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8. DZIA£ALNOŒÆ LABORATORYJNA

Decyzj¹ z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska
zatwierdzi³a, zaplanowany na lata 2007–2013, Program
Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko, którego celem
jest poprawa atrakcyjnoœci inwestycyjnej Polski i jej re-
gionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy
równoczesnej ochronie i poprawie stanu œrodowiska,
zdrowia, zachowaniu to¿samoœci kulturowej i rozwija-
niu spójnoœci terytorialnej. W ramach Priorytetu III: Za-
rz¹dzanie zasobami i przeciwdzia³anie zagro¿eniom
œrodowiska Dzia³anie 3.3. Monitoring œrodowiska prze-
widziano usprawnienie realizacji programów monitorin-
gu œrodowiska realizowanych w ramach Pañstwowego
Monitoringu Œrodowiska. 

Prawo Unii Europejskiej definiuje szeroki zakres ba-
dañ i pomiarów, które musz¹ byæ wykonywane w ra-
mach monitoringu œrodowiska. Okreœla wartoœci doce-
lowe ró¿nych substancji w celu zapobiegania lub ogra-
niczania ich szkodliwego wp³ywu na zdrowie ludzkie
i œrodowisko. Formu³uje tak¿e metody referencyjne
i bardzo restrykcyjne wymogi dotycz¹ce badañ i pomia-
rów – granice oznaczalnoœci, dok³adnoœci, precyzje. 

Ze wzglêdu na wzrost oczekiwañ zarówno decyden-
tów, jak i ogó³u spo³eczeñstwa nasila siê presja, by do-
stêp do wyników badañ by³ szybszy i ³atwiejszy, a po-
ziom ich wiarygodnoœci i dok³adnoœci – coraz wy¿szy.
St¹d celem projektu jest wzmocnienie infrastruktury
pomiarowo-informatycznej i innych metod oceny w ra-
mach monitoringu wód, monitoringu powietrza i moni-
toringu ha³asu. 

W ramach powy¿szego programu G³ówny Inspekto-
rat Ochrony Œrodowiska zrealizowa³ projekt pn. Wdra-
¿anie nowoczesnych technik monitorowania powietrza,
wody i ha³asu poprzez zakupy aparatury kontrolno-po-
miarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji
Ochrony Œrodowiska. Doskonalenie systemu zapewnie-
nia jakoœci poprzez organizacjê laboratoriów wzorcuj¹-
cych i referencyjnych dla potrzeb wzmocnienia systemu
zarz¹dzania jakoœci¹ œrodowiska i ocen efektów ekolo-
gicznych programu. Etap I. 

Celem projektu jest poprawa sytuacji w zakresie po-
zyskiwania wiarygodnych informacji o stanie œrodowi-
ska i czynnikach kszta³tuj¹cych ten stan, niezbêdnych
do zarz¹dzania œrodowiskiem oraz wspomagania pro-
cesów decyzyjnych w ochronie œrodowiska. Cel ten zo-
sta³ zrealizowany poprzez unowoczeœnienie wyposa¿e-
nia jednostek organizacyjnych Inspekcji Ochrony Œro-
dowiska w sprzêt pomiarowy i badawczy. 

W ramach realizacji tego projektu laboratoria WIOŒ
we Wroc³awiu otrzyma³y: 

� analizatory ca³kowitego wêgla organicznego, 
� spektrometry absorpcji atomowej (ASA) w zesta-
wie z kuwet¹ grafitow¹ i p³omieniem, 
� chromatografy gazowe z detektorami ECD i FID, 
� chromatografy jonowe, 
� miernik pól elektromagnetycznych z dalmierzem
laserowym i kalibratorem, 
� laboratoria mobilne do poboru wód i œcieków wy-
posa¿one w automatyczne poborniki prób œcieków, 
� automatyczny system mobilny monitoringu ha³asu, 
� pobornik py³u PM2,5, 
� analizator py³u PM2,5, 
� urz¹dzenie do pomiaru depozycji ca³kowitej, 
� automatyczny analizator rtêci gazowej. 
Otrzymane wyposa¿enie pozwoli na wdro¿enie no-

woczesnych i dok³adniejszych od obecnie stosowanych
metodyk badawczych, spowoduje zwiêkszenie mo¿li-
woœci pomiarowo-badawczych laboratoriów WIOŒ we
Wroc³awiu oraz przyczyni siê do usprawnienia sposobu
upowszechnienia informacji o œrodowisku oœrodkom
decyzyjnym i spo³eczeñstwu. 

Fot. 8.1. Spektrometr absorpcji atomowej (ASA) 
(fot. Marek Hostyñski)

Fot. 8.2. Automatyczny system mobilny monitoringu
ha³asu (fot. Tomasz Molek)
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