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1. Wprowadzenie

Depozycja zanieczyszczeń do podłoża, w tym sub-
stancji zakwaszających, została zidentyfikowana jako 
jedno z głównych zagrożeń środowiska w Europie już 
w latach 60. ubiegłego wieku. Opady atmosferyczne 
mają wpływ na wymywanie z atmosfery pyłów i za-
nieczyszczeń gazowych, przyczyniając się do wzrostu 
ładunków deponowanych do podłoża (Connan i in. 
2013). Zasady umożliwiające kwantyfikację procesów 
depozycji są jeszcze mało poznane, gdyż wymywanie 
zanieczyszczeń przez opad zależy od bardzo wielu 
czynników, w tym warunków meteorologicznych, ro-
dzaju gleby i jej pokrycia roślinnością oraz samej loka-
lizacji punktu pomiarowego (Pryor i in. 2008). Ocena 

ładunków zanieczyszczeń docierających do podłoża 
związana jest przede wszystkim z działaniami prowa-
dzonymi w zakresie badania negatywnego wpływu 
kwaśnych deszczy głównie na jakość wód lądowych, 
ich eutrofizację oraz uszkodzenia lasów i materiałów 
(Bravo i in. 2000). Skład chemiczny opadów atmos-
ferycznych integruje wiele mechanizmów fizycznych  
i chemicznych – zarówno w skali czasowej, jak i prze-
strzennej. Ocena składu opadów, jak i ich właściwo-
ści fizycznych pozwala często na identyfikację i ocenę 
wpływu różnego rodzaju źródeł emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery na ekosystemy (Laouali i in. 2012),  
a analiza skażenia chemicznego – na przeprowadzenie 
jednoczesnej oceny kilku elementów, w tym emisji do 
atmosfery, procesów transportu zanieczyszczeń, dyna-
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miki atmosfery, reakcji chemicznych w niej zachodzą-
cych oraz procesów usuwania z niej zanieczyszczeń. 
Źródłem zanieczyszczeń obserwowanych w opadach 
są zarówno źródła naturalne, jak i antropogeniczne. 

Aby badania prowadzone w różnych miejscach (na 
stacjach pomiarowych, w sieciach stacji itd.) były po-
równywalne, istotnym elementem przeprowadzanych 
ocen stało się wdrożenie określonych działań mających 
na celu zapewnienie odpowiedniej jakości badań, zuni-
fikowanie metod pomiarowych oraz ocenę niepewno-
ści wyników pomiarów. Inicjatorem tego typu działań 
w skali globalnej była Światowa Organizacja Meteoro-
logiczna, ustanawiając Program Global Atmospheric 
Watch (GAW), którego głównym celem było i jest stałe 
prowadzenie monitoringu składu chemicznego atmos-
fery i parametrów meteorologicznych (klimatycznych) 
oraz ocena zmienności tych elementów w skali global-
nej i regionalnej z uwzględnieniem zmian klimatycz-
nych i lokalnych uwarunkowań środowiskowych. Za-
sady oceny jakości wyników pomiarów w Programie 
GAW opisano w obowiązujących wytycznych (WMO 
Manual 2004). 

Obserwowane efekty depozycji zanieczyszczeń 
do podłoża, przenoszonych z masami powietrza, uru-
chomiły działania, których efektem było utworzenie 
Wspólnego programu monitoringu i oceny przenosze-
nia na dalekie odległości zanieczyszczeń powietrza  
w Europie (The European Monitoring and Evaluation 
Programme – EMEP). Program ten jest integralną 
częścią prowadzonych w Europie działań w ramach 
Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczysz-
czania powietrza na dalekie odległości (Convention on 
Long-range Transboundary Air Pollution – CLRTAP).  
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wyników 
pomiarów (w tym unifikacji metod poboru i analiz po-
branych próbek), w ramach Programu EMEP powołano  
w Norweskim Instytucie Badań Powietrza (Norsk insti-
tutt for luftforskning – NILU) Chemiczne Centrum Ko-
ordynacyjne (Chemical Coordination Centre – CCC), 
którego jednym z pierwszych zadań było opracowa-
nie i wdrożenie odpowiedniego systemu zapewnienia 
jakości (EMEP Manual 2001). Wprowadzenie tych 
zasad na stacjach potwierdziło fakt, że tylko badania 
prowadzone w odpowiednim miejscu oraz w ramach 
ustalonych procedur i wykonywane ściśle określonymi 
metodami za pomocą zunifikowanych i podlegających 
stałej kontroli przyrządów, dają wyniki porównywalne  
i o odpowiedniej jakości. 

Od ustanowienia jednolitych zasad kontroli jakości 
rozpoczęto budowę europejskiego systemu monitorin-
gu i informacji o jakości powietrza EUROAIRNET. 
Celem wdrożenia tych zasad była przede wszystkim 

harmonizacja metod badawczych w skali Europy, 
uzyskanie wiarygodnych i porównywalnych informa-
cji dla wykonywania oceny jakości powietrza w skali 
kontynentu oraz dostarczenie wysokiej jakości dowo-
dów umożliwiających zarówno Komisji Europejskiej, 
jak i krajom członkowskim prowadzenie i wdrażanie 
działań w zakresie polityki jakości powietrza. System 
ten zakładał zdefiniowanie minimalnych wymagań 
sterowania i zarządzania jakością, w tym kryteriów 
lokalizacji stacji pomiarowych, precyzji, dokładności, 
reprezentatywności i kompletności pomiarów oraz za-
sad archiwizacji, przetwarzania i wymiany informacji 
oraz danych (Larssen, Sluyter, Helmis 1999). Podob-
ne systemy zapewnienia jakości wyników pomiarów 
funkcjonują również na innych kontynentach, w tym  
w Ameryce – National Atmospheric Deposition Ne-
twork – NADP oraz Clean Air Status and Trends Ne-
twork – CASTNET (EPA, 1983; EPA, 1994; EPA, 
2008; EPA, 2013), Kanadzie – National Air Pollution 
Surveillance Network (NAPS) i Canadian Air and Pre-
cipitation Monitoring Network – CAPMoN (EC 2004) 
oraz Azji – The Acid Deposition Monitoring Network 
in East Asia – EANET (East Asia 2000).

