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Komunikat nr 80 z dnia 29.07.2011 r. 
w sprawie stosowania wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego 
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem  

(Dz.U. Nr 140, poz. 824) 
 

Dnia 16 czerwca 2011 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku 
przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 
Nr 140, poz. 824), które przepisami § 8 i § 9 uchyla z dniem 22 lipca 2011 r. dotychczasowe 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1392). 

PCA informuje, że ocena kompetencji laboratoriów badawczych, posiadających już 
akredytację na badania emisji hałasu wykonywane metodami referencyjnymi wskazanymi 
w załączniku nr 1 lub w załączniku nr 2 do uchylonego rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 2 października 2007 r., wnioskujących o uaktualnienie zakresu akredytacji 
w odniesieniu do ww. metod, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r., prowadzona będzie w formie przeglądu 
dokumentacji.  

Uaktualnienie zakresu akredytacji może być przeprowadzone po złożeniu w PCA przez 
laboratorium wniosku (formularz FA-01). Do wniosku laboratorium powinno dołączyć: 

1. dowody przeprowadzonego sprawdzenia i potwierdzenia możliwości realizacji 
zaktualizowanych metod referencyjnych opisanych we właściwych załącznikach do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. ze szczególnym 
uwzględnieniem oceny zgodności posiadanego wyposażenia pomiarowego 
z wymaganiami przedstawionymi w tym rozporządzeniu; 

2. wzory formularzy sprawozdań z badań uwzględniających aktualne wymagania 
określone w stosownych załącznikach do rozporządzenia; 

3. dowody potwierdzające zapoznanie personelu laboratorium ze znowelizowanymi 
metodami referencyjnymi wynikającymi z wydania nowego rozporządzenia. 

Laboratorium może do wniosku dołączyć także inne dokumenty potwierdzające wdrożenie 
do stosowania wymagań nowego rozporządzenia. 

Ocena skuteczności wdrożenia w laboratoriach znowelizowanych metod badań opisanych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. będzie prowadzona przez 
PCA w trakcie planowych ocen w nadzorze. 

Laboratorium może powoływać się na posiadaną akredytację, przy realizacji badań hałasu 
w środowisku ogólnym według znowelizowanych metod opisanych w ww. rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r., od dnia podjęcia przez PCA decyzji 
o uaktualnieniu zakresu akredytacji. 
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