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1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani

zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków

korzystania ze środowiska przez:

 akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r.

nr 204, poz. 2087, z późniejszymi zmianami).

1a. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, posiadający certyfikat

systemu zarządzania jakością, mogą wykonywać pomiary wielkości

emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, do których

wykonywania są obowiązani, we własnym laboratorium, pod warunkiem

że laboratorium to jest również objęte systemem zarządzania jakością.

Art. 147a.  Ustawy Prawo 

Ochrony Środowiska



PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów 

badawczych 

i wzorcujących

i uzyskać certyfikat akredytacji nadany przez Polskie 

Centrum Akredytacji

Do tej pory emisyjne laboratoria badawcze 

powinny były spełniać kryteria

zawarte w normie



Dodatkowe wymagania wobec emisyjnych laboratoriów 

badawczych

Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 zawiera ogólne

wymagania w stosunku do kompetencji laboratoriów badawczych,

jeżeli chcą one pokazać, że stosują system jakości oraz są technicznie

kompetentne do przedstawiania prawidłowych wyników badań.

PN-EN ISO/IEC 17025:2005 uznaje w punkcie 1.6 Uwaga 1,

że może okazać się konieczne wyjaśnienie lub interpretacja pewnych

wymagań zawartych w niniejszej normie międzynarodowej,

aby zapewnić, że wymagania te są stosowane w jednakowy sposób.



Dodatkowe wymagania wobec emisyjnych laboratoriów 

badawczych

Takim dokumentem w stosunku co do akredytacji emisyjnych

laboratoriów badawczych jest wydana przez Europejski Komitet

Normalizacyjny specyfikacja techniczna CEN/TS 15675

(PKN-CEN/TS 15675:2009) . Uzupełnia ona normę PN-EN ISO/IEC

17025:2005 poprzez dostarczenie wyjaśnień i dodatkowych informacji.

Ponieważ nie przytacza ona wszystkich postanowień

PN-EN ISO/IEC 17025:2005, laboratoria powinny pamiętać

o konieczności stosowania się do wszystkich odnośnych kryteriów

wyszczególnionych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005, która jest

normą podstawową.



Komunikat PCA nr 64 z dnia 12.11.2009 r. w sprawie wymagań 

akredytacyjnych dla laboratoriów badawczych wykonujących 

pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że dnia 30 października 2009 r. został opublikowany

przez PKN dokument PKN-CEN/TS 15675:2009 Jakość powietrza – Pomiary emisji ze źródeł

stacjonarnych – Zastosowanie EN ISO/IOEC 17025:2005 do pomiarów okresowych.

Zgodnie z decyzją European Co-operation for Accreditation, PCA wprowadza do zbioru

wymagań akredytacyjnych dokument PKN-CEN/TS 15675:2009 zawierający specyficzne

wymagania dla laboratoriów wykonujących pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. PCA będzie stosować we wszystkich ocenach normę

PN-EN ISO/IEC 17025 w połączeniu z PKN-CEN/TS 15675.

Potwierdzenie spełniania wymagań PKN-CEN/TS 15675 dla laboratoriów akredytowanych

będzie realizowane podczas planowanych nadzorów chyba, że laboratorium złoży wniosek

o nieplanowaną ocenę.

Laboratoria będące w procesie akredytacji, których oceny na miejscu zostaną przeprowadzone

po 1 stycznia 2010 r. będą oceniane z uwzględnieniem PKNCEN/TS 15675.

Raporty z ocen będą odnosiły się do wymagań zawartych w obydwu dokumentach

normatywnych. Potwierdzenie spełnienia wymagań dokumentu PKN-CEN/TS 15675 będzie

zamieszczane w zakresie akredytacji.



• pomiary dla określenia zgodności z dopuszczalnymi

standardami emisyjnymi,

• kalibrację automatycznych systemów pomiarowych,

• roczne testy kontrolne automatycznych układów

pomiarowych dla oceny ich zgodności z wymaganiami,

• próby odbiorcze dla nowych przedsięwzięć

ograniczających zanieczyszczenia,

• wyznaczanie współczynników emisji dla celów handlu

emisjami oraz inwentaryzacji.

Emisyjne laboratoria badawcze, są to laboratoria 

które wykonują:



• OCHRONA ŚRODOWISKA – dotrzymanie standardów

emisyjnych,

• DUŻE PIENIĄDZE (opłaty, odbiory gwarancyjne

instalacji związanych z ochroną środowiska, kontrola

i kalibracja systemów monitoringu).

