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powietrzu ( imisji i emisji)
wodzie i œciekach
glebie
odpadach
pomiary ha³asu.

Ponadto Laboratorium WIOŒ w Lublinie od szeregu lat w ramach prac w³asnych konsekwentnie
rozszerza zakres badañ chromatografii gazowej
i cieczowej i badañ metali wykorzystywanych w badaniach inspekcyjnych, monitoringowych oraz
w realizacji zleceñ od klientów zewêtrznych.

3.2. Stan wyposa¿enia pomiarowego
i badawczego

Przygotowanie próbek do badañ chromatograficznych
Fot. Archiwum WIOŒ

3.1. Prezentacja struktury
organizacyjnej
W sk³ad Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Œrodowiska w Lublinie wchodzi cztery oddzielnie
zarz¹dzane laboratoria, ró¿ni¹ce siê miêdzy sob¹
systemem jakoœci, podzia³em pracy, nazwami poszczególnych pracowni oraz iloœci¹ kadry. S¹ to:
Laboratorium WIOŒ w Lublinie oraz 3 Laboratoria
Delegatur WIOŒ w Bia³ej Podlaskiej, Che³mie i Zamoœciu.
£¹cznie we wszystkich laboratoriach zatrudnionych jest 71 pracowników.
Personel Laboratorium stanowi¹ osoby wykszta³cone w kierunkach zgodnych z dziedzinami
ochrony œrodowiska. Pracownicy stale podnosz¹
swoje kwalifikacje poprzez udzia³ w specjalistycznych szkoleniach zarówno zewnêtrznych, jak i wewnêtrznych.
Wewnêtrzna struktura organizacyjna laboratoriów jest ró¿na w poszczególnych laboratoriach,
ale cel dzia³alnoœci laboratoryjnej jest taki sam.
W laboratoriach prowadzone s¹ badania i pomiary
dla potrzeb:
• inspekcji
• monitoringu
• nadzwyczajnych zagro¿eñ œrodowiska.
• klientów zewnêtrznych
Ka¿de z czterech laboratoriów wykonuje pe³ny
zakres badañ wynikaj¹cy z charakteru zagro¿eñ
i potrzeb wystêpuj¹cych na przypisanej im czêœci
obszaru województwa lubelskiego. Zakres prowadzonych badañ i pomiarów stanowi kontynuacjê
dotychczasowej pracy laboratoriów i obejmuje badanie zanieczyszczeñ w:
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Poszczególne laboratoria ró¿ni¹ siê miêdzy
sob¹ stanem wyposa¿enia pomiarowego i badawczego oraz warunkami lokalowymi. Zakupy
sprzêtu bêd¹cego w posiadaniu laboratoriów dokonywane by³y indywidualnie ze œrodków
w³asnych oraz z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz centralnie przez GIOŒ, g³ównie ze œrodków Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Wszystkie laboratoria posiadaj¹ wyposa¿enie
umo¿liwiaj¹ce im wykonywanie podstawowego
zestawu analiz, natomiast najlepiej wyposa¿one
w sprzêt jest laboratorium w Lublinie.
Na wyposa¿enie laboratoriów sk³ada siê m.in.:
mobilne laboratorium ochrony powietrza,
mobilne laboratorium pomiarów emisji,
stacja pomiarów zanieczyszczeñ powietrza
metod¹ optyczn¹ firmy OPSIS,
• chromatografy gazowe z zastosowan¹ technik¹ wymywania próbek gazem i termiczn¹ desorpcj¹,
• chromatografy gazowe z detekcj¹ masow¹,
• chromatografy cieczowe wyposa¿one w detektory UV-vis i fluorescencyjne,
• chromatografy jonowe do badania anionów
i kationów,
• spektrofotometry,
• spektrometr XRF,
• spektrometr ICP,
• miernik natê¿enia pola elektromagnetycznego,
• analizatory spalin,
• elektroforeza kapilarna,
• wagi analityczne, konduktometry, pH-metry,
tlenomierze,
• urz¹dzenia do pobierania próbek we wszystkich elementach œrodowiska,
• urz¹dzenia do przygotowania próbek do badañ.
Sprzêt pomiarowo-badawczy, stanowi¹cy wyposa¿enie laboratoriów jest sprawdzany i nadzoro•
•
•
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wany jest zgodnie z polskimi przepisami metrologicznymi.
Wyposa¿enie to wymaga do swojej pracy
wzorców, materia³ów referencyjnych i pomocniczych. Laboratorium zwraca na to szczególn¹ uwagê kupuj¹c je u renomowanych firm i dostawców,
które posiadaj¹ certyfikaty jakoœci.

