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1. WSTĘP 
 
„Plan Pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na rok 

2008” został opracowany i uzgodniony odpowiednio do postanowień Zarządzenia Wojewody 
Podkarpackiego nr 188/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.  w sprawie ustalenia zakresu i form 
zwierzchnictwa Wojewody Podkarpackiego nad zespoloną administracją rządową w 
województwie (ze zmianą z dnia 23 czerwca 2005 r.), opartych na ustawie z dnia 5 czerwca 
1998 r. o administracji rządowej w województwie.  

W planie pracy uwzględnione zostały: 
I. „Ogólne kierunki działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska na lata 2007-

2013” określone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 
II. Wytyczne do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 

2008r., zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 
III. Określane przez Ministra Środowiska obowiązki raportowania do Komisji 

Europejskiej wynikające m.in. z Traktatu Akcesyjnego, 
IV. Plany i programy środowiskowe szczebla krajowego i wojewódzkiego oraz 

regionalnego, 
V. Wyniki oceny stanu środowiska, zawarte w raporcie „Stan środowiska w 

województwie podkarpackim w 2006 roku”, 
VI. Ocena stopnia zaawansowania likwidacji problemów ekologicznych w województwie, 

zinwentaryzowanych w planie pracy na rok 2007, 
VII. Dane zawarte w ewidencji kontroli i ewidencji podmiotów korzystających ze 

środowiska, oraz dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, 
VIII. Charakter i zakres wniosków o podjęcie interwencji, adresowanych do 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, 
IX. Możliwości organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 

Rzeszowie, 
X. Sugestie organów administracji rządowej i samorządowej oraz organów innych 

inspekcji i straży. 

Wykorzystano również spostrzeżenia i wnioski uzyskane w związku z uczestnictwem WIOŚ 
w Rzeszowie w Projekcie PL 0100 finansowanym w ramach Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego pt. „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na 
podstawie doświadczeń norweskich”. 
W planie pracy uwzględnione zostały także główne priorytety polityki ekologicznej 
województwa podkarpackiego: 
1. Podniesienie poziomu warunków życia mieszkańców i atrakcyjności województwa 

poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska: 
• budowa systemu gospodarki odpadami, obejmującego zbiórkę odpadów oraz 

instalacje do ich odzysku i unieszkodliwiania, 
• realizacja „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, 
• pełne wdrożenie systemu pozwoleń zintegrowanych, 
• opracowanie i wdrożenie programów naprawczych w zakresie ochrony powietrza 

przed zanieczyszczeniem dla stref, gdzie występują przekroczenia wartości 
dopuszczalnych, w dalszej perspektywie również w zakresie ochrony przed hałasem, 

• budowa dróg i rozbudowa innej infrastruktury komunikacyjnej, eliminującej 
niekorzystny wpływ transportu na środowisko. 

2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego: 
• budowa niezbędnej infrastruktury zabezpieczającej przed powodziami, w tym 

zapewnienie właściwej gospodarki przestrzennej, 
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• eliminowanie substancji, stwarzających zagrożenie dla środowiska. 
3. Właściwa polityka inwestycyjna: 

• zapewnienie zrównoważonego rozwoju, również na terenach o wysokich walorach 
przyrodniczych, 

• eliminowanie inwestycji zagrażających środowisku oraz stosowania tzw. „brudnych 
technologii” i niekontrolowanej zabudowy terenów cennych przyrodniczo, poprzez 
doskonalenie systemu procedur ocen oddziaływania na środowisko zarówno dla 
przedsięwzięć jak i planów i programów. 

W planach szczegółowych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu 
uwzględniono zagadnienia, wynikające z przygranicznego położenia województwa 
podkarpackiego.  

Zgodnie z „Zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 
2001/331/WE” z dnia 4 kwietnia 2001 r., ustalającymi minimalne kryteria działania inspekcji 
ochrony środowiska w państwach członkowskich, przed przystąpieniem do sporządzenia 
planu pracy, do wszystkich starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
województwa podkarpackiego skierowane zostało wystąpienie z prośbą o wskazanie 
podmiotów, które w ocenie administracji samorządowej, w znacznym stopniu naruszają 
przepisy dotyczące ochrony środowiska i należałoby je umieścić w planie kontroli WIOŚ. 
Odpowiedzi wpłynęły ze 106 na 159 gmin i z 16 na 25 starostw. Wnioski zawarte w 
odpowiedziach zostały w miarę możliwości prawnych i organizacyjnych uwzględnione w 
planie pracy Wydziału Inspekcji. 

Do pierwszoplanowych zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 
przewidywanych do realizacji w roku 2008, należą:  

1) Ocena realizacji zobowiązań Traktatu Akcesyjnego 
2) Kontrola instalacji wymagających pozwoleń zintegrowanych, w tym składowisk, 
3) Weryfikacja rocznych raportów emisji CO2, 
4) Kontrola instalacji, klasyfikowanych jako wielkie źródła spalania paliw, 
5) Ocena realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w 

połączeniu z oceną realizacji przez gminy obowiązków wynikających z ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki ściekowej, 

6) Kontrola przepisów dotyczących postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i 
elektronicznym /weryfikacja wiarygodności sprawozdań/, 

7) Kontrola stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji / weryfikacja 
wiarygodności sprawozdań/; kontrola obiektów nielegalnego demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, 

8) Ocena wdrażania założeń Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 / kontrola i 
koordynacja wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, 

9) Transgraniczne przemieszczanie odpadów, 
10) Przeciwdziałanie awariom przemysłowym, 
11) Ocena jakości danych przekazywanych do  Krajowego Rejestru Uwalniania i 

Transferu Zanieczyszczeń (PRTR), 
12) Monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw, 
13) Kontrola znaczących źródeł emisji zlokalizowanych w strefach, które na podstawie 

pomiarów monitoringowych sklasyfikowano jako strefy C (Rzeszów, Przemyśl, 
Jasło), 

14) Kontrola realizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH) - tylko w ograniczonym zakresie, 
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15) Odpady opakowaniowe; ocena dużych obiektów handlowych w zakresie postępowania 
z odpadami opakowaniowymi , 

16) Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w powiązaniu 
z realizacją przez gminy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

17) Ocena podejmowanych przez przedsiębiorców działań naprawczych w odniesieniu do 
wód podziemnych, zanieczyszczonych w wyniku działalności przemysłowej. 

Część zadań realizowana będzie we współdziałaniu z innymi organami kontroli, odpowiednio 
do podpisanych porozumień o współpracy.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie funkcjonuje na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, 
2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie, 
3. Ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną, 
4. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, 
5. Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, 
6. Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  

z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów 
ochrony środowiska oraz ich delegatur (ze zmianami w r. 2007), 

7. Statutu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 
8. Zarządzenia Nr 40/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4. 03. 1999 r. w sprawie 

utworzenia delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie, 

9. Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie działa na obszarze województwa 
podkarpackiego, wchodząc w skład zespolonej administracji rządowej województwa. 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje w imieniu Wojewody 
Podkarpackiego zadania i kompetencje określone w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska 
i przepisach odrębnych. Inspekcją Ochrony Środowiska kieruje Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska, który jest centralnym organem administracji rządowej. 
Aparatem pomocniczym Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w skład którego wchodzą 
Delegatury w Jaśle, Przemyślu i Tarnobrzegu. 
WIOŚ w Rzeszowie realizuje zadania na obszarze całego województwa, a w szczególności 
na terenie następujących jednostek terytorialnych: miasto Rzeszów, powiat rzeszowski, 
powiat dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko – sędziszowski i strzyżowski.  
Obszary działania poszczególnych delegatur są następujące: 
Delegatura Jasło: miasto Krosno i powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, 
leski i sanocki; 
Delegatura Przemyśl: miasto Przemyśl i powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski 
i  przeworski; 
Delegatura Tarnobrzeg: miasto Tarnobrzeg i powiaty: kolbuszowski, mielecki, niżański, 
stalowowolski i tarnobrzeski. 
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Rzeszowie 
ul. Langiewicza 26 tel. (0-17) 8543683, tel/fax (0-17) 8543841,  

e-mail: wios@wios.rzeszow.pl
Delegatura w Jaśle  

ul. Floriańska 108 tel. (0-13) 4464395, 4480848, fax 4463548,   
e-mail: delegatura@jaslo.wios.rzeszow.pl

Delegatura w Przemyślu  
ul. Dominikańska 3 tel. (0-16) 6784496, 678-44-89, fax 6784489  

e-mail: przemysl@przemysl.wios.rzeszow.pl
Delegatura w Tarnobrzegu 

ul. Św. Barbary 12 tel. (0-15) 8223190, 8224540 fax 8226440  
e-mail: delegatura@tarnobrzeg.wios.rzeszow.pl

www.wios.rzeszow.pl 

Zasięg terytorialny  

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  w Rzeszowie i Delegatur 
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2. PLAN PRACY WYDZIAŁU INSPEKCJI 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, 
rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
30  grudnia 1998 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony 
środowiska oraz ich delegatur (ze zmianami w r. 2007) oraz Regulaminem Organizacyjnym 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, do zadań Wydziału 
Inspekcji należą przede wszystkim: 

1. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu 
zasobów przyrody, 

2. kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz 
zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji, 

3. udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji oraz w przekazywaniu do 
użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko, 

4. kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed 
zanieczyszczeniem, 

5. podejmowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz 
usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego, w tym 
kontrola zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, a także analizowanie zgłoszeń zakładów określonej kategorii, 
programów zapobiegania poważnym awariom i raportów o bezpieczeństwie,  

6. kontrola przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, 
7. kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 
depozytowej, 

8. kontrola gospodarowania wodami w zakresie określonym w ustawie Prawo wodne, 
9. kontrola przestrzegania przepisów o odpadach, 
10. kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ustawy o substancjach i preparatach 

chemicznych, 
11. kontrola przestrzegania wymagań w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, 
12. kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu, podlegających ocenie zgodności, w 

zakresie spełniania przez nie zasadniczych wymagań dotyczących ochrony 
środowiska, określonych w przepisach odrębnych, 

13. kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
14. kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym, z wyjątkiem przepisów art. 41 pkt 2 i 3, 
15. kontrola zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach 

energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, 
16. nadzór i kontrola w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz z 

produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje, 
17. kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń,  

z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami 
genetycznie zmodyfikowanymi, 

18. wykonywanie zadań określonych w ustawie o międzynarodowym przemieszczaniu 
odpadów i rozporządzeniu nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
przemieszczania odpadów oraz współdziałanie w tym zakresie ze Strażą Graniczną, 
Służbą Celną, Policją oraz Inspekcją Transportu Drogowego, 

19. nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie standardów emisyjnych z instalacji, 
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20. realizacja obowiązku wynikającego z rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE tzw. PRTR, 

21. analizowanie wyników pomiarów samokontrolnych przekazywanych przez podmioty 
korzystające ze środowiska, 

22. weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. 
o  handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych 
substancji, 

23. przygotowywanie danych związanych z raportowaniem wdrażania przepisów organów 
Unii Europejskiej, 

24. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, 
organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej i 
obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi i opiekunami społecznymi, 

25. informowanie organów administracji samorządowej wynikach kontroli obiektów  
o podstawowym znaczeniu dla danego terenu, 

26. udostępnianie organom administracji rządowej, samorządowej oraz społeczeństwu 
informacji o środowisku oraz informacji publicznej, 

27. prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem wymagań 
ochrony środowiska, w tym w szczególności wydawanie decyzji w sprawach: 
wymierzania kar pieniężnych, wstrzymywania działalności lub użytkowania instalacji 
i innych dotyczących ochrony środowiska. 

28. przedkładanie informacji o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, 
29. współdziałanie z właściwymi organami ochrony środowiska w zakresie wydawania 

pozwoleń zintegrowanych, 
30. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej ze swojej działalności, 
31. współpraca z funduszami ochrony środowiska w zakresie oceny osiągania efektów 

ekologicznych, 
32. prowadzenie spraw związanych z załatwianiem wniosków o podjęcie interwencji, 
33. przygotowywanie planów działalności kontrolnej i ich realizacja, 
34. prowadzenie rejestrów, ewidencji i baz danych, 
35. przygotowywanie opinii i uwag do projektów ustaw i rozporządzeń, 
36. wydawanie zaświadczeń, o których mowa w odrębnych przepisach, 
37. pełnienie dyżurów domowych na wypadek wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych lub innych zdarzeń zagrażających środowisku.Zadania te realizowane 
są przez Wydział Inspekcji w Rzeszowie i Działy Inspekcji w Delegaturach. Wojewódzki 
Inspektor może zlecać Delegaturom realizację zadań Wojewódzkiego Inspektoratu na terenie 
województwa podkarpackiego na obszarze większym niż ich zasięg terytorialny. Wydział 
Inspekcji WIOŚ w Rzeszowie koordynuje, nadzoruje i  kontroluje, poprzez Kierowników 
Delegatur, realizację zadań Działów Inspekcji w  Delegaturach. 
 Zadania pionu inspekcyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Rzeszowie można podzielić na zadania o charakterze ściśle kontrolnym tj. planowanie w 
skali makro i mikro, przeprowadzanie kontroli i działania pokontrolne, w tym prowadzenie 
postępowań administracyjnych, oraz na działania nie zaliczane formalnie do kontroli, takie 
jak:  
• weryfikacja, na zlecenie przedsiębiorców, rocznych raportów o emisji CO2  zgodnie z 

ustawą o handlu uprawnieniami do emisji do gazów cieplarnianych i innych substancji, 
• uzgadnianie, na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, pozwoleń zintegrowanych 

wydawanych przez starostów,  
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• współpraca z Państwową Strażą Pożarną w zakresie przeciwdziałania poważnym 
awariom, w tym uzgadnianie raportów bezpieczeństwa, dokonywanie oceny stanu 
zagrożenia środowiska i współdziałanie w akcji zwalczania poważnej awarii, nadzór nad 
usuwaniem skutków poważnych awarii i rekultywacją terenów zdegradowanych,  

• udostępnianie informacji publicznej i informacji o środowisku i jego ochronie, 
• współdziałanie ze służbami Izby Celnej i Straży Granicznej oraz Inspekcją Transportu 

Drogowego i Policją w zakresie nadzoru nad transgranicznym przemieszczaniem 
odpadów, w tym dokonywanie oceny towarów mogących stanowić odpady, 

• współpraca z funduszami ochrony środowiska w zakresie oceny osiągania efektów 
ekologicznych, 

• zbieranie i analizowane wyników pomiarów przekazywanych do WIOŚ przez podmioty 
zobowiązane do ich prowadzenia oraz dokumentów potwierdzających odzysk i recykling 
odpadów opakowaniowych i poużytkowych, 

• weryfikowanie raportów PRTR zgodnie z przepisami krajowymi i rozporządzeniem (WE) 
Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. sprawie 
ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i 
zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE, 

• prowadzenie szeregu baz danych, dotyczących: dokumentacji przebiegu i efektów 
kontroli, decyzji o wymierzeniu lub odroczeniu kary pieniężnej, nakładania grzywien w 
drodze mandatów karnych, ewidencji kontrolowanych podmiotów, ewidencji 
przeprowadzonych kontroli,  poważnych awarii „MARS” i „EKOAWARIE”, 
potencjalnych sprawców poważnych awarii oraz zakładów, które mogą być źródłem 
poważnych awarii „SPIRS”, wyników kontroli wyrobów w zakresie spełniania 
zasadniczych wymagań HERMES 2, a także instalacji objętych obowiązkiem uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego, dużych źródeł spalania paliw, oczyszczalni ścieków, 
składowisk odpadów, spalarni odpadów, terminali i stacji paliw płynnych,  

• opracowywanie raportów zbiorczych i sprawozdań oraz projektów zmian legislacyjnych, 
udział w szkoleniach oraz prace wykonywane w ramach uczestnictwa WIOŚ w Rzeszowie 
w Projekcie PL 0100, finansowanym w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
pt. „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie 
doświadczeń norweskich”. 

Wydział Inspekcji w Rzeszowie będzie weryfikował projekty, opracowanych przez 
Delegatury, dokumentów wymagających podpisu Wojewódzkiego Inspektora oraz 
koordynował, nadzorował i kontrolował, poprzez Kierowników Delegatur, realizację zadań 
Działów Inspekcji w Delegaturach. 

Pełne wykonanie wszystkich wymienionych zadań nie jest możliwe i w związku z tym plan 
niniejszy służy hierarchizacji i priorytetyzacji zadań do wykonania, określeniu celów kontroli 
z zachowaniem racjonalnego i efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych i 
technicznych Inspektoratu. 
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej zobowiązuje Inspekcję Ochrony Środowiska do 
dostosowania swojej działalności do odpowiednich standardów i wymagań. 
Cele kontroli, wykonywanych przez Inspekcję, winny być ukierunkowane przede wszystkim 
na monitorowanie wdrażania w Polsce przepisów Unii Europejskiej, w szczególności 
zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego. System dokumentowania ustaleń kontroli 
powinien zapewniać możliwości sprawnego raportowania i sporządzania wymaganych przez 
Komisję Europejską raportów i zestawień statystycznych. 
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione uwarunkowania ustalono, że w 2008 roku kontrole 
realizowane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie będą służyć 

 9



 10

wykonaniu 29 celów. Wśród celów tych uwzględniono planowaną przez Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska  realizację krajowych cykli kontrolnych: 

1. Gospodarowanie zużytymi bateriami i akumulatorami, 
2. Stosowanie substancji kontrolowanych, 
3. Instalacje, podlegające obowiązkowi pozwoleń zintegrowanych, 
4. Składowiska, podlegające obowiązkowi pozwoleń zintegrowanych, 
5. Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla RLM nie 

mniej niż 15 000. 
Planowane do realizacji cele kontroli, realizowanych na poziomie wojewódzkim, dotyczyć 
będą przede wszystkim: 

1. Transgranicznego przemieszczania odpadów, 
2. Transportu materiałów niebezpiecznych w powiązaniu z kontrolami granicznych stacji 

przeładunkowych, 
3. Nielegalnych stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
4. Realizacji przez gminy obowiązków w zakresie nadzoru nad oprowadzaniem ścieków 

przez właścicieli nieruchomości, 
5. Podejmowanych przez przedsiębiorców działań naprawczych w stosunku do wód 

podziemnych. 
 
 
W tabeli Nr 1 wymieniono cele kontroli z podziałem na krajowe i wojewódzkie wraz  
z uzasadnieniem ich wyboru oraz określeniem inspektorów koordynujących działania 
związane z ich realizacją.  