Wysoka ranga i bardzo duża odpowiedzialność emisyjnych

laboratoriów badawczych:

Specyfikacja techniczna ma służyć:

• UŚCIŚLENIU WYMAGAŃ WOBEC EMISYJNYCH

LABORATORIÓW BADAWCZYCH, ABY UZYSKIWANE PRZEZ

NIE WYNIKI BADAŃ BYŁY PRAWIDŁOWE;

• USTANOWIENIU KRYTERIÓW MINIMUM.



Specyfikacja Techniczna uzupełnia normę

PN-EN ISO/IEC 17025:2005 poprzez dostarczenie wyjaśnień

i dodatkowych informacji. Ponieważ nie przytacza ona wszystkich

postanowień PN-EN ISO/IEC 17025:2005, laboratoria powinny pamiętać

o konieczności stosowania się do wszystkich odnośnych kryteriów

wyszczególnionych w normie PN-EN SO/IEC 17025:2005.

Numeracja punktów występujących w specyfikacji odpowiada

numeracji w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005, jakkolwiek nie są tu

przytaczane fragmenty ww. normy.

Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 pozostaje dokumentem nadrzędnym

i w przypadkach spornych poszczególne jednostki akredytacyjne mają

za zadanie rozstrzygać nierozwiązane sprawy.

Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 15675:2009
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PERSONEL WYPOSAŻENIE 

POMIAROWE

OPRACOWANIE WYNIKÓW 

POMIARU

- Uściślenie wymagań wobec emisyjnych laboratoriów badawczych

- Ustanowienie kryteriów minimum

Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 15675:2009 – nad czym warto się zastanowić ?

• Standardy przekazywania wyników

• Posiadanie certyfikatów

• Kwalifikacja personelu ze względu 

na kompetencje

• Dowody kompetencji 

• Dobór wyposażenia 

• Zapewnienie spójności pomiarowej

• Trwałe oznakowanie

• Sprawdzanie wyposażenie przed 

i po pomiarze

• Sprawdzenia okresowe

METODY BADAŃ 

I ICH WALIDACJA

• Stosowanie metodyk referencyjnych/

zgodnymi z wymaganiami prawnymi

• Walidacja metod badawczych

• Potwierdzenie przydatności  metody 

- budżet niepewności

- granice oznaczalności

POBIERANIE PRÓBEK

• Organizacja pomiaru wg 

PN-EN 15259:2008

• Wybór miejsca poboru

• Kontrola wpływu warunków 

środowiskowych

• Przechowywanie i transport

• Próbki ślepe



Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 15675:2009 uznaje, że

kluczowym aspektem pomiarów emisyjnych jest posiadanie

odpowiedniej ilości kompetentnego merytorycznie oraz

sprawnego fizycznie personelu.

Specyfikacja Techniczna wprowadza podział personelu ze

względu na poziom doświadczenia i odpowiedzialności:

• kierownik techniczny,

• technik,

• pomocnik techniczny.

Personel



Podstawą wykazania kompetencji do przygotowania

i przeprowadzenia pomiarów oraz opracowania wyników

w formie sprawozdania wraz z wydaniem opinii i interpretacji mogą

być:

• odpowiednie studia wyższe z zakresu nauk przyrodniczych

lub inżynierskich lub wykształcenie średnie techniczne, lub

też inne stosowne kursy techniczne;

• dowody nabytego doświadczenia zawarte w zapisach ze

szkoleń, które wykazują określony minimalny staż pracy

zapewniający nabycie odpowiedniej wiedzy i praktycznego

doświadczenia;

• przedstawione dowody wiedzy w postaci albo prezentacji

sprawozdań z pomiarów, albo zdanych egzaminów i ocen

umiejętności.

Czy będą potrzebne jakieś oficjalne certyfikaty?



 Pomiary powinny być wykonywane zgodnie z określonymi metodami

referencyjnymi, które są podane w prawodawstwie krajowym,

europejskim lub międzynarodowym.

 Europejskie standardy podano w Aneksie A i C Specyfikacji

Technicznej.

 Jeśli jest konieczna modyfikacja metody lub zastosowanie metody

innej niż referencyjna jej równoważność przez proces walidacji

powinna być określona zgodnie z CEN/TS 14793:2005.

Metody badań i ich walidacja



W Załączniku nr 1 ÷ 5 do rozporządzenia podano zakres oraz metodyki

referencyjne wykonywania ciągłych lub okresowych pomiarów emisji do

powietrza z podziałem na rodzaje instalacji.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. 

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji 

(Dz. U. nr 206, poz. 1291) określa wymagania w zakresie pomiarów 

wielkości emisji, do których prowadzenia są zobowiązani prowadzący 

instalację oraz użytkownicy urządzeń, w tym w szczególności:



Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 4 listopada 2008 r.

