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XII. BAZA LABORATORYJNA
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Przed 1999 r. laboratorium WIOŚ w Rzeszowie i laboratoria delegatur w Jaśle, Przemyślu i Tar-
nobrzegu stanowiły odrębne komórki organizacyjne WIOŚ w Rzeszowie, z własną kadrą kie-
rowniczą oraz akredytowanymi systemami jakości (Rzeszów AB 447, Jasło AB 179, Przemyśl AB

162, Tarnobrzeg AB 410). Laboratoria te prowadziły badania i pomiary na potrzeby własnego regionu
zapewniając łącznie obsługę w zakresie ochrony środowiska dla całego województwa podkarpackiego.

W latach 2003-2005 laboratoria WIOŚ w Rzeszowie wypracowały i wdrożyły specjalizację w po-
szczególnych lokalizacjach. Każde laboratorium wykonywało analizy podstawowe, natomiast wybrane
laboratoria wykonywały na potrzeby województwa podkarpackiego analizy specjalistyczne, bardzo
pracochłonne i wymagające najnowszej aparatury i sprzętu laboratoryjnego oraz wyspecjalizowanego
personelu.

W 2004 r. została wdrożona do badań i rozpoczęła ciągły monitoring automatyczna stacja jakości
powietrza dla miasta Rzeszowa.

Z dniem 1 lipca 2005 r., w wyniku wewnętrznej reorganizacji WIOŚ w Rzeszowie, w strukturę
Laboratorium WIOŚ zostały włączone jako działy techniczne laboratoria delegatur w Jaśle, Przemyślu,
i Tarnobrzegu tworząc jedno ogólno-wojewódzkie laboratorium z siedzibą w Rzeszowie. Z poprzedniej
struktury organizacyjnej, złożonej z czterech niezależnych laboratoriów o podobnych zadaniach, wypo-
sażeniu, obsadzie personalnej, terytorialnym podziale zadań i konkurencji co do zaopatrzenia i przyjmo-
waniem zleceń zewnętrznych, stworzono jedno laboratorium zarządzane centralnie, z centralną obsługą
logistyczną. Od połowy 2005 r. Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie kontynuuje akredytację pod znakiem
AB 447, wspólnym dla wszystkich jego działów technicznych w Rzeszowie, Jaśle, Przemyślu i Tarno-
brzegu.

Zakres działania laboratorium wynika ze statutowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, i obej-
muje:
1. badania i pomiary stanu środowiska na terenie województwa w ramach:

a. monitoringu jakości wód powierzchniowych;
b. monitoringu jakości powietrza atmosferycznego;
c. monitoringu hałasu komunikacyjnego;
d. monitoringu pól elektromagnetycznych.

2. badania i pomiary kontrolne - wykonywane na potrzeby inspekcji, służące do oceny emisji zanie-
czyszczeń do powietrza, wód i ziemi przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

3. badania związane z poważnymi awariami,
4. badania i pomiary wykonywane na zlecenia zewnętrznych klientów.

Możliwości pomiarowe i badawcze laboratoriów dostosowane zostały do znacznej ilości różno-
rodnych próbek środowiskowych. Obecnie w laboratorium wykonywane są:
1. badania fizykochemiczne próbek wód, ścieków, odpadów, gleb, roślin, powietrza, gazów odlotowych,
2. badania mikrobiologiczne i hydrobiologiczne próbek wód, ścieków, osadów ściekowych, gleb, zanie-

czyszczeń biologicznych powietrza atmosferycznego,
3. w terenie wykonywane są pomiary zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, pomiary fizykoche-

miczne, pomiary akustyczne i pomiary pól elektromagnetycznych oraz pomiary gazów składo-
wiskowych.

Nowoczesną bazę laboratoryjną tworzą powiązane w jedną strukturę następujące elementy:
1. pomieszczenia laboratoryjne wraz z zapleczem,
2. wyposażenie pomiarowo-badawcze, środki łączności i transportu,
3. wykształcony i doświadczony personel,
4. system zarządzania (w tym system zapewnienia jakości).

Skuteczność systemu jakości laboratorium jest na bieżąco monitorowana przez system auditów
wewnętrznych i zewnętrznych.

W maju 2008 r. w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie
został przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji audit, potwierdzający zgodność działania
Laboratorium z wymaganiami znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Audit potwierdził
kompetencje techniczne oraz zgodność systemu zarządzania organizacją i systemu zarządzania
jakością badań z wymaganiami, co potwierdzono certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego
nrAB 447 z dnia 25 listopada 2008 r. ważnym do 19 października 2011 r.

Laboratorium sukcesywnie zmierza ku temu, aby docelowo akredytować całą swoją działalność
analityczną.Akredytowany zakres badań dostępny jest na stronie internetowej www.pca.gov.pl.

Warunkiem niezbędnym uzyskania akredytacji jest prowadzenie badań lub analiz zgodnie
z metodykami badawczymi i pomiarowymi opartymi na normach międzynarodowych lub krajowych, zaś
w przypadku braku takich norm stosowane są metodyki walidowane wg obowiązujących procedur
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jakości. Niezmiernie istotnym czynnikiem jest również wy-
kwalifikowany i poddawany systematycznym szkoleniom
personel oraz odpowiednie pomieszczenia laboratoryjne
wyposażone w dobrej klasy aparaturę, podlegającą syste-
matycznemu sprawdzaniu oraz nadzorowi metrologicz-
nemu.

