
WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ WROCŁAWSKĄ  

W NOWYCH OBSZARACH KOMPETENCJI WIOŚ 

 

Poszerzanie spektrum wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie: 

„Problematyki odorów w gospodarce odpadami” 

W dniach 4 – 5 czerwca 2019 r. Pracownicy Inspekcji WIOŚ wraz z Delegaturami oraz 

pracownicy Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ wzięli udział 

w warsztatach teoretycznych i praktycznych przeprowadzonych przez Panią Profesor Izabelę 

Sówkę oraz Panią dr inż. Urszulę Miller wraz z zespołem z Zakładu Inżynierii i Ochrony 

Atmosfery Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.  

Uciążliwości powodowane działalnością związaną z emisją substancji odorotwórczych są 

z jednej strony tematem zainteresowania wielu środowisk naukowych z drugiej natomiast 

przedmiotem skarg mieszkańców oraz interwencji inspekcyjnych. 

 

Fot. Archiwum WIOŚ we Wrocławiu 

W pierwszym dniu szkolenia eksperckiego, które otworzył Pan Waldemar Kulaszka - 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wraz z Panią Marią Siwiak -

Naczelnikiem Wydziału Inspekcji WIOŚ - naukowcy z Wydziału Inżynierii Środowiska PWr, 

przedstawili szeroki zakres zagadnień uciążliwości zapachowych, a w tym m.in.: 

• uciążliwości odorowe w procesie legislacyjnym - obecnie obowiązujący stan prawny 

oraz projektowane, nowe akty prawne, normy prawne PN, akty prawne obowiązujące 

w państwach UE. 

• cechy zapachów/odorów, 

• oddziaływania na zdrowie ludzkie, 

• zagadnienia olfaktometrii dynamicznej i olfaktometrii terenowej, 

• przykłady kryteriów stosowanych w ocenach odziaływania zapachowego,  

• przykłady standardów odorowych, 



• identyfikacja źródeł odorów, 

• metody pomiaru odorantów i odorów, 

• metody ograniczania odorów. 
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Jednocześnie Pani Profesor I. Sówka zaznaczyła, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu w latach ubiegłych, przekazał Politechnice Wrocławskiej 

olfaktometr na rzecz rozwoju badań w zakresie uciążliwości odorowych. 

Drugi dzień szkolenia eksperckiego, miał miejsce w akredytowanym Laboratorium 

Badań Olfaktometrycznych Politechniki Wrocławskiej, gdzie po zajęciach laboratoryjnych 

przeprowadzonych przez: prof. Izabelę Sówkę, dr inż. Urszulę Miller, dr inż. Alicję Nych, mgr 

inż. Yaroslawa Bezyka, dr inż. Elżbietę Romaniuk, mgr inż. Agnieszkę Grzelkę, mgr inż. 

Marcina Pawnuka w zakresie: 

• metod poboru próbek złowonnych gazów/odorów, 

• oznaczania stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej. 

przedstawiciele WIOŚ we Wrocławiu i Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska 

GIOŚ sprawdzali m.in. swoje predyspozycje do występowania w roli probantów.  

 Wielu z Inspektorów WIOŚ i GIOŚ we Wrocławiu to absolwenci Politechniki Wrocławskiej, 

którzy nie tylko rozwijali swoją wiedzę specjalistyczną, postępując za rozwojem nauki, ale 

i powrócili wspomnieniami do swoich lat studenckich … 

Mając na uwadze doniosłe znaczenie, poszerzania wiedzy i nadążania za postępem i rozwojem 

nauki, przekładającej się na odpowiedzialność i jakość wykonywanych obowiązków w pracy 

inspekcyjnej - WIOŚ we Wrocławiu nosi się z zamiarem organizacji warsztatów i szkoleń 

w innych, równie ważnych zakresach kompetencji WIOŚ.  
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