L.p. Nazwa substancji lub parametru
Jednostka 

miary
Metodyka referencyjna

1. Pył ogółem mg/m3 Technika dowolna wzorowana metodą grawimetryczną

2. SO2 mg/m3 Absorpcja promieniowania IR lub inna metoda optyczna z 

uwzględnieniem normy PN-ISO 7935

3. NOx (w przeliczeniu na NO2) mg/m3 Chemiluminescencja lub absorpcja promieniowania IR lub inna 

metoda optyczna z uwzględnieniem normy PN-ISO 10849

4. CO mg/m3 Absorpcja promieniowania IR

5. O2 %
Paramagnetyczna, celi cyrkonowej lub elektrochemiczna 

gwarantująca niepewność pomiaru nie gorszą niż ± 0,4 % obj. O2

6.
Prędkość przepływu spalin lub ciśnienie 

dynamiczne spalin

m/s

Pa
1)  2)

7. Temperatura spalin K 3)

8.
Ciśnienie statyczne  lub bezwzględne 

spalin
Pa

4)

9.
Wilgotność bezwzględna gazów 

odlotowych lub stopień zawilżenia gazu X

% obj.

kg/kg

1) 5)



Punkt  3  Pouczenia do załącznika nr 1 do rozporządzenia

Systemy do ciągłych pomiarów emisji do powietrza co najmniej

raz w roku podlegają procedurom zgodnym z normą

PN-EN 14181:2005, zapewniającym odpowiedni poziom jakości, w tym

kontroli za pomocą pomiarów równoległych prowadzonych z użyciem

innych systemów z zastosowaniem metodyk referencyjnych lub

manualnych (dla pyłu zgodnie z normą PN-Z-04030-7 lub normą

PN-EN 13284-1, dla SO2 zgodnie z normą PN-EN 14791, dla NOx

zgodnie z normą PN-EN 14792, dla O2 zgodnie z normą

PN-EN 14789).



Interpretacja punktu 3: 

„Systemy do ciągłych pomiarów emisji do powietrza podlegają

procedurom zgodnym z normą PN-EN 14181 zapewniającym

odpowiedni poziom jakości, w tym co najmniej raz w roku kontroli

za pomocą pomiarów równoległych prowadzonych z użyciem innych

systemów z zastosowaniem metodyk referencyjnych (dla pyłu

zgodnie z normą PN-Z-04030-7 lub normą PN-EN 13284-1, dla SO2

zgodnie z normą PN-EN 14791, dla NOx zgodnie z normą

PN-EN 14792, dla O2 zgodnie z normą PN-EN 14789).”

lub inne sformułowanie odpowiadające intencji prawodawcy.



Zestawienie metod SRM, którymi należy posługiwać się podczas 

wykonywania pomiarów równoległych dla AMS?

PN-Z-04030-7: 1994 „Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu.

Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą

grawimetryczną.”

PN-EN 13284-1:2007 „Emisja ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie masowego

stężenia pyłu w zakresie niskich wartości - Część 1: Manualna metoda

grawimetryczna.”

PN-EN 14791:20063 „Emisja ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie masowego

stężenia tlenku siarki. Metoda referencyjna.”

PN-EN 14792:2006 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia

masowego tlenków azotu (NOx) - Metoda referencyjna: chemiluminescencyjna.”

PN-EN 14789:2006 „Emisja ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie stężenia

objętościowego tlenu (O2) – Metoda referencyjna – Paramagnetyzm.”



Wyjaśnienia do załącznika nr 1 do rozporządzenia

 pomiary parametrów (υ, Pd, uH2O) mogą być wykonywane dowolnymi

metodami gwarantującymi niepewność pomiaru mniejszą niż 10%;

 pomiar temperatury spalin dowolną metodą, gwarantująca niepewność

pomiaru ± 5 K;

 pomiar ciśnienia statycznego lub bezwzględnego spalin dowolną metodą,

gwarantująca niepewność ± 10 hPa.

Sformułowanie niepewność pomiaru ±5K, ±10hPa, ±10% budzi wątpliwości czy

tą niepewność należy rozumieć jako niepewność standardową czy też jest to

dopuszczalny błąd graniczny.

Proponuję założyć domyślnie, że sformułowanie to oznacza rozszerzoną

niepewność standardową przy poziomie ufności ok. 95%

i współczynniku rozszerzenia k = 1,96.



Wyjaśnienia do załącznika nr 1 do rozporządzenia c.d.

Wartości przedziału ufności dla pojedynczego wyniku pomiaru określa się zgodnie

z normą PN-EN 14181, przyjmując, że 95 % wartości przedziału ufności

pojedynczego wyniku pomiaru nie powinno przekraczać następujących wartości

wyrażonych w procentach standardu emisyjnego:

1) 20 % - w przypadku dwutlenku siarki;

2) 20 % - w przypadku tlenków azotu;

3) 30 % - w przypadku pyłu całkowitego.