Tabela Nr 1 
CELE KONTROLI WIOŚ RZESZÓW NA ROK 2008 

 
Lp Cele kontroli Uzasadnienie wyboru celu Inspektor  

koordynujący 
Uwagi 

NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM PRZEPISÓW O OCHRONIE ŚRODOWISKA 

1. Wdrażanie dyrektywy 
96/61/WE w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania i 
ograniczania zanieczyszczeń 

W ustawie Prawo ochrony środowiska, transponującej  do 
polskiego systemu prawnego m. in. dyrektywę Rady 
96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i 
ograniczania zanieczyszczeń, zapisany został obowiązek 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego przez prowadzących 
instalacje, których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i 
skalę prowadzonej działalności, może powodować znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 
albo środowiska jako całości. Nowe instalacje wymagają 
uzyskania pozwolenia od dnia oddania ich do użytkowania. 
Podmioty prowadzące instalacje, do użytkowania których 
przystąpiono po 30.10.2000 r., są zobowiązane do uzyskania 
pozwolenia w terminach określonych w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie 
późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego. Zgodnie z Traktatem akcesyjnym ostateczny 
termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla wszystkich 
instalacji objętych takim obowiązkiem to 30 październik 2007 
r. Brak pozwolenia zintegrowanego obliguje wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska do podjęcia decyzji 
wstrzymującej użytkowanie instalacji. PWIOŚ w Rzeszowie 
dla wszystkich podmiotów, które nie uzyskały pozwolenia 
zintegrowanego wydał decyzje wstrzymujące użytkowanie 
instalacji. Przy określaniu terminu wstrzymania użytkowania 
uwzględniono czas niezbędny do bezpiecznego zakończenia 
eksploatacji instalacji. Przewiduje się, że dla znacznej części 
instalacji zostaną wydane pozwolenia, wówczas po 

 
 
 
 
 
 

Jacek Juchno 

 
 
 
Cel krajowy 
Ogólnokrajowy cykl 
kontrolny 
Priorytety: instalacje, które 
nie uzyskały pozwoleń 
zintegrowanych, i instalacje 
eksploatowane z naruszeniem 
warunków pozwolenia, 
stwierdzonym w 2007 r., 
powtórne kontrole po upływie 
6 miesięcy od stwierdzenia 
naruszenia.   
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Lp Cele kontroli Uzasadnienie wyboru celu Inspektor  
koordynujący 

Uwagi 

przeprowadzeniu kontroli, na wniosek zainteresowanego 
PWIOŚ w Rzeszowie będzie mógł wydać decyzję wyrażającą 
zgodę na wznowienie użytkowania instalacji. W przypadku 
stwierdzenia, że instalacja jest użytkowana bez pozwolenia 
niezbędne będzie przeprowadzenie postępowania 
egzekucyjnego. Ponadto w przypadku stwierdzenia 
naruszenia warunków pozwolenia zintegrowanego trwającego 
przez okres przekraczający 6 miesięcy konieczne będzie 
wstrzymanie, w drodze decyzji, użytkowania tych instalacji. 

2. Wdrażanie dyrektywy 
2001/80/WE w sprawie 
ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z 
dużych źródeł spalania paliw  
 

Realizacja obowiązków wynikających z wdrożenia zapisów 
dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczenia niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów 
energetycznego spalania paliw, dotyczącej emisji ze 
wszystkich źródeł spalania paliw, w których moc cieplna 
wprowadzana do paleniska w paliwie jest równa lub większa 
niż 50 MWt z wyłączeniem źródeł, w których produkty 
spalania są wykorzystywane bezpośrednio w procesach 
wytwórczych. Dla zapewnienia pełnego wdrożenia w Polsce 
dyrektywy niezbędne jest sprawowanie stałego nadzoru nad 
instalacjami energetycznego spalania paliw w zakresie 
dotrzymywania przez nie standardów emisyjnych i 
wypełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia w 
sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 
wielkości emisji. Szczególny nadzór dotyczył będzie 
zakładów objętych okresami przejściowymi, określonymi w 
Traktacie Akcesyjnym w zakresie emisji dwutlenku siarki, 
tlenków azotu i emisji pyłów. 
Kontrole dotyczyć będą również wypełniania obowiązków, 
wynikających z systemu handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych. 

Marta Płodzień 
 

Cel krajowy 
Priorytety: zakłady 
wymienione w Traktacie 
Akcesyjnym; ograniczenie 
emisji SO2, NOx, i pyłu do 
powietrza  
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Lp Cele kontroli Uzasadnienie wyboru celu Inspektor  
koordynujący 

Uwagi 

3. Monitorowanie i kontrolowanie 
jakości paliw – dyrektywa 
99/32/WE w sprawie redukcji 
zawartości siarki w niektórych 
paliwach 

Zgodnie z zasadami, zawartymi w dyrektywie 99/32/WE, 
transponowanej do prawa polskiego poprzez zapisy ustawy z 
dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i 
kontrolowania jakości paliw, zabronione zostało 
stosowanie ciężkiego oleju opałowego w instalacjach 
energetycznego spalania paliw oraz oleju do silników w 
statkach żeglugi śródlądowej, jeżeli nie spełniają one 
wymagań jakościowych, określonych w przepisach. 
Kontrolą zostaną objęci wszyscy prowadzący instalacje 
energetycznego spalania paliw, wykorzystujący ciężki olej 
opałowy a także statki żeglugi śródlądowej, pod kątem 
spełniania przez stosowany olej wymagań, określonych w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań 
jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz 
rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane 
ciężkie oleje opałowe. 

Marta Płodzień Cel krajowy 
Priorytety: prowadzący 
instalacje, w których spalany 
jest olej opałowy o zawartości 
siarki  ok. 1% i operatorów 
statków żeglugi śródlądowej 
wykorzystujących olej 
napędowy o zawartości siarki  
ok. 1%.   

4. Poprawa stanu czystości 
powietrza na terenach w 
strefach C wg klasyfikacji stref 
wykonanej w latach 2004 –
2006, w tym ocena realizacji 
programów ochrony powietrza 
w strefach – wdrażanie 
Dyrektywy Rady 96/62/WE w 
sprawie oceny i zarządzania 
jakością otaczającego powietrza  
 

Ustawa Prawo ochrony środowiska, transponująca dyrektywę 
96/62/EC, nakłada na wojewódzkich inspektorów ochrony 
środowiska obowiązek opracowywania rocznych ocen jakości 
powietrza w strefach. Zaliczenie strefy do klasy C jest 
podstawą do opracowania  przez wojewodę naprawczego 
Programu Ochrony Powietrza, zawierającego inwestycje i 
działania, których realizacja pozwoli na poprawę jakości 
powietrza w rejonach, w których ma miejsce przekraczanie 
wyznaczonych standardów imisyjnych. Z wykonanych 
dotychczas ocen jakości powietrza w województwie 
podkarpackim wynika, że występują przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów, ustalonych dla pyłu PM10 w 
Rzeszowie, Przemyślu i Jaśle. Rozporządzeniem Nr 49 z dnia 
22 sierpnia 2006 r. Wojewoda Podkarpacki określił program 

Adam Płoszczyński 
Józef  Fundakowski 
Agnieszka Fitał,  
Beata Michalak 

Cel krajowy 
Priorytety: pomiary 
kontrolne i 
automonitoringowe  
z istotnych źródeł emisji 
pyłów i gazów w Rzeszowie, 
w Przemyślu i w Jaśle.  
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Lp Cele kontroli Uzasadnienie wyboru celu Inspektor  
koordynujący 

Uwagi 

ochrony powietrza dla strefy „Miasto Przemyśl”. Kontrole 
ukierunkowane zostaną na realizację tego programu oraz na 
identyfikację źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie 
strefy „Miasto Rzeszów” i strefy „Powiat Jasło”, w tym 
szczególnie obszaru miasta Jasło. 

5 Wdrażanie dyrektywy 
94/63/WE w sprawie 
kontrolowania emisji lotnych 
związków organicznych 
powstałych wskutek 
magazynowania benzyny i jej 
dystrybucji z terminali do stacji 
obsługi.  
 

Transpozycja dyrektywy 94/63/WE w sprawie kontrolowania 
emisji lotnych związków organicznych, powstałych wskutek 
magazynowania benzyny i jej dystrybucji z terminali do stacji 
obsługi, została dokonana rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 25 listopada 21 listopada 2005 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów 
naftowych i ich usytuowanie, zmienionym rozporządzeniem z 
dnia 12 grudnia 2007 r. Obowiązek dostosowania tego 
rodzaju obiektów do odpowiednich wymagań technicznych, 
w tym ochrony środowiska, wynika z Traktatu Akcesyjnego, 
a wdrażanie dyrektywy podlega raportowaniu. W świetle 
powyższego sprawowanie kontroli w ramach tego celu jest 
konieczne. Kontrole, które zostaną przeprowadzone w roku 
2008, pozwolą ocenić dostosowanie stacji paliw i terminali 
paliwowych na terenie województwa podkarpackiego do 
obowiązujących przepisów. Ustalenia kontroli zarejestrowane 
zostaną w elektronicznej bazie danych o stacjach paliw, 
prowadzonej w WIOŚ w Rzeszowie. 

Beata Orzechowska- 
Kreczner 

Cel wojewódzki 
Priorytety: stacje paliw nie 
kontrolowane w latach 2006 – 
2007, zgromadzenie danych o 
wynikach badań wód 
podziemnych z piezometrów, 
usytuowanych wokół stacji 
paliw 
 

6 Egzekwowanie wypełniania 
przez podmioty korzystające ze 
środowiska wymagań 
wynikających z dyrektywy 
99/13/WE w sprawie 

Z dniem 30.10.2007 r. upłynął termin ustalony w dyrektywie 
99/13/WE, dla tzw. instalacji istniejących, dotyczący 
stosowania przepisów, określających standardy emisyjne 
lotnych związków organicznych z instalacji, w których 
używane są rozpuszczalniki organiczne.  

Marta Płodzień Cel wojewódzki 
Priorytety: instalacje 
podlegające standardom 
emisji LZO do powietrza 
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Lp Cele kontroli Uzasadnienie wyboru celu Inspektor  
koordynujący 

Uwagi 

ograniczania emisji lotnych 
związków organicznych z 
zastosowaniem 
rozpuszczalników organicznych 
w pewnych zakładach i 
instalacjach (LZO) 

Od dnia 1.11.2007r. instalacje istniejące podlegają pod 
przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 
grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych. Kontrolą 
zostaną objęte instalacje, prowadzące procesy określone w 
załączniku do w/w rozporządzenia, w których stosowane są 
lotne związki organiczne, z przekroczeniem wartości 
progowych tam określonych, pod kątem uzyskania przez 
prowadzących instalację, pozwolenia na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza oraz dotrzymywania standardów 
emisyjnych. 

7 Egzekucja od podmiotów 
obowiązku prawidłowego 
raportowania dotyczącego 
emisji określonych substancji 
do środowiska, wynikającego z 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 
166/2006 w sprawie 
ustanowienia Europejskiego 
Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń PRTR  

W związku z wejściem w życie w dniu 24 lutego 2006 r. 
rozporządzenia (WE) NR 166/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 
91/689/EWG i 96/61/WE, operatorzy dużych instalacji 
przemysłowych, prowadzący co najmniej jeden z rodzajów 
działalności wymienionych w zał. nr I do rozporządzenia, 
zobowiązani są do sporządzania rocznych sprawozdań o 
ilości: 
− substancji zanieczyszczających wyemitowanych do 

powietrza, wody i gleby, wymienionych w zał. nr II do 
rozporządzenia, po przekroczeniu wartości progowych 
określonych w tym załączniku, 

− odpadów przekazanych poza miejsce ich powstania, w 
celu ich odzysku lub unieszkodliwienia, po przekroczeniu 
wielkości progowych określonych w art. 5 ust. 1 
pkt b rozporządzenia, 

− substancji zanieczyszczających zawartych w ściekach 
przeznaczonych do oczyszczenia, wymienionych w zał. 

Piotr Rusinek- ścieki, 
Katarzyna Styś - 
odpady, 
Marta Płodzień – pyły i 
gazy   
 

Cel krajowy 
Priorytety: kontrole oparte 
przede wszystkim na analizie 
dokumentów; w miarę 
potrzeby kontrole w terenie. 
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Lp Cele kontroli Uzasadnienie wyboru celu Inspektor  
koordynujący 

Uwagi 

nr II do rozporządzenia, po przekroczeniu wartości 
progowych określonych w tym załączniku. 

Prowadzący instalację są zobowiązani do przekazania 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska do dnia 31 
marca 2008 roku stosownych informacji za rok 2007, na 
odpowiednich wzorach formularzy.  
Zadaniem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
jest wyegzekwowanie realizacji tego obowiązku i ocena 
jakości dostarczonych danych, w szczególności pod 
względem ich kompletności, spójności i wiarygodności. W 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie 
wymierzane będą kary pieniężne. 

8 Wypełnienie zobowiązań 
wynikających z dyrektywy 
91/271/EWG w sprawie 
oczyszczania ścieków 
komunalnych w zakresie 
wyposażenia aglomeracji w 
systemy kanalizacji zbiorczej i 
oczyszczalnie ścieków z 
zachowaniem terminów 
określonych w Traktacie 
Akcesyjnym i  w „Krajowym 
programie oczyszczania 
ścieków komunalnych”.  
 

Ten cel kontrolny realizowany będzie w związku z zapisami 
„Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych”. Program KPOŚK powstał w celu realizacji 
przepisów dyrektywy 91/271/EWG, zobowiązującej do 
wdrożenia na terenie całego kraju oczyszczania ścieków 
komunalnych. Polska w trakcie negocjacji sektora 
„Środowisko” uzyskała zgodę państw członkowskich Unii na 
okres dostosowawczy w zakresie wyposażenia aglomeracji w 
systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków do 
2015 roku. W ramach celu, na terenie całego województwa 
podkarpackiego, kontrolą objęte zostaną aglomeracje, w 
których osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie 
oczyszczania ścieków komunalnych zaplanowano na lata 
2006 i 2007 i ujęte w załączniku do „Krajowego programu 
oczyszczania ścieków komunalnych”. W trakcie działań 
kontrolnych, przy ocenie oczyszczalni i aglomeracji pod 
kątem wypełniania obowiązków wynikających z 
obowiązujących przepisów, przeanalizowane zostaną dane 

Aldona Krochmal -  
Kosiba 
Krystyna Sołek  

Cel krajowy 
Ogólnokrajowy cykl 
kontrolny 
Priorytety: wszystkie 
oczyszczalnie ścieków 
komunalnych powyżej 15000 
RLM;  
art. 13 dyrektywy 
91/271/EWG wymogi dla 
ścieków przemysłowych 
ulegających biodegradacji; 
wyegzekwowanie 
obowiązków dotyczących 
prawidłowego 
automonitoringu.  
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zawarte w załączniku do KPOŚK oraz dane rzeczywiste. 
Stanowić będą także podstawę oceny realizacji przedsięwzięć 
w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji zbiorczych 
sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków 
komunalnych, a także terminów niezbędnych do wypełnienia 
zapisów Traktatu Akcesyjnego. Ustalenia kontroli  w tym 
zakresie będą materiałem pomocniczym przy sporządzaniu 
raportu o wdrażaniu dyrektywy w Polsce dla Komisji 
Europejskiej. Na podstawie art. 13 Dyrektywy 91/271/EWG, 
Polska zobowiązana jest do identyfikacji zakładów branży 
przemysłu rolno-spożywczego, obejmującej 11 sektorów i 
wdrożenia programu wyposażenia tych zakładów w 
oczyszczalnie ścieków. Obowiązek ten dotyczy zakładów 
przemysłowych odprowadzających ścieki ulegające 
rozkładowi biologicznemu o obciążeniu ładunkiem RLM 
powyżej 4000. Polska w trakcie negocjacji sektora 
„Środowisko” uzyskała zgodę państw członkowskich Unii na 
okres dostosowawczy w zakresie oczyszczania ścieków 
odprowadzanych z zakładów branży przemysłu rolno-
spożywczego do 2010 roku. W ramach celu, na terenie całego 
województwa podkarpackiego, kontrolą objęte zostaną 
zakłady, z których odprowadzane są do odbiornika ścieki 
biologicznie rozkładalne. W trakcie działań kontrolnych, 
ocenie poddany zostanie stan przygotowania zakładów do 
wypełnienia obowiązków nałożonych dyrektywą. Ustalenia 
kontroli w tym zakresie będą materiałem pomocniczym przy 
sporządzaniu raportu dla Komisji Europejskiej o wdrażaniu 
dyrektywy w Polsce. 

9 Ochrona zasobów wód przed 
zanieczyszczeniami - wdrażanie 

Prawo unijne w zakresie ochrony wód zostało 
implementowane do prawa polskiego i znalazło 

Piotr Rusinek Cel krajowy 
Priorytety: wybrane zakłady 
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dyrektywy 2006/11/WE w 
sprawie zanieczyszczenia 
spowodowanego przez niektóre 
substancje niebezpieczne 
odprowadzane do środowiska 
wodnego Wspólnoty 

odzwierciedlenie między innymi w ustawie z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne i przepisach wykonawczych, a w 
szczególności w Rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 
24 lipca 2006 r. w sprawie  warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego. 
Kontrole w ramach tego celu będą dotyczyły emisji za 
pośrednictwem ścieków 16 substancji niebezpiecznych 
szczegółowo określonych w wykazie I załącznika Nr 3 do 
w/w rozporządzenia Ministra Środowiska, których 
wprowadzanie do środowiska ma być eliminowane. Wyniki 
kontroli będą pomocne dla właściwych organów ochrony 
środowiska przy weryfikacji wydanych wcześniej pozwoleń 
wodno-prawnych. 

odprowadzające ścieki 
zawierające substancje 
niebezpieczne do wód 
 

10 Poprawa stanu czystości wód w 
przekrojach, gdzie badania 
monitoringowe wykazują 
przekroczenia wartości 
dopuszczalnych, identyfikacja 
punktowych źródeł 
zanieczyszczeń - wdrażanie 
Ramowej Dyrektywy Wodnej 
2000/60/WE  
 

W związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 
2000/60/WE, której zapisy przetransponowane zostały do 
ustawy Prawo wodne WIOŚ w Rzeszowie prowadzi badania 
jakości wód powierzchniowych województwa 
podkarpackiego w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska. Wyniki badań potwierdzają wpływ punktowych 
źródeł emisji zanieczyszczeń na jakość wód, w szczególności 
w obszarze górnej części zlewni rzeki Wisłok, w dolnej 
części zlewni rzeki Wisłoka oraz w dolnej części zlewni rzeki 
Trzebośnica. W ostatnich latach znacznemu pogorszeniu 
uległa jakość wód rzeki Wisłok w przekroju pomiarowo - 
kontrolnym powyżej miasta Rzeszowa w miejscowości 
Zwięczyca, to jest na wysokości ujęcia wody pitnej dla miasta 
Rzeszowa. Jakość wód w tym przekroju, w latach 2004 - 
2006, zakwalifikowana została do IV klasy jakości (wody 

Małgorzata Król, 
Ewa Toporowicz, 
Małgorzata Budzyńska- 
Mankiewicz,  
Tomasz Rybak  

Cel wojewódzki 
Priorytety: punktowe źródła 
emisji ścieków SSE Mielec, 
obszar miasta Sanok, obszar 
górnej części zlewni Wisłoka 
/zagrożenia dla ujęcia wody 
dla Rzeszowa/  
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niezadowalającej jakości). 
W ocenie przydatności wód powierzchniowych do 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, 
wody rzeki Wisłok w latach 2004 - 2006 nie spełniały 
wymogów stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia. 
Wskaźnikami, których wartości były przekroczone w 
największym stopniu, a więc wskaźnikami, które decydowały 
o końcowej ocenie jakości wód, były wskaźniki 
mikrobiologiczne (liczba bakterii grupy Coli oraz liczba 
bakterii grupy Coli typu kałowego) oraz wskaźniki biogenne 
(głównie azot Kieldahla oraz chlorofil "a").Występowanie 
znaczących przekroczeń dopuszczalnych wartości tych 
wskaźników, wskazuje na oddziaływanie punktowych źródeł 
emisji, zlokalizowanych w zlewni rzeki Wisłok na odcinku 
pomiędzy miastami Strzyżów i Rzeszów. Głównymi 
odbiornikami ścieków z tych obiektów są rzeka Wisłok oraz 
jej dopływ, rzeka Stobnica. Na niezadowalającą jakość wód 
w tej części zlewni rzeki Wisłok, wpływ ma również 
oddziaływanie źródeł powierzchniowych, to jest obszarów o 
niskim stopniu skanalizowania, gdzie występuje 
nieuporządkowana emisja ścieków ze źródeł rozproszonych. 
W wodach rzek Trzebośnicy i Tuszymki, na podstawie badań 
monitoringowych prowadzonych od 2004 r. notuje się 
podwyższone zawartości fenoli, zaś badania w zakresie 
zawartości formaldehydu prowadzone od 1999 r. w wodach 
Potoku Rów oraz od 2003 r. w wodach Babulówki, wskazują 
na utrzymujące się wysokie stężenie tego wskaźnika w 
wodach obydwu cieków. Fenole i formaldehyd zaliczane są 
do substancji szczególnie szkodliwych, których obecność w 
wodach należy ograniczać. Zgodnie z w/w Dyrektywą 
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zanieczyszczenie wód tymi substancjami powinno być 
redukowane poprzez zaprzestanie lub stopniową eliminację 
ich emisji. Niezbędne jest zidentyfikowanie źródeł 
pochodzenia tych substancji w celu ograniczenia emisji tych 
związków do wód i stopniową poprawę jakości wód w 
zlewniach monitorowanych cieków. 
Zgodnie z kalendarzem wdrażania Ramowej Dyrektywy 
Wodnej, celem prowadzonych działań w zakresie polityki 
wodnej jest osiągnięcie do 2015 roku dobrego stanu 
ekologicznego i chemicznego wód, co może być 
zrealizowane głównie poprzez szczegółową identyfikację 
presji.  