3.3. Zakres prowadzonych badañ
Zakres badañ wykonywanych przez Laboratoria WIOŒ w Lublinie obejmuje:
• kilkadziesi¹t wskaŸników z zakresu analizy wagowej, potencjometrycznej, kolorymetrycznej,
miareczkowej, biologicznej i bakteriologicznej,
• badania metali przy wykorzystaniu spektrofotometrii p³omieniowej i bezp³omieniowej,
• badania sk³adu substancji przy wykorzystaniu
fluorescencji rentgenowskiej,
• badania ³atwolotnych zwi¹zków organicznych
w powietrzu i wodzie przy wykorzystaniu dynamicznej ekstrakcji, termicznej desorpcji ia nalizy chromatograficznej,
• badania chlorowcopochodnych w ró¿nych
próbkach przy wykorzystaniu ekstrakcji i analizy chromatograficznej,
• badania wielopierœcieniowych wêglowodorów
aromatycznych w ró¿nych próbkach przy wykorzystaniu ekstrakcji i analizy chromatograficznej,
• pomiary emisji i imisji zanieczyszczeñ
py³owych, gazowych, w tym równie¿ rozpuszczalników i odorów,
• pomiary ci¹g³e imisji zanieczyszczeñ gazowych
przy wykorzystaniu systemu OPSIS,
• monitorowanie stê¿eñ metali w pyle przy wykorzystaniu belgijskiej stacji do pobierania próbek,
• pomiary emisji i imisji przy wykorzystaniu mobilnych systemów pomiarowych.

3.4. Specjalizacja poszczególnych
laboratoriów WIOŒ Lublin
Laboratorium Delegatury w Bia³ej Podlaskiej
zajmuje siê badaniem rzeki Bug na odcinku granicznym z Bia³orusi¹, zagadnieniami zwi¹zanymi
z przejœciami granicznymi Terespol, Kukuryki,
S³awatycze, Ma³aszewicze B terminalem Koroszczyn, suchym portem prze³adunkowym PKP.
Laboratorium Delegatury w Che³mie zajmuje
siê badaniem jezior ca³ego Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego i stanu œrodowiska w Poleskim
Parku Narodowym, zagadnieniami zwi¹zanymi
z przejœciem granicznym w Dorohusku, obs³ug¹ imisyjnej stacji ca³odobowej w Zbere¿u i Dorohusku.

Laboratorium Delegatury w Zamoœciu zajmuje siê badaniem rzeki Bug na odcinku granicznym
z Ukrain¹.
Laboratorium WIOŒ Lublin zajmuje siê badaniem:
• opadu atmosferycznego ze stacji we W³odawie
• pestycydów chlorowcoorganicznych, WWA,
PCBs, PCT, chlorowanych benzo-p-dioksyn
i chlorowanych dibenzofuranów we wszystkich elementach œrodowiska,
• toksyn sinicowych,
• ³atwolotnych chlorowcopochodnych zwi¹zków
organicznych w powietrzu i w wodzie,
• chlorofenoli,
• formaldehydu, ni¿szych aldehydów i ketonów
w powietrzu.

3.5. Metody procedury badawcze
Badania próbek w Laboratoriach WIOŒ w Lublinie odbywaj¹ siê zgodnie z procedurami znormalizowanymi i w³asnymi. Procedury znormalizowane
to Polskie Normy, Normy Europejskie, Normy ISO.
Procedury w³asne to procedury opracowane, zwalidowane i wdro¿one w laboratorium.
Wszystkie procedury s¹ udokumentowane
i odpowiednio nadzorowane. Podlegaj¹ sta³ej aktualizacji. Laboratorium ci¹gle udoskonala swoje procedury i stara siê wprowadzaæ do badañ nowe wynikaj¹ce z ci¹gle rosn¹cych potrzeb.
Personel Laboratorium ma mo¿liwoœci decydowania o jakoœci zawartoœci norm, gdy¿ uczestniczy
w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Cztery osoby wspó³redaguj¹ Polskie Normy. S¹
one cz³onkami Normalizacyjnych Komisji Problemowych: ds. jakoœci wody, gleby, chemii nieorganicznej i odpadów.