Uzyskana zmienność obejmuje elementy niepewności związane

z powtarzalnością zarówno systemu AMS jak i metody SRM, lecz nie

całkowitą niepewność metody SRM (dlatego dokładne wdrożenie metody

SRM może spowodować wyraźną słabszą zmienność systemu AMS

i prowadzić do jego niesłusznego odrzucenia podczas badania

zmienności). Procedura wyznaczania niepewności nie jest zgodna z GUM

(Guide to Uncertainty in Measurement) (ENV 13005).

Niniejsza metoda implikuje, że jakość zastosowania metody SRM

będzie wpływać na wynik badania. Należy jednakże zauważyć, że to wynik

określa czy badanie zostało zaliczone czy też nie, a w niektórych

przypadkach lepsze zastosowanie metody SRM mogłoby zmienić wynik

z negatywnego (badanie niezaliczone) na pozytywny (badanie zaliczone).

Wskazówki z normy PN-EN 14181:2005 dotyczące 

niepewności SRM



Metoda wdrażania dokumentu (MID 14181)
BS EN 14181: Stacjonarne źródła emisji 

Zapewnienie jakości automatycznych systemów 

monitoringu

Uwagi techniczne (monitoring) M20
Zapewnienie jakości systemów ciągłego 

monitorowania emisji – zastosowanie 

BS EN 14181 oraz BS EN 13284-2

 Dokumenty wydane przez Brytyjską Agencję Ochrony Środowiska



 Metoda Wdrażania Dokumentu (MID) BS EN 14181 jest jednym

z dokumentów wydanych przez Brytyjską Agencję Ochrony

Środowiska do uzupełnienia, w razie potrzeby, europejskich

i międzynarodowych standardów kontroli w celu zapewnienia

organizacjom przeprowadzającym regulacje monitoringu

konsekwentne wdrażanie standardów.

Uwagi techniczne M20

 Zadaniem dokumentu Uwagi techniczne M20 wydanego przez

Brytyjską Agencję Ochrony Środowiska jest przedstawienie

wytycznych w sprawie stosowania normy BS EN 14181

oraz normy BS EN 13284-2 . Dokument ten zawiera wskazówki,

w jaki sposób należy wykonać każde z wymaganych zadań.

Metoda Wdrażania Dokumentu (MID) BS EN 14181



Uzupełnienie do Dodatku 1: Zasady SRM i metody równoważne

Składnik Metoda SRM Metody akceptowane jako 

równoważne

SO2 Manualna chemiczna NDIR, FTIR, UV

NOx Analizatory 

chemiluminescencyjne
NDIR, FTIR, manualna chemiczna

HCl Manualna chemiczna FTIR

CO NDIR FTIR

O2 Paramagnetyczna Celi cyrkonowej



Wytyczne MID BS EN 14181 podkreślają, że istotne jest aby

niepewność metod SRM była mniejsza niż dopuszczalna

niepewność AMS.

USRM ≤  0,5 UAMS



Załącznik nr 2  Zakres oraz metodyki referencyjne wykonywania 

okresowych pomiarów emisji powietrza z instalacji spalania paliw

do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r.

w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji 

oraz pomiarów ilości pobieranej wody  (Dz. U. nr 206, poz. 1291)

czy mamy 

określone kryteria 

dla metody nie 

będącej metodą 

znormalizowaną?

Lp. Nazwa substancji lub parametru - zakres 
Jednostka 

miary 
Metodyka referencyjna 

1 2 3 4 

1 Pył ogółem
1)

 mg/m
3
 Grawimetryczna 

2 SO2 mg/m
3
 

Absorpcja promieniowania IR lub 

UV, lub inna metoda optyczna 
2)

, 

lub inna metoda zgodna z normą 

PN-EN 14791 

3 NOx (w przeliczeniu na NO2)  mg/m
3
 

Chemiluminescencyjna lub 

absorpcja promieniowania IR, lub 

inna metoda optyczna 

4 CO mg/m
3
 Absorpcja promieniowania IR 

5 O2 % 

Paramagnetyczna, celi cyrkonowej 

lub elektrochemiczna gwarantująca 

niepewność pomiaru nie gorszą niż 

± 0,4 % obj. O2 

6 
Prędkość przepływu spalin lub ciśnienie 

dynamiczne spalin 

m/s 

Pa 
3), 4)

  

7 Temperatura spalin K 
5)

  

8 Ciśnienie statyczne lub bezwzględne spalin Pa 
6)

  

9 
Wilgotność bezwzględna gazów odlotowych 

lub stopień zawilżenia gazu X 
% obj. kg/kg 

3), 7)
  

 



Pouczenie: 

W przypadku turbin gazowych metodyką referencyjną dla tlenków 
azotu jest metoda chemiluminescencyjna lub inna metoda zgodna 
z normą ISO 11042-1 i normą ISO 11042-2. 
 