Podobnie jest w Polsce w Państwowym Monitorin-
gu Środowiska (PMŚ), koordynowanym przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska. Obok prowadzenia 
samych pomiarów, wdrożenie systemu zapewnienia ja-
kości zostało uznane za jedno z najważniejszych zadań 
w obecnie obowiązującym Programie Państwowego 
Monitoringu Środowiska, głównie ze względu na rolę 
wyników pomiarów i ocen w procesach decyzyjnych  
i sprawozdawczości międzynarodowej (PMŚ 2012).  
W skład systemu zapewnienia jakości wyników po-
miarów w PMŚ wchodzą: akredytowane laboratoria 
badawcze (w tym system zarządzania pod kątem norm  
i/lub procedur badawczych w celu uzyskania zakresów 
oznaczania metodyk badawczych odpowiednich do 
ustanowionych wartości dopuszczalnych), nadzór nad 
ich utrzymaniem oraz system jakości tematycznych sie-
ci pomiarowych (w ramach poszczególnych komponen-
tów środowiska). Integralną częścią tego systemu jest 
wdrożenie do badań nowoczesnej aparatury badawczo-
-pomiarowej oraz właściwych metodyk badawczych, 
wdrożenie odpowiednich metod analizy zapewniających 
dotrzymanie minimalnych kryteriów w zakresie niepew-
ności pomiaru i ocen, przeprowadzanie porównań mię-
dzylaboratoryjnych oraz badań porównawczych i rów-
noważności metod, cykliczna kalibracja analizatorów  
i sprawdzenie układów poboru prób, weryfikacja loka-
lizacji poszczególnych stacji pomiarowych oraz spraw-
dzanie ustanowionych procedur systemu zarządzania  
i zasad ich przestrzegania (PMŚ 2012).



57

Badania pokazują, że ustanowienie jednolitego  
i ogólnie spójnego systemu zapewnienia jakości jest 
szczególne ważne w przypadku, gdy dana stacja pomia-
rowa funkcjonuje jako element wielu sieci pomiarowych. 
W takich przypadkach ocena jakości wyników pomiarów 
musi być zgodna zarówno z zasadami krajowymi, jak  
i międzynarodowymi. Dotyczy to zarówno oceny poje-
dynczych wyników, jak i wyników uzyskiwanych dla pró-
bek łączonych i/lub danych zagregowanych (np. wartości 
miesięcznych, sezonowych lub rocznych). Bez funkcjo-
nującego systemu zapewnienia jakości wyników pomia-
rów niezmiernie trudno jest zidentyfikować i skwanty-
fikować błędy systematyczne (skutkujące zaniżeniem 
lub zawyżeniem wyników), przypadkowe (powodujące 
zaburzenie ocen krótkoterminowych) oraz metodyczne 
(uniemożliwiających wykonanie analiz trendów zmian). 
Podawaną miarą tych błędów jest niepewność.

Jednym z zasadniczych czynników charakteryzują-
cych właściwości zakwaszające opadów atmosferycz-
nych jest obecność i dopływ jonów wodorowych do 
podłoża. W Polsce wody opadowe są przeciętnie wo-
dami o odczynie kwaśnym (pH poniżej 5,6), co wynika 
z obecności substancji zakwaszających w atmosferze. 
W ostatnich latach obserwowany jest systematyczny 
wzrost pH i wyraźny spadek przewodności elektroli-
tycznej właściwej opadów, co świadczy o mniejszej 
mineralizacji opadów m.in. dzięki mniejszej zawarto-
ści np. związków będących prekursorami silnych kwa-
sów. Świadczą o tym wyniki badań prowadzonych na 
stacjach pozamiejskich, gdzie generalnie obserwuje 
się tendencję spadkową wielkości stężeń oznaczanych 
składników zakwaszających opad (GIOŚ 2012). Istot-
ną rolę w ocenie mokrej depozycji odgrywa napływ  
i transgraniczne przenoszenie zanieczyszczonego po-
wietrza na dalekie odległości (Degórska, Bartnicki 
2011). Badania pokazują, że w Polsce na obszarach po-
zamiejskich wielość depozycji rocznej metali ciężkich 
(z wyjątkiem arsenu) i wielopierścieniowych węglowo-
dorów aromatycznych (WWA) jest na przeciętnym lub 
niskim poziomie w Europie (IOŚ 2012). Warto to mieć 
na uwadze przy ocenie jakości wyników uzyskiwanych 
na stacjach pozamiejskich (jak np. na Stacji Puszcza 
Borecka) rozszerzonych o analizę niepewności, gdyż 
przy niskich (na poziomie tła) wartościach stężeń lub 
ładunku danego zanieczyszczenia nawet wysoka jej 
wartość często skutkuje niewielkim rozrzutem warto-
ści od średniej.

