
    
 

 
 

Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej ds. Hałasu 

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

17 października 2022 r. 

w formie on-line przy wykorzystaniu systemu MS TEAMS 

 

1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania 

Spotkanie zdalne Grupy Roboczej ds. Hałasu odbyło się w dniu 17 października 

2022 r. w godzinach 11:00 - 13:30 w formie on-line. W spotkaniu uczestniczyli 

przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony 

Środowiska, Urzędów Marszałkowskich, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 

starostw powiatowych oraz akredytowanych laboratoriów badawczych.   

 

2. Przedmiot spotkania  

Spotkanie rozpoczął Zastępca Przewodniczącej Grupy Roboczej ds. Hałasu od 

powitania uczestników i prezentacji harmonogramu spotkania, według którego na 

początku omówiono sprawy organizacyjne. Uczestników poinformowano o rezygnacji 

Pani Doroty Rutkowskiej z pełnienia funkcji przewodniczącej Grupy Roboczej ds. 

Hałasu oraz przybliżono zapisy Regulaminu organizacyjnego Grupy dotyczące 

składu oraz wyboru członków Zarządu. Następnie Zastępca Przewodniczącej Grupy 

przeprowadził procedurę wyboru: zgłoszono kandydaturę Pana Przemysława 

Rogalińskiego, który wyraził zgodę na zostanie członkiem Zarządu Grupy ds. Hałasu.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania, 24 głosami „za” wybrano zgłoszonego 

kandydata. Wybory Przewodniczącego Grupy oraz pozostałych członków Zarządu 

zadecydowano się przenieść na datę wyjazdu studyjnego do Olsztyna.  

 

W dalszej części spotkania Pan Przemysław Rogaliński przedstawił sprawozdanie 

z warsztatów w formie prezentacji pn. „Warsztaty pomiarowe – pomiary hałasu 



    
 

 
 

pochodzącego od instalacji lub urządzeń”. Warsztaty składały się z bloków 

teoretycznego i praktycznego, treść których została omówiona przez prelegenta. 

Wspomniano podstawy prawne ochrony środowiska przed hałasem oraz 

podstawowe pojęcia zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska. Zwrócono 

uwagę na podejście wypracowane w czasie warsztatów, gdzie określono hałas 

z perspektywy złożonej przez podmiot skargi. Powodem przeprowadzenia 

warsztatów była zmiana brzmienia art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska 

w kontekście zapisu art. 147a ustawy. Pod dyskusję poddano stwierdzenie, że jeżeli 

podmiot zobowiązany jest do pomiarów na podstawie decyzji administracyjnej, to 

organ ochrony środowiska, który będzie je wykonywać, nie wymaga akredytacji. 

Następnie omówiono praktyczne wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego 

akredytowanego laboratorium. Uczestnicy spotkania przedstawili własne 

doświadczenia związane z pomiarami hałasu przemysłowego wykonywanymi przez 

starostwa powiatowe. Podkreślono brak możliwości formalno-prawnej zlecenia 

wykonania pomiarów w laboratoriach WIOŚ, mimo że posiadają one akredytację na 

wykonywanie pomiarów np. hałasu impulsowego. Poddano ocenie wprowadzenie 

możliwości włączenia laboratoriów WIOŚ do rynku zleceń. Następnie na forum Grupy 

wymieniono praktyczne wskazówki oraz spostrzeżenia dotyczące pomiaru hałasu 

komunikacyjnego, w tym kolejowego, lotniczego oraz komunikacyjnego. Zwrócono 

uwagę na zakres pojęcia „niezbitego dowodu w sprawie” oraz omówiono okoliczności 

wskazujące na przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Szczegółowo 

przedstawiono charakterystykę przeglądu ekologicznego pod kątem nałożenia 

obowiązku wykonania pomiaru hałasu. Zaznaczono, że Departament Monitoringu 

Środowiska GIOŚ przyjmuje prośby o włączenie punktu pomiarowego z zakresu 

hałasu komunikacyjnego do Wykonawczego Programu Monitoringu Środowiska na 

obszarach, dla których nie są sporządzane strategiczne mapy hałasu. W dalszej 

części spotkania prelegent przedstawił zasady przeprowadzania kontroli na 

podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców oraz możliwość wykorzystania 

w czynnościach kontrolnych bezzałogowych statków powietrznych, pod warunkiem 



    
 

 
 

uprzedniego podjęcia czynności kontrolnych. Na końcu zaprezentowano 

eksperyment pomiarowy z użyciem mikrofonu, gdzie należało rozstrzygnąć 

zasadność stosowania poprawki dotyczącej lokalizacji punktu pomiarowego 

w odległości do 2 m od elewacji budynku, przy oknach zamkniętych lub uchylonych, 

gdzie od końcowego wyniku trzeba odjąć 3 dB zgodnie z metodyką referencyjną. 