 
Objaśnienia: 

IR - promieniowanie podczerwone, 
1)   pomiary emisji pyłu nie są wymagane dla instalacji turbin 

gazowych opalanych gazem ziemnym lub gazem ciekłym, 
2)   metody optyczne pomiaru SO2 obejmują metodę fluorescencyjną 

w obszarze ultrafioletu, 
3)   pomiary parametrów mogą być wykonywane dowolnymi metodami 

gwarantującymi niepewność pomiaru mniejszą niż 10 %, 



4)   w przypadku braku możliwości technicznych lub metrologicznych 
wykonania okresowego pomiaru prędkości przepływu spalin lub 
ciśnienia dynamicznego spalin dopuszcza się odstępstwa od 
prowadzenia pomiarów prędkości przepływu spalin lub ciśnienia 
dynamicznego spalin oraz wyznaczanie strumienia objętości 
spalin metodą bilansową, gdy gwarantuje ona uzyskanie 
niepewności wyniku mniejszej niż 10 %, 

5)   dowolna metoda gwarantująca niepewność pomiaru ±5 K, 
6)   dowolna metoda gwarantująca niepewność pomiaru ± 10 Pa, 
7)   dopuszcza się odstępstwa od prowadzenia pomiarów wilgotności 

bezwzględnej lub stopnia zawilżenia oraz ich wyznaczanie 
metodą bilansową, gdy gwarantuje ona uzyskanie niepewności 
wyniku mniejszej niż 10 %. 



 Pomiary powinny być wykonywane zgodnie z określonymi metodami

referencyjnymi, które są podane w prawodawstwie krajowym,

europejskim lub międzynarodowym.

 Europejskie standardy podano w Aneksie A i C Specyfikacji

Technicznej.

 Jeśli jest konieczna modyfikacja metody lub zastosowanie metody

innej niż referencyjna jej równoważność przez proces walidacji

powinna być określona zgodnie z CEN/TS 14793:2005.

Nie wydana w języku polskim, można kupić za pośrednictwem PKN

Metody badań i ich walidacja



W normach dla metodyk SRM jest często określony sposób

walidacji metody oraz wytyczne do obliczania niepewności

pomiaru.

Np. w normie PN-EN 14792:2006 „Emisja ze źródeł

stacjonarnych - Oznaczanie stężenia masowego tlenków

azotu (NOx) - Metoda referencyjna: chemiluminescencyjna”

określono cechy charakterystyczne metody i ich wartości

kryterialne, dokładny algorytm wyznaczania niepewności

pomiaru oraz kryteria równoważności z metodą alternatywną.





Budżet niepewności   Pomiar NO 

Model równania i stosowane zasady propagacji niepewności 

Stężenie NO jest równa koncentracji podanych przez analizator oraz korekt związanych z odchyleniami 
spowodowanymi przez charakterystykę analizatora i wpływ interferentów. 
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gdzie: 

CNO,ppm  koncentracja NO w ppm 

CNO,read  Koncentracja NO wskazana przez analizator 

Corrfit  korekcja liniowości 

Corr0,dr,Corrs,dr korekcja dryftu zera i zakresu 

Corrrep  korekcja powtarzalności pomiaru  

Corradj  korekcja od kalibracji 

Corrinf  korekcja od parametrów środowiska(temp. otoczenia, ciśnienie atmosferyczne) 

Corrinf  korekcja dla interferentów 

 

Korekty są specyficzne dla każdego analizatora. Czasami wartość korekty wynosi zero. Na przykład, wpływ 
parametrów, można zwiększyć lub zmniejszyć w okresie wyceny i generalnie nie są monitorowane, dlatego można 
uznać, że najlepsza stosowana korekta wynosi zero. 



Niezależnie od tego, czy korekty są równe zero lub nie, niepewności związane z tymi korektami powinny być brane 
pod uwagę przy obliczaniu całkowitej niepewności. Niepewnośc standardowa zwiazana z NO obliczana jest 
wg wzoru: 

 

 

 

 

 
gdzie: 

U(CNO,ppm) połączona niepewność standardowa odniesiona do pomiaru NO 

 

Xi, i=1 do N są wielkościami nie wpływającymi na pomiar 

 
 
     współczynnik CNO,ppm dla Xi 
 

 

U(Xi)   standardowa niepewność związana z Xi 

 
 
 jest częściową niepewnością odniesioną do Xi 
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Normy związane z pomiarami emisji zanieczyszczeń

do powietrza

Lp. Numer normy Tytuł normy
Wydana przez 

PKN

w j. polskim

Wydana przez 

PKN

w j. oryg.