W literaturze światowej brak jest opisów syste-
mów zapewnienia jakości wyników pomiarów zanie-
czyszczeń oznaczanych w opadach. Rzadko również 
podawane są wyniki z niepewnością. Najczęściej opis 
przyjętych zasad zapewnienia jakości wyników pomia-

rów (o ile w ogóle są one opisywane) ogranicza się do 
podania podstawowych informacji na temat sposobu 
poboru próbek, metodyki oznaczania danego zanie-
czyszczenia, wskazania rodzaju i klasy przyrządu, czę-
stotliwości pomiaru oraz liczby uzyskanych wyników 
(Skrdlíková i in. 2011, Birgül, Tasdemir, Cindoruk 
2011, Connan i in. 2013). W nielicznych publikacjach 
znaleźć można również opis matematycznych zasad 
obliczeń określonych parametrów (Galy-Lacaux i in. 
2009, Laouali i in. 2012). Oczywiście można przyjąć 
założenie, że wszystkie publikowane wyniki badań 
charakteryzują się wysokim poziomem jakości, ale 
nie zawsze musi to być prawdą. Należy pamiętać, że 
poprawna ocena jakości powietrza (w tym depozycji 
zanieczyszczeń) zależy nie tylko od wartości wyników 
uzyskanych w procesach pomiarowych, ale przede 
wszystkim od odpowiednio udokumentowanej jakości 
i wiarygodności tych wyników.

Celem pracy była identyfikacja elementów nie-
pewności łańcucha pomiarowego, mających wpływ 
na końcowe wyniki wielkości depozycji docierającej 
do podłoża na Stacji Kompleksowego Monitoringu 
Środowiska Puszcza Borecka (dalej w artykule Stacja 
Puszcza Borecka) oraz ocena uzyskanych rezultatów 
w skali roku na podstawie obliczonych wartości nie-
pewności rozszerzonej. Poprawna identyfikacja skła-
dowych niepewności rozszerzonej wymaga wdrożenia 
i przestrzegania spójnego systemu zarządzania, zapew-
niającego kontrolę jakości (Degórska, Śnieżek 1997). 
W niniejszym artykule przedstawiono i scharakteryzo-
wano główne elementy wdrożonego na Stacji Puszcza 
Borecka systemu zapewnienia jakości wyników po-
miarów zanieczyszczeń oznaczanych w opadach at-
mosferycznych.

2. Obszar i metodyka badań

Prowadzona przez Instytut Ochrony Środowiska – 
Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) Stacja Pusz-
cza Borecka zlokalizowana jest z dala od obszarów 
zurbanizowanych, w północno-wschodniej części Pol-
ski na terenie Mazur Garbatych (stanowiących część 
Pojezierza Ełckiego), w otulinie projektowanego parku 
krajobrazowego Puszczy Boreckiej. Jednym z celów 
prowadzenia badań na Stacji jest ocena stopnia zanie-
czyszczenia opadów atmosferycznych oraz wielkości 
ładunków zanieczyszczeń docierających wraz z opada-
mi do podłoża. Ze względu na swoją lokalizację, dużą 
reprezentatywność przestrzenną, długi ciąg pomiarowy 
oraz odpowiednią jakość uzyskiwanych wyników Sta-
cja została wpisana do międzynarodowych sieci moni-
toringu EMEP, GAW i EUROAIRNET oraz krajowego 
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PMŚ (w tym Zintegrowanego Monitoringu Środowi-
ska Przyrodniczego – ZMŚP). Badania opadów at-
mosferycznych prowadzone w ich ramach na Stacji 
Puszcza Borecka obejmują pobór próbek i oznaczenia 
przedstawionych poniżej zanieczyszczeń:
 – w próbkach dobowych opadu mokrego, zbieranych  

w okresie doby opadowej, oznaczanie zawartości 
głównych jonów oraz pomiary pH i przewodności 
elektrolitycznej właściwej;

– w próbkach tygodniowych opadu całkowitego, zbie-
ranych w okresie tygodniowym, oznaczanie zawar-
tości rtęci;

– w próbkach miesięcznych (łączonych z próbek ty-
godniowych) opadu całkowitego oznaczanie zawar-
tości metali ciężkich oraz wielopierścieniowych wę-
glowodorów aromatycznych.

Pobór próbek na stacji wykonywany jest za pomocą 
kolektorów opadu firmy Eigenbrodt, a pomiar wysokości 
opadu – z wykorzystaniem deszczomierza Hellmanna. 
Pomiary odczynu i przewodności opadów wykonywa-
ne są metodą elektrometryczną. Główne jony w opa-
dach oznaczane są metodami elektroforezy kapilarnej  
(SO4

2-, NO3
-, Cl-) i plazmowej atomowej spektrometrii 

emisyjnej – ICP AES (Na+, K+, Mg2
+, Ca2

+) oraz spektro-
fotometrii (NH4

+). Metale ciężkie oznaczane są metodą 
spektrometrii atomowej z kuwetą grafitową – GF-AAS 
(As, Cd, Ni, Cr, Cu, Pb), metodą absorpcyjnej spektro-
metrii atomowej za pomocą automatycznego analizato-
ra rtęci AASH-G (Hg) oraz płomieniowej spektrometrii 
atomowej absorpcyjnej FAAS (Zn). Stężenia wielopier-
ścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 
oznaczane są z wykorzystaniem wysokosprawnej chro-
matografii cieczowej HPLC (benzo(a)piren, benzo(a)
antracen, benzo(b,j,k)fluoranten, dibenzo(a,h)antracen, 
indeno(1,2,3-cd)piren). 

