 - 718 Lublin
 

tel. (81) 445 46 16, e-mail: nowakj@kul.lublin.pl
 

1 

I
 

1 

1 

I
 

1 

1 

1 

1 

I
 

OGOLNE WARUNKI REALlZACJI ZLECENIA 
11. Pracownia przyjmuje od Klient6w zlecenia na wykonanie ustugi wedtug procedur Pracowni. 

2. Zmiany do zlecenia wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewainosci. 
3. Naleinosc za wykonanq ustug~ naleiy uiscic po otrzymaniu faktury, na konto w nim wskazane. 

14. Zleceniodawcy przystuguje prawo wniesienia reklamacji dotyczqcej wynik6w badan w ciqgu 14 dni od daty 
otrzymania sprawozdania z badan. 

I 5. Badana pr6bka nie podlega zwrotowi, chyba ie na iyczenie Klienta ustalono inaczej. 
6. Laboratorium przestrzega zasad poufnosci i praw wtasnosci Klienta. 
7. W razie wqtpliwosci b~dq wykonywane dodatkowe analizy (na koszt wykonawcy), kt6rych wyniki b~dq 

1uwzgl~dniane w raporcie. 
8. Wyniki odnoszq sie wytqcznie do badanych pr6bek. 

Sprawozdanie sporzijdzono w 1 egz.

ISpOrZCldzono dnia: 2011-10-25 
Egz. Nr 1 : Zleceniodawca 

Zatwierdzit: 

Kopia egz. Nr 1· Archiwum w/m 

~akub Nowak 
/"..6 adiunkt, Katedra Chemii 

/ 
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KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWtA II
 
KATEDRA CHEMII
 

Pracownia Materiatow Kompozytowych i Biomimetycznych
 
AI. Krasnicka 102, 20 - 718 Lublin
 

tel. (81) 445 46 16, e-mail: nowakj@kul.lublin.pl
 

SprawQzdanie z badan, Nr: 64/2011 
I

I 
Nr protokotu -
zlecenia

Rodzaj badania: 

I Przedmiot badania: 

Pobranie probek: 

1.

2. Azbest krokidolitowy,
nr CAS 12001-28-4; 

3. Azbest amozytowy
(gruenerytowy),
nr CAS 12172-73-5; 4 

4. Azbest antofilitowy,
nr CAS 77536-67-5

5. Azbest tremolitowy,
nr CAS 77536-68-6

6. Azbest aktynolitowy,
nr CAS 77536-66-4.1

Zleceniodawca: RAMID Sp. Jawna, Specjalistyczne Rozwi~zania, Radostaw Dec, 

ul. Na Skraju 109a, 05-090 Raszyn, NIP 5342408913 

I Imi~ i nazwisko dr Jakub Nowak
 
odbierajClcego probki:
 

Data odebrania
 24-10-2011 Godzina odebrania 9:25 
probek: probek: 

Analiza materiatow budowlanych pod k~tem wyst~powania azbestu 

Probka No.9 

probki pobrane przez Zleceniodawc~ 

Transport probek: pr6bki dostarczone Pocztexem (nadane Rafat Dec 21.10.2011)
I Badany parametrL.p. Metodyka badan Wynik Uwagi 

(wyst~puje/nie 

stwierdzono)I 
Azbest chryzotylowy, EPA /600/R-93/116, Wyst~puje 

nr. CAS 12001-29-5 SEM+EDS 
I 

I 

Nie stwierdzono 
SEM+EDS 

EPA /600/R-93/116, 

EPA /600/R-93/116, 

Nie stwierdzono 
SEM+EDS 

Nie stwierdzono EPA /600/R-93/116,I 
SEM+EDS
 

EPA /600/R-93/116,
 Nie stwierdzono 
I SEM+EDS
 

EPA /600/R-93/116,
 Nie stwierdzono 
SEM+EDSI 

Data rozpocz~cia badan: I 2011-10-25 Data zakonczenia badan: 2011-10-25 

Wniosek:
 
I W badanej probce stwierdzono wystepowanie azbestu chryzotylowego nr. CAS 12001-29-5 .
 

OGOLNE WARUNKI REALlZACJI ZLECENIA 
11. Pracownia przyjmuje od Klient6w zlecenia na wykonanie ustugi wedtug procedur Pracowni. 

2. Zmiany do zlecenia wymagaj~ formy pisemnej pod rygorem niewainosci. 
3. Naleinosc za wykonan~ ustug~ naleiy uiscic po otrzymaniu faktury, na konto w nim wskazane. 
4. Zleceniodawcy przystuguje prawo wniesienia reklamacji dotycz~cej wynik6w badan w ci~gu 14 dni od daty 
otrzymania sprawozdania z badan. 
5. Badana pr6bka nie podlega zwrotowi, chyba ie na iyczenie Klienta ustalono inaczej. 
6. Laboratorium przestrzega zasad poufnosci i praw wtasnosci Klienta. 
7. W razie w~tpliwosci b~d~ wykonywane dodatkowe analizy (na koszt wykonawcyL kt6rych wyniki b~d~ 

uwzgl~dniane w raporcie. 
8. Wyniki odnosz~ sie wyt~cznie do badanych pr6bek. 

Sprawozdanie sporzitdzono w 1 egz. Egz. Nr 1 : Zleceniodawca KopiaJ!gz. Nr 1 • Archiwum w/m 

SporzCldzono dnia: 2011-10-25 ZatwierdzH: ~~akubNowak/( .. 
v.. adiunkt, Katedra Chemll 

/ 
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KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWtA II
 
KATEDRA CHEMII
 

Pracownia Materiat6w Kompozytowych i Biomimetycznych
 
AI. Krasnicka 102, 20 - 718 Lublin
 

tel. (81) 445 46 16, e-mail: nowakj@kul.lublin.pl
 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Sprawozdanie z badan, Nr: 65/2011
 
Zleceniodawca:
 RAMID Sp. Jawna, Specjalistyczne Rozwiqzania, Radostaw Dec, 

ul. Na Skraju 109a, 05-090 Raszyn, NIP 5342408913 

Imi~ i nazwisko dr Jakub Nowak
 
odbierajClcego pr6bki:
 

Nr protokotu 24-10-2011Data odebrania Godzina odebrania 9:25 
zlecenia pr6bek: pr6bek:
 

Rodzaj badania: Analiza materiat6w budowlanych pod kqtem wyst~powania azbestu
 

Przedmiot badania:
 Probka No.10
 

Pobranie pr6bek: pr6bki pobrane przez Zleceniodawc~
 

Transport pr6bek:
 pr6bki dostarczone Pocztexem (nadane Rafat Dec 21.10.2011) 

Badany parametr Metodyka badanL.p. Wynik Uwagi 
(wyst~puje/nie 

stwierdzono) 

1. Azbest chryzotylowy, EPA /600/R-93/116, Wyst~puje 

nr. CAS 12001-29-5 SEM+EDS 

2. Azbest krokidolitowy, Nie stwierdzono
 
nr CAS 12001-28-4;
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS 

3. Azbest amozytowy Nie stwierdzono
 
(gruenerytowy),
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS
 

nr CAS 12172-73-5; 4
 

4. Azbest antofilitowy, EPA /600/R-93/116, Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-67-5
 SEM+EDS 

5. Azbest tremolitowy, Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-68-6
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS 

6. Azbest aktynolitowy, Nie stwierdzono
 
nr CAS 77536-66-4.1
 

EPA /600/R-93/116, 
SEM+EDS
 

Data rozpocz~cia badan: I 2011-10-25
 Data zakonczenia badan: 2011-10-25 

Wniosek: 
W badanei pr6bce stwierdzono wystepowanie azbestu chryzotylowego nr. CAS 12001-29-5 . 

OGOLNE WARUNKI REALlZACJI ZLECENIA 
1. Pracownia przyjmuje od Klient6w zlecenia na wykonanie ustugi wedtug procedur Pracowni. 
2. Zmiany do zlecenia wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 
3. Naleznosc za wykonanq ustug~ nalezy uiscic po otrzymaniu faktury, na konto w nim wskazane. 
4. Zleceniodawcy przystuguje prawo wniesienia reklamacji dotyczqcej wynik6w badan w ciqgu 14 dni od daty 
otrzymania sprawozdania z badan. 
5. Badana pr6bka nie podlega zwrotowi, chyba ze na zyczenie Klienta ustalono inaczej. 
6. Laboratorium przestrzega zasad poufnosci i praw wtasnosci Klienta. 
7. W razie wqtpliwosci b~dq wykonywane dodatkowe analizy (na koszt wykonawcy), kt6rych wyniki b~dq 

uwzgl~dniane w raporcie. 
8. Wyniki odnoszq sie wytqcznie do badanych pr6bek. 

Sprawozdanie sporz'ldzono w 1 egz. Egz. Nr 1 : Zleceniodawca Kopia eg~r 1 - Archiwum w/m 

Zatwierdzit:SporzCldzono dnia: 2011-10-25 ?~UbNOWal< 
, ~diunkt, Katedra Chemii 
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