Można kupić za 

pośrednictwem 

PKN w j. oryg.

1.
PN-EN ISO/IEC 

17025:2005
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących TAK  

2.
PKN-CEN/TS 15675:2009 Jakość powietrza. Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych. Zastosowania 

EN ISO/IEC 17025:2005 do pomiarów okresowych. TAK  

3. PN-Z-04030-7: 1994
*)

Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia 

masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną. TAK  

4. PN-EN 1911-1:2003
Emisja ze źródeł stacjonarnych. Manualna metoda oznaczania HCl. 

Część 1: Pobieranie próbek gazów.
TAK  

5. PN-EN 1911-2:2003
Emisja ze źródeł stacjonarnych. Manualna metoda oznaczania HCl. 

Część 2: Absorpcja związków gazowych.
TAK  

6. PN-EN 1911-3:2003
Emisja ze źródeł stacjonarnych. Manualna metoda oznaczania HCl. 

Część 3: Analiza roztworów absorpcyjnych i obliczanie wyników. TAK  

7. PN-EN 1948-1:2006*)
Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego PCDD/PCDF oraz 

PCB typu dioksyn. Część 1: Pobieranie próbek PCDD/PCDF.
 TAK 

8. PN-EN 1948-2:2006*)
Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego PCDD/PCDF oraz 

PCB typu dioksyn. Część 2: Ekstrakcja i oczyszczanie PCDD/PCDF.
 TAK 

9. PN-EN 1948-3:2006
*)

Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego PCDD/PCDF oraz 

PCB typu dioksyn. Część 3: Identyfikacja i oznaczanie ilościowe PCDD/PCDF.
 TAK 

10. PN-ISO 7935:2000*)
Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego dwutlenku siarki. 

Charakterystyki sprawności automatycznych metod pomiarowych.
TAK  

11. PN-ISO 10396:2001
Emisja ze źródeł stacjonarnych. Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru 

stężenia składników gazowych.
TAK  

12. PN-ISO 10849:2000*)
Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego tlenków azotu. 

Charakterystyki sprawności automatycznych metod pomiarowych. TAK  



Lp. Numer normy Tytuł normy
Wydana 

przez PKN

w j. polskim

Wydana 

przez PKN

w j. oryg.

Można kupić 

za 

pośrednictwem 

PKN w j. oryg.

13. PN-ISO 11095:2001 Kalibracja liniowa z zastosowaniem materiałów odniesienia TAK  

14. PN-EN 12619:2002

Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie niskich stężeń masowych całkowitego 

gazowego węgla organicznego w gazach odlotowych. Metoda ciągłej detekcji 

płomieniowo-jonizacyjnej.

TAK  

15. PN-EN 13211:2006*)
Jakość powietrza. Emisja ze źródeł stacjonarnych. Manualna metoda oznaczania 

stężenia rtęci ogólnej.
TAK  

16. PN-EN 13284-1:2007*)
Emisja ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie masowego stężenia pyłu w zakresie 

niskich wartości.-Część 1: Manualna metoda grawimetryczna.
TAK  

17. PN-EN 13284-2:2005
Emisja ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie masowego stężenia pyłu w zakresie 

niskich wartości.-Część 2: Automatyczne systemy pomiarowe.
 TAK 

18. PN-EN 13526:2005
Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego ogólnego węgla 

organicznego w gazach odlotowych z procesów z zastosowaniem rozpuszczalników. 

Metoda ciągłego pomiaru z detekcją płomieniowo-jonizacyjną.

TAK  

19. PN-ISO 14164:2005
Emisja ze źródeł stacjonarnych. Pomiar strumienia objętości gazu w kanałach. Metoda 

automatyczna.
TAK  

20. PN-EN 14181:2005*)
Emisja ze źródeł stacjonarnych – Zapewnienie jakości automatycznych systemów 

pomiarowych
 TAK 

21. PN-EN 14789:2006*)
Emisja ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie stężenia objętościowego tlenu (O2) –

Metoda referencyjna – Paramagnetyzm. 
 TAK 

22. PN-EN 14790:2006
Stacjonarne źródła emisji - Oznaczanie pary wodnej w przewodach kominowych  TAK 

23. PN-EN 14791:2006*)
Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego tlenku siarki. Metoda 

referencyjna
 TAK 

24. PN-EN 14792:2006*)
Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego tlenków azotu (NOx) -

Metoda referencyjna: chemiluminescencyjna.
 TAK 

Normy związane z pomiarami emisji zanieczyszczeń

do powietrza c.d.