Poprawne oznaczenie wysokości stężeń w opadach 
i następnie obliczenie wartości depozycji zanieczysz-
czeń docierających do podłoża, wymaga identyfikacji, 
a następnie oceny udziału niepewności wnoszonej przez 
poszczególne elementy łańcucha pomiarowego do nie-
pewności wyniku końcowego. Przeprowadzone analizy 
oceny elementów niepewności pokazały, że do najbar-
dziej istotnych z punktu widzenia jakości uzyskiwanego 
wyniku końcowego w opadach zaliczyć należy niepew-
ność związaną z poborem próbki opadu do kolektora  
i deszczomierza, pomiar wysokości opadu, oznaczanie 

Oznaczenia skrótów: BN – Stacja Puszcza Borecka, BL – Laboratorium Monitoringu Środowiska IOŚ-PIB, Ci – stężenie danej 
(i-tej) substancji (pojedynczy wynik), Cśr – średnie stężenie, Łi – ładunek i-tej substancji (pojedynczy wynik), Łśr – średni 
ładunek

Ryc. 1. Identyfikacja składowych niepewności wyniku końcowego stężenia i ładunku zanieczyszczeń oznaczanych w opadach
Fig. 1. The identification of uncertainty components of pollutant concentration and load results in precipitation sample
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substancji w laboratorium oraz niepewność wynikają-
cą z opracowania końcowego wyników. Dla wyników 
łączonych, uśrednianych lub sumowanych w skali mie-
siąca, sezonu czy roku, pomimo niewielkiego udziału, 
uwzględnić należy również niepewność wynikającą  
z określonej kompletności wyników pomiarów (ryc. 1).

Na niepewność pobierania próbki opadu do kolektora 
i deszczomierza mają wpływ takie czynniki, jak: charak-
terystyka przyrządu (eliminowana najczęściej poprzez 
standaryzację wyposażenia pomiarowego w danej sie-
ci), parowanie (na podstawie promieniowania słonecz-
nego, temperatury i wilgotności powietrza oraz prędko-
ści wiatru), zwilżanie powierzchni odbiorczej, moment 
otwarcia i zamknięcia klapy w stosunku do momentu 
początku i zakończenia opadu (w przypadku kolektora 
mokrego opadu), rozpryski kropel o krawędź kolektora  
i pomijanie ich w pomiarze oraz struktura, czas trwania  
i częstość występowania opadów oraz ich wysokość. 
Najczęściej, ze względu na problemy oszacowania po-
szczególnych elementów poboru, ta niepewność szaco-
wana jest łącznie dla wszystkich wymienionych czynni-
ków. Na niepewność wynikającą z pomiaru wysokości 
opadu mają wpływ błędy wskazań cylindra miarowe-
go oraz odczytu poziomu wody opadowej w cylindrze 
miarowym (wpływ zjawiska paralaksy i występowanie 
menisku). W przypadku ważenia próbki istotną rolę od-
grywa niepewność wyniku ważenia.

Najbardziej złożonym procesem szacowania nie-
pewności, choć prostszym w kwantyfikacji, jest proces 
wynikający z wykonywania oznaczeń stężeń zanie-
czyszczeń w laboratorium, gdyż uwarunkowany jest 
on wieloma czynnikami. Pomijając różnice w sprzę-
cie analitycznym i metodyce, najbardziej istotnymi 
elementami są tu: dokładność pomiarów (określana 
na podstawie porównań z wzorcem lub/i porównań 
międzylaboratoryjnych), niepewność wzorców (po-
dawana na świadectwie wzorca), wskazań urządzenia 
(świadectwo wzorcowania), pomiaru właściwości fi-
zycznych próbki (świadectwo wzorcowania przyrządu)  
i krzywej wzorcowej/kalibracji, precyzja powtórzeń 
pomiarów próbki, niepewność wyznaczenia objętości 
i krotności rozcieńczenia próbek laboratoryjnych oraz 
niepewność wynikająca z procesu ekstrakcji, oczysz-
czania i zatężania próbki.

Niepewność wynikająca z opracowania końcowego 
zagregowanych wyników (np. w skali miesiąca, sezonu 
czy roku) uzależniona jest przede wszystkim od sposo-
bu zaokrąglania wyników pośrednich (składowych) do 
określonej znaczącej liczby znaków po przecinku oraz 
od kompletności serii pomiarowej (stosunku liczby po-
miarów wykonanych do liczby pomiarów zaplanowa-
nych lub możliwych do wykonania). 

Trudna do oszacowania, ale mogąca mieć istotny 
wpływ na jakość wyników końcowych, jest niepew-
ność wynikająca z warunków przechowywania pró-
bek i ich transportu do laboratorium. Na Stacji Pusz-
cza Borecka wpływ tego elementu na wynik końcowy 
jest minimalizowany poprzez przechowywanie próbek 
w obniżonej temperaturze, zakwaszanie próbek prze-
znaczonych do oznaczania zawartości metali cięż-
kich, przygotowanie ich do transportu w sposób unie-
możliwiający zanieczyszczenie oraz przewożenie ich  
w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach  
w kontrolowanych warunkach termicznych.

