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7. DZIA£ALNOŒÆ LABORATORYJNA

W WIOŒ we Wroc³awiu funkcjonuj¹ cztery laborato-
ria, zlokalizowane we Wroc³awiu i w Delegaturach
WIOŒ: Jeleniej Górze, Legnicy i Wa³brzychu. Wykonuj¹
one badania i pomiary na potrzeby monitoringu œrodo-
wiska, dzia³alnoœci kontrolnej, w przypadku wyst¹pienia
powa¿nych awarii oraz dla klientów zewnêtrznych. 

Podstawowym zadaniem laboratoriów WIOŒ jest
zapewnienie wysokiej jakoœci i wiarygodnoœci wyników
badañ. Aby osi¹gn¹æ ten cel laboratoria WIOŒ we Wro-
c³awiu wdro¿y³y system zarz¹dzania wg PN-EN ISO/IEC
17025, który zosta³ potwierdzony certyfikatem akredy-
tacji wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.
Zgodnie z jego wymaganiami, aby potwierdziæ wiary-
godnoœæ wyniku, akredytowane laboratorium musi
miêdzy innymi zapewniæ zachowanie spójnoœci pomia-
rowej oraz wdro¿yæ okreœlone dzia³ania zwi¹zane z za-
pewnieniem jakoœci wyników badañ. 

Spójnoœæ pomiarowa to termin stosowany w metro-
logii, okreœlaj¹cy powi¹zanie wyniku pomiaru lub wzor-
ca jednostki miary z przyjêtymi uk³adami odniesienia
przez nieprzerwany ³añcuch porównañ, co umo¿liwia
porównywanie wyników pomiarów wykonywanych
w ró¿nych laboratoriach. Laboratoria WIOŒ we Wroc³a-
wiu zapewniaj¹ spójnoœæ pomiarow¹ poprzez: 

� okresowe wzorcowania zewnêtrzne wyposa¿enia
maj¹cego wp³yw na dok³adnoœæ i miarodajnoœæ wyni-
ków. Wzorcowania te wykonywane s¹ przez G³ówny
Urz¹d Miar lub akredytowane laboratoria wzorcuj¹ce; 
� wzorcowanie/kalibracjê wyposa¿enia pomiarowe-
go laboratorium w ramach metody badawczej wy-
konanej przy zastosowaniu w³aœciwych dla danej
metody wzorców odniesienia; 
� stosowanie w badaniach mikrobiologicznych
szczepów odniesienia pochodz¹cych z uznanych ko-
lekcji kultur. 
Zapewnienie jakoœci wyników badañ laboratoria

WIOŒ realizuj¹ za pomoc¹: 
� wewnêtrznego sterowania jakoœci¹ badañ poprzez
wykonywanie badañ próbek œlepych, wzorcowych
i próbek powtórzonych, prowadzenie kart kontrolnych,
powtórne badanie przechowywanych obiektów (prób-
ki archiwalne), regularne stosowanie certyfikowanych
materia³ów odniesienia, powtarzanie badañ z wykorzy-
staniem innych metod, wykonywanie badañ w prób-
kach kontrolnych, sprawdzanie korelacji wyników ba-
dañ, prowadzenie walidacji stosowanych metod, 
� zewnêtrznego sterowania jakoœci¹ badañ poprzez
systematyczny udzia³ w programach badañ bieg³o-
œci i porównaniach miêdzylaboratoryjnych. 
Celem przeprowadzenia badañ bieg³oœci jest spraw-

dzenie mo¿liwoœci i kompetencji technicznych laborato-
riów w zakresie badañ i pomiarów. Wybór odpowiednie-
go programu badañ bieg³oœci uzale¿niony jest od: dzie-
dziny badañ, metod badawczych oraz zakresów próbek
standardowo wykorzystywanych w laboratoriach WIOŒ. 

W 2011 r. laboratoria WIOŒ we Wroc³awiu wziê³y
udzia³, uzyskuj¹c wyniki zadowalaj¹ce, w badaniach
bieg³oœci i porównaniach miêdzylaboratoryjnych orga-
nizowanych miêdzy innymi przez: 

� Zak³ad Chemii Analitycznej Instytut Chemii i Tech-
nologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej, 
� Centrum Badañ Ekologicznych PAN, Dziekanów
Leœny, 
� Instytut Podstaw In¿ynierii Œrodowiska PAN, Zabrze, 
� Zak³ad Akustyki Œrodowiska w Instytucie Ochrony
Œrodowiska, 
� CE2 Centrum Edukacji, 
� Gdañsk¹ Fundacjê Wody. 
W czterech laboratoriach WIOŒ we Wroc³awiu zo-

sta³ ustanowiony jednolity system zarz¹dzania, który
uzyska³ pozytywn¹ ocenê Polskiego Centrum Akredyta-
cji w lipcu 2009 r. Od tego roku laboratoria WIOŒ we
Wroc³awiu kontynuuj¹ akredytacjê pod jednym znakiem
AB 075. Planuje siê tak¿e po³¹czenie laboratoriów
WIOŒ we Wroc³awiu w jedn¹ strukturê organizacyjn¹,
co pozwoli zwiêkszyæ efektywnoœæ zarz¹dzania oraz ob-
ni¿yæ koszty dzia³alnoœci laboratoryjnej.

Fot. 7.1. Automatyczny pobornik do œcieków 
(fot. Marek Hostyñski)

Fot. 7.2. Urz¹dzenie do destylacji azotu Kjeldahla 
(fot. Marek Hostyñski)
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