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Instytut Przemysłu Organicznego (IPO) od 65 lat odgrywa istotną rolę w
krajowym przemyśle chemicznym. Realizuje prace ważne dla funkcjonowania państwa i gospodarki

często nie posiadające odpowiedników w innych jednostkach badawczych.

Obszary działania Instytutu:
●

●

●

●

bezpieczeństwo chemiczne związane z produkcją, obrotem i stosowaniem substancji chemicznych
(REACH, GHS) oraz zagrożeniem elektrycznością statyczną,
chemia i technologia środków ochrony roślin, preparatów do higieny sanitarnej, środków
weterynaryjnych, biocydów, środków pomocniczych, chemikaliów specjalnych i półproduktów,
chemia i technologia materiałów wysokoenergetycznych.

IPO prowadzi prace badawczo-rozwojowe na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska, prace związane
z bezpieczeństwem procesowym i chemicznym.

Jako jedyna cywilna jednostka badawcza w kraju prowadzi prace:
●
●

na rzecz przemysłu materiałów wybuchowych i środków strzałowych o znaczeniu gospodarczym,
prace związane ze służbami publicznymi, obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Laboratoria Badawcze Instytutu Przemysłu Organicznego
Akredytowane Laboratoria Badawcze Instytutu Przemysłu Organicznego prowadzą specjalistyczne
badania w obszarach:
●
●

●

środków ochrony roślin oraz preparatów biocydowych do higieny sanitarnej i weterynaryjnej,
bezpieczeństwa chemicznego w zakresie wprowadzania do obrotu substancji i preparatów
chemicznych oraz ochrony przed elektrycznością statyczną,
materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i środków strzałowych.

Certyfikaty Biura Do Spraw Substancji Chemicznych
●

●

●

Certyfikat nr 10/2013/DPL w zakresie badań toksyczności środowiskowej w odniesieniu do
organizmów wodnych i lądowych; badań zachowania się badanej substancji chemicznej w wodzie;
glebie i powietrzu; biokumulacja; badań pozostałości - jako jedyni w kraju.
Certyfikat nr 11/2014/DPL w zakresie badań właściwości toksycznych, analiz chemicznych i
badań biochemicznych - jako jedyni w kraju.
Certyfikat nr 12/2014/DPL w zakresie badań właściwości fizykochemicznych; badań pozostałości;
badań zachowania się badanej substancji w wodzie, glebie i powietrzu, biokumulacja; badań
skuteczności działania biocydów.

Pełny zakres badań można zobaczyć na stronie internetowej Instytutu www.ipo.waw.pl

Certyfikaty PCBC i IQnet

IPO posiada również certyfikaty

PCBC

i IQnet nr 753/5/2011 w zakresie wytwarzania

analitycznych wzorców substancji organicznych w postaci czystej i w roztworach zgodnie z
Systemem Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009.

Instytut jest jednym z niewielu w Europie wytwórców certyfikowanych wzorców pestycydów i ich
metabolitów, związków nitrowych, chlorofenoli, antyutleniaczy i środków konserwujących żywność,
które są podstawowymi materiałami odniesienia dla przemysłu pestycydów, toksykologii,
laboratoriów kryminalistycznych, ochrony środowiska i analizy żywności. W Instytucie wytwarza się
ponad 300 certyfikowanych wzorców analitycznych substancji chemicznych i ich roztworów.

Certyfikat PCA

Certyfikat Nr AB 374 Akredytacji Laboratorium Badania Niebezpiecznych Właściwości Materiałów.
System zarządzania jakością wg PN–EN ISO/IEC 17025:2005 przyznany przez PCA w zakresie:
materiałów wybuchowych, prochów, paliw rakietowych, substancji niebezpiecznych w transporcie i
zagrożeń od elektryczności statycznej.

Certyfikat ISO 9001 nr 527/S/2009 oraz AQAP 2110 nr 527/A/2010

W zakresie prac badawczo - rozwojowych i wdrożeniowych oraz produkcji na potrzeby: przemysłu

środków ochrony roślin, biocydów, preparatów weterynaryjnych, preparatów do higieny sanitarnej,
przemysłu materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych, środków strzałowych, lekkiej
syntezy organicznej, bezpieczeństwa chemicznego, bezpieczeństwa i obronności kraju.
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