Lp. Numer normy Tytuł normy
Wydana przez 

PKN

w j. polskim

Wydana przez 

PKN

w j. oryg.

Można kupić za 

pośrednictwem 

PKN w j. oryg.

25. CEN/TS 14793:2005

Stationary source emission – Intralaboratory validation procedure for an alternative 

method compared to a reference method. (Emisja ze źródeł stacjonarnych. 

Międzylaboratoryjna  procedura walidacji dla metody alternatywnej w porównaniu do 

metody odniesienia).

  TAK

26. PN-EN ISO 14956:2006
Jakość powietrza. Ocena przydatności procedury pomiarowej przez odniesienie do 

wymaganej niepewności pomiaru.
TAK  

27. PN-EN 15058:2006
Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia objętościowego tlenku węgla 

(CO). Metoda referencyjna: spektrometria niedyspersyjna w podczerwieni.
 TAK 

28. PN-EN 15259:2008

Jakość powietrza. Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych. Wymagania dotyczące 

miejsc pomiaru i odcinków pomiarowych, celu i planowania pomiaru oraz 

sprawozdania.
 TAK 

29. PN-EN 15267-3:2008

Jakość powietrza. Certyfikacja automatycznych systemów pomiarowych. Część 3: 

Wymagania eksploatacyjne i procedury badawcze dla automatycznych systemów 

pomiarowych do monitoringu emisji ze stacjonarnych źródeł emisji.
 TAK 

30. CEN/TS 15674:2007
Jakość powietrza. Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych. Wytyczne dotyczące 

stosowania metod znormalizowanych.
  TAK

31. ISO 12039:2001

Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczanie zawartości tlenku węgla, dwutlenku 

węgla i tlenu - Charakterystyki sprawności i kalibracja automatycznych systemów 

pomiarowych.

  TAK

32. ISO 11042-1:1996*) Turbiny gazowe – Emisja gazów odlotowych – Pomiary i ocena.   TAK

33. ISO 11042-2:1996*) Turbiny gazowe – Emisja gazów odlotowych – Część 2: Ciągły pomiar emisji.   TAK

Normy związane z pomiarami emisji zanieczyszczeń

do powietrza c.d.



Podsumowując – należy jak najszybciej:

 skonkretyzować, sformalizować wymagania

odnośnie metodyk badawczych, którymi mogą

posługiwać się emisyjne laboratoria badawcze;

 umożliwić dostęp do norm w języku polskim;

 zorganizować szkolenia z zakresu metodyk

i walidacji metod pomiarowych prowadzone przez

wyspecjalizowane i kompetentne jednostki.



 Dobór właściwego wyposażenia pomiarowego

– przykład wyposażenia do pomiaru emisji podano w załączniku D

do PKN-CEN/TS 15675:2009 (zawiera on ogólne wytyczne, które mogą

wprowadzić w błąd!).

– w normach do metodyk SRM podano szczegółowe wymagania co do

rodzaju, budowy i jakości przyrządów pomiarowych wykorzystywanych dla

poszczególnych metod pomiarowych.

Przykład:

Punkt D.3 „Wyposażenie do wyznaczania emisji pyłu, składników pyłu

i związków chemicznych absorbowanych na pyle” Specyfikacji Technicznej

PKN-CEN/TS 15675:2009 zawiera sformułowanie: materiał części mającej kontakt

z próbką gazu: tytan.

Natomiast w pkt 6.2.3 normy PN-EN 13284-1:2001 podano, że elementy układu

pyłomierza służące do pobierania próbki powinny być wykonane z materiału

odpornego na korozję i - w razie potrzeby - odpornego na temperaturę, np. ze stali

nierdzewnej, tytanu, kwarcu, szkła.

Wyposażenie pomiarowe



 Zapewnienie spójności pomiarowej, sprawdzanie wyposażenia

pomiarowego przed i po pomiarze

Budzą wątpliwości sformułowania punktu 5.6.2.2.1. Specyfikacji Technicznej:

- „Tam gdzie to właściwe, wzorcowanie materiałów odniesienia i wyposażenia (np. rurek

spiętrzających) powinno być spójne pomiarowo z laboratorium akredytowanym

wg EN ISO/IEC 17025:2005.”

- „Zaleca się okresowe sprawdzanie niektórych pozycji wyposażenia pomiarowego,

np. rurek spiętrzających, manometrów, termopar, wag, kolb pomiarowych, biuret i pipet.”

- „Okresowe sprawdzanie może być prowadzone z częstością od raz na miesiąc do raz na

rok. Inne pozycje wyposażenia, takie jak analizatory gazów odlotowych, wymagają

sprawdzania jako integralnej części każdego pomiaru.”