11 Nadzór nad usuwaniem 
poprzemysłowych 
zanieczyszczeń wód 
podziemnych - wdrażanie 
dyrektywy  80/68/EWG w 
sprawie ochrony wód 
gruntowych przed 
zanieczyszczeniem przez 
niektóre substancje 
niebezpieczne. 

W związku z zanieczyszczeniem wód gruntowych, niektóre 
zakłady, w tym m.in. wybudowane w ramach Centralnego 
Okręgu Przemysłowego, zostały zobowiązane do 
przywrócenia środowiska gruntowo-wodnego do stanu 
właściwego oraz do prowadzenia monitoringu środowiska 
gruntowo-wodnego i przekazywania właściwym organom 
ochrony środowiska raportu z wykonanych prac 
rekultywacyjnych i monitoringu. W ramach kontroli 
sprawdzane będzie, czy zakłady te w pełni realizują nałożone 
w w/w decyzjach obowiązki. 

Piotr Rusinek,  
Ewa Kozak 
 

Cel wojewódzki 
Priorytety: Nowa Sarzyna, 
Dębica, Pustków, Rzeszów, 
Jasło. (Zakłady wybudowane 
w ramach Centralnego 
Okręgu Przemysłowego). 
 

12 Ograniczenie uciążliwości 
związanych z 
ponadnormatywną emisją 
hałasu – wdrażanie dyrektywy 
2002/49/WE odnoszącej się do 
oceny i zarządzania poziomem 
hałasu w środowisku.  
 

W dniu 25 czerwca 2002 r. Parlament Europejski i Rada 
przyjęły dyrektywę 2002/49/WE odnoszącą się do oceny i 
zarządzania poziomem hałasu w środowisku. W myśl tej 
dyrektywy, właściwe władze Państw Członkowskich mają 
opracować, na podstawie wspólnych wskaźników hałasu, 
strategiczne mapy hałasu dla miejsc znajdujących się w 
pobliżu głównej infrastruktury transportu, włączając transport 
lotniczy, a także dla głównych aglomeracji, w celu 

Agnieszka Kulikowska  
 

Cel wojewódzki 
Priorytety: Zakłady 
przemysłowe posiadające 
decyzje o dopuszczalnym 
poziomie hałasu oraz 
powodujące uciążliwości, 
będące przedmiotem 
powtarzających się 
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powiadomienia społeczeństwa o narażeniu na działanie 
hałasu i jego skutkach, a także przyjąć plany działań 
zmierzających do zapobiegania powstawaniu hałasu w 
środowisku i obniżania jego poziomu tam, gdzie jest to 
konieczne.  
W efekcie prowadzonej działalności podmiotów 
gospodarczych, do środowiska emitowany jest hałas 
określany jako hałas przemysłowy. Źródłami hałasu 
przemysłowego są zarówno duże obiekty przemysłowe, jak i 
obiekty stosunkowo niewielkie, przy czym często właśnie te 
ostatnie są bardziej uciążliwe, co wynika to z faktu, że 
znajdują się one często w obrębie stosunkowo gęstej 
zabudowy.  
Najczęstszym źródłem tego typu hałasu są instalacje i procesy 
technologiczne, pracujące urządzenia i maszyny, urządzenia 
chłodnicze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ale również 
transport wewnątrzzakładowy. 
Hałas przemysłowy powoduje wyłącznie uciążliwości o 
charakterze lokalnym i usunięcie jego przyczyn można 
stosunkowo łatwo egzekwować na gruncie obowiązującego 
systemu prawnego. 
Kontrole w ramach tego celu ukierunkowane zostaną głównie
na zakłady przemysłowe posiadające decyzje o 
dopuszczalnym poziomie hałasu oraz powodujące 
uciążliwości, będące przedmiotem powtarzających się 
interwencji, w tym zarządcy dróg. 
Celem kontroli będzie wyegzekwowanie obowiązków 
wynikających z mocy prawa i decyzji administracyjnych 
dotyczących prowadzenia pomiarów i podejmowania działań 
ograniczających przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

interwencji, w tym zarządcy 
dróg.  
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hałasu w środowisku. 

13 Przeciwdziałanie oddawaniu do 
użytkowania obiektów i 
instalacji nie spełniających 
wymagań ochrony środowiska 
– wdrażanie dyrektywy 
85/337/EWG w sprawie oceny 
skutków niektórych 
publicznych i prywatnych 
przedsięwzięć dla środowiska 

Realizacja tego celu stanowi jeden z elementów wdrażania 
Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku 
w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i 
prywatnych przedsięwzięć dla środowiska oraz Dyrektywy 
Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. poprawiającej 
Dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny skutków 
niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla 
środowiska. Kontrole dotyczyć będą oddawanych do 
użytkowania przedsięwzięć zaliczonych do mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z realizacją 
których powstał obowiązek sporządzenia odpowiedniego 
raportu na etapie pozwolenia na budowę lub przebudowę 
obiektu. W przypadku stwierdzenia, że obiekt nie spełnia 
określonych wymagań ochrony środowiska, wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska, zobowiązany jest wydać 
decyzję wstrzymującą oddanie tego obiektu do użytkowania. 
Działania Inspekcji Ochrony Środowiska w tym zakresie 
stanowią jedną z form współdziałania z organami Inspekcji 
Nadzoru Budowlanego. 

Agnieszka Kulikowska, 
Hubert Sauermann 

Cel wojewódzki 
Priorytety: wszystkie 
instalacje, dla których 
sporządzenie raportu o 
oddziaływaniu na środowisko 
jest obligatoryjne  
 

14 Wdrażanie dyrektywy 
99/31/WE w sprawie 
składowisk odpadów  

Dyrektywa Rady 99/31/WE w sprawie składowisk odpadów, 
wprowadza standardy techniczne składowania odpadów 
zapewniające odpowiedni poziom ochrony środowiska w 
krajach Unii przed odpadami deponowanymi na 
składowiskach. Kontrole mają sprawdzić, w jakim stopniu 
zarządzający składowiskami odpadów realizują obowiązki 
wynikające ustawy o odpadach oraz z decyzji zatwierdzającej 
instrukcję eksploatacji. Ustalenia kontroli będą podstawą 
aktualizacji KARTY SKŁADOWISKA i opracowania raportu 

Ewa Sitnik 
Katarzyna Styś 

 

Cel krajowy  
 
Ogólnokrajowy  
cykl kontrolny 
Priorytety: wszystkie 
„czynne” składowiska 
odpadów, z wykorzystaniem  
przekazanego przez GIOŚ 
„Przewodnika metodycznego 
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zbiorczego dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
Podczas kontroli zbierane będą również dane niezbędne do 
przygotowania dla Komisji Europejskiej raportu z wdrożenia 
dyrektywy w Polsce. Decyzja Rady ustanawiająca kryteria i 
procedury przyjęcia odpadów na składowiska, określa 
kryteria i procedury przyjmowania odpadów na wszystkie 
rodzaje składowisk. Decyzja ta znalazła odzwierciedlenie w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 
września 2005 r. zmienionym rozporządzeniem z dnia 12 
czerwca 2007r. w sprawie kryteriów oraz procedur 
dopuszczania odpadów do składowania na składowisku 
odpadów danego typu. Przeprowadzane kontrole mają na celu 
sprawdzenie, czy odpady dopuszczone do składowania 
spełniają kryteria przyjęcia dla właściwego rodzaju 
składowiska. Rozporządzenie (WE) NR 2150/2002 w sprawie 
statystyk odpadów, weszło w życie z dniem 18.03.2004 r. i 
winno być bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 
członkowskich. Celem rozporządzenia jest ustanowienie ram 
dla tworzenia statystyki Wspólnoty w zakresie wytwarzania, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Realizacja tego celu 
umożliwi wypełnienie zobowiązań wynikających z 
cytowanych aktów prawa Wspólnotowego.  

wykonywania przez Inspekcję 
Ochrony Środowiska kontroli 
składowisk odpadów w 
świetle nowych przepisów 
prawnych i wymagań Unii 
Europejskiej”  
 

15 Eliminowanie 
nieprawidłowości w zakresie 
odbierania od właścicieli 
nieruchomości, zbierania, 
transportu, odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, w tym baterii i 
akumulatorów – dyrektywa 

W ramach tego celu zrealizowany zostanie, zgodnie z 
wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w 
Warszawie, cykl kontrolny dotyczący gospodarowania 
zużytymi bateriami i akumulatorami. Cykl został zalecony w 
związku z trwającymi pracami transponującymi Dyrektywę 
2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych 
baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 
91/157/EWG. Celem cyklu jest ocena stanu wypełniania 

Danuta Gorycka Cel krajowy 
Ogólnokrajowy cykl 
kontrolny 
Priorytety: kontrole 
wybranych podmiotów, 
ankietyzacja gmin 
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2006/66/WE  
 

obowiązków ustawowych dotyczących gospodarowania 
zużytymi bateriami i akumulatorami według obecnie 
obowiązujących przepisów, a w szczególności: 
- ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w 
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej i opłacie depozytowej; 
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 
- ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji; 
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym; 
oraz niektórych rozporządzeń wykonawczych jako danych 
wejściowych do prowadzenia dalszych ocen po wejściu w 
życie nowych przepisów transponujących dyrektywę 
2006/66/WE. 

16 Eliminowanie naruszeń 
wymagań prawnych przez 
prowadzących spalarnie i 
współspalarnie odpadów-
wdrażanie dyrektywy 
2000/76/WE w sprawie 
spalania odpadów  

Kontrolami objęte zostaną podmioty eksploatujące instalacje 
do termicznego unieszkodliwiania odpadów, w tym spalarnie 
odpadów i instalacje, w których odpady są współspalane. 
Kontrole będą miały na celu sprawdzenie przestrzegania 
przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 
marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia 
procesu termicznego przekształcania odpadów, 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w 
sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków 
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, 
zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 
sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z odpadami medycznymi oraz rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 
rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów 

Jacek Juchno Cel wojewódzki 
Priorytety: wszystkie 
spalarnie i wybrane 
współspalarnie,  
poprawność automonitoringu  
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instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne 
przekształcanie. Kontrolami objęte zostaną wszystkie 
spalarnie odpadów oraz wybrane instalacje, w których 
prowadzony jest proces współspalania odpadów, a które 
winny spełniać warunki określone dla spalarni odpadów, 
będące w ewidencji WIOŚ w Rzeszowie. Ustalenia kontroli 
pozwolą również na aktualizację kart SPALARNI 
ODPADÓW i opracowanie raportu zbiorczego dla Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska. Realizacja tego celu będzie 
również pomocna przy wypełnieniu zobowiązań 
wynikających z rozporządzenia (WE) NR 2150/2002 w 
sprawie statystyk odpadów, 

17 Zapewnienie przestrzegania 
wymagań w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania 
komunalnych osadów 
ściekowych – wdrażanie 
dyrektywy 86/278/EWG oraz 
nadzór nad odzyskiem odpadów 
wg zasad określonych w 
rozporządzeniu ministra 
środowiska z dnia 14 listopada 
2007 r. w sprawie procesu 
odzysku R10 
  
 

Realizacja przedsięwzięć określonych w „Krajowym 
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” spowoduje 
systematyczny wzrost ilości komunalnych osadów 
ściekowych. Dotychczas w województwie podkarpackim 
osady ściekowe wykorzystywane były głównie w celach 
nieprzemysłowych tj. do rekultywacji terenów niekorzystnie 
przekształconych lub wzbogacania gleby. Przy takich 
formach odzysku osadów ściekowych powinny być 
przestrzegane zasady określone w transponowanej do 
polskiego prawa Dyrektywie 86/278/EWG w sprawie 
ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku 
wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie. 
Konieczna jest kontrola mająca na celu zagwarantowanie, że 
osady wykorzystane do użyźniania gleby są zgodne z 
normami środowiskowymi. Dotychczasowe badania składu 
chemicznego osadów ściekowych nakazują dużą ostrożność 
w stosowaniu takich metod odzysku osadów, tym bardziej, że 
do komunalnych systemów kanalizacyjnych wprowadzane są 

Małgorzata  
Budzyńska –
Mankiewicz,  
Katarzyna Styś 
 

Cel wojewódzki Priorytety: 
kontrola w wybranych 
miejscach odzysku 
komunalnych osadów 
ściekowych oraz odzysku 
odpadów w celach rolniczych 
metodą R-10, w 
szczególności kontrola 
działalności będącej 
przedmiotem interwencji. 
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coraz powszechniej ścieki przemysłowe zawierające 
substancje niebezpieczne. Kontroli poddane zostaną 
podmioty wykorzystujące osady zarówno na cele 
przemysłowe jak i nieprzemysłowe. Działania pokontrolne 
przyczynią się do eliminowania nieprawidłowości w zakresie 
gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi. 
Ustalenia kontroli będą mogły być wykorzystane przy 
realizacji zobowiązań Polski wynikających z rozporządzenia 
(WE) NR 2150/2002 w sprawie statystyk odpadów. 
Ponadto kontroli wymaga także spełnianie wymogów, dla 
odpadów biodegradowalnych i mineralnych, dopuszczonych 
do odzysku w procesie R-10, zawartych w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie 
procesu odzysku R10. Szczególnie istotnym jest nadzór nad 
użyciem do tego procesu, odpadów zanieczyszczonych 
związkami niebezpiecznymi jak metale ciężkie, środki 
ochrony roślin oraz mikroorganizmy i drobnoustroje 
chorobotwórcze. Nieumiejętne lub nieodpowiedzialne ich 
zastosowanie może spowodować zanieczyszczenie 
środowiska oraz zagrożenie epidemiologiczne. 

18 Ocena realizacji Traktatu 
Akcesyjnego w zakresie 
poziomów odzysku odpadów 
opakowaniowych i 
poużytkowych - wdrażanie 
dyrektywy 94/62/WE  

Kontrole obejmą m. in. sprawdzenie stanu formalno – 
prawnego w zakresie wytwarzania i odzysku odpadów 
opakowaniowych i poużytkowych, w szczególności olejów 
smarowych i opon oraz prowadzenie ewidencji odpadów 
opakowaniowych i prawidłowość sporządzania sprawozdań 
rocznych OPAK i OŚ-OP1, a także wystawiania dokumentów 
potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling. Przy 
prawidłowości sporządzania sprawozdań rocznych OŚ-OP1 
za rok 2007 zostanie zwrócona uwaga na obowiązek 
uzyskania wymaganego poziomu odzysku opakowań z 

Małgorzata Ferenc Cel wojewódzki 
Priorytety: kontrole 
wybranych recyklerów i 
organizacji odzysku oraz 
dużych placówek handlowych  
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materiałów naturalnych, w szczególności palet drewnianych. 
Kontynuowane będą kontrole wielkopowierzchniowych 
jednostek handlu detalicznego w zakresie selektywnej zbiórki 
odpadów opakowaniowych po produktach będących w ich 
ofercie handlowej. Cel jest zgodny z założeniami polityki 
ekologicznej państwa oraz obowiązkiem dostosowania 
polskich rozwiązań do wymagań UE. 

19 Eliminowanie 
nieprawidłowości w zakresie 
odbierania od właścicieli 
nieruchomości, zbierania, 
transportu, odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, w 
tym odpadów ulegających 
biodegradacji – wdrażanie 
dyrektywy 2006/12/WE w 
sprawie odpadów i postanowień 
Traktatu Akcesyjnego  
 

Nowelizacja ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach wprowadziła szereg nowych 
uregulowań mających na celu poprawę gospodarki odpadami 
komunalnymi i dostosowanie jej do wymagań określonych w 
prawie Wspólnotowym, w szczególności w zakresie 
postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji. 
Kontrole w tym zakresie będą miały na celu 
wyegzekwowanie zadań nałożonych na organy gmin oraz 
obowiązków spoczywających na ich jednostkach 
organizacyjnych i innych podmiotach. Kontrolami w tym 
zakresie objęte zostaną podmioty prowadzące działalność w 
zakresie usuwania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych 
występujących w ich strumieniu. W czasie kontroli 
szczególna uwaga zwrócona będzie na takie zagadnienia jak: 
selektywna zbiórka odpadów (z ich późniejszą segregacją i 
sortowaniem),  sposób izolowania odpadów niebezpiecznych 
z odpadów komunalnych, sposób ich unieszkodliwiania; czy 
występuje segregacja u źródła, czy jest to wykonywane w 
zgodzie z prawem, prowadzenie odzysku (recyklingu 
materiałowego), odzysk energii, zorganizowanie zbiórki i 
zagospodarowania odpadów niebezpiecznych takich jak: 
środki ochrony roślin, PCB, urządzenia zawierające freony, 

Katarzyna Styś Cel krajowy 
Priorytety: kontrole 
przedsiębiorców i jednostek 
organizacyjnych na terenie 
wybranych gmin; 
ankietyzacja  
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zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady 
azbestowe, posiadanie i przestrzeganie zezwoleń na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania i 
gospodarowania odpadami komunalnymi. W przypadku 
stwierdzenia nieprzestrzegania wymagań w tym zakresie na 
podmioty nakładane będą opłaty sankcyjne.  