Opis eksperymentu wywołał dyskusję, w trakcie której rozważano możliwość zmiany 

przepisów rozporządzenia w zakresie stosowania tej poprawki. Dalej omówiono 

kryteria lokalizacji punktów pomiarowych, w tym prelegent zwrócił uwagę na zapis, że 

punkty pomiarowe należy lokalizować na terenach objętych ochroną przed hałasem 

w taki sposób, aby przeprowadzone w nich pomiary pozwoliły na ustalenie miejsca 

o największym oddziaływaniu źródeł hałasu, których pomiary dotyczą. W trakcie 

dalszej dyskusji stwierdzono, że od 1 stycznia 2003 roku nowa ustawa o normalizacji 

zniosła obligatoryjność norm i stosowanie Polskich Norm zgodnie z art. 5 ust. 3 

ustawy jest całkowicie dobrowolne. Zasadniczym aktem prawnym, który rozstrzyga 

jak trzeba wykonywać pomiary jest rozporządzenie zawierające właściwą metodykę, 

w treści którego należy przywołać odpowiednią normę.  

 

Kolejny punkt spotkania dotyczył przedstawienia problematyki oddziaływania 

skumulowanego, którego - w zakresie regulacji prawnych, wytycznych w ocenie 

oddziaływania na środowisko oraz w postępowaniach naprawczych (drogi, linie 

kolejowe, zakłady) - dokonał Zastępca Przewodniczącej Grupy Roboczej w formie 

prezentacji. Na początku przybliżono brak definicji legalnej oddziaływania 

skumulowanego w polskim prawodawstwie. Na potrzeby prezentacji zjawisko to 

sformułowano jako zmiany w środowisku, wywołane wpływem danego rodzaju 

działalności, w połączeniu z innymi przeszłymi, obecnymi lub realnymi przyszłymi 

działaniami. Następnie przytoczono regulacje prawne związane z oddziaływaniem 

skumulowanym oraz wskazano zdefiniowane problemy. Zwrócono uwagę na zapisy 

art. 144 pkt 3c ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczące obszaru ograniczonego 

użytkowania. W dalszej części prelegent przedstawił studia przypadków w zakresie 



    
 

 
 

występowania problemu kumulacji hałasu komunikacyjnego oraz komunikacyjnego 

i przemysłowego. Uczestnicy Grupy rozpoczęli dyskusję, w ramach której 

wymieniono własne doświadczenia oraz praktyki. Stwierdzono, że w decyzji 

administracyjnej nie można nałożyć bardziej rygorystycznego obowiązku niż jest to 

przewidziane w przepisach prawa. Rozważano propozycje, mogące być pomocne 

przy opracowaniu metodyki pomiaru oddziaływania skumulowanego, w tym 

zasygnalizowano złożoność danego zagadnienia. Wśród rozwiązań zaproponowano: 

zmianę brzemienia art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska, zdanie „poza 

zakładem, w wyniku jego działalności” na „poza zakładem, w wyniku jego działalności 

z uwzględnieniem aktualnego stanu akustycznego”; zastosowanie praktyki krajów 

europejskich, gdzie obowiązek ograniczenia poziomu hałasu może być nałożony 

„solidarnie” na kilka zakładów, nawet już działających; wprowadzenie systemu na 

wzór handlu emisjami w UE; zmianę brzmienia art. 112 ustawy. Na końcu 

zaproponowano opracowanie modelu na bazie rozwiązań GIS, który pozwoli na 

zsumowanie wskaźników punktów pomiarowych dla różnych rodzajów hałasu. Ze 

względu na złożoność tematu postanowiono powrócić do niego na listopadowym 

spotkaniu w Olsztynie. 

 

W ostatniej części spotkania zaprezentowano harmonogram wyjazdu studyjnego do 

Olsztyna, który odbędzie się w dniach 21 - 23 listopada 2022 roku. Poproszono 

uczestników Grupy o zgłoszenie pomysłów i propozycji dotyczących agendy 

spotkania wyjazdowego.   

 

Zastępca Przewodniczącej Grupy podsumował przebieg spotkania, podziękował 

uczestnikom oraz zakończył spotkanie. 

 

Protokół sporządzono 31.10.2022 r. 