3. Omówienie rozwiązań i wyników

Współpraca z wieloma sieciami, zobowiązująca 
Stację Puszcza Borecka do spełnienia ustalonych dla 
każdej z sieci określonych wymagań co do jakości 
wyników pomiarów, identyfikacja poszczególnych 
składowych procesu pomiarowego mających wpływ 
na wynik końcowy oraz potrzeba oceny niepewności 
wyników pomiarów wymagały opracowania i wdroże-
nia na Stacji systemu zapewnienia oraz kontroli jako-
ści wyników pomiarów. Ramy tego systemu stanowi 
wdrożony w Instytucie Ochrony Środowiska – Pań-
stwowym Instytucie Badawczym system zarządzania, 
będący podstawą ustanowionej w Instytucie polityki 
jakości, spójnej i całościowej polityki zarządzania oraz 
stałego jej doskonalenia. W ramach systemu zarzą-
dzania prowadzona na Stacji polityka w zakresie za-
pewnienia jakości wyników pomiarów poddawana jest 
kontroli w ramach auditów zewnętrznych i wewnętrz-
nych oraz przeglądów zarządzania, kiedy to omawia-
ne są najważniejsze jej elementy, takie jak tworzenie  
i wdrażanie systemu, jego doskonalenie oraz planowa-
ne zmiany. Istotną rolę w systemie odgrywa prowadze-
nie nadzoru nad dokumentacją systemu zarządzania, 
w tym prowadzenie Księgi jakości określającej ogólne 
zasady funkcjonowania systemu zarządzania na Sta-
cji Puszcza Borecka. Wszystkie działania są zgodne  
z określonymi dla systemu zarządzania kontrolowane-
go przez Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) nor-
mami (PN-EN ISO/IEC 17025:2005; PN-EN ISO/IEC 
17000:2006). Dla zapewnienia prawidłowego funk-
cjonowania całego systemu sterowania jakością badań  
w Instytucie sporządzono i wykorzystuje się dokumen-
tację systemu zarządzania, którą stanowią akty prawne 
oraz normy systemowe i badawcze, procedury oraz in-
strukcje systemu zarządzania i procedury oraz instruk-
cje badawcze, jak również zapisy wszystkich działań 
prowadzonych w czasie badań. 

Wdrożony na Stacji Puszcza Borecka system po-
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zwala na uwzględnienie w procesie szacowania nie-
pewności wyników końcowych następujących elemen-
tów: pobieranie, przechowywanie i transport próbek, 
zapewnienie spójności pomiarowej uzyskiwanych wy-
ników, uczestniczenie w porównaniach międzylabora-
toryjnych/badaniach biegłości oraz walidację stosowa-
nych procedur pomiarowych. 

Szacowanie niepewności pomiaru jest w prakty-
ce określeniem przedziału wokół wartości średniej,  
w którym powinna (na założonym poziomie istotności) 
znaleźć się wartość oczekiwana wyniku. Określanie 
niepewności jest nierozerwalnie związane z zapewnie-
niem spójności pomiarowej uzyskiwanych wyników, 
charakteryzowanej dwoma podstawowymi elementa-
mi: nieprzerwanym łańcuchem porównań do wzorca 
(międzynarodowego lub krajowego) oraz zależnym 
od metody pomiaru odstępem czasu między wzorcow-
niami i kalibracją przyrządów. Bardzo istotny element  
w całym systemie stanowią porównania międzylabora-
toryjne i badania biegłości (mające na celu walidację me-
tod pomiarowych i/lub analitycznych) oraz porównania  
z metodami referencyjnymi lub materiałami odnie-
sienia. Przeprowadzenie procesu walidacji procedury 
jest potwierdzeniem, że procedura użyta do wykonania 
konkretnego oznaczenia jest odpowiednia do zamie-
rzonego celu (EN/PN ISO/IEC 17025:2005). 

Bardzo ważnym elementem omawianego systemu 
zapewnienia jakości wyników pomiarów na Stacji 
Puszcza Borecka są cykliczne wzorcowania i kalibra-
cje przyrządów pomiarowych oraz pomocniczych (wy-
konywane przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, 
posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty), 
oraz ich bieżące sprawdzanie.

Specyfika wdrożonego na Stacji Puszcza Borec-
ka systemu zapewnienia jakości wyników pomiarów 
wynika nie tyle z funkcjonowania trzech odrębnych 
ośrodków (Posterunku pomiarowego w Diablej Górze, 
gdzie pobierane są próbki opadów, Laboratorium Mo-
nitoringu Środowiska IOŚ-PIB w Warszawie (LMŚ), 
gdzie wykonywane są oznaczenia zanieczyszczeń  
w tych próbkach, oraz zespołu Stacji Puszcza Borec-
ka w Warszawie), a z odległości, jakie je dzielą. Łań-
cuch pomiarowy, którego poszczególne ogniwa zostały  
w systemie zidentyfikowane, a zakres i odpowiedzial-
ność przypisane odpowiednim jednostkom uczest-
niczącym w procesie, obejmuje dwa ośrodki: Stację  
w Diablej Górze i Laboratorium w Warszawie (ryc. 2). 
Zespół Stacji w Warszawie nie bierze bezpośredniego 
udziału w pomiarach i wykonywaniu analiz (ozna-
czeń). Jest ośrodkiem koordynującym funkcjonowa-
nie systemu zapewnienia jakości wyników pomiarów, 
odpowiedzialnym za opracowywanie i weryfikację 

tych wyników, za ich gromadzenie i archiwizację oraz 
udostępnianie różnego rodzaju odbiorcom w kraju i za 
granicą.  

Ryc. 2. Schemat systemu zapewnienia jakości wyników po-
miarów zanieczyszczeń oznaczanych w opadach atmosfe-
rycznych na Stacji Puszcza Borecka 
Fig. 2. The quality assurance and quality control system of 
pollutant measurements in precipitation at Puszcza Borecka 
Station