20 Eliminowanie lub ograniczenie 
wykorzystywania substancji 
zubożających  warstwę 
ozonową (SZWO) – 
rozporządzenie 
2037/2000/WE + REACH  
 

Do postępowania z substancjami kontrolowanymi stosuje się 
przepisy prawa Unii Europejskiej tj. rozporządzenia (WE) nr 
2037/2000, a także postanowienia Konwencji Wiedeńskiej o 
ochronie warstwy ozonowej oraz Protokołu Montrealskiego 
w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. 
Transpozycja przepisów dokonana została poprzez ustawę z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających 
warstwę ozonową oraz rozporządzenia wykonawcze wydane 
przez Ministra Gospodarki i Pracy.  
Dostosowanie się podmiotów używających lub dokonujących 
obrotu substancjami kontrolowanymi oraz produktami, 
urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje do 
wymagań cyt. wyżej aktów prawnych wymaga: 
− prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych oraz 

przekazywania informacji w niej zawartych 
wyspecjalizowanej jednostce w terminie określonym w 
ustawie, 

− oznakowania produktów, urządzeń i instalacji 
zawierających substancje kontrolowane oraz 
pojemników zawierających takie substancje, 

− założenia dla urządzeń i instalacji zawierających 
powyżej 3 kg czynnika chłodniczego będącego 
substancją kontrolowaną, karty urządzenia, 

− przeprowadzania z częstotliwością określoną w ustawie 

Agnieszka Kulikowska, 
Grzegorz Rusinek 

Cel krajowy 
Raport wojewódzki 
Priorytety: wybrane zakłady 
wykorzystujące SZWO, w 
tym placówki handlowe m.in. 
branży spożywczej, 
producenci pianki 
montażowej. 
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badań szczelności urządzeń lub instalacji zawierających 
czynnik chłodniczy będący substancją kontrolowaną. 

Kontrole w zakresie realizacji obowiązków wynikających z 
przepisów o substancjach zubożających warstwę ozonową 
przeprowadzone zostaną wg Wytycznych zatwierdzonych 
przez GIOŚ i pozwolą na określenie ilości substancji 
kontrolowanych będących w użyciu na terenie kraju. 
Umożliwią także ustalenie sposobu postępowania z 
odpadami zawierającymi substancje kontrolowane.  
Ponadto podczas kontroli sprawdzone zostanie 
przestrzeganie określonego w ustawie zakazu: 
− obrotu produktami, urządzeniami, substancjami, 

instalacjami zawierającymi CFC, 
− obrotu urządzeniami, instalacjami chłodniczymi, 

klimatyzacyjnymi, pompami ciepła zawierającymi 
substancje kontrolowane, zastosowane jako czynniki 
chłodnicze, 

− obrotu spienionymi tworzywami sztucznymi i wyrobami 
je zawierającymi wyprodukowanymi przy użyciu 
substancji kontrolowanych, 

rozbudowy urządzeń i instalacji chłodniczych i 
klimatyzacyjnych z wykorzystaniem substancji 
kontrolowanych. 

21 Ocena wdrażania dyrektyw 
90/219/EWG, 98/81/WE,  
2001/18 EC, dotyczących 
genetycznie modyfikowanych 
organizmów 
 

Rozwój biotechnologii może przyczynić się do rozwoju 
gospodarczego państw członkowskich i będzie prowadzić do 
wykorzystywania mikroorganizmów zmodyfikowanych 
genetycznie. Powinno to być dokonywane w taki sposób, aby 
ich możliwy niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie i 
środowisko naturalne był jak najmniejszy, a zapobieganie 
awariom i ograniczanie ilości odpadów były przedmiotem 

Katarzyna Piskur Cel wojewódzki 
Priorytety: Laboratoria 
posiadające zezwolenia 
Ministra Środowiska 
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należytej uwagi. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
wprowadzony jest zakaz stosowania organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie, ponieważ władze zdają sobie 
sprawę z faktu, że GMO uwolnione do środowiska wpływają 
na jego kształt i w związku z tym mogą mu zaszkodzić, a 
także wpływ organizmów żywych na środowisko ma 
charakter transgraniczny. W związku z tym należy 
podejmować działania zapobiegawcze w celu ochrony 
zdrowia ludzkiego i środowiska. Jednym z działań 
zapobiegawczych jest prowadzenie badań laboratoryjnych 
produktów GMO w akredytowanych laboratoriach. Badania 
te wiążą się z wytwarzaniem odpadów zawierających 
pozostałości GMO. Kontrole IOŚ mają na celu dokonanie 
oceny, czy sposób postępowania z odpadami 
polaboratoryjnymi jest zgodny z wymogami przepisów 
ochrony środowiska i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska. 

NADZÓR RYNKU I TRANSGRAMICZNE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW 
22 Zapewnienie bezpiecznego dla 

środowiska i zdrowia ludzi 
funkcjonowania systemu 
zbierania i demontażu 
pojazdów wycofanych z 
eksploatacji oraz odzysku, w 
tym recyklingu odpadów 
powstających z pojazdów 
wycofanych z eksploatacji – 
wdrażanie dyrektywy 
2000/53/WE transponowanej 
ustawą o recyklingu pojazdów 

Gwałtowny wzrost liczby samochodów oraz istniejąca 
struktura krajowego parku pojazdów, w której znaczną część 
stanowią pojazdy stare i wyeksploatowane, przyczyniać się 
będą do stałego wzrostu łącznej masy odpadów powstających 
podczas demontażu pojazdów. Ze względu na wielką 
różnorodność materiałów, recykling pojazdów wycofanych z 
eksploatacji jest procesem złożonym technicznie i powinien 
odbywać się w stacjach demontażu spełniających wymagania 
techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i 
Pracy w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu 
oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji. W ramach kontroli sprawdzane będzie 

Ewa Pater Cel krajowy 
Raport wojewódzki 
Priorytety: wszystkie stacje 
demontażu – poprawność 
sprawozdawczości,  
8 punktów zbierania, kilka  
Zakładów  nielegalnego 
demontażu pojazdów oraz 
podmiotów wprowadzających 
samochody na rynek krajowy. 
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wycofanych z eksploatacji  przestrzeganie, w obiektach objętych ustawą o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, wymagań określonych 
w innych przepisach o ochronie środowiska, w tym 
dotyczących sprawozdawczości sporządzanej przez podmioty 
prowadzące stacje demontażu. Kontrole realizowane będą wg 
Wytycznych zatwierdzonych przez GIOŚ. Wyniki kontroli 
będą pomocne przy wypełnianiu ustawowych zadań przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka 
Województwa. Na podstawie ustaleń kontroli zaktualizowana 
zostanie elektroniczna baza danych o stacjach demontażu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji. Kontroli poddane 
zostaną również wybrane punkty zbierania pojazdów, punkty 
skupu złomu, gdzie zdarzają się przypadki nielegalnego 
demontażu pojazdów oraz kilka podmiotów 
wprowadzających samochody na rynek krajowy.  

23 Zapewnienie bezpiecznego dla 
środowiska gospodarowania 
zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym, 
osiągnięcie wymaganych 
poziomów odzysku i recyklingu 
– wdrażanie dyrektywy 
2002/96/WE transponowanej 
ustawą o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym  
 

Wymagania zawarte w dyrektywie 2002/96/WE z dnia 27 
stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego zostały przetransponowane do prawa 
polskiego poprzez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zgodnie z ustawą 
demontaż zużytego sprzętu, obejmujący usunięcie z tego 
sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części 
składowych może być prowadzony wyłącznie w zakładach 
przetwarzania, spełniających określone wymagania 
techniczne i formalno prawne, zapewniające bezpieczne dla 
środowiska gospodarowanie takimi odpadami. Ustalenia 
kontroli przeprowadzonych w 2007 r. wskazują, że 
spełnianie, przez kontrolowane podmioty, wymagań ochrony 
środowiska, wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym, ustawy o odpadach, ustawy 

Bożena Ornat Cel krajowy 
Raport wojewódzki 
Priorytety: wszystkie 
zakłady przetwarzania, 
wybrane podmioty 
wprowadzające do obrotu 
sprzęt elektryczny i 
elektroniczny  
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Prawo ochrony środowiska oraz z ustawy o substancjach 
zubożających warstwę ozonową, budzi wiele zastrzeżeń. 
Kontrolą objęte zostaną wszystkie zakłady przetwarzania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
wybrane punkty zbierania metali, co do których istnieje 
prawdopodobieństwo przetwarzania zużytego sprzętu i 
podmioty wprowadzające do obrotu sprzęt elektryczny i 
elektroniczny. Wyniki kontroli będą pomocne przy 
wypełnianiu ustawowych zadań przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska oraz przygotowaniu rocznego raportu 
przez Ministra Środowiska. 

24 Zapobieganie nielegalnemu, 
międzynarodowemu 
przemieszczaniu odpadów – 
stosowanie rozporządzenia 
(WE) nr 1013/2006 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie 
przemieszczania odpadów 
oraz ustawy o 
międzynarodowym 
przemieszczaniu odpadów.  
 

Rozporządzenie (we) nr 1013/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie 
przemieszczania odpadów nakłada szereg ogólnych zakazów 
na eksport i import odpadów w celu ich usuwania lub 
unieszkodliwiania. Również nowa ustawa o 
międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, która weszła 
w życie 12 lipca 2007r. nałożyła na WIOŚ nowe zadania w 
zakresie stosowania sankcji karnych o charakterze 
finansowym w przypadku stwierdzenia nielegalnego 
przemieszczania odpadów. W związku z powyższym należy 
objąć szczegółową kontrolą jednostki prowadzące odzysk 
odpadów pochodzących z importu jak i podmioty 
eksportujące odpady. W ramach tego celu zostanie poddany 
również ocenie sposób magazynowania i gospodarowania 
odpadami pochodzącymi z importu. Ustalenia tych kontroli 
będą brane pod uwagę przy wydawaniu przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska zezwoleń dotyczących 
międzynarodowego obrotu odpadami i sporządzaniu 
odpowiednich sprawozdań. 

Jerzy Płoszczyński 
Bożena Ornat 

Cel krajowy 
Priorytety: wszystkie 
instalacje, w których 
prowadzony jest odzysk 
odpadów sprowadzanych z 
zagranicy i podmioty 
wysyłające odpady z Polski,  
kontrole transportów towarów  
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Wejście Polski do Strefy Schengen z dniem 21 grudnia 2007r. 
może spowodować wzmożenie prób nielegalnego 
przemieszczania odpadów z Państw Członkowskich do kraju. 
Wymaga to nasilenia kontroli drogowych w strefie 
przygranicznej, które prowadzone będą przy współpracy 
Służby Celnej, Straży Granicznej i Policji. W ramach 
kontynuacji Projektu IMPEL TFS planuje się 
przeprowadzenie kilku akcji kontrolnych na drogach w 
obszarach nadgranicznych i punktach kontrolnych na granicy.  
Akcje przeprowadzane będą wspólnie ze Strażą Graniczną, 
Służbą Celną, Policją oraz ITD. Kontrolą objęci zostaną 
przewoźnicy świadczący usługi w zakresie transportu 
odpadów w międzynarodowym obrocie. 

25 Sprawdzenie spełniania 
zasadniczych wymagań przez 
opakowania – wdrażanie 
Dyrektywy 94/62/WE w 
sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych. 

Współuczestnicząc w polskim systemie nadzoru rynku 
Inspekcja Ochrony Środowiska dokonuje kontroli wyrobów, 
w tym m.in. opakowań wprowadzonych do obrotu, w zakresie 
spełniania zasadniczych wymagań, określonych w ustawie z 
dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych, dokonującej transpozycji Dyrektywy 
94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i 
odpadów opakowaniowych. Funkcjonowanie systemu 
nadzoru rynku polega na kontroli tych wyrobów znajdujących 
się na rynku oraz wykrywaniu i eliminowaniu wyrobów 
niespełniających zasadniczych wymagań. Obowiązek 
spełnienia zasadniczych wymagań ciąży na producentach 
wyrobu. W związku z tym w roku 2008, w ramach tego celu, 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
przeprowadzi kontrole 11 producentów opakowań. Cel będzie 
realizowany zgodnie z wytycznymi GIOŚ. Na podstawie 
ustaleń kontroli podejmowane będą działania przewidziane w 

Dorota Soboń Cel krajowy 
Priorytety: producenci 
opakowań – 8, oraz 
sprzedawcy opakowań – 3 
Raporty:  roczny i kwartalne 
zgodnie z wytycznymi GIOŚ 
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ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności. Z ustaleń kontroli oraz podjętych działań 
pokontrolnych sporządzone zostaną kwartalne zestawienia 
informacji oraz roczne sprawozdanie. Dokumenty te będą 
przekazywane w ustalonych terminach Głównemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie, który 
opracowania zbiorcze przekaże Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Dane o wyrobach będą 
wprowadzane do programu HERMES 2. 

26 Sprawdzenie spełniania 
zasadniczych wymagań przez 
urządzenia emitujące hałas 
przeznaczone do stosowania na 
zewnątrz pomieszczeń – 
wdrażanie Dyrektywy 
2000/14/WE w sprawie 
zbliżenia ustawodawstwa 
Państw Członkowskich 
odnoszących się do emisji 
hałasu do środowiska przez 
urządzenia używane na 
zewnątrz pomieszczeń 

Sprawowanie nadzoru nad spełnianiem zasadniczych 
wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu, tj. 
urządzenia emitujące hałas do środowiska jest realizowane w 
oparciu o zapisy dyrektywy nowego podejścia 2000/14/EC z 
dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa 
Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do 
środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz 
pomieszczeń oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki 21 
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie 
emisji hałasu do środowiska. W roku 2008, w ramach tego 
celu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Rzeszowie przeprowadzi kontrole 21 podmiotów. Kontrolą 
objętych zostanie 1 producent urządzeń oraz 20 ich 
sprzedawców. Kontrola sprzedawców urządzeń pozwala na 
wykrycie wyrów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami 
i umożliwia ustalenie ich producenta, odpowiedzialnego za 
spełnienie tych wymagań przez dany wyrób. Cel będzie 
realizowany zgodnie z wytycznymi GIOŚ. Na podstawie 
ustaleń kontroli podejmowane będą działania przewidziane w 
ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

Dorota Soboń Cel krajowy 
Priorytety: producenci 
urządzeń – 1, oraz 
sprzedawcy urządzeń – 20 
Raporty:  roczny i kwartalne 
zgodnie z wytycznymi GIOŚ 
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zgodności. Z ustaleń kontroli oraz podjętych działań 
pokontrolnych sporządzone zostaną kwartalne zestawienia 
informacji oraz roczne sprawozdanie. Dokumenty te będą 
przekazywane w ustalonych terminach Głównemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie, który 
opracowania zbiorcze przekaże Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Dane o wyrobach będą 
wprowadzane do programu HERMES 2. 

PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM  CHEMIKALIA 
27 Wdrażanie zasad 

przeciwdziałania poważnym 
awariom m.in. w zakładach o 
dużym i zwiększonym ryzyku 
ich wystąpienia określonych w 
dyrektywie 2003/105/WE 
(znowelizowana dyrektywa 
SEVESO II), a także 
rozpoznawanie zagrożeń 
poważnymi awariami 

Ustawa Prawo ochrony środowiska zobowiązuje Inspekcję 
Ochrony Środowiska do kontroli zakładów kategorii dużego 
ryzyka wystąpienia poważnej awarii, co najmniej 1 raz na 
rok, a zakładów zwiększonego ryzyka jej wystąpienia, co 
najmniej raz na 2 lata. Inspekcja prowadzi nadzór również 
nad zakładami posiadającymi podprogowe ilości substancji 
niebezpiecznych, które stwarzają potencjalne możliwości 
powstania poważnej awarii. W zakładach tych stosowane są 
substancje i preparaty niebezpieczne, dlatego też kontrole 
zostaną poszerzone o zagadnienia stosowania ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych. Ustawa nakłada na 
prowadzących takie zakłady szereg obowiązków. Zadania 
kontrolno decyzyjne w zakresie zapobiegania poważnym 
awariom ustawodawca powierzył Państwowej Straży 
Pożarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska. W związku z tym 
zostaną wykonane kontrole zakładów znajdujących się w 
prowadzonym w WIOŚ w Rzeszowie rejestrze potencjalnych 
sprawców poważnych awarii. Kontrole te obejmą również 
zagadnienia z zakresu stosowania ustawy o substancjach i 
preparatach chemicznych. WIOŚ prowadzi rejestr 
wojewódzki zakładów, które mogą być źródłem poważnych 

Leszek Dąbal Cel krajowy 
Priorytety: wszystkie 
zakłady dużego ryzyka 
 

 35 



Lp Cele kontroli Uzasadnienie wyboru celu Inspektor  
koordynujący 

Uwagi 

awarii i okresowo go aktualizuje. Prowadzony jest też 
wojewódzki rejestr poważnych awarii MARS. W 2008 r. 
przygotowywane będą informacje pod kątem wypełnienia dla 
potrzeb Unii Europejskiej, kwestionariusza odnoszącego się 
do dyrektywy Rady 2003/105/WE w sprawie kontroli 
niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z 
substancjami niebezpiecznymi. W oparciu o wymogi 
Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
zwanej Ramową Dyrektywą Wodną zostanie dokonana 
identyfikacja awaryjnych zagrożeń d la  wód powierzchniowych.
Celem jej jest ochrona rzek przed zanieczyszczeniem 
spowodowanym awariami przemysłowymi w terenach 
przygranicznych. 
W 2008 r. dokonana zostanie identyfikacja zakładów 
stwarzających potencjalne ryzyko awarii, których skutki 
awarii mogą doprowadzić do zanieczyszczenia cieków 
wodnych graniczących z Ukrainą na terenie województwa 
podkarpackiego. 
Zidentyfikowane zostaną w analizowanym regionie również 
inne potencjalne źródła zagrożeń dla wód, w tym pozostałe 
źródła punktowe oraz liniowe i obszarowe pochodzenia 
antropogenicznego i naturalnego. 
 

28 Ograniczenie ryzyka 
powstawania zagrożeń podczas 
transportu i przeładunku 
materiałów niebezpiecznych - 
wdrażanie dyrektywy 
96/49/WE (ze zmianami) w 
sprawie zbliżenia 

Corocznie przez kolejowe i drogowe przejścia graniczne z 
Ukrainą przejeżdża ponad 7 tys. transportów przewożących 
substancje niebezpieczne. Łącznie przez granicę ukraińską 
przewożonych jest ponad 300 tys. ton substancji 
niebezpiecznych rocznie. Mająca miejsce w 2007 r. katastrofa 
pociągu wiozącego żółty fosfor na Ukrainie pokazuje, jak 
ważne jest zapewnienie bezpiecznych warunków przewozu i 

Grzegorz Rusinek, 
Elżbieta Kaszycka 

 

Cel krajowy Cel krajowy 
Priorytety: graniczne stacje 
przeładunkowe, firmy 
posiadające punkty 
przeładunkowe lub 
przewożące materiały 
niebezpieczne transportem 
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ustawodawstwa Państw 
Członkowskich w zakresie 
kolejowego transportu towarów 
niebezpiecznych oraz 
Regulaminu dla 
międzynarodowego przewozu 
kolejami towarów 
niebezpiecznych RID, a także 
dyrektywy 94/55/WE (ze 
zmianami) w sprawie zbliżania 
ustawodawstwa Państw 
Członkowskich w zakresie 
drogowego transportu towarów 
niebezpiecznych i 
międzynarodowej umowy 
ADR, dotyczącej drogowego 
przewozu towarów i ładunków 
niebezpiecznych. 
 

przeładunku transportowanych substancji niebezpiecznych. 
Kontrola firm zajmujących się przewozem i przeładunkiem 
takich substancji powinna przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa i zmniejszenia zagrożeń dla środowiska w 
tym zakresie.  
 

drogowym i kolejowym 
 

 



Wykaz kontrolowanych wyrobów w zakresie spełniania zasadniczych wymagań: 
1. Opakowania z tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury – 11 kontroli. 
2. Urządzenia podlegające ograniczeniu emisji hałasu oraz podlegające tylko oznaczeniu 

gwarantowanego poziomu mocy akustycznej wymienione odpowiednio w załączniku 
nr 1 oraz w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki 21 grudnia 2005 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń 
w zakresie emisji hałasu do środowiska – 21 kontroli. 

