
PRZEPROWADZANIE KONTROLI  

W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM  

A POMIARY HAŁASU POCHODZĄCEGO OD INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ; 

ORZECZNICTWO SĄDOWE 
 

  
Szkolenie online, 16 marca 2023 r.                                                                                                

Kod szkolenia: MC2316W 

 

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organów zobowiązanych do przeprowadzania kontroli w 

zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem. Uczestnicy szkolenia 

otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące wykonywania badań hałasu przemysłowego i 

przeprowadzania kontroli w przedsiębiorstwie uwzgledniające najnowsze orzecznictwo sądowe. 

 

 

PROGRAM 

 

I Moduł prawny 

1. Podstawy prawne ochrony środowiska przed hałasem: 

• Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy), 

• dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, 

• praktyczne wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego laboratorium - czyli kto może  

wykonywać pomiary hałasu. 

2. Zasady przeprowadzania kontroli z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców: 

• uprawnienia organu kontroli, 

• dokumentowanie ustaleń kontroli, 

• wskazówki dotyczące przeprowadzania kontroli: 

− jakie dokumenty zabrać na kontrolę,  

− rozpoczęcie kontroli,  

− utrudnianie prowadzenia kontroli przez kontrolowanego,  

− zasady dotyczące zbierania dowodów i weryfikacji informacji,  

− postawa osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli,  

− inne, 

• czynności związane z zakończeniem kontroli. 

 

 

II Moduł pomiarowy 

1. Decybel – podstawowe informacje o logarytmicznej jednostce miary 

2. Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu pochodzącego z instalacji 

lub urządzeń: 

• kryteria lokalizacji punktów pomiarowych, 

• wymagania w zakresie zestawów pomiarowych, 

• procedury pomiarowe, 

• tło akustyczne, 

• niepewność pomiaru, 



• informacje zamieszczane w protokole i sprawozdaniu pomiarowym. 

3. Sprawozdanie z badań – układ przekazywanych wyników pomiarów hałasu w środowisku 

 

 

III Podsumowanie 

1. Omówienie wyroków sądowych  

2. Konsultacje, dyskusja 

 

 

WYKŁADOWCA 

Główny specjalista w GIOŚ CLB. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badań hałasu w środowisku. 

Współpracuje z PCA w zakresie ocen w procesach nadzoru i akredytacji. Auditor wewnętrzny w laboratoriach 

badawczych. Doświadczony wykładowca. 

 
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE;    go 

SZKOLENIE ONLINE 

ZAJĘCIA W GODZINACH: 08:30 – 14:30. 

 

CENA SZKOLENIA: 650 Zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy. 

CENA OBEJMUJE: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, 

zaświadczenie ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie 

rzeczywistym, możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie 

szkolenia, wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem. 

 

Stawka VAT: 23%. 

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT. 

 