Personel Stacji pracujący w Diablej Górze odpo-
wiedzialny jest za pobór próbek oraz pomiar wysoko-
ści opadu i wykonanie oznaczeń pH oraz przewodności 
elektrolitycznej pobranych próbek. W ramach systemu 
zapewnienia jakości wyników pomiarów, na stacji obo-
wiązuje harmonogram poboru próbek oraz protokoły 
poboru i karty wyników badań (zasady poboru oraz 
formularze opisane są w obowiązujących w systemie 
odpowiednich procedurach badawczych). Wszystkie 
zapisy w kartach są weryfikowane oraz zatwierdzane 
przez upoważniony personel lub kierownictwo Stacji.  
W związku ze znacznym oddaleniem Posterunku w Dia-
blej Górze i Laboratorium wykonującego analizy opa-
dów w Warszawie (ponad 300 km) istotną rolę odgrywa 
również przestrzeganie wdrożonych procedur przecho-
wywania pobranych próbek, procesu ich przygotowania 
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Obecnie poprawna ocena jakości uzyskiwanych wyni-
ków pomiarów nabiera istotnego znaczenia ze wzglę-
du na często wymaganą gwarancję ich wiarygodności, 
gdyż są one nierzadko wykorzystywane – zarówno na 
poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, m.in.  
w pracach legislacyjnych, ceny skuteczności wdraża-
nych planów naprawczych i strategii, a także nierzad-
ko w kwestiach spornych obywatel – urząd. Dlatego też  
w procesie oceny poziomu wiarygodności danych uzy-
skiwanych na pojedynczej stacji, istotną rolę odgrywa 
również weryfikacja wyników na podstawie pomiarów 
wykonywanych na innych stacjach i w innych sieciach, 
prowadzenie działań mających na celu zapewnienie od-
powiedniej kompletności serii pomiarowej oraz wyko-
nywanie szeregu obliczeń sprawdzających, jak np. okre-
ślenie bilansu jonów w pobranych próbkach opadu.

Szacowanie wielkości niepewności dla wyników 
uzyskanych na Stacji Puszcza Borecka przeprowadzo-
no z wykorzystaniem formuł matematycznych opartych 
na opracowanych schematach wpływu poszczególnych 
czynników (pobór prób, pomiar wysokości opadu  
i oznaczenia w laboratorium) na wynik końcowy po-
miaru. Analizy w zakresie niepewności przedstawio-
no dla okresu 2008–2011. Główną miarą oceny jako-
ści wyników ładunków zanieczyszczeń wnoszonych  
z opadami na Stacji Puszcza Borecka były warto-
ści niepewności rozszerzonej (Birch 2003, Kotowicz 
2005) przy założonym współczynniku rozszerzenia 
k = 2. Niepewność rozszerzona (iloczyn niepewności 
standardowej i bezwymiarowego współczynnika roz-
szerzenia k) definiowana jest jako przedział ufności 
(prawdopodobieństwa z jakim wartość mierzona za-
wiera się w określonym przedziale,), jaki przypisuje się 
wynikowi pomiaru wielkości mierzonej (przy współ-
czynniku k = 2 przedział ten na ogół wynosi 95%). 

Dzięki omówionemu powyżej systemowi zapew-
nienia jakości wyników pomiarów umożliwiające-
mu kwantyfikację niepewności dla poszczególnych 
składowych procesu pomiarowego można stwierdzić, 
że uzyskiwane wyniki depozycji na stacji nie tylko 
spełniają prawnie określone wymagania na poziomie 
20–50% wymagań (Dyrektywa 2004/107/WE, RMŚ 
1032), ale również przyjętych założeń w każdej z sieci, 
w której uczestniczy stacja (tab. 1).

Analiza uzyskanych wyników niepewności poka-
zuje, że w przypadku jonów oznaczanych w opadach 
w ocenianym okresie 4 lat (2008–2011) niepewność 
rozszerzona (przy współczynniku rozszerzenia k = 2) 
utrzymuje się praktycznie na stałym poziomie 15–20%. 
Wyjątek stanowi jon potasowy, gdzie zaobserwowano 
stały trend malejący. Najwyższe wartości niepewności 
rozszerzonej wystąpiły dla jonów chlorkowego i potaso-

do oznaczeń zawartości w nich substancji zanieczysz-
czających oraz transportu. Sam transport próbek do-
konywany jest przez profesjonalną firmę transportową 
na podstawie stałego zlecenia, tak by próbki dotarły do 
LMŚ w ciągu doby. Wdrożona procedura pobierania 
próbek opadów na Stacji Puszcza Borecka jest zgodna 
z normami (PN-ISO 5667-8:2003; PN-EN 15841:2010; 
PN-EN 15853:2010) i WWA (PN-EN 15980:2011). 

Laboratorium jest odpowiedzialne za odpowiednie 
przygotowanie materiałów do pobierania próbek oraz 
ich przygotowania do transportu do Diablej Góry. Na 
podstawie opracowanych i wdrożonych procedur zgod-
nych z odpowiednimi normami w Laboratorium wyko-
nywane są wszystkie oznaczenia: jony, metale ciężkie 
(PN-EN 15841:2010; PN-EN 15853:2010) i WWA 
(PN-EN 15980:2011). Każde z wykonanych badań jest 
dokumentowane poprzez zapisy wyników w księgach 
badań oraz sprawozdaniach z badań (opisanych w od-
powiednich procedurach systemu zarządzania).

Właściwe funkcjonowanie każdego z elementów 
systemu zarządzania (w tym systemu zapewnienia ja-
kości wyników pomiarów) podlega nadzorowi meryto-
rycznemu i organizacyjnemu, zapewniającemu spraw-
ną realizację programu pomiarowego i właściwą jakość 
wyników badań. Istotnym elementem tego nadzoru jest 
cykliczne przeprowadzanie auditów wewnętrznych  
i zewnętrznych, których celem jest m.in. systematyczna 
i niezależna ocena realizacji założeń wdrożonego syste-
mu zarządzania oraz kontrola przestrzegania procedur 
i instrukcji badawczych. Stacja Puszcza Borecka (oba 
ośrodki), jak i Laboratorium Monitoringu Środowiska 
posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji 
(Certyfikaty Nr AB337 i AB336). Całość systemu za-
rządzania Instytutu oceniana jest przez PCA podczas 
corocznych auditów zewnętrznych. Po każdym z audi-
tów, w miarę potrzeb, przeprowadzane są działania ko-
rygujące, których wdrożenie jest dokumentowane sto-
sownymi zapisami, a skuteczność sprawdzana w trakcie 
działań poauditowych.