Szczegółowy plan kontroli dotyczących nadzoru rynku przekazano do GIOŚ za pismem znak: 
WI.ds-631/1/07 z dnia 29.10.2007 r. 
 

ROCZNY PLAN  KONTROLI  OBEJMUJE: 
 

 Planowana liczba kontroli w kwartale  

Charakter kontroli I II III IV Razem 
 

 
O charakterze 

kompleksowym 
19 26 22 27 94 

O charakterze 
problemowym 

130 157 144 169 600 

Łącznie 149 183 166 196 694

W tym w zakresie 
nadzoru rynku 6 6 10 10 32 

 
 
Tabelę sporządzono zgodnie z wzorem zawartym w „Instrukcji przeprowadzania kontroli oraz 
podejmowania działań pokontrolnych przez służby Inspekcji Ochrony Środowiska” 
akceptowanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie w lipcu 2005 r. 

Kontrole planowe o charakterze kompleksowym stanowią działania inspekcyjne 
obejmujące w sposób zintegrowany wszystkie komponenty środowiska oraz ocenę 
stosowanych technologii i rozwiązań technicznych. 

Kontrole o charakterze problemowym dotyczą jednego lub kilku celów kontroli, często 
realizowane są ściśle wg wytycznych lub programów. Ustalenia takich kontroli stanowią 
podstawę do sporządzenia zbiorczych opracowań i analiz dotyczących konkretnych 
problemów lub zagadnień. 

Kontrolami planowymi mogą być również kontrole interwencyjne, wówczas gdy 
korespondują z wyznaczonymi celami kontroli. 
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W tabeli zestawiono podział kontroli w rozbiciu na kwartały 2008 r. oraz z uwzględnieniem 
Wydziału Inspekcji w Rzeszowie oraz Działów Inspekcji w Delegaturach w Jaśle, Przemyślu 
i Tarnobrzegu. 
 

Planowana liczba kontroli 
w kwartale 

Rodzaj kontroli Delegatury 

I II III IV 
Razem 

 WIOŚ Rzeszów 8 12 9 12 41 

O charakterze Jasło 4 5 5 5 19 

kompleksowym Przemyśl 3 4 3 5 15 

 Tarnobrzeg 4 5 5 5 19 

 WIOŚ Rzeszów 63 74 57 76 270 

O charakterze Jasło 16 26 35 37 114 

problemowym Przemyśl 25 31 26 30 112 

 Tarnobrzeg 26 26 26 26 104 

 WIOŚ Rzeszów 71 86 66 88 311 

ŁĄCZNIE Jasło 20 31 40 42 133 

 Przemyśl 28 35 29 35 127 

Tarnobrzeg 30 31 31 31 123 

w tym w zakresie WIOŚ Rzeszów 2 2 2 2 8 
nadzoru rynku Jasło 0 0 4 4 8 

 Przemyśl 2 2 2 2 8 

Tarnobrzeg 2 2 2 2 8 
 
Określenie branż, do jakich należą podmioty zaplanowane do kontroli w 2008 r. zawarto  
w uzasadnieniach poszczególnych celów kontroli. 

Pozostałe zadania kontrolne realizowane będą poprzez kontrole pozaplanowe w ramach 
pozostawionej rezerwy czasowej na poziomie 30 %  czasu przeznaczonego na wykonanie 
wszystkich kontroli. Czas ten wykorzystany zostanie na załatwianie wniosków innych 
organów administracji publicznej, parlamentarzystów, społeczeństwa i środków masowego 
przekazu oraz podmiotów korzystających ze środowiska, jak również bieżących potrzeb 
kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, powstałych w 
poszczególnych kwartałach 2008 r. 
Rezerwa czasu pozostawiona na pozaplanowe kontrole wynosi średnio 30 % i przyjęta została  
w oparciu o dotychczasowe doświadczenia związane z ilością napływających: 

– wniosków o przeprowadzenie kontroli w trybie interwencyjnym, składanych przez 
społeczeństwo, organy administracji publicznej, parlamentarzystów,  

– wniosków Marszałka Województwa Podkarpackiego o przeprowadzenie kontroli 
umożliwiającej wydanie decyzji o opłatach za korzystanie ze środowiska, 

– zawiadomień o zamiarze oddania inwestycji do użytkowania, 
– wniosków o zmianę wysokości kary pieniężnej, 
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– wniosków o wydanie opinii lub zaświadczenia niezbędnego do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej, uzyskania dotacji lub pożyczki z funduszy 
pomocowych albo zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcie efektu ekologicznego, 

– doniesienia ukazujące się w środkach masowego przekazu. 
Zastrzega się również możliwość zmiany planu pracy w uzasadnionych przypadkach.  
Zmiana planu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, do których w szczególności 
należą: 

− polecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Wojewody Podkarpackiego, 
− konieczność realizacji nowych lub dodatkowych zadań, 
− reorganizacja Inspekcji Ochrony Środowiska, 
− zmiana liczby pracowników wykonujących zadania kontrolne, 
− ograniczenie środków finansowych z budżetu państwa. 

Informacje o zmianie planu w zakresie ilości kontroli o więcej niż 20% lub zmianie celów, 
przekazywane będą Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 
Na podstawie planu rocznego sporządzone zostaną plany kwartalne, w których określone 
zostaną liczby kontroli planowych z podziałem na kontrole podstawowe i sprawdzające, 
imienne wykazy podmiotów (instalacji) z zaznaczeniem celów kontroli ustalonych w planie 
rocznym oraz wskazaniem, jaki procent czasu w kwartale zarezerwowano na kontrole 
pozaplanowe. 
Pewne ograniczenia realizacji planu kontroli mogą wynikać z konieczności przestrzegania 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która wyklucza równoczesne prowadzenie 
kontroli przez dwie instytucje. 
 
Uzasadnienie przyjętej liczby kontroli 
 Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie 
oraz wnioskami, wypracowanymi w trakcie warsztatów, organizowanych w ramach Projektu 
PL 0100, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. „Wzrost efektywności 
działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” do 
planowania liczby kontroli przyjęto następujące zasady podstawowe: 
• dla każdego etatu inspekcyjnego (pracownika przeprowadzającego kontrole) 

przeznacza się 30 osobo-tygodni na działalność kontrolną w roku. Czas ten 
uwzględnia przygotowanie się do kontroli, przeprowadzanie kontroli i 
podejmowanie działań pokontrolnych. Jest to czas przeznaczony na kontrole 
planowe i pozaplanowe. 

• na każdą kontrolę kompleksową przewiduje się 3 - 7 osobo-tygodni. 
• na każdą kontrolę problemową przeznacza się 1 osobo-tydzień. 
 
Przy ustalaniu liczby kontroli planowych wzięto pod uwagę następujące zagadnienia: 

− ilość i rodzaje wyznaczonych zadań, 
− liczbę, przygotowanie merytoryczne, doświadczenie, zaangażowanie i stan zdrowia 

inspektorów, 
− prawa i ograniczenia pracownicze wynikające z Kodeksu pracy i ustawy o służbie 

cywilnej, 
− organizację pracy, 
− czas niezbędny na narady, szkolenie pracowników, przygotowanie do kontroli 

konkretnych podmiotów i instalacji, sporządzenie dokumentów pokontrolnych oraz 
opracowania programów cykli kontrolnych, zbiorczych raportów i informacji, 

− możliwości techniczno – organizacyjne laboratoriów, 
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− wyposażenie techniczne w sprzęt komputerowy, oprogramowanie i dostępność 
środków transportu, środki budżetowe uzyskane na realizację zadań kontrolnych. 

Według stanu na dzień 1.01.2008 r. w Wydziale Inspekcji w Rzeszowie zatrudnionych jest 21 
pracowników, natomiast w Działach Inspekcji w Delegaturach odpowiednio w Jaśle 13, w 
Przemyślu 10 i w Tarnobrzegu 9. W każdej Delegaturze kierownik działu i jeden pracownik 
zasadniczo nie przeprowadzają kontroli rutynowych. Pracownicy ci realizują odpowiednio: 
kierownik – zadania koordynacyjno – doradczo – weryfikacyjne, pracownik zadania związane 
z zapewnieniem dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, prowadzeniem 
ewidencji i rejestrów oraz spraw natury administracyjnej. Podobne zasady stosowane są w 
Wydziale Inspekcji w Rzeszowie odnośnie Naczelnika oraz jednego pracownika.  
Dodatkowo w Wydziale Inspekcji w Rzeszowie jeden pracownik posiada staż pracy 
inspekcyjnej krótszy niż jeden rok, co ogranicza do minimum samodzielne przeprowadzanie 
kontroli. W Dziale Inspekcji w Jaśle 2 pracowników przebywać będzie w 2008 r. na 
półrocznych urlopach bezpłatnych, staż pracy jednego pracownika nie przekroczy 1 roku. 
W Dziale Inspekcji w Przemyślu jeden pracownik stale wykonuje (nie zaliczane do kontroli) 
zadania związane z oceną, na wniosek służb Celnych lub Straży Granicznej, towarów, 
mogących stanowić odpady, przemieszczanych przez granicę Polsko – Ukraińską. 

Uwzględniając powyższe ograniczenia i uwarunkowania, do ustalenia wskaźnika liczby 
kontroli do realizacji przez jednego inspektora przyjęto 42 etaty inspekcyjne, w tym Wydział 
Inspekcji Rzeszów – 18, Delegatura w Jaśle – 8, Delegatura w Przemyślu – 7, Delegatura w 
Tarnobrzegu – 8 inspektorów. 
Biorąc powyższe pod uwagę łączny czas pracy przeznaczony na przygotowanie do 
wszystkich kontroli, ich przeprowadzenie i działania pokontrolne wynosi: 

42 inspektorów x 30 osobo-tygodni = 1260 tygodni 
Na kontrole pozaplanowe przeznacza się 30 % czasu przewidzianego na wszystkie kontrole, 
czyli:   1260 x 0, 30 = 378 osobo-tygodni 

Na podstawie danych zawartych w bazach danych, ewidencji podmiotów kontrolowanych 
oraz ewidencji kontroli, a także posiadanego rozeznania i możliwości organizacyjnych WIOŚ 
w Rzeszowie stwierdzono potrzebę przeprowadzenia 94 kontroli kompleksowych. Zakładając 
minimalny czas na przygotowanie do kontroli, jej przeprowadzenie i postępowanie 
pokontrolne na poziomie 3 osobo-tygodni łączny czas na kontrole kompleksowe wynosi: 

94 x 3 osobo-tygodnie = 282 osobo-tygodnie. 
Zakładany czas w zależności od ustaleń kontroli może być, w uzasadnionych przypadkach, 
nawet dwa razy dłuższy. 
Na kontrole problemowe pozostaje, zatem: 

1260 – 378 – 282 = 600 osobo-tygodni. 
600 x 1 osobo-tydzień = 600 kontroli. 

Zaplanowanie mniejszej liczby kontroli w I i III kwartale, w porównaniu z pozostałymi 
kwartałami, uzasadnione jest koniecznością realizacji zadania, polegającego na weryfikacji w 
I kwartale rocznych raportów o emisji CO2, o których mowa w ustawie o handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz oceną raportów, o 
których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 166/2006 w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, tzw. PRTR, w 
III kwartale.  
W I kwartale niezbędne jest zwiększone zaangażowanie pracowników w prace związane z 
przygotowaniem informacji o działalności WIOŚ w 2007 r., której przekazanie do Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie upływa w dniu 15.02.2008 r. W III kwartale 
przypada okres najchętniej wykorzystywany przez pracowników na urlopy wypoczynkowe. Z 

 41



doświadczenia wynika, że w I i w III kwartale częściej wpływają interwencje dotyczące 
negatywnego oddziaływania na środowisko. 
Dodatkowym narzędziem, sporządzonym w WIOŚ w Rzeszowie, stanowiącym wstępny efekt 
uczestnictwa pracowników Wydziału Inspekcji w warsztatach organizowanych w ramach 
w/w projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, jest matryca wspomagająca 
planowanie działalności kontrolnej w skali makro, ułatwiająca przede wszystkim wybór 
podmiotów do kontroli. Zastosowanie tej matrycy pozwala podzielić podmioty znajdujące się 
w ewidencji WIOŚ w Rzeszowie i w Delegaturach na cztery kategorie: 

Do I kategorii zaliczono następujące rodzaje zakładów i instalacji: 
• Zakłady dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 
• Zakłady zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii  
• Instalacje IPPC 
• Zakłady podlegające rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

166/2006 w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń tzw. PRTR 

• Zakłady podlegające zobowiązaniom określonym w Traktacie Akcesyjnym  
• Stacje demontażu pojazdów 
• Zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  
• Zakłady podlegające przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów  
• Sprawcy szkód w środowisku 
• Podmioty podlegające przepisom w zakresie handlu uprawnieniami do emisjami 

gazów cieplarnianych i innych substancji 
• Instalacje podlegające standardom LZO. 

W kategorii tej znalazły się m.in. obiekty, które WIOŚ zobowiązany jest kontrolować 
co roku. 

  Do kategorii II zakwalifikowano: 
• Potencjalnych sprawców poważnych awarii 
• Zakłady przetwarzające odpady, nie ujęte w kategorii I 
• Składowiska odpadów, nie ujęte w kategorii I 
• Spalarnie odpadów, nie ujęte w kategorii I 
• Oczyszczalnie ścieków > 2000 RLM nie ujęte w kategorii I 
• Organizacje odzysku 
• Podmioty wykorzystujące w urządzeniach i instalacjach PCB i azbest 
• Podmioty wykorzystujące osady ściekowe  
• Podmioty objęte programami naprawczymi. 

W kategorii III umieszczono: 
• Oczyszczalnie ścieków < 2000 RLM 
• Zakłady nie posiadające wdrożonego systemu ISO 14001 lub EMAS inne niż 

kategorii I i II 
• Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
• Zakłady zbierające odpady 
• Podmioty używające substancje zubożające  warstwę ozonową (SZWO)     
• Stacje i magazyny paliw inne niż kategorii I 
• Podmioty wprowadzające na rynek urządzenia emitujące hałas  
• Podmioty wprowadzające na rynek opakowania 
• Zakłady przetwórstwa spożywczego niewymienione w kategorii I  
• Instalacje i urządzenia podlegające ograniczeniom zawartości siarki w paliwie 
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Kategoria IV to: 
• Gminy 
• Pozostałe zakłady znajdujące się w ewidencji. 

 
Od kategorii zakładu zależeć będzie w przyszłości częstotliwość kontroli w okresie 
wieloletnim. 

Dodatkowymi kryteriami wyboru podmiotów lub instalacji do kontroli zaliczyć należy: 
• ustawowy obowiązek kontroli 1 x /rok 
• ustawowy obowiązek kontroli 1 x/2 lata  
• brak wymaganych pozwoleń 
• nie przestrzeganie posiadanych pozwoleń 
• wpływające interwencje 
• nałożenie obowiązku realizacji usunięcia naruszeń w określonym terminie  
• nierealizowanie zarządzeń pokontrolnych 
• objęcie cyklami kontrolnymi 
• korzystanie z odroczenia kary pieniężnej 
• obowiązek posiadania  zaświadczeń  
• realizacja nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 

środowisko  
• nieskładanie wymaganych raportów z badań lub składanie raportów budzących 

zastrzeżenia  
• wrażliwość otoczenia  
• inne powody.  

 
Łączne korzystanie z matrycy i elektronicznej ewidencji kontroli oraz ewidencji podmiotów   
kontrolowanych, które podlegają odpowiednim dyrektywom i rozporządzeniom UE, powinno 
usprawnić proces planowania zarówno w skali mikro, jak i makro, co jest jednym z celów 
założonych w Projekcie PL 0100, finansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego  

 
Koordynacja działań kontrolnych różnych organów inspekcyjnych 

Opublikowany na stronach internetowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie i poszczególnych Delegatur, roczny plan kontroli umożliwi 
dostosowanie realizacji zadań kontrolnych przez pozostałe organy inspekcyjne. 
WIOŚ współdziała z Państwową Strażą Pożarną, Państwową Inspekcją Pracy, Policją, 
Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Podkarpackim Wojewódzkim 
Inspektorem Inspekcji Handlowej, Podkarpackim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, 
Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Podkarpackim 
Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego, Izbą Celną i Strażą Graniczną i innymi 
organami administracji oraz organizacjami pozarządowymi, jak: Polski Związek Wędkarski, 
Polski Klub Ekologiczny, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. 
W ramach współdziałania podpisane zostały porozumienia z: 
− Podkarpackim Wojewódzkim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, 
− Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. 
− Dyrektorem Izby Celnej w Przemyślu, 
− Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu,  
− Komendantem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. 
Planuje się przygotowanie porozumień z Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie i 
Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego oraz Wojewódzkim 
Lekarzem Weterynarii. 
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Podkarpacki WIOŚ jest członkiem Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, 
działa także w ramach Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. 
Główny Specjalista z WIOŚ w Rzeszowie uczestniczy w pracach Wojewódzkiej Komisji 
Ochrony Pracy przy Inspektoracie Okręgowym Państwowej Inspekcji Pracy. 
Cztery osoby z WIOŚ w Rzeszowie uczestniczą w pracach Wojewódzkiej Komisji Ocen 
Oddziaływania na Środowisko, dwaj pracownicy są, powołanymi przez Marszałka 
Województwa Podkarpackiego, ekspertami w zakresie merytoryczno-technicznej oceny 
projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Wnioski z pracy tych komisji wykorzystywane będą w bieżącej działalności inspekcyjnej. 
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3. PLAN PRACY WYDZIAŁU MONITORINGU 
 
Opracowanie aneksu na rok 2008 do „Programu monitoringu środowiska w 
województwie podkarpackim na lata 2007 – 2009” oraz jego realizacja

