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Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego, pod nazwą Samodzielna Pracownia Ana-
liz Fizykochemicznych, powstało w 1992 roku w celu metodycznego ujednolicenia analiz 
fizykochemicznych na rzecz programu monitoringu lasu, wykonywanych dotąd przez cztery 
laboratoria zewnętrzne. Do głównych działalności Laboratorium należy monitorowanie stanu 
odżywienia drzewostanów i obiegu pierwiastków wnoszonych do ekosystemu leśnego z za-
nieczyszczeniami atmosfery, diagnozowanie właściwości fizykochemicznych gleb leśnych 



oraz żyzności gleb i  substratów w szkółkach i plantacjach leśnych, a także oznaczanie składu 
chemicznego wody oraz materiału roślinnego. 

Laboratorium jako jedyne w kraju jest upoważnione do wydawania opinii o przydatności 
nawozów i środków wspomagających uprawę roślin do stosowania w lasach, jak również do 
prowadzenia badań chemicznych w krajowym programie monitoringu lasu. Od 2006 r. posia-
da certyfikat akredytacji AB 740 Polskiego Centrum Akredytacji i funkcjonuje w ramach sys-
temu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO-IEC 17025:2005 „Ogólne 
wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Laboratorium 
dba o zapewnienie jakości wyników badań przez stosowanie certyfikowanych materiałów 
odniesienia, ocenę i monitorowanie uzyskanych wyników za pomocą technik statystycznych, 
a także udział w porównaniach międzylaboratoryjnych w Europie. 

Wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową renomowanych firm świato-
wych: spektrometry emisyjne ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-OES), chromatografy 
jonowe, analizatory zawartości węgla i azotu w próbkach stałych oraz ciekłych, analiza-
tor rtęci, analizator przepływowy (CFA), laserowy analizator wielkości cząstek, aparaty 
do analizy składu granulometrycznego gleb metodą pipetową i wiele innych. Laborato-
rium wdrożyło również system informatyczny klasy LIMS przeznaczony do zarządzania 
danymi i wspomagania realizacji procesów.

Laboratorium opiekuje się ponad 120 szkółkami na terenie całego kraju. Rocznie 
wykonuje analizy chemiczne i opracowuje zalecenia nawozowe dla 50-60 szkółek le-
śnych. W ciągu ostatnich pięciu lat przyjęło do analizy około 4400 próbek roślinnych, 
13 000 próbek wody oraz 5600 próbek gleby. W tym czasie wykonano ponad 80 tysięcy 
oznaczeń pierwiastków w próbkach roślinnych, 200 tysięcy badań fizykochemicznych 
w próbkach wód i 60 tysięcy w próbkach gleb. 

Aktywność w wykonywaniu analiz, niemal dwudziestopięcioletnie doświadczenie, wy-
kwalifikowana kadra pracowników, nowoczesna aparatura badawczo-pomiarowa, potwierdza-
ją kompetencje Laboratorium do wykonywania badań i sprawiają, że plasuje się ono w czo-
łówce laboratoriów europejskich zajmujących się badaniem stanu ekosystemów leśnych.