Wdrożony na Stacji Puszcza Borecka system zapew-
nienia jakości wyników pomiarów zanieczyszczeń ozna-
czanych w opadach oraz identyfikacja poszczególnych 
składowych procesu pomiarowego mających wpływ na 
wynik końcowy dały możliwość oszacowania poziomu 
niepewności wyzyskiwanych wyników. Formuły ob-
liczania niepewności są obecnie jednym z najbardziej 
dynamicznie weryfikowanych i doskonalonych elemen-
tów pomiarów. Wynika to przede wszystkim z postępu 
wiedzy w tym zakresie, coraz dokładniejszych opisów 
procesów pomiarowych i analitycznych oraz publiko-
wania wyników w zakresie identyfikacji czynników 
oraz substancji zakłócających pomiary (interferentów). 
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Zanieczyszczenie  
Pollutant

Jednostka  
Unit

Lata Year
2008 2009 2010 2011

S-SO4
2- ładunek [mg/m2] 380,0 290,0 285,6 286,0

niepewność [%] 16,5 16,6 16,6 16,5
N-NO3

- ładunek [mg/m2] 329,0 280,0 272,9 272,3
niepewność [%] 15,1 15,1 15,1 15,1

Cl- ładunek [mg/m2] 464,0 240,0 175,6 285,6
niepewność [%] 19,5 19,5 19,5 19,5

N-NH4
+  ładunek [mg/m2] 342,0 290,0 346,1 327,1

niepewność [%] 14,9 15,0 15,0 15,0
Na+  ładunek [mg/m2] 224,0 100,0 63,9 138,0

niepewność [%] 14,8 14,7 14,8 14,9
K+  ładunek [mg/m2] 62,0 40,0 40,5 50,0

niepewność [%] 22,3 22,0 21,0 19,4
Mg2+  ładunek [mg/m2] 42,0 30,0 24,5 33,4

niepewność [%] 14,9 14,9 15,0 15,1
Ca2+  ładunek [mg/m2] 124,0 100,0 138,1 126,7

niepewność [%] 14,7 14,7 14,6 14,7
As  ładunek [mg/m2] 0,153 0,153 0,260 0,201

niepewność [%] 25,1 26,8 22,4 19,1
Cd  ładunek [mg/m2] 0,041 0,026 0,035 0,034

niepewność [%] 28,0 29,7 28,7 23,6
Pb  ładunek [mg/m2] 0,635 0,481 0,374 0,311

niepewność [%] 25,9 25,8 20,9 18,5
Cr  ładunek [mg/m2] 0,053 0,065 0,054 0,045

niepewność [%] 22,2 22,2 18,4 18,3
Cu  ładunek [mg/m2] 0,853 1,270 0,883 0,654

niepewność [%] 16,4 19,0 16,6 16,3
Ni  ładunek [mg/m2] 0,462 0,214 0,213 0,273

niepewność [%] 27,0 26,4 21,5 18,9
Zn  ładunek [mg/m2] 4,487 2,573 3,154 4,309

niepewność [%] 19,5 20,8 19,5 19,7
Hg  ładunek [mg/m2] 35,497 48,800 7,300 19,200

niepewność [%] 17,7 17,7 17,7 16,8
B(a)P  ładunek [µg/m2] 15,866 15,220 11,156 14,762

niepewność [%] 15,3 15,3 19,0 19,0
B(a)A ładunek [µg/m2] 11,886 9,665 9,034 12,349

niepewność [%] 20,8 20,8 23,6 23,6
B(b)F ładunek [µg/m2] 30,802 25,009 16,071 21,180

niepewność [%] 20,3 20,3 21,1 21,1
B(k)F ładunek [µg/m2] 12,047 10,729 5,786 9,832

niepewność [%] 14,6 14,6 18,5 18,5
I(1,2,3-cd)P ładunek [µg/m2] 22,667 22,892 12,855 18,888

niepewność [%] 34,3 34,3 30,6 30,6
D(a,h)A ładunek [µg/m2] 6,500 7,706 4,650 1,769

niepewność [%] 17,3 17,3 44,5 44,5

Tab. 1. Wyniki pomiarów i wartości niepewności rozszerzonej (przy współczynniku rozszerzenia k = 2) zanieczyszczeń ozna-
czanych w opadach na Stacji Puszcza Borecka w latach 2008-2011 (Źródło danych: PMŚ)
Tab. 1. Pollutant measurements results and the expanded uncertainty values (k = 2) at Puszcza Borecka Station in precipitation 
in 2008-2011 (Source: PMŚ)
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4. Wnioski

Pomimo obserwowanej generalnej poprawy jakości 
powietrza atmosferycznego w Europie (szczególnie wi-
docznej w miastach), takie zanieczyszczenia, jak ozon, 
pył zawieszony, benzen oraz depozycja niektórych za-
nieczyszczeń do podłoża, nadal stanowi problem dla 
środowiska i zdrowia mieszkańców (GIOŚ 2008, EEA 
2010, EEA 2012). Pomimo wyraźniej poprawy w ostat-
nich latach w Polsce opady charakteryzują się odczynem 
kwaśnym. 