3.6. Pobieranie i badanie próbek
Wszystkie laboratoria posiadaj¹ sprzêt i przeszkolony personel do pobierania próbek.
Próbka musi byæ tak pobrana, ¿eby odzwierciedla³a rzeczywisty stan w chwili pobierania.
Laboratoria WIOŒ w Lublinie prowadz¹ systematyczn¹ kontrolê jakoœci pobieranych próbek.
Ogó³em laboratoria pobra³y we wszystkich elementach ochrony Œrodowiska 13 621 próbek i wykona³y 127 630 oznaczeñ.
Po pobraniu próbka dostarczana jest w odpowiednich warunkach do laboratorium, gdzie przekazywna jest do analizy zgodnie z zakresem badañ.
Laboratoria WIOŒ prowadz¹ systematyczn¹
kontrolê jakoœci swoich badañ. Jest to kontrola
wewn¹trzlaboratoryjna. Odbywa siê ona zgodnie
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Kontrola zewn¹trzlaboratoryjna to czynny udzia³
w miêdzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. Wyniki uzyskane podczas badañ miêdzylaboratoryjnych poddawane s¹ wnikliwej analizie.

W grudniu 2001 roku Wojewódzki Inspektor
Ochrony Œrodowiska podj¹³ decyzjê o ustanowieniu w laboratoriach WIOŒ w Lublinie systemu jakoœci zgodnego z obowi¹zuj¹c¹ norm¹ PN-EN
ISO/IEC 17025.
Wszystkie laboratoria przygotowa³y now¹ dokumentacjê systemu jakoœci i wdro¿y³y j¹ do stosowania.
Na pierwsze pó³rocze 2002 roku planowane s¹
we wszystkich laboratoriach audity akredytacyjne
PCA na zgodnoœæ z norm¹ PN-EN ISO/IEC 17025.

3.7. Akredytacja laboratoriów

3.8. G³ówne kierunki dzia³ania

z wczeœniej ustalonym programem. Personel na
bie¿¹co ocenia uzyskane wyniki, szacuje czy
mieszcz¹ siê one w akceptowalnych granicach i od
razu podejmuje ewentualne dzia³ania koryguj¹ce.
Ka¿dy wynik jest nadzorowany przez osoby do
tego upowa¿nione.

Ka¿de z laboratoriów WIOŒ Lublin posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Badañ i Certyfikacji, potwierdzaj¹cy, ¿e system jakoœci funkcjonuj¹cy w laboratoriach spe³nia wymagania Normy PN - EN 45001 i Przewodnika ISO 25:1990.
Stan akredytacji przedstawiony jest w tabeli nr 2
Tabela 2. Stan akredytacji Laboratoriów WIOŒ w Lublinie
Lp.

Nazwa
Laboratorium

Numer id ata
certyfikatu akredytacji

1. LUBLIN

L 118/2/2000
z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.

2. CHE£M

L 228/1/98
z dnia 14 grudnia 1998 r.

3. BIA£A-PODLASKA

L 214/2/2000
z dnia 29 grudnia 2000 r.

4. ZAMOŒÆ

L 219/1/98
z dnia 26 paŸdziernika 1998 r.

Zakresy akredytacji poszczególnych Laboratoriów zawarte s¹ w za³¹cznikach do certyfikatów
akredytacji. Laboratoria planuj¹ dalsze rozszerzenie zakresów akredytacji w zale¿noœci od mo¿liwoœci technicznych i personalnych poszczególnych
jednostek oraz finansów WIOŒ.
Przyznanie certyfikatów akredytacji jest du¿ym
sukcesem Laboratoriów WIOŒ Lublin, potwierdza
wysok¹, profesjonaln¹ jakoœæ prowadzonych badañ zgodnie z wymogami stawianymi w tym zakresie przez Uni¹ Europejsk¹.
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G³ówne kierunki dzia³ania to:
1. Dostosowanie zakresu badañ do wymagañ
stosowanych w krajach Unii Europejskiej
poprzez:
a) realizacjê badañ monitoringowych zmierzaj¹cych do oznaczenia 26 substancji opisuj¹cych stopieñ zanieczyszczenia powietrza,
b) realizacjê badañ zanieczyszczeñ emitowanych z procesów technologicznych,
c) wdra¿anie badañ substancji kancerogennych w odpadach, py³ach emitowanych do powietrza.
2. Badania œladowych iloœci metali ciê¿kich
w próbkach œrodowiskowych, p³odach rolnych
i ¿ywnoœci.
3. Pobieranie próbek i badanie stê¿eñ dioksyn i furanów w wielu elementach œrodowiska.
4. Uczestniczenie w miêdzynarodowym projekcie
badawczym dotycz¹cym zlewni Ba³tyku.
5. Badanie zawartoœci toksyn sinicowych w zbiornikach wodnych.
6. Przeprowadzenie procesu akredytacji w poszczególnych laboratoriach zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.
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