 W dniu 15 lutego 2007 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska zatwierdził do 
realizacji opracowany w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
„Program monitoringu środowiska w województwie podkarpackim na lata 2007 – 2009”. W 
dokumencie określono do realizacji zadania niezbędne do wypełnienia zobowiązań Polski 
wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz zadania, które wynikają z lokalnych potrzeb i są 
specyficzne dla regionu.   
 Program został opracowany w oparciu o wytyczne zawarte w zatwierdzonym przez 
Ministra Środowiska „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2007-2009”. 
 Liczne zmiany prawne w okresie 2007 roku spowodowały konieczność weryfikacji 
sieci i zakresu badań monitoringowych przyjętych do realizacji w trzyletnim cyklu 
pomiarowym. W związku z powyższym w styczniu 2008 roku zostanie opracowany aneks do 
„Programu monitoringu…..” uwzględniający nowe zadania oraz potrzeby wynikające z  
przeprowadzonych w roku 2007 pomiarów monitoringowych i kontroli interwencyjnych na 
terenie województwa.  
 Szczegółowej weryfikacji zostanie poddana sieć monitoringu wód powierzchniowych 
w ramach trwających w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska prac nad 
dostosowaniem sieci do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej, a w konsekwencji 
dostarczenia danych do opracowania Planów Gospodarowania Wodami w dorzeczach, co ma 
doprowadzić do osiągnięcia wymaganego do roku 2015 dobrego stanu wód. 
  W zakresie monitoringu powietrza w ramach istniejącej sieci zostaną rozszerzone 
badania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Planuje się również 
rozpoczęcie prac nad wdrożeniem modelowania opartego o kompleksową inwentaryzację 
emisji oraz dane meteorologiczne jako uzupełniającej metody monitoringu, pozwalającej na 
pełniejszą ocenę jakości powietrza w strefach na obszarze województwa.  
 Duże zmiany nastąpią również w zakresie sieci pomiarowej okresowych badań 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Opublikowane w dniu 12 listopada 
2007 r. rozporządzenie w tej sprawie zmienia dotychczasowy sposób prowadzenia pomiarów 
i zasady lokalizacji punktów oraz sposób dokonywania ocen rocznych.  
 Pomiary prowadzone w ramach monitoringu hałasu zostaną rozszerzone o badania 
przeprowadzone w rejonie nowo wybudowanych ekranów akustycznych, co umożliwi ocenę 
skuteczności podjętych inwestycji ekologicznych. Kontynuowanie pomiarów 
interwencyjnych w najbardziej zagrożonych hałasem centrach miast i terenów w pobliżu 
głównych tras komunikacyjnych będzie stanowiło uzupełnienie prowadzonych przez 
starostów działań, wynikających z obowiązujących przepisów.  W roku 2008 dokonana 
zostanie wojewódzka ocena stanu akustycznego na podstawie badań WIOŚ oraz po raz 
pierwszy z wykorzystaniem przekazanych do Inspektoratu map akustycznych, wykonanych 
przez podmioty zobowiązane do realizacji tego zadania z mocy prawa.  
 Okresowe badania gleb prowadzone są przez starostów. Na poziomie krajowym 
monitoringowe badania jakości gleb realizowane są przez Instytut Upraw, Nawożenia i 
Gleboznawstwa w Puławach. Na poziomie wojewódzkim badania jakości gleb mogą być 
prowadzone fakultatywnie w zależności od potrzeb regionu. Stanowią one uzupełnienie 
prowadzonych przez starostów działań w tym zakresie. Wyniki badań jakości gleb z lat 
poprzednich, prowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Rzeszowie 
wykazują, iż województwo podkarpackie posiada najbardziej zakwaszone gleby w Polsce.  
Z tego też względu WIOŚ w Rzeszowie planuje od 2008 roku wznowienie prowadzonych w 
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latach 1991-1994 badań mających na celu określenie stopnia zanieczyszczenia gleb w 
województwie w odniesieniu do obowiązujących standardów w tym zakresie.  

    Inspekcja Ochrony Środowiska ma za zadanie organizowanie i koordynowanie badań 
prowadzonych w ramach PMŚ. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
prowadzi badania jakości środowiska i obserwacje jego stanu samodzielnie, lub korzysta z 
wyników badań i obserwacji prowadzonych przez inne organy administracji rządowej oraz 
samorządowej, które są obowiązane do nieodpłatnego udostępniania danych o stanie 
środowiska uzyskiwanych w  wyniku wykonywania ich zadań własnych. 
 Zadania w ramach PMŚ w roku 2008 realizowane będą w trzech blokach 
tematycznych: 
• blok -  „presje” (emisje),  
• blok -  „stan” (jakość), 
• blok  – „oceny i prognozy”. 
 W ramach monitoringu środowiska w roku 2008 na terenie województwa 
podkarpackiego realizowane będą następujące zadania: 

- pomiary i ocena jakości powietrza w strefach,  
- badania chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do 

podłoża w systemie sieci krajowej, 
- badania i ocena jakości wód w rzekach w ramach monitoringu diagnostycznego 

operacyjnego i badawczego, 
- badania i ocena stanu osadów wodnych rzek w systemie sieci krajowej, 
- badania i ocena jakości wód w zbiornikach zaporowych,  
- badania i ocena jakości wód podziemnych w ramach monitoringu diagnostycznego 

i  operacyjnego w systemie sieci krajowej, 
- ocena jakości wód podziemnych w rejonie czynnych, nieczynnych 

i zrekultywowanych składowisk odpadów, w ramach monitoringu prowadzonego 
przez zarządzającego składowiskiem oraz w rejonie stacji paliw i na terenach 
poprzemysłowych, 

- pomiary poziomu hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, ocena stanu 
akustycznego środowiska z wykorzystaniem map akustycznych, 

- pomiary i ocena poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku, 
- badania i ocena jakości gleb w systemie sieci krajowej i wojewódzkiej, 
- gromadzenie informacji o emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
- gromadzenie informacji o emisji zanieczyszczeń do wód,  
- gromadzenie informacji dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami.    

 W ramach współpracy z powiatami województwa podkarpackiego, na terenie których 
występują częste przekroczenia standardów jakości środowiska, w 2008 roku w ramach 
monitoringu lokalnego będą prowadzone badania w zakresie jakości powietrza 
atmosferycznego i wód powierzchniowych w mieście Jasło i w powiecie mieleckim. Badania 
prowadzone w roku 2008 będą kontynuacją rozpoczętych w roku 2007 pomiarów i zostaną 
wykorzystane przez jednostki administracji samorządowej do realizacji inwestycji 
zmierzających do poprawy stanu środowiska.    

 Przy weryfikacji sieci pomiarowej prowadzone są w miarę potrzeb konsultacje z 
Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie w zakresie powietrza 
atmosferycznego, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie wód 
powierzchniowych i zbiorników zaporowych oraz przedstawicielami jednostek 
samorządowych w zakresie problemów lokalnych.  
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Kontynuowanie prac związanych z funkcjonowaniem systemu oceny jakości powietrza, 
zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym wykonanie szóstej oceny 
jakości powietrza; kontynuowanie prac mających na celu budowę systemu pomiarów i 
ocen stanu zanieczyszczenia metalami ciężkimi i WWA 

W celu uzyskania dla wszystkich stref w województwie informacji o poziomach 
substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacji 
obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, a następnie monitorowania skuteczności 
naprawczych programów ochrony powietrza, WIOŚ Rzeszów wraz z Delegaturami w Jaśle, 
Tarnobrzegu i Przemyślu, z udziałem stacji pomiarowych WSSE, kontynuował będzie 
monitoring stężeń SO2, NO2, NOx, O3, PM10, Pb, C6H6, CO, kadmu, niklu, arsenu i 
benzo(a)pirenu. Całe zadanie koordynowane będzie przez Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska. 
Na rok 2008 w wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza zaplanowano funkcjonowanie 
28 stacji, w tym: 
• dla dwutlenku siarki i dwutlenku azotu - 19 stanowisk pomiarowych: 13 manualnych, 

4 automatyczne, 2 pasywne; 
• dla tlenków azotu -  4 automatyczne stanowiska pomiarowe; 
• dla pyłu PM10 -  18 stanowisk pomiarowych: 15 manualnych, 3 automatyczne 
• dla pyłu PM2.5 i PM1.0 - 2 automatyczne stacje pomiarowe; 
• dla benzenu - 9 stanowisk pomiarowych: 1 automatyczne, 8 pasywnych; 
• dla tlenku węgla – 3 automatyczne stanowiska pomiarowe; 
• dla ozonu – 1 automatyczne  stanowisko pomiarowe; 
• metale i benzo(a)piren w PM10 mierzone będą na 9 stanowiskach. 
• benzo(a)antracen, benzo(b)fluaranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, 

indeno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(a,h)antracen w pyle PM10 mierzone będą na 2 
stanowiskach pomiarowych. 

Na podstawie wyników pomiarów uzyskanych w 2007 roku, do 31 marca 2008r. wykonana 
zostanie szósta roczna ocena jakości powietrza wraz z klasyfikacją stref, która przekazana 
zostanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Wojewodzie Podkarpackiemu. Po 
raz pierwszy ocena jakości powietrza za rok 2007 obejmie arsen,  kadm, nikiel i 
benzo(a)piren w pyle PM10. Ocena ta będzie podstawą do podjęcia działań w strefach, w 
których stwierdzone zostanie naruszenie obowiązujących standardów jakości powietrza. 
Wyniki badań i rocznej oceny jakości powietrza wykorzystane zostaną również do 
monitorowania skuteczności wdrażanego w strefie miasto Przemyśl naprawczego Programu 
Ochrony Powietrza.  

W związku z wdrażaniem do prawa polskiego dyrektywy 2004/107/WE z dnia 15 
grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i WWA w otaczającym powietrzu, na 
stacji pomiarowej w Jaśle i Przemyślu w 2008 roku prowadzone będą pomiary 
benzo(a)antracenu, benzo(b)fluarantenu, benzo(j)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, 
indeno(1,2,3-cd)pirenu, dibenzo(a,h)antracenu w pyle PM10.  

 Pomiary metali i WWA w pyle PM10 wykonywane będą w 2008 roku 
w województwie podkarpackim na nadzorowanych przez WIOŚ Rzeszów stanowiskach, 
których lokalizacja ustalona została na podstawie „Wstępnej oceny jakości powietrza 
w województwie podkarpackim pod względem zanieczyszczenia benzo(a)pirenem, Cd, Ni 
i As” wykonanej przez Inspektorat w 2006 roku. 

Na stacjach pomiarowych w Jaśle, Jedliczu i Mielcu  uruchomione zostaną w 2008 
roku metodą pasywną pomiary prekursorów ozonu. Badania obejmą: formaldehyd, benzen, 
toluen, n-oktan, n-pentan, n-heksan, m+p-ksylen, o-ksylen, n-heptan, 124-trimetylobenzen. 
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 W ramach podsystemu monitoringu powietrza, w 2008 roku w województwie 
podkarpackim kontynuowany będzie lokalny monitoring kontrolny. Badania prowadzone 
będą wokół obiektów, które są przedmiotem interwencji mieszkańców. Celem tego 
monitoringu będzie wykazanie wpływu, lub jego braku, badanych obiektów na środowisko.  
Lokalny monitoring kontrolny realizowany będzie przez Laboratorium Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wszystkie punkty monitoringowe zostały 
zlokalizowane w oparciu o instrukcję opracowaną przez Instytut Ochrony Środowiska 
„Zasady projektowania elementów sieci monitoringu zanieczyszczeń atmosfery” oraz 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów 
substancji w powietrzu.  
W 2008 roku lokalny monitoring powietrza prowadzony będzie w miejscowościach: 
• Jasło – w celu określenia wpływu na środowisko zanieczyszczeń emitowanych przez 

Rafinerię Jasło S.A., Carbon Black Polska, LOTOS ASFALT Jasło; 
• Mielec – w celu określenia wpływu na jakość powietrza zakładów zlokalizowanych w 

SSE „EURO-PARK” Mielec; 
• Jedlicze – na potrzeby kontrolowania wpływu na jakość powietrza Rafinerii Nafty 

Jedlicze S.A. 

 W ramach współpracy z uczelniami w zakresie realizacji zadań monitoringowych, w 
2008 roku planowane jest przy współudziale Uniwersytetu Rzeszowskiego uruchomienie na 
terenie miasta Rzeszowa stacji komunikacyjnej pomiarów zanieczyszczenia powietrza, co 
umożliwi  rozpoznanie wpływu komunikacji na jakość powietrza w mieście. Ma to 
szczególne znaczenie z uwagi na fakt, że strefa miasto Rzeszów w ocenie rocznej za 2006 rok 
została zakwalifikowana do klasy C, co zobowiązuje do opracowania i wdrożenia 
Naprawczego Programu Ochrony Powietrza. Wyniki pomiarów zostaną wykorzystane przy 
sporządzaniu oceny rocznej jakości powietrza za rok 2008.  
 
Opracowanie aneksu do wojewódzkiego programu monitoringu środowiska na lata 
2007-2009 w zakresie ochrony wód 

Podstawowym aktem prawnym, regulującym zagadnienia związane z ochroną 
środowiska wodnego, jest ustawa Prawo wodne. Zgodnie z tą ustawą, badania jakości wód 
powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych 
należą do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.  

Program monitoringu wód powierzchniowych, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną 
2000/60/WE,  jest elementem planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza i służy do 
dokonania przeglądowej cyklicznej oceny stanu wód w dorzeczu (monitoring diagnostyczny) 
oraz obserwacji skuteczności podejmowanych działań naprawczych wobec jednolitych części 
wód zagrożonych niespełnieniem celów środowiskowych (monitoring operacyjny). 
Dodatkowo muszą być realizowane programy monitoringu obszarów chronionych, 
wskazanych przez RZGW. 

W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie rozpoczął 
realizację programu monitoringu wód powierzchniowych województwa podkarpackiego, 
ustalonego dla przedziału czasowego 2007-2009 i dostosowanego do wymagań Ramowej 
Dyrektywy Wodnej. Program monitoringu uzgodniony został z Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz uzyskał akceptację Wojewody Podkarpackiego i 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  
 Program monitoringu wód powierzchniowych na lata 2007-2009 opracowany został 
na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie prowadzenia 
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 
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 W 2007 roku powstały nowe dokumenty i opracowania związane z wdrażaniem 
Ramowej Dyrektywy Wodnej, zakończone wyznaczeniem wód zagrożonych niespełnieniem 
celów środowiskowych (tzw. „Pogłębiona analiza presji”) oraz nowe wykazy obszarów 
podlegających ochronie. Opracowano także i wdrożono nowe metodyki dotyczące badań 
terenowych i analiz laboratoryjnych oraz trwają prace nad metodykami dotyczącymi oceny 
biologicznych elementów jakości. Wszystkie te przesłanki oraz możliwość sformułowania 
wniosków praktycznych po zakończeniu pierwszego cyklu rocznych badań monitoringowych 
wód są podstawą do zaleconej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska weryfikacji 
obecnie istniejącej w Polsce sieci punktów pomiarowo-kontrolnych we wszystkich 
kategoriach wód. Zakończenie procesu weryfikacji planowane jest do końca stycznia 2008 
roku. 
 Z uwagi na to, że w 2007 roku prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w 
sprawie prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 
nie zostały zakończone, sieć diagnostyczna i operacyjna zostanie dostosowana do zapisów 
kolejnej, przekazanej przez GIOŚ, wersji projektu rozporządzenia. 
 Wstępny projekt zweryfikowanej sieci monitoringu diagnostycznego w województwie 
podkarpackim obejmuje 32 punkty pomiarowo-kontrolne (poprzednio 66 punktów). Obecnie 
trwają prace nad weryfikacją sieci punktów operacyjnych przy uwzględnieniu wyników 
„pogłębionej analizy presji” oraz nad stworzeniem sieci punktów operacyjnych celowych w 
oparciu o nowe wykazy wód opracowane przez RZGW w Krakowie. 
 W 2008 roku planowane jest rozszerzenie zakresu badań biologicznych elementów 
jakości wód, zapoczątkowanych przez WIOŚ w 2007 roku oraz wprowadzenie w monitoringu 
diagnostycznym badań substancji priorytetowych w zakresie wg wytycznych GIOŚ i 
dokonanie oceny eutrofizacji wód wg wytycznych GIOŚ. 
 
Współpraca z RZGW w procesie dokonywania ocen stanu wód w regionach wodnych 

Realizowany w 2007 w województwie podkarpackim roku program monitoringu wód 
powierzchniowych na lata 2007-2009 uzgodniony został z Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej w Krakowie - organem właściwym w sprawach gospodarowania wodami 
w regionie wodnym Górnej Wisły oraz w obszarze dorzecza Dniestru.  

Rozpoczęta w 2007 roku weryfikacja sieci monitoringu wód powierzchniowych, a w 
szczególności sieci monitoringu operacyjnego, prowadzona jest w konsultacji z Regionalnym 
Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Wyniki pomiarów i badań oraz ocena stanu wód powierzchniowych przekazane 
zostaną do RZGW. Dane te będą wykorzystane do opracowania oceny stanu wód w regionie 
wodnym Górnej Wisły . 

 
Udział w pracach związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie 
zawiązanym z systemem monitoringu wód, poprzez konsultacje projektów 
rozporządzeń, programów działań oraz uczestnictwo w metodycznych badaniach 
pilotażowych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów biologicznych 
 W związku z nie zakończonym procesem legislacyjnym, w 2008 roku w ramach 
wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie uczestniczył będzie, podobnie jak w 2007 roku, w konsultacjach i 
uzgodnieniach następujących rozporządzeń wykonawczych do przepisów ustawy Prawo 
wodne:  
- w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych i 

podziemnych (delegacja zawarta w art.155b ust.1), 
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- w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
(delegacja zawarta w art.38a ust.3).  

W 2008 roku kontynuowany będzie także udział pracowników Wojewódzkiego 
Inspektoratu w: 
 szkoleniach i badaniach, które mają na celu przygotowanie do oceny stanu ekologicznego 

wód poprzez wdrożenie nowych metodyk badawczych, ustalenie warunków 
referencyjnych, weryfikację wartości granicznych, 

 pracach Grupy Roboczej ds. Oceny Stanu Wód, powołanej przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska, 

 spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez RZGW w Krakowie, dotyczących 
przygotowania materiałów do opracowania programów działań i planu gospodarowania 
wodami dla regionu wodnego Górnej Wisły i obszaru dorzecza Dniestru. 

 
Realizacja programu monitoringu promieniowania elektromagnetycznego, zgodnie z 
obowiązującymi rozporządzeniami MŚ 
 Od roku 2008 następuje zmiana sposobu prowadzenia badań i wyznaczania punktów 
pomiarowych w zakresie monitoringu pól elektromagnetycznych. Podstawę prawną stanowi 
rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych 
badań poziomu pól elektromagnetycznych, które ukazało się w listopadzie 2007 roku. 
Badania w nowej sieci będą prowadzone w trzyletnim cyklu pomiarowym. Analizie poddane 
zostanie łącznie 135 punktów zlokalizowanych na terenie województwa, po 45 w każdym 
roku pomiarowym. W każdym z 45 punktów badania będą powtarzane co trzy lata w celu 
porównaniu wyników i zaobserwowania trendów zmian.  
Opracowany do realizacji „Program monitoringu…..” w zakresie pól elektromagnetycznych 
poddany jest weryfikacji w celu dostosowania do obowiązujących nowych aktów prawnych.  

Badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku według nowego 
rozporządzenia, mają na celu intensyfikację pomiarów PEM i badanie poziomu tła 
promieniowania elektromagnetycznego występującego w środowisku, w miejscach 
dostępnych dla ludności, a pochodzącego od różnych źródeł promieniowania, przede 
wszystkim emitowanego przez stacje bazowe telefonii komórkowych, obiekty 
elektroenergetyczne, radiowe i telewizyjne stacje nadawczo - odbiorcze. Intensyfikacja 
pomiarów monitoringowych oraz badanie tła promieniowania elektromagnetycznego na 
różnych obszarach województwa, ma duże znaczenie z uwagi na wzrastającą liczbę stacji 
bazowych telefonii komórkowej oraz powszechność używania urządzeń GSM, jak również z 
uwagi na możliwość kumulowania się oddziaływań pochodzących z różnych źródeł PEM. 
 W 2008 roku planowane jest rozpoczęcie pomiarów w oparciu o zweryfikowany 
program. Punkty pomiarowe zlokalizowane zostaną w miejscach dostępnych dla ludności na 
trzech rodzajach obszarów województwa, tj. w centralnych dzielnicach lub osiedlach  miast o 
liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys. oraz w pozostałych miastach i na terenach 
wiejskich. Na każdym z rodzajów obszarów wyznaczone będzie po 15 punktów 
pomiarowych, w których badania wykonywane będą raz w roku. Pełna realizacja pomiarów 
jest uzależniona od możliwości wykonywania badań przez Laboratorium WIOŚ.  
W szczególności realizacja badań zgodnie z zapisami rozporządzenia wymaga pozyskania 
nowej specjalistycznej aparatury pomiarowej.  
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Realizacja programu monitoringu hałasu i wykonanie oceny klimatu akustycznego w 
województwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska 
i rozporządzeniami Ministra Środowiska  

Pomiary poziomu hałasu w środowisku w 2008 r. realizowane będą przez WIOŚ na 
terenach nie objętych obowiązkiem opracowywania map akustycznych. Wykonane zostaną 
oceny klimatu akustycznego w wybranych miejscowościach (lokalizacjach) w skali 
województwa, z uwzględnieniem: 

− obszarów priorytetowych wskazanych w ustawie Prawo ochrony środowiska 
− sieci i natężenia ruchu drogowego i kolejowego, 
− źródeł przemysłowych (w powiązaniu z planem ich kontroli). 

 W 2008 roku planowane monitoringowe pomiary hałasu drogowego obejmą 
miejscowości: 
1. Dębica; 
2. Brzozów; 
3. Jarosław; 
4. Mielec.  

 Dodatkowo przy lokalizacji punktów pomiarowych uwzględnione zostaną interwencje 
związane z dużą uciążliwością hałasu komunikacyjnego. 
 W ramach prowadzonej weryfikacji „Programu monitoringu….” do badań w 2008 
roku planowane jest włączenie tych obiektów, dla których zrealizowano w roku 2007 duże 
inwestycje proekologiczne. Dotyczy to w szczególności montażu ekranów akustycznych w 
mieście Rzeszowie. Planowane pomiary mają na celu ocenę skuteczności podjętych działań.  
Wyniki pomiarów poziomu hałasu komunikacyjnego i przemysłowego przeprowadzonych 
przez WIOŚ w roku 2007 posłużą do opracowania stanu akustycznego środowiska. Po raz 
pierwszy, do oceny stanu akustycznego za rok 2007, zostaną wykorzystane dane zawarte na 
mapach akustycznych przekazanych w 2007 roku do WIOŚ przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad w Warszawie, dla odcinków dróg:  

− Przeworsk (przejście) 
− Kraczkowa - Łańcut 
− Rzeszów – Kraczkowa 
− Klęczany – Rzeszów 
− Pilzno (obwodnica) 
− Machowa – Pilzno 
− Sanok (przejście) 
− Jasło (obwodnica). 

 
Realizacja zadań związanych z monitoringiem gleb oraz prowadzeniem zbiorczych 
zestawień terenów, na których wystąpiło przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi 
 Oceny jakości gleby i ziemi oraz obserwacji zmian dokonuje się w ramach 
państwowego monitoringu środowiska. Okresowe badania jakości gleby i ziemi należą do 
kompetencji starosty, który zobowiązany jest również do prowadzenia rejestrów terenów, na 
których stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem 
obszarów, na których obowiązek rekultywacji obciąża starostę. W ramach tego zadania od 
2004 roku WIOŚ współpracuje ze starostwami przy sporządzaniu rejestrów oraz sporządza 
zbiorcze zestawienie terenów, na których wystąpiło przekroczenie standardów jakości gleby i 
ziemi. Rejestry prowadzone przez starostów powiatów corocznie poddawane są weryfikacji. 
Obowiązująca od 30 kwietnia 2007 roku nowa ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku 
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określa, że organem właściwym w sprawach odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w 
środowisku i naprawę szkód jest wojewoda. 
Badania monitoringowe chemizmu gleb ornych w systemie sieci krajowej prowadzone są 
przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w cyklach pięcioletnich.  Na 
terenie województwa podkarpackiego sieć obejmuje 16 punktów badawczych. W skali 
regionalnej badania gleb dla potrzeb doradztwa i monitoringu rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej prowadzone są przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Rzeszowie.  

W roku 2008 planowane jest przeprowadzenie, przez WIOŚ w Rzeszowie, w ramach 
monitoringu środowiska cyklu badań gleb w wybranych punktach pomiarowych. Podstawą 
przeprowadzenia okresowych badań jest utrzymujący się od kliku lat, najwyższy w Polsce, 
stopień zakwaszenia gleb w województwie podkarpackim. Wyniki pomiarów gleb zostaną 
odniesione do wyników monitoringu jakości powietrza oraz badania chemizmu opadów 
atmosferycznych i oceny depozycji zanieczyszczeń do podłoża. Badania takie w sieci 
krajowej prowadzone są przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Z 
terenu województwa podkarpackiego analizie poddane są próbki opadów zbierane na stacji 
pomiarowej w Lesku. Do oceny jakości gleb w województwie zostaną wykorzystane również 
wyniki archiwalne WIOŚ z lat 1991-1994 prowadzone wokół tras komunikacyjnych, na 
terenie gospodarstw wytypowanych do wytwarzania żywności atestowanej oraz na terenach 
ogródków działkowych.  
 
Współpraca z organami administracji samorządowej w zakresie identyfikacji obszarów 
o największych przekroczeniach standardów jakości środowiska 
 WIOŚ w Rzeszowie od kilku lat współpracuje z jednostkami administracji 
samorządowej w zakresie realizacji monitoringu lokalnego na terenie powiatów, w których 
utrzymują się niekorzystne trendy zanieczyszczenia środowiska. W roku 2007 zakończono 
roczny cykl badawczy dla powiatów niżańskiego, mieleckiego i miasta Przemyśl. Zakres 
badań monitoringowych obejmował pomiary jakości powietrza atmosferycznego i wód 
powierzchniowych, ze szczególnym uwzględnieniem cieków przeznaczonych do zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Wyniki przeprowadzonego monitoringu w 
odniesieniu do danych archiwalnych z lat 1999-2005 oraz danych aktualnych, zostały 
podsumowane w opracowaniach. Odniesiono je również do wyników kontroli 
przeprowadzonych w analizowanych okresach przez WIOŚ. W roku 2008 badania w ramach 
monitoringu lokalnego będą kontynuowane i obejmą: miasto Jasło w zakresie powietrza 
atmosferycznego i wód powierzchniowych oraz powiat mielecki dla identyfikacji źródeł 
presji i podjęcia skutecznych działań w zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej 
powiatu.  
 
Bieżąca analiza  wyników samokontrolnych w zakresie wód podziemnych  

Od 2007 roku w WIOŚ gromadzone są w komputerowej bazie danych samokontrole 
wyniki badań wód podziemnych wykonywanych na mocy decyzji administracyjnej lub z 
mocy prawa przez zarządzających składowiskami. Wyniki pomiarów wykonywanych z 
częstotliwością raz w kwartale gromadzone są w bazie „KARTA SKŁADOWSIKA” i na 
bieżąco analizowane. W roku 2008 prace te będą kontynuowane. W celu poszerzenia 
informacji o jakości wód podziemnych oraz określenia lokalnych presji, w 2008 roku 
zaprowadzony będzie rejestr wyników badań wód podziemnych prowadzonych wokół stacji 
paliw i na terenach poprzemysłowych. Zebrane dane stanowić będą istotne źródło wiedzy w 
bloku „PRESJE”, będącego elementem Państwowego Monitoringu Środowiska. Wnioski z  
analizy wyników zostaną wykorzystane w działalności kontrolnej WIOŚ.  
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Gromadzenie wyników badań, terminowe przekazywanie danych o stanie środowiska do 
krajowych baz danych zgodnie ze stanem prawnym i wytycznymi Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska dla potrzeb ocen stanu środowiska na poziomie kraju i obsługi 
sprawozdawczości unijnej i innej międzynarodowej 

  Wyniki badań prowadzonych w ramach realizacji wojewódzkiego programu 
monitoringu są gromadzone w komputerowych bazach danych. W roku 2008 kontynuowane 
będą prace w zakresie zbierania, weryfikowania i gromadzenia wyników w funkcjonujących 
wieloletnich tematycznych bazach danych.  
  Terminy, zakres i sposób przekazywania danych z zakresu monitoringu powietrza 
zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2006 roku w 
sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia 
powietrza. Wyniki pomiarów jakości powietrza gromadzone są w bazie danych JPOAT 
funkcjonującej od stycznia 2003 roku. Dane ze stacji i stanowisk pomiarowych monitoringu 
powietrza wprowadzane są do wojewódzkiej bazy JPOAT-W i przekazywane drogą 
elektroniczną do krajowej bazy JPOAT-K. Zgodnie z rozporządzeniem, w 2008 roku 
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska przekazywane są: 
1. do 10 dnia każdego miesiąca zweryfikowane miesięczne serie pomiarów za miesiąc 

poprzedni, ze wszystkich funkcjonujących na terenie województwa w podsystemie 
monitoringu powietrza stacji monitoringu automatycznego, manualnego i pasywnego.  

2. do 31 marca  2008 - zweryfikowane serie pomiarowe za rok 2007. 
3. do 31 marca 2008 - informacja o wynikach rocznej oceny poziomów substancji w 

powietrzu i klasyfikacja stref za rok 2007.  

  W 2008 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie będą 
kontynuowane prace nad funkcjonowaniem bazy danych WBZ - Wojewódzki Bank 
Zanieczyszczeń Środowiska, w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. 
W bazie zbierane są informacje dotyczące punktowych źródeł emisji w zakresie: parametrów 
technicznych emitorów, rodzajów źródeł emisji, ilości i rodzajów zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza oraz typu stosowanych urządzeń oczyszczających, a także ich 
sprawności.  
 W zakresie emisji hałasu do środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska prowadzi bazę danych OPH (System Kontroli i Ewidencji Obiektów Emitujących 
Hałas). W  bazie tej zbierane są informacje dotyczące hałasu przemysłowego, uzyskiwane 
podczas przeprowadzanych kontroli, oraz pomiary poziomów hałasu komunikacyjnego 
wykonywane przez WIOŚ w ramach PMŚ. W roku 2008 będzie kontynuowane gromadzenie 
wyników pomiarów w tej bazie. Zaktualizowana baza OPH, przekazywana jest corocznie w 
terminie do 31 marca do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dane zestawione w 
OPH wykorzystywane są do tworzenia wojewódzkich i krajowych raportów o zagrożeniu 
hałasem przenikającym do środowiska. 
 Wyniki monitoringu wód powierzchniowych gromadzone są w komputerowej bazie 
JaWo od 1990 roku. Z uwagi na istotne zmiany w zakresie prowadzenia monitoringu wód 
zgodnego z RDW oraz sposobie sporządzania ocen, funkcjonujący program w 2008 roku 
tylko częściowo pozwoli na gromadzenie i przetwarzanie danych. Do czasu zakończenia 
przez Główny Inspektorat prac nad systemem informatycznym EKOINFONET dane z 
pomiarów i badań uzyskane w wyniku realizacji programu monitoringu wód 
powierzchniowych będą gromadzone w bazie JaWo oraz we własnych plikach w formacie 
Excel i przekazywane w ustalonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
terminach do bazy krajowej.  
 Na bieżąco prowadzone są i weryfikowane bazy danych KARTA SKŁADOWISKA 
oraz KARTA SPALARNI. 
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 W ramach systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska EKOINFONET,  
WIOŚ gromadzi dane o zakresie korzystania ze środowiska na podstawie przedkładanych 
przez podmioty korzystające ze środowiska zestawień informacji służących naliczaniu opłat. 
Zebrane w bazie dane dotyczące emisji do powietrza i do wód zostaną wykorzystane do 
sporządzenia raportu wojewódzkiego. Pierwszy raport wojewódzki w zakresie emisji do 
środowiska z danymi za rok 2007 zostanie sporządzony w terminie do dnia 30 czerwca 2008 
r. i posłuży do opracowania raportu krajowego. 
 Informacje zgromadzone w bazie, w miarę doskonalenia systemu informatycznego 
służącego do gromadzenia i przetwarzania danych, zasilą blok „PRESJE”, w którym 
gromadzone są informacje o emisjach do środowiska, wykorzystywane do sporządzania 
kompleksowych ocen stanu środowiska na obszarze województwa i kraju.  
  
Prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie i poprawę dostępu do 
informacji o środowisku, w tym również aktualizacja strony WWW prezentującej 
informacje o środowisku 
 Wyniki badań uzyskane w ramach realizacji „Programu monitoringu …..” obejmujące 
badania prowadzone w sieci krajowej, regionalnej i sieciach lokalnych stanowią podstawę 
sporządzania opracowań tematycznych, raportów, biuletynów, komunikatów. Taka forma 
upowszechniania wyników pomiarów będzie kontynuowana w roku 2008. Materiały będą 
umieszczane na stronie internetowej Inspektoratu: www.wios.rzeszow.pl.  
 Raporty o stanie środowiska i opracowania tematyczne wydane w serii Biblioteki 
Monitoringu Środowiska z pozostałych regionów Polski, jak również wiele innych 
wydawnictw o tematyce ochrony środowiska są gromadzone w bibliotece WIOŚ. W roku 
2008 kontynuowane będą prace w kierunku aktualizacji zbiorów bibliotecznych za 
pośrednictwem strony internetowej.  
 W roku 2007 dokonano modernizacji strony internetowej w celu szybkiego i 
sprawnego dostępu do zamieszczanych i aktualizowanych informacji. W roku 2008 
planowana jest modernizacja strony internetowej prezentującej w trybie „on line” wyniki 
pomiarów jakości powietrza z automatycznych stacji monitoringu, funkcjonujących w 
województwie, obsługiwanych przez WIOŚ.  
 Istotnym elementem w upowszechnianiu działań z zakresu monitoringu środowiska 
w województwie podkarpackim są organizowane corocznie przez WIOŚ w Rzeszowie 
konferencje szkoleniowe dla przedstawicielu jednostek administracji samorządowej oraz 
przedsiębiorców. W roku 2008 planuje się zorganizowanie dwóch konferencji ekologicznych:  
• stan czystości gleb w województwie podkarpackim w odniesieniu do badań realizowanych 

w systemie sieci krajowej przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, 
badań prowadzonych w systemie sieci regionalnej przez Okręgową Stację Chemiczno-
Rolniczą w Rzeszowie oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.  

• stan środowiska w województwie podkarpackim – podsumowanie rocznych wyników 
działalności pomiarowo-kontrolnej WIOŚ – wskazanie trendów zmian na przestrzeni 
ostatnich lat w zakresie Państwowego Monitoringu Środowiska i działalności kontrolnej. 

 W celu zapewnienia powszechnego dostępu do informacji, w szczególności 
opracowań prezentowanych na konferencjach organizowanych przez WIOŚ, lub w których 
przedstawiciele WIOŚ uczestniczą w roli prelegenta, materiały ze spotkań zamieszczane są na 
bieżąco na stronie internetowej Inspektoratu. W roku 2008 działania te będą kontynuowane. 
Systematycznie i na bieżąco aktualizowana będzie zawartość zakładki „Aktualności”. 
Ważniejsze informacje prasowe z działalności WIOŚ zamieszczane będą, wzorem lat 
poprzednich, na stronie internetowej Inspektoratu. 
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 W celu udostępniania bieżących informacji o środowisku, w 2008 r. aktualizowana 
będzie na stronie internetowej WIOŚ zakładka „Informacja o środowisku”, zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu 
udostępniania informacji o środowisku. 
 W 2008 roku kontynuowana będzie współpraca z organami samorządu terytorialnego 
w zakresie organizacji szkoleń tematycznych, udziału przedstawicieli WIOŚ w posiedzeniach 
rad powiatów, rad gmin oraz zespołów roboczych. 
 Znaczący udział w upowszechnianiu informacji o środowisku ma  również współpraca 
WIOŚ ze szkołami. W roku 2008, tak jak dotychczas, pracownicy Inspektoratu będą 
uczestniczyli w organizowanych przez szkoły sesjach ekologicznych, olimpiadach, 
happeningach, przygotowując prezentacje multimedialne oraz wygłaszając prelekcje.  
 Wzorem lat ubiegłych upowszechnianie informacji o środowisku odbywać się będzie 
również poprzez bieżące załatwianie składanych w Inspektoracie wniosków o udzielenie 
informacji.  

Szeroki dostęp do informacji odbywa się także poprzez współpracę z mediami w 
zakresie rozpowszechniania wyników pomiarowo-kontrolnych WIOŚ na terenie 
województwa. W roku 2008 kontynuowane będzie zamieszczanie w lokalnych programach 
radiowych i telewizyjnych oraz w prasie lokalnej aktualnych informacji o środowisku, w 
szczególności w zakresie tematów wywołujących zainteresowanie społeczne.   

Planowane w 2008 roku formy upowszechniania informacji o środowiska i jego 
ochronie stanowią istotny element działań na rzecz podejmowania inwestycji 
proekologicznych oraz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa.  
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4. PLAN PRACY LABORATORIUM 
 

Plan pracy Laboratorium, jako wewnętrznej komórki organizacyjnej WIOŚ, pełniącej 
funkcje usługowe dla Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz 
dla  Wydziału Inspekcji i Wydziału Monitoringu ograniczają się z konieczności jedynie do 
rozwoju zaplecza badawczego oraz utrzymania wysokiego poziomu usług. W szczególności 
będą prowadzone prace mające na celu realizację wymagań w zakresie monitoringu 
środowiska w obszarze priorytetowych substancji niebezpiecznych.  
Podstawowa działalność Laboratorium w 2008 roku wynikać będzie z potrzeb komórek 
organizacyjnych WIOŚ oraz popytu na usługi zewnętrzne.  
W 2008 roku Laboratorium będzie kontynuować realizację zadań statutowych IOŚ, poprzez  
analitykę wszystkich komponentów środowiska oraz emisji do środowiska. 
 
1. Wykonywanie badań i pomiarów na potrzeby prowadzonych kontroli i działań 

w przypadku wystąpienia poważnych awarii oraz na rzecz monitoringu środowiska. 
2. Udział Laboratorium w projekcje GIOŚ ogólnokrajowego ujednolicenia procedur 

badawczych, w tym opracowania jednolitych procedur walidacyjnych i metodyk 
określania niepewności badań. 