Poprawne oznaczenie wartości stężeń w opadach  
i następnie obliczenie depozycji zanieczyszczeń dociera-
jących do podłoża wymaga identyfikacji udziału poszcze-
gólnych elementów łańcucha pomiarowego, wpływają-
cych na niepewność uzyskiwanych wyników końcowych. 
Przeprowadzone badania na Stacji Puszcza Borecka po-
kazały, że do istotnych zaliczyć należy niepewność zwią-
zaną z poborem próbki opadu do kolektora i deszczo-
mierza, pomiar wysokości opadu, oznaczania substancji  
w laboratorium oraz, w przypadku wyników agregowa-
nych, również niepewność wynikającą z kompletności 
serii. 

Spełnienie oczekiwanych kryteriów jakości wy-
ników pomiarów na Stacji Puszcza Borecka oraz 
przedstawienie obiektywnego dowodu w tym za-
kresie możliwe jest dzięki wdrożonemu systemo-
wi zapewnienia jakości wyników pomiarów. Daje on 
możliwość przeprowadzenia procesu szacowania nie-
pewności wyników końcowych, umożliwia zapewnienie 
spójności pomiarowej oraz gwarantuje zunifikowane po-
dejście do walidacji stosowanych procedur pomiarowych  
i analitycznych. Dzięki omówionemu w artykule systemo-
wi możliwe było dokonanie kwantyfikacji poszczególnych 
składowych procesu pomiarowego i obliczenie niepewno-
ści rozszerzonej, która potwierdziła, że uzyskiwane wyniki 
depozycji na Stacji Puszcza Borecka spełniają wymagania 
określone polskimi i unijnymi przepisami prawnymi.

Niepewność rozszerzona depozycji na Stacji Puszcza 
Borecka nie przekracza 50% (przy wymaganych 70%),  
a dla wielu oznaczanych w opadach składników jest zde-
cydowanie niższa (na poziomie 15–25%). Najniższe war-
tości niepewności obserwuje się dla jonów (maksymalnie 
20%), zaś najwyższe dla metali ciężkich, co związane 
może być z precyzją oznaczeń wynikającą ze znacznej 
różnicy w stężeniach (4 rzędy wielkości). Największe 
wahania niepewności zauważono wśród oznaczanych  
w opadzie WWA. W przeciwieństwie do jonów, gdzie ge-
neralnie poziom niepewności w badanym okresie się nie 
zmieniał, oraz metali ciężkich, dla których zaobserwowa-
no spadek, dla tej grupy zanieczyszczeń zaobserwowano 
tendencję wzrostową wartości niepewności. 

wego (o blisko 5% wyższe niż dla pozostałych jonów). 
Wyższa niepewność dla ładunków rocznych niż  

w przypadku oznaczanych w opadzie jonów występuje 
dla metali ciężkich (przeciętnie 2-krotnie). Związane to 
może być z precyzją oznaczeń wynikającą ze znacznej 
różnicy w stężeniach (4 rzędy wielkości). Najwięk-
szą skalę niepewności wykazują najbardziej istotne 
ze zdrowotnego punktu widzenia kadm, arsen, nikiel 
i ołów. Dla tej grupy zanieczyszczeń obserwowano  
w analizowanym okresie tendencję malejącą niepewno-
ści, szczególnie widoczną dla ołowiu i niklu. 

Największe wahania niepewności rozszerzonej za-
uważa się wśród oznaczanych w opadzie WWA (naj-
wyższe dla dibenzo(a,h)antracenu). W odróżnieniu 
od metali ciężkich dla wszystkich poddanych analizie 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
zaobserwowano tendencję wzrostową niepewności  
w okresie 2008–2011 (ryc. 3, tab. 1). 

Ryc. 3. Niepewność rozszerzona ładunku dla poszczegól-
nych zanieczyszczeń na Stacji Puszcza Borecka w latach 
2008-2011 (Źródło danych: PMŚ)
Fig. 3. Deposition expanded uncertainty for each pollutant 
at Puszcza Borecka Station in 2008-2011 (Source: PMŚ)
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THE QUALITY ASSURANCE AND QUALITY 
CONTROL SYSTEM OF POLLUTANTS  

MEASUREMENTS IN WET DEPOSITION  
AT THE PUSZCZA BORECKA STATION

Summary 
Despite the improvement of air quality in Europe, 

some pollutants (including ozone, particulate matter, 
benzene and contamination identified in deposition) 
remains a significant problem. Results of measurements 
carried out under the State Environmental Monitoring 
System in Poland shows acidic precipitation (pH less 
then 5,6). For ensure good quality environmental 
monitoring results and making possibility its 
comparison, establishing the quality assurance and 
quality control system is necessary (QA/QC). This 
requires a lot of efforts including implementation of 
specified procedures and activities for systematization 
of measurement methods and assessment of uncertainty 
results.

This paper presents QA/QC system for pollutants 
measurements in wet deposition at the Puszcza Borecka 
Station. Identification and quantification the main 
components of uncertainty in elements of the measuring 
chain were done. Result shows, that most important 
elements affecting the uncertainty in the wet deposition 
measurements included precipitation sampling and 
measurement, using laboratory methods for the 
pollutant analysis and deposition rules calculation. 
Obtained results of calculating expanded uncertainty 
in 2008–2011 period for individual pollutants for load 
in precipitation (including ions, heavy metals and 
polycyclic aromatic hydrocarbons) were discussed. 
Uncertainty results confirmed meeting European Union 
and Polish quality requirements at Puszcza Borecka 
Station. Genially the lowest values of the uncertainty 
measurements in wet deposition were observed for ions 
(about 15%), and highest for heavy metals (25%). The 
largest fluctuations in uncertainty (between 15–45%) 
for polycyclic aromatic hydrocarbons were observed.
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