Laboratorium potwierdza wiarygodność uzyskiwanych
wyników badań poprzez systematyczne prowadzenie wew-
nątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, stosując wzorce i certy-
fikowane materiały odniesienia oraz poprzez uczestnictwo
w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłoś-
ci, uzyskując wyniki zadowalające. Mając na uwadze rangę
badań biegłości, które stanowią niezależną ocenę sprawnoś-
ci laboratorium, w kolejnych latach 2000-2008 następował
stopniowo wzrost poziomu zewnętrznego sterowania
jakością. Wyniki uzyskane podczas kontroli jakości badań,
w badaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości są
podstawą oceny pracy laboratorium oraz pozwalają utrzy-
mać wysoki poziom badań realizowanych w laboratorium
WIOŚ w Rzeszowie.

Laboratorium jest wyposażone w nowoczesną apa-
raturę pomiarowo-badawczą. Między innymi są to chroma-

tografy gazowe GC, chromatografy z detektorami mas GC-MS, chromatografy cieczowe HPLC,
spektroskopy absorpcji atomowej AAS, spektrofotometry podczerwieni z transformacją furierow-
ską FTIR, analizatoryAOX, stacje mobilne do pomiarów zanieczyszczeń powietrza, mierniki gazów skła-
dowiskowych (biogazu), mierniki emisji gazów z detektorami IR, mierniki natężenia pola elektroma-
gnetycznego oraz sprzęt terenowy do poboru próbek wody głębokich odpompowań, wielofunkcyjne
mierniki terenowe GPS, dalmierze, stacje meteo.

Badania biologiczne wykonywane są z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury, w tym mikro-
skopów odwróconych z możliwością komputerowej analizy obrazów, specjalistycznych cieplarek i auto-
klawów.

Infrastruktura laboratorium WIOŚ w Rzeszowie jest stale modernizowana, w celu spełnienia
wymagań w zakresie stosowanych metod referencyjnych.

W związku ze zmianami systemu prawnego i rozpowszechniania systemu automonitoringu
oddziaływania instalacji na środowisko obserwowana jest wyraźna tendencja zmniejszenia liczby
wykonywanych analiz w ramach kontroli. Z powodu wprowadzania systemów zapewnienia jakości
w podsystemach monitoringu, wzrasta systematycznie liczba analiz w grupie badań monitoringowych
oraz usług.

Tabela XII.1. Specjalizacja w laboratorium WIOŚ w Rzeszowie (źródło danych [12])

Lokalizacja
pracowni

Zakres specjalizacji w zakresie laboratorium

Rzeszów

1. Analityka odpadów.
2. Analityka metali ciężkich w próbkach środowiskowych.
3. Oznaczenia chromatograficzne związków chloro organicznych i fosforoorganicznych

(pestycydy, PCB).
4. Pomiary imisji metodami automatycznymi (systemami mobilnymi) i manualnymi (pasywnymi

i aktywnymi).
5. Pomiary emisji specyficznych zanieczyszczeń gazowych metodami referencyjnymi.
6. Badania wód podziemnych z poborem do 100m.
7. Badania mikrobiologiczne.
8. Monitorowanie składowisk odpadów (w tym pomiary składu i emisji gazów

składowiskowych).

Jasło
1. Oznaczenia chromatograficzne HPLC (WWA, formaldehyd)
2. Badania hydrobiologiczne

Przemyśl 1. Monitoring wód granicznych.
2. Badania pyłu PM10 metodą grawimetryczną i składu pyłu w zakresie metali ciężkich

Tarnobrzeg 1. Pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do środowiska.
2. Analityka zanieczyszczeń specyficznych (cyjanki, fenol, siarka i siarkowodór)
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Ryc. XII.1

Ryc. XII.2

. Udział typów klientów w rozliczeniu oznaczeń wykonanych w laboratorium WIOŚ Rzeszów w 2008 r.
(źródło danych [12])

. Udział typów próbek w rozliczeniu oznaczeń wykonanych w laboratorium WIOŚ Rzeszów w 2008 r.
(źródło danych 12])

Rocznie laboratorium wykonuje ok. 70 tys. oznaczeń i pomiarów ponad 150 parametrów fizycz-
nych, chemicznych i biologicznych w próbkach środowiskowych. Ponad połowę oznaczeń stanowią
próbki wody i ścieków.

Laboratorium IOŚ w Rzeszowie realizuje wymagania aktualnego systemu prawnego badań środo-
wiskowych, zarówno w zakresie stosowanych metodyk badawczych jak i w zakresie systemu zarządza-
nia. Obecny system zarządzania pozwolił uzyskać znacznie większe możliwości rozwoju wysoko-
specjalistycznych technik badawczych oraz istotne korzyści ekonomiczne.

Wiedza pracowników laboratoriów, potrzebna do prowadzenia badań, jest stale wzbogacana i roz-
wijana przez system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie zgodnie
z polityką jakości działa bezstronnie i niezależnie, zapewniając swoim klientom poufność wyników badań
oraz prowadzi prace nad poszerzeniem zakresu badań akredytowanych, aby w pełni sprostać powięk-
szającym się potrzebom badań w zakresie ochrony środowiska.

Kierownictwo laboratorium, w uzgodnieniu z Podkarpackim Inspektorem Ochrony Środowiska,
planuje dalszy rozwój laboratorium w oparciu o rozpoznanie rynku oraz potrzeby kontrolne inspekcji
i badawcze monitoringu środowiska. Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie jest wspierane przez GIOŚ
w Warszawie w zakresie modernizacji i uzupełnienia wyposażenia badawczego oraz korzysta z dotacji
WFOŚiGW i własnych środków budżetowych.
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