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10. DZIA£ALNOŒÆ LABORATORYJNA

Istotne ogniwo w systemie Pañstwowego Monito-
ringu Œrodowiska stanowi¹ laboratoria. Zgodnie z art.
25 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji
Ochrony Œrodowiska, laboratoria zajmuj¹ce siê pomia-
rami œrodowiskowymi powinny wdro¿yæ system jako-
œci oraz posiadaæ akredytacjê w rozumieniu ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci.
Wiarygodne wyniki badañ i pomiarów s¹ bowiem pod-
staw¹ prawid³owej oceny stanu œrodowiska. 

W zwi¹zku z tym nadrzêdnym celem laboratoriów
WIOŒ we Wroc³awiu jest zapewnienie rzetelnej i bez-
stronnej realizacji badañ i pomiarów. Od po³owy lat 90-
tych laboratoria WIOŒ we Wroc³awiu posiadaj¹ wdro-
¿ony system zarz¹dzania. Obecnie posiadaj¹ Certyfikat
Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 075, przy-
znany przez Polskie Centrum Akredytacji, który po-
twierdza spe³nienie wymagania normy PN-EN ISO/IEC
17 025: 2005 Ogólne wymagania dotycz¹ce kompeten-

cji laboratoriów badawczych i wzorcuj¹cych, a jego
otrzymanie jest formalnym potwierdzeniem kompeten-
cji technicznych do wykonywania badañ podanych
w zakresach akredytacji poszczególnych laboratoriów.
Aktualny zakres akredytacji znajduje siê na stronie Pol-
skiego Centrum Akredytacji: 
http://www.pca.gov.pl/zakresy/AB/AB%20075.pdf 

Laboratoria WIOŒ we Wroc³awiu pobieraj¹ próbki
i wykonuj¹: 

� pomiary zanieczyszczeñ powietrza (imisja) i ga-
zów odlotowych (emisja), 
� badania fizykochemiczne wód powierzchniowych,
podziemnych, opadów atmosferycznych, œcieków,
gleb, osadów i odpadów, 
� badania bakteriologiczne i biologiczne w wodach
powierzchniowych i osadach œciekowych, 
� pomiary ha³asu i promieniowania elektromagne-
tycznego w œrodowisku. 

Wszystkie laboratoria posiadaj¹ nowoczesn¹ apara-
turê kontrolno-pomiarow¹, która podlega wzorcowa-
niom, sprawdzeniom oraz nadzorowi metrologicznemu.
Na wyposa¿eniu znajduj¹ siê miêdzy innymi: 

� chromatografy gazowe (detektory FID, ECD, MS), 
� chromatografy cieczowe (UV, DAD, fluoroscen-
cyjny), 
� chromatografy jonowe, 
� spektrometry absorpcji atomowej, 
� analizatory rtêci, 
� spektrometry ICP, 
� analizatory przep³ywowe do oznaczeñ koloryme-
trycznych, 
� analizatory wêgla organicznego, 
� spektrofotometry UV-VIS, 
� analizator AOX, 

Fot. 10.1. Chromatograf jonowy ICS-1100 firmy
DIONEX (fot. Anna Siwka)

Rysunek 10.1. Certyfikat akredytacji laboratorium
badawczego Nr AB 075
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A� spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dys-
persj¹ energii, 
� wagi analityczne, pH-metry, konduktometry, tle-
nomierze, 
� mikroskopy badawcze, odwrócone i stereoskopo-
we z mo¿liwoœci¹ rejestracji obrazów, 
� mierniki ha³asu i pól elektromagnetycznych wraz
ze stacjami meteorologicznymi, 
� poborniki py³u PM10 i PM2.5, 
� automatyczny analizator gazowych zanieczysz-
czeñ w gazach odlotowych, 
� automatyczny analizator LZO do pomiarów zawar-
toœci lotnych zwi¹zków organicznych w gazach od-
lotowych, 
� automatyczne py³omierze grawimetryczne, 
� miernik biogazu, 
� sprzêt do pobierania próbek: poborniki, aspirato-
ry, czerpaki, zestawy do pobierania próbek gleb itp. 

Laboratoria stosuj¹ odpowiednie, spe³niaj¹ce wy-
magania klientów, metody badañ i pobierania próbek.
S¹ to metody referencyjne lub równowa¿ne z nimi, wy-
bierane spoœród opublikowanych w zbiorze Polskich
Norm, norm miêdzynarodowych lub w³asne procedury
badawcze opracowane na podstawie danych z renomo-
wanych organizacji technicznych lub zalecanych przez
producentów stosowanego wyposa¿enia pomiarowo-
-badawczego. Metody te objête s¹ systemem kontroli
jakoœci i oceny. 

Sterowanie jakoœci¹ obejmuje miêdzy innymi pro-
wadzenie kart kontrolnych, stosowanie certyfikowa-
nych materia³ów odniesienia oraz udzia³ w krajowych
i zagranicznych porównaniach miêdzylaboratoryjnych.
W porównaniach tych od wielu lat laboratoria WIOŒ we
Wroc³awiu uzyskuj¹ rezultaty bêd¹ce potwierdzeniem
wysokiej jakoœci wykonywanych przez nie badañ i po-
miarów. 

Laboratoria zatrudniaj¹ personel o wykszta³ceniu,
przeszkoleniu, wiedzy technicznej i doœwiadczeniu nie-
zbêdnym do realizacji powierzonych mu zadañ. Perso-
nel stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicz¹c
w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach i konfe-
rencjach. Ta wysoko wyspecjalizowana kadra zapewnia
najwy¿szy poziom wykonywania badañ i pomiarów. La-
boratoria stale doskonal¹ swoje dzia³ania i powiêkszaj¹
zakres wykonywanych badañ. 

Laboratoria, oprócz realizacji zadañ ustawowych
prowadz¹ tak¿e dzia³alnoœæ edukacyjn¹. Organizuj¹
miêdzy innymi pokazy dla studentów i m³odzie¿y szkol-
nej oraz praktyki studenckie i sta¿e zawodowe dla ab-
solwentów szkó³ wy¿szych. 

Fot. 10.3. Chromatograf cieczowy HPLC 1200 Series 
firmy Agilent Technologies (fot. Anna Siwka)

Fot. 10.4. Badawczy mikroskop odwrócony Eclipse Ti
firmy Nicon (fot. Anna Siwka)

Fot. 10.2. Chromatograf gazowy 7890A GC system 
firmy Agilent Technologies (fot. Anna Siwka)
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