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8. DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNA

Ostat nie la ta ce chu je wzrost ilo ści ba dań i po mia -
rów wy ko ny wa nych w la bo ra to riach In spek cji Ochro ny
Śro do wi ska. Zwią za ne jest to z no wy mi wy ma ga nia mi
Unii Eu ro pej skiej w za kre sie mo ni to ro wa nia sta nu śro -
do wi ska oraz zwięk sze niem ilo ści ba dań i po mia rów
wy ko ny wa nych na po trze by ko mó rek in spek cyj nych
w ra mach kon tro li pod mio tów ko rzy sta ją cych ze śro do -
wi ska, przy wy stą pie niu zda rzeń o zna mio nach po waż -
nych awa rii oraz w re ak cji na zgła sza ne wnio ski oby wa -
te li z proś bą o in ter wen cję. 

Aby speł niać wy ma ga nia w za kre sie ana li ty ki śro -
do wi sko wej, tzn. w za kre sie wy kry wa nia i ozna cza nia
związ ków che micz nych sta no wią cych za nie czysz cze -
nie śro do wi ska, la bo ra to ria In spek cji Ochro ny Śro do -
wi ska wdra ża ją co raz to now sze me to dy ba dań z wy -
ko rzy sta niem co raz bar dziej za awan so wa ne go wy po -
sa że nia. Wy po sa że nie to z jed nej stro ny po zwa la za -
pew nić co raz niż sze gra ni ce ozna czal no ści, skró cić
czas ocze ki wa nia na wy nik, a tak że po wo du je zmniej -
sze nie kosz tów wy ko ny wa nych ba dań, z dru giej zaś
stro ny za pew nia speł nie nie wy ma gań tzw. „zie lo nej”
che mii ana li tycz nej. 

Do ty czy to przede wszyst kim wy eli mi no wa nia lub
zmniej sze nia zu ży cia sub stan cji szko dli wych, któ re po -
wsta ją pod czas wy ko ny wa nia ba dań, a tak że zmniej sze -
nia ilo ści zu ży wa nych od czyn ni ków, ener gii i wo dy pod -
czas wy ko ny wa nia czyn no ści przy go to waw czych oraz
ana li tycz nych. Pod czas przy go to wy wa nia pró bek i wy -
ko ny wa nia ba dań co raz czę ściej ana li ty ków wspo ma ga -
ją au to ma ty, a jed no cze śnie co raz więk szą część ich
pra cy zaj mu je do sko na le nie i wa li da cja no wych pro ce -
dur ba daw czych, a tak że do sto so wa nie sto so wa nych
już me tod w za kre sie no wych za sto so wań. 

Aby uzy ska ny wy nik był wia ry god ny waż nym ele -
men tem pra cy la bo ra to ryj nej jest tak że utrzy ma nie i do -
sko na le nie wdro żo nych sys te mów za rzą dza nia zgod -
nych z PN-EN ISO/IEC 17025 (np.: wła ści wy nad zór nad
wy po sa że niem, za cho wa nie spój no ści po mia ro wej, ze -
wnętrz na i we wnętrz na kon tro la ja ko ści ba dań, szko le -
nia i pod no sze nie kwa li fi ka cji pra cow ni ków la bo ra to -
riów, itp.).

Po re or ga ni za cji w 2012 r. w Wo je wódz kim In spek -
to ra cie Ochro ny Śro do wi ska we Wro cła wiu w ra mach
jed ne go La bo ra to rium funk cjo nu ją na stę pu ją ce pra -
cow nie: Pra cow nia z sie dzi bą we Wro cła wiu, Pra cow nia
z sie dzi bą w Je le niej Gó rze, Pra cow nia z sie dzi bą w Le -
gni cy, Pra cow nia z sie dzi bą w Wał brzy chu oraz Pra -
cow nia do spraw ob słu gi sie ci po mia ro wej mo ni to rin gu
po wie trza z sie dzi bą w Je le niej Gó rze.

Obec nie pro wa dzo na jest bu do wa no we go la bo ra to -
rium we Wro cła wiu. Po jej za koń cze niu w no wym bu -
dyn ku zlo ka li zo wa ne bę dą spe cja li stycz ne pra cow nie
do ba dań m.in.:

§ związ ków or ga nicz nych me to da mi chro ma to gra fii
ga zo wej i wy so ko spraw nej chro ma to gra fii cie czo -
wej (GC, GC MS, HPLC),
§ me ta li me to da mi spek tro me trycz ny mi (ICP MS,
ana li za to ry rtę ci),
§ sub stan cji bio gen nych (ana li za to ry prze pły wo we).
La bo ra to rium WIOŚ we Wro cła wiu po sia da Cer ty fi -

kat Akre dy ta cji La bo ra to rium Ba daw cze go Nr AB 075
wy da ny przez Pol skie Cen trum Akre dy ta cji. Prze pro -
wadz ka do no we go bu dyn ku po zwo li na wdro że nie no -
wych me tod i w kon se kwen cji zwięk sze nie za kre su
akre dy ta cji.

Fot. 8.1. Chromatograf gazowy z detektorem MS
z automatycznym dozownikiem typu headspace
(GC-MS HS) (źródło: WIOŚ we Wrocławiu)
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