3. Określenie potrzeb w zakresie wymiany przestarzałej aparatury i kontynuacja działań 
modernizacyjnych, w zależności od możliwości finansowych Wojewódzkiego 
Inspektoratu. Ocena nowych potrzeb aparaturowych związanych z planowanymi 
zadaniami z zakresu realizacji dyrektyw unijnych, szczególnie w zakresie wdrażania 
Ramowej Dyrektywy Wodnej i dyrektyw z wiązanych z kontrolą i zarządzaniem jakością 
powietrza. 

4. Przygotowanie laboratorium do auditu PCA w nadzorze. Utrzymanie posiadanego zakresu 
badań akredytowanych oraz podjęcie prac zmierzających do rozszerzenia akredytacji o 
pomiary LZO w emisji,  oraz do rozszerzenia posiadanej akredytacji na pomiary PEM w 
zakresie bardzo niskich natężeń pola.  

5. Rozszerzenie możliwości badawczych laboratorium w zakresie monitoringu wód 
powierzchniowych. 

6. Podjęcie wstępnych prac studialnych związanych z wdrożeniem systemu zarządzania 
jakością w automatycznych sieciach pomiarowych. 

7. Kontynuacja restrukturyzacji zatrudnienia w celu pozyskania wysokiej klasy specjalistów. 
Udział pracowników laboratorium w szkoleniach doskonalących z zakresu technik 
badawczych, systemu zarządzania oraz przepisów prawnych. 

8. Kontynuacja specjalizacji poszczególnych pracowni wchodzących w skład Laboratorium 
oraz dalsza konsolidacja stosowanych metodyk badawczych. 

9. Uczestnictwo Laboratorium w badaniach biegłości organizowanych przez GIOŚ, 
własnych i interkalibracjach międzynarodowych. 

10. Wykonywanie badań i pomiarów w ramach usług zleconych. 
11. Wdrożenie systemu obsługi zamówień poprzez Internet. 
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5. PLAN PRACY W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 
 

W 2008 roku kontynuowana będzie współpraca międzynarodowa z zagranicą, 
związana z procesem integracji z Unią Europejską, realizacją zadań określonych w przyjętych 
konwencjach, dwustronnych umowach międzynarodowych i porozumieniach zawartych na 
szczeblach regionalnych. 
Obejmować ona będzie w szczególności: 
1. Realizację zadań wynikających z Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a 

Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z 
dnia 10 października 1996 roku, w tym poprzez: 
– udział przedstawicieli WIOŚ w pracach polsko-ukraińskich Grup Roboczych do spraw 

Ochrony Wód  Granicznych przed Zanieczyszczeniem i Zwalczania Nadzwyczajnych 
Zanieczyszczeń, działających w ramach w/w Umowy,  

– przygotowanie i uzgodnienie z partnerami ukraińskimi materiałów na IX Posiedzenie 
Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych i udział w tym Posiedzeniu, 

– prowadzenie systematycznego nadzoru nad stanem jakości wód granicznych: 
wypływających z terytorium Ukrainy rzek Wisznia i Szkło, oraz wypływającej z 
terytorium Polski rzeki Strwiąż, dopływu Dniestru. 

2. Udział w realizacji zadań, wynikających z porozumienia między Wojewodą Podkarpackim 
a Lwowską Obwodową Administracją Państwową o współpracy międzyregionalnej, w tym 
uczestnictwo w okresowych wspólnych badaniach jakości wód wypełniających wyrobisko 
po kopalni siarki w Jaworowie. 

3. Udział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w wypełnianiu zadań, 
wynikających z konwencji międzynarodowych, w tym: 
– Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania 

odpadów niebezpiecznych, 
– Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior 

międzynarodowych, 
– Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, 
– Konwencji Wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej. 

4. Udział przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jako 
regionalnego koordynatora w ramach sieci krajowej IMPEL (Europejska Sieć ds. 
Wdrażania i Egzekucji Prawa Ochrony Środowiska). 

5. Udział przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w pracach 
Komisji Roboczej Euroregionu Karpackiego. 

6. Współdziałanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Państwowym 
Urzędem Ochrony Środowiska i Państwową Inspekcją Ekologiczną w Obwodzie 
Lwowskim oraz Głównym Urzędem do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Lwowskiej 
Obwodowej Administracji Państwowej w zakresie ochrony wód granicznych przed    
zanieczyszczeniem i zapobiegania i zwalczania skutków poważnych awarii.  

7. Udział w konferencjach, seminariach i spotkaniach organizowanych przy współpracy 
zagranicznych partnerów. 

8. Przygotowanie projektu nowego porozumienia o współpracy między Wojewódzkim 
Inspektoratem Ochrony Środowiska w Rzeszowie a Państwowym Urzędem Ochrony 
Środowiska w Obwodzie Lwowskim, z uwzględnieniem wniosków, wypracowanych w 
wyniku realizacji projektu: „Wsparcie ukraińskich służb ochrony środowiska w zakresie 
nadzoru nad stanem środowiska” nr 919/2007/AD/2007”. 

9. Uczestnictwo w Projekcie PL 0100, realizowanym z pomocą Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. 

10. Uczestnictwo Laboratorium WIOŚ w interkalibracjach międzynarodowych. 
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6. PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008 
 

Projekt planu finansowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Rzeszowie na rok 2008, co wynika z załączonej tabeli, nie zabezpiecza w całości wydatków 
niezbędnych do zapewnienia realizacji zadań ustawowych. Przyznane środki w ramach 
wydatków bieżących nie zapewnią pełnego pokrycia potrzeb WIOŚ wraz z Delegaturami w 
Przemyślu, Jaśle i Tarnobrzegu, mimo podejmowanych ciągle działań zmierzających do 
ograniczenia i oszczędności dokonywanych wydatków. Wielkość środków otrzymanych na 
działalność bieżącą w latach 1999-2007 w rozbiciu na źródła pochodzenia przedstawia 
wykres (str. 62). 
Realizacja zadań jest o tyle trudna, że na Inspekcję Ochrony Środowiska w ostatnich latach 
nałożono szereg nowych zadań i obowiązków. Nakładanie nowych zadań i obowiązków nie 
ma odzwierciedlenia w wielkości otrzymywanych środków w ramach planu finansowego.  
Z uwagi na to, że plan finansowy nie zapewnia środków finansowych na prowadzenie w pełni 
monitoringu stanu środowiska (zadanie ustawowe), konieczne jest podejmowanie starań o 
pozyskanie na ten cel dodatkowych środków finansowych z funduszy celowych ochrony 
środowiska. Zmiany, wprowadzone w 2007 r. w ustawie Prawo ochrony środowiska, 
stworzyły  możliwość uzyskania środków z WFOŚiGW w Rzeszowie oraz z NFOŚiGW w 
Warszawie. Pozwoliło to na realizację zadań PMŚ w niezbędnym zakresie.  

Ponadto, od 1 stycznia 2008r., środki uzyskane z weryfikacji rocznych raportów w 
zakresie zgodności zawartych w nich interpretacji ze stanem faktycznym zgodnie z ustawą z 
dnia 22 grudnia 2004r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych 
i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784), mogą być gromadzone na rachunku dochodów 
własnych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, środki te mogą być wykorzystane na 
sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych, związanych z weryfikacją rocznych 
raportów. Do 31  grudnia 2007r. stanowiły one dochód budżetu państwa.  
Plan finansowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na rok 2008 w 
odniesieniu do sytuacji finansowej w latach 1999-2007, przedstawia tabela nr 2. 
 



Tabela Nr 2 
 

Finansowanie WIOŚ Rzeszów w latach 1999 - 2007 (w tys. zł) 
 

Środki budżetowe - wydatki Środki specjalne – wydatki 
od 2005r. – Dochody własne  Dotacje z Funduszy Ochrony Środowiska RAZEM WYDATKI 

w tym w tym  WFOŚiGW  NFOŚiGW w tym 
 w tym  w tym Lp Lata 

Ogółem Dział. 
Bież Inwest 

Wynag. 
Poch + 
ZFŚS 

Ogółem Dział 
bież. Inwest Premia

Ogółem Dział 
bież. Inwest Ogółem Dział 

bież. Inwest 
Ogółem Dział. 

Bież. Inwest 
Wynag. 
Poch + 
ZFŚS 

1  1999          6 768   1 204        244      5 320       614   475          -      139    510     201   309            -          -            -   7 892    1 880        553    5 459  

2  2000          7 040      979        220      5 841       988   551    147      290    530     196   334            -          -            -   8 558   1 726         701    6 131  

3  2001          7 104      725          84      6 295       549   211      22      316    270     246     24   1 359    311    1 048   9 282   1 493     1 178    6 611  

4  2002          6 942      517        105      6 320       689   499      16      174    457     412     45      273    115       158   8 361   1 543        324    6 494  

5  2003  7 861 509 837     6 515       812   690      17      105    523     331   192          6        6   -  9 202   1 536     1 046    6 620  
6 2004 8 542 577 1 173 6 792 1 022 901 56 65   457     194   263        17      17  - 10 038  1 689    1 492    6 857  

7 2005 8 084 880 100 7 104 DW 782
„S”  191  

570
60

212
7

-
124 416  394 22 855 163 692 10 328  2 067  1 033 7 228 

8 2006 8 306 874 200 7 232 1 011 743 268 - - - - - - - 9 317 1 617 468 7 232 
9 *2006 939 - 939 - - - - - - - - - - - 939 - 939 - 

10  2007 8 365
**19

882 
19 

99 
- 

7 384
- 1 204 787 417 - 343 251 92 1 096 13 1 083 11 027 1 952  1 691 7 384 

11 2008 8 765 852 100 7 813 - - - - - - - - - - 8 765 852 100 7 813 
 

 
poz. 1-10 – wykonanie 

poz. 11 – projekt planu na 2008r. 

 

* wydatki niewygasające z upływem 2005r (śr. z UKIE) w kwocie 939 tys. zł, zrealizowano 22.06.2006r. 

**rezerwa celowa cz. 83 poz. 43 projekt „Wsparcie ukraińskich służb ochrony środowiska w zakresie nadzoru nad stanem środowiska” 
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7. PLAN SZKOLEŃ  
 

Personel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w sposób 
ciągły uczestniczy w wielu szkoleniach organizowanych we własnym zakresie, przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska oraz liczne instytucje 
współpracujące z Inspekcją Ochrony Środowiska.  
Liczny udział pracowników w szkoleniach spowodowany jest: 

– stale zmieniającymi się przepisami prawa,  
– ciągłym rozszerzaniem zakresu działania Inspekcji ochrony Środowiska,  
– wprowadzaniem nowych norm i technik w zakresie pomiarów, badań i ocen stanu 

środowiska, 
– przygotowaniem nowo zatrudnionych pracowników do samodzielnej pracy na 

stanowisku inspektora. 

 
Szczegółowy plan szkoleń na rok 2008 przedstawia tabela nr 3. 



Tabela Nr 3 
 
 
 

Lp. Temat szkolenia / Zakres szkolenia Czas trwania 
szkolenia Forma Ilość 

osób  
Orientacyjny 

koszt 
Źródła 

finansowania 
1 2 3 4 6 6 7 

Wydział Inspekcji 

1.  Kompetencje i zadania IOŚ związane z Europejskim Rejestrem 
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) 1 - 2  dni Wykład 10 osób 

2.  Kontrola międzynarodowego obrotu odpadami w świetle 
obowiązujących uregulowań prawnych 1 dzień Wykład, 

dyskusja 7 osób 

3.  Zasady wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za 
przekraczanie warunków korzystania ze środowiska  1 dzień Wykład, 

dyskusja 15 osób 

4.  Szkolenie z nadzoru rynku dotyczące prowadzenia postępowań 
pokontrolnych  1 dzień Wykład, 

dyskusja 4 osoby 

5.  Szkolenie młodych inspektorów 2 - 3 dni Wykład 11 osób 

. Ze środków 
GIOŚ 

6.  Zadania IOŚ wynikające z ustawy o zapobieganiu szkodom w 
środowisku 1 dzień Wykład, 

dyskusja 4 osoby 

7.  Praktyczne aspekty stosowania Kodeksu postępowania 
administracyjnego w sprawach z zakresu ochrony środowiska 1 dzień Wykład, 

dyskusja 15 osób 

8.  Wykorzystanie elementów auditów w działalności kontrolnej 1 dzień Wykład, 
dyskusja 15 osób 

9.  Postępowanie w przypadku przestępstw przeciwko środowisku 1 dzień Wykład, 
dyskusja 10 osób 

10. Komunikacja społeczna i zarządzanie zasobami ludzkimi 1 dzień Wykład, 
dyskusja 4 osoby 

2 400,00 zł. 
Ze środków 
budżetowych 
WIOŚ Rzeszów 
( § 4550) 

 

 64 



 

Lp. Temat szkolenia / Zakres szkolenia Czas trwania 
szkolenia Forma Ilość 

osób  
Orientacyjny 

koszt 
Źródła 

finansowania 
1 2 3 4 6 6 7 

Wydział Monitoringu 

11. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz 
ocena stanu  jednolitych części wód 2 dni Warsztaty 4 osoby 

12. 
Gromadzenie, walidacja i przetwarzanie danych pomiarowych 
uzyskiwanych w ramach diagnostycznego i operacyjnego monitoringu 
wód powierzchniowych  

1 dzień Warsztaty 4 osoby 

13. Ocena stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych – sposób realizacji 
obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 6 ustawy Prawo wodne 1 dzień Warsztaty 2 osoby 

14. Ocena jakości wód podziemnych zgodna z nowymi przepisami  1 dzień Warsztaty 4 osoby 

15. Prowadzenie pomiarów pyłu PM2.5 w strefach zgodnie z wymogami 
dyrektyw UE 1 dzień Warsztaty 4 osoby  

16. Zapewnienie jakości danych w pomiarach zanieczyszczeń objętych 
dyrektywą 2004/107/WE 1 dzień Warsztaty 4 osoby 

17. 
SI EKOINFONET Wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze 
środowiska – organizacja, zbieranie, weryfikacja, przetwarzanie danych, 
raportowanie, udostępnianie informacji z bazy. 

2 dni Warsztaty 2 osoby 

 
Ze środków 
GIOŚ 
 

18. Monitoring składowisk odpadów – interpretacja wyników badań wód 
powierzchniowych, podziemnych, odcieków i gazów składowiskowych 2 dni Wykład, 

ćwiczenia 4 osoby 

19. 
Ocena stanu akustycznego środowiska z wykorzystaniem map 
akustycznych przedkładanych do WIOŚ przez podmioty z mocy prawa 
zobowiązane do ich przygotowania 

1 dzień Wykład   4 osoby 

20. 
Organizacja monitoringu, badań i oceny PEM, prezentacja wyników 
badań w świetle obowiązujących aktów prawnych. 1dzień Warsztaty 2 osoby 

21. 
Obsługa oprogramowania GIS, praktyczne wykorzystanie 
oprogramowania na potrzeby monitoringu środowiska. 2 dni Wykład, 

ćwiczenia 3 osoby 

1 300,00 zł. 
Ze środków 
budżetowych 
WIOŚ Rzeszów 
( § 4550 ) 
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Lp. Temat szkolenia / Zakres szkolenia Czas trwania 
szkolenia Forma Ilość 

osób  
Orientacyjny 

koszt 
Źródła 

finansowania 
1 2 3 4 6 6 7 

Laboratorium 

22. Hałas: metody pomiaru poziomów długookresowych  1-4 dni Warsztaty 4 osoby 

23. Doskonalenie technik badawczych  (wg potrzeb, kilkakrotnie w ciągu 
roku) 1dzień Warsztaty po ok. 10 

osób 
24. Pobór próbek  i pomiary terenowe 1dzień Warsztaty ok. 30 

osób 

6 000,00 zł. 
Z konta 
dochodów 
własnych 

25. System jakości. Zasady i wymagania dla sieci pomiarowych powietrza.  1-4 dni Warsztaty 4 osoby 

26. System jakości. Walidacja metod hydrobiologicznych  1-4 dni Warsztaty 4 osoby 

27. Zasady przedstawiania wyników badań i ocena zgodności wyników ze 
specyfikacją  1-4 dni Wykłady 4 osoby 

780,00 zł. 
Ze środków 
budżetowych 
WIOŚ Rzeszów 
( § 4550 ) 

Wydział Budżetu i Finansów 

28. Zmiany w przepisach podatkowych 1-2 dni Wykłady 1 osoba 

29. Zasady rachunkowości – nowelizacja przepisów 1-2 dni Wykłady 1 osoba 
 450,00 zł 

Ze środków 
budżetowych 
WIOŚ Rzeszów 
( § 4550 ) 

Wydział Administracyjno-Techniczny 

30. Prowadzenie archiwum zakładowego 1 dzień Wykłady 1 osoba 

31. Szkolenie z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych 1-2 dni Wykłady 1 osoba 
  450,00 zł 

Ze środków 
budżetowych 
WIOŚ Rzeszów 
( § 4550 ) 
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Lp. Temat szkolenia / Zakres szkolenia Czas trwania 
szkolenia Forma Ilość 

osób  
Orientacyjny 

koszt 
Źródła 

finansowania 
1 2 3 4 6 6 7 

Wydział Kadrowo-Organizacyjny 

32. Okresowe szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami i 
pracodawców 2 dni  Wykład 1 osoba 

33. Okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych  1 dzień Wykład  12 osób 

34. Zagadnienia związane z prawem pracy 3 dni Wykład 1 osoba 

1 550,00 zł 
Ze środków 
budżetowych 
WIOŚ Rzeszów 
( § 4550 ) 

35. Szkolenie teoretyczne w ramach służby przygotowawczej dla nowo 
przyjętych pracowników służby cywilnej  1 miesiąc Wykład 8 osób 8 000,00 zł 

Ze środków 
budżetowych 
WIOŚ Rzeszów 
( § 4550 ) 

36. Okresowe szkolenie BHP dla stanowisk roboczych  1 dzień Wykład  1 osoba    70,00 zł 
Ze środków 
budżetowych 
WIOŚ Rzeszów 
( § 4700 ) 

ŁĄCZNY KOSZT – 21 000,00 zł (w tym 6 000,00 zł. z konta dochodów własnych) 
W miejscach gdzie nie wykazano kosztów, kosztem jest przejazd pracowników WIOŚ do miejsca szkolenia. 
 
 
Uwaga: 
Realizacja planu szkoleń uzależniona jest od przyznanych i wypracowanych środków finansowych. 
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8. PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  
 
 Ogólne zasady wykonywania kontroli wewnętrznej zostały wprowadzone w życie 
Zarządzeniem nr 19/2002 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie zasad wykonywania kontroli wewnętrznej 
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie.  
Celem wypracowanych w zarządzeniu zasad jest: 

– dostarczanie kierownictwu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji 
związanych z zarządzaniem jednostką oraz bezzwłoczne sygnalizowanie 
stwierdzonych naruszeń, nadużyć i innych uchybień, 

– sprawdzanie zgodności działania komórek organizacyjnych Inspektoratu z 
obowiązującymi przepisami, 

– doskonalenie działalności komórek organizacyjnych oraz wskazywanie sposobów i 
środków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości .  

Ponadto, Zarządzeniem nr 22/2006 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie procedur kontroli 
finansowej w zakresie wydatków dokonywanych ze środków publicznych, zaciągania 
zobowiązań finansowych oraz zasad wstępnej oceny celowości dokonywanych wydatków ze 
środków publicznych z uwzględnieniem standardów kontroli finansowej, został wprowadzony 
system wewnętrznej kontroli finansowej, określający szