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Grupa SGS (Société Générale de Surveillance) to światowy lider i innowator w dziedzinie 

inspekcji, certyfikacji, badaniach, doradztwie, monitoringu i testowaniu, oferujący usługi 

szerokiej grupie klientów m.in. z sektorów: energetyki, budowlanego, farmacji, górnictwa, 

instytucji rządowych, gospodarki komunalnej czy przemysłu petrochemicznego. 

  



Założona w 1878 roku firma jest rozpoznawana, jako światowy wzór jakości i uczciwości. 

Zatrudnia przeszło 80 000 pracowników w blisko 1650 laboratoriach i biurach 

zlokalizowanych w 160 krajach. SGS świadczy usługi w 13 różnych sektorach. 

SGS Polska Sp. z o.o. Branża Ochrony Środowiska należy do grupy kapitałowej, 
w skład której wchodzą:
•  SGS S.A  z siedzibą w Genewie 

•  SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 



KOMPLEKSOWE BADANIE JAKOŚCI 
POWIETRZA

ODORY  
MODELOWANIE - Ocena uciążliwości zapachowej oraz opracowanie mapy 

zapachów wraz z porównaniem wyników do standardów 
obowiązujących w krajach, które posiadają regulacje 
prawne w tym zakresie 

Do oceny uciążliwości zapachowej wykorzystujemy akredytowane laboratorium olfakto-
metryczne SGS, które specjalizuje się w oznaczaniu stężenia zapachowego metodą
olfaktometrii dynamicznej zgodnie z normą EN 13725. 

Do modelowania dyspersji zanieczyszczeń wykorzystujemy model ADMS  

Zastosowanie modelowania dyspersji zanieczyszczeń jest bardzo użyteczne w badaniach nad jakością
powietrza. W przeciwieństwie do danych empirycznych, uzyskane wyniki odnosi się do warunków 
meteorologicznych, które są reprezentatywne dla danego obszaru. Dzięki temu możliwe jest ilościowe 
określenie wpływu danej instalacji na jakość powietrza.  
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Opracowanie wyników - ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza

Identyfikacja grzybów pleśniowych i grzybów drożdżoidalnych

Oznaczanie jakościowe drobnoustrojów

Oznaczanie ilościowe drobnoustrojów

Próbkobranie

Wizja lokalna

IMISJA - Pomiary imisji i analiza substancji złowonnych oraz porównanie 
wyników z obowiązującymi standardami 

Do analizy związków złowonnych wykorzystujemy własne laboratorium akredytowane na 
zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (AB 1232, aktualny zakres akredytacji dostępny 
na www.pca.gov.pl) 
Wykorzystanie techniki „canister” do oznaczenia związków organicznych takich jak: 
węglowodory, ketony, aldehydy, estry, alkohole czy związki siarki 

MIKROBIOLOGIA – Ocena stopnia mikrobiologicznego zanieczyszczenia 
powietrza 

Do oznaczeń mikrobiologicznych wykorzystujemy własne laboratorium akredytowane 
na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (AB 1232, aktualny zakres akredytacji 
dostępny na www.pca.gov.pl) 

  

Wizja lokalna
Analizy laboratoryjne
H2S, NH3 „canister”

Próbkobranie
Porównanie

wyników



DOŚWIADCZENIE

PONAD 40 ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW  
NA CAŁYM ŚWIECIE, RÓWNIEŻ W POLSCE 



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI  
JUŻ  DZIŚ

  

SGS Polska Sp. z o.o. 

ul. Cieszyń ska 52 A 
43-200 Pszczyna 

t: +48 32/ 449 2500 
f:+48 32/ 447 2072 

e: pl.envi@sgs.com  
www.sgs.pl 

Branża Ochrony Środowiska




