Agenda1
Spotkanie Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami
w ramach działania krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających
funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
oraz ekspertów
Grupy Roboczej ds monitorowania realizacji krajowego planu gospodarki odpadami
poświęconego przeprowadzeniu badań międzylaboratoryjnych procedur dotyczących analizy
składu morfologicznego odpadów komunalnych
(realizacja postanowień spotkania w dniu 17 września 2012 r. i 18 kwietnia 2013 r.)
Warszawa, 13 lutego 2014 r.
gmach Ministerstwa Środowiska s. 163, godz.10:00 – 15:00

1.

Wprowadzenie;

2.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak – Procedury „Pobieranie oraz wstępne
przygotowywanie próbek odpadów do badań” oraz „Oznaczanie składu morfologicznego”
– wersje po konsultacjach;

3.

Dyskusja;

4.

Mariusz Wilczyński – Przedstawienie sposobu przeprowadzenia badań
międzylaboratoryjnych dla sprawdzenia procedur „Pobieranie oraz wstępne
przygotowywanie próbek odpadów do badań” oraz „Oznaczanie składu
morfologicznego”;

5.

Dyskusja, w tym na temat możliwych sposobów sfinansowania przeprowadzenia badań
międzylaboratoryjnych;

6.

Podsumowanie spotkania.
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I część spotkania:
Na spotkaniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. ustalono, że uczestnicy spotkania prześlą uwagi do
projektów procedur. Na tej podstawie prof. A. Jędrczak przygotował zmodyfikowane
procedury, które ostatecznie zostaną przedyskutowane na spotkaniu.

Ponadto ustalono, że urzędy marszałkowskie przeprowadzą rozpoznanie dotyczące
działających na terenie poszczególnych województw laboratoriów akredytowanych w zakresie
analizy składu morfologicznego odpadów. Otrzymano odpowiedzi z 2 województw – nie
zidentyfikowano takich laboratoriów. Wobec powyższego, zaproszono na spotkania
laboratoria obecne na poprzednim spotkaniu, tj.:
•

SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. w Pszczynie i jej oddziały zamiejscowych,

•

"Labotest" Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki, Toruń,

•

d. Miejskie Laboratorium Chemicznego przy Urzędzie m. st. Warszawy,

•

PPHU ”Pro-lab”, Sp. z o.o. Włocławek.

II część spotkania:
SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. podjęło się roli koordynatora przeprowadzenia badań
międzylaboratoryjnych procedur dotyczących analizy składu morfologicznego odpadów
komunalnych. W związku z tym, przedstawiciel firmy Pan Dyr. Mariusz Wilczyński przedstawi
proponowany sposób przeprowadzenia badań. Przedmiotem dyskusji będzie również
rozpatrzenie
możliwych
sposobów
sfinansowania
przeprowadzenia
badań
międzylaboratoryjnych.
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