- „Przykłady sytuacji, gdzie sprawdzanie jest wymagane jako integralna część pomiarów

emisji, to sprawdzanie zakresu i zera, np. analizatory instrumentalne podlegają pełnemu

wzorcowaniu raz do roku, ale sprawdzanie zakresu i zera w celu określenia dryftu

przyrządu wykonywane jest, gdy przyrząd jest używany w miejscu pomiaru.”

- „Gazy stosowane do wzorcowania i sprawdzania powinny mieć spójność pomiarową

z jednostkami SI.”

Należy pamiętać, że świadectwa wzorcowania mają posłużyć potwierdzeniu

przydatności wyposażenia do danej metody pomiarowej.

Wyposażenie pomiarowe



Pobieranie próbek

W celu właściwej organizacji pomiaru, wyboru schematu poboru

próbki (siatka lub punkt reprezentatywny lub dowolny

punkt pomiarowy), opracowania wyników w formie sprawozdania

należy oprzeć się na normie PN-EN 15259:2008

„Jakość powietrza - Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych -

Wymagania dotyczące miejsc pomiaru i odcinków pomiarowych,

celu i planowania pomiaru oraz sprawozdania” – nie jest dostępna

w języku polskim.



Przygotowanie pomiaru Klient określa cel pomiarów
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• przegląd kontraktu

• identyfikacja celu pomiaru

• zebranie informacji na temat obiektu w tym wizja lokalna

• opracowanie planu pomiarów

• wybór schematu pobierania próbki (siatka pomiarowa lub 

punkt reprezentatywny lub dowolny punkt pomiarowy)

• ostateczne przygotowania pomiarów przez laboratorium 

i operatora obiektu 

Opracowanie wyników pomiarów w formie sprawozdania 

wraz z wyznaczeniem niepewności 

Klient otrzymuje 

sprawozdanie do oceny

Pomiary emisji zanieczyszczeń 

• wykonanie pomiarów

• dokumentacja prac, dokumentacja pobierania próbek, 

dokumentacja analiz/określania ilościowego



PN-EN 15259:2008 „Jakość powietrza - Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych –

Wymagania dotyczące miejsc pomiaru i odcinków pomiarowych, 

celu i planowania pomiaru oraz sprawozdania”

• Przedmowa

• Wprowadzenie

1.Zakres dokumentu

2.Powołania normatywne

3.Terminy i definicje

4.Symbole i skróty

4.1 Symbole

4.2 Skróty

5. Zasady

5.1 Postanowienia ogólne

5.2 Pomiar i jego miejsce

5.3 Cel i plan pomiaru

5.4 Strategia poboru

5.5 Sprawozdanie z pomiaru

6. Pomiary i ich miejsce

6.1 Postanowienia ogólne

6.2 Sekcja pomiaru

6.3 Obszar pomiaru

7. Cel i plan pomiaru

7.1 Cel pomiaru 

7.2 Plan pomiaru

8. Strategia pobierania próbek

8.1 Postanowienia ogólne

8.2 Pomiar zanieczyszczeń pyłowych i innych składników za pomocą siatki pomiarowej

8.3 Określenie jednorodności

8.4 AMS zainstalowany na stałe

9. Sprawozdanie z pomiaru

Załącznik A (informacyjny) Projektowanie i konstrukcja miejsc pomiarowych

Załącznik B (informacyjny) Plan pomiaru

Załącznik C (informacyjny) Przekształcenie na warunki referencyjne

Załącznik D (informacyjny) Strategia pobierania próbek

Załącznik E (informacyjny) Przykłady określające homogeniczność profili gazów odlotowych

Załącznik F (informacyjny) Przykładowa forma sprawozdania z pomiarów emisji

Załącznik G (informacyjny) Teoretyczne podstawy do określenia średniego stężenia w płaszczyźnie pomiarowej
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Polskie laboratoria emisyjne bardzo chcą wdrożyć normę 

PKN-CEN/TS 15675:2009 „Jakość powietrza - Pomiary emisji ze 

źródeł stacjonarnych - Zastosowanie EN ISO/IEC 17025:2005 do 

pomiarów okresowych”, ale potrzebują w szybkim czasie uzyskać: 

 uregulowania od strony prawnej,

 dostęp do potrzebnych norm w języku polskim,

 sprecyzowane wytyczne do stosowania tych norm w formie

oficjalnych dokumentów,

 dostęp do specjalistycznych i kompetentnych szkoleń,

 dostęp do grupy konsultacyjnej, złożonej z wysokiej klasy

specjalistów, umocowanej do interpretacji przepisów prawnych

i norm oraz rozwiązywania problemów wynikających z ich

stosowania w bieżącej działalności laboratoryjnej.



Dziękuję  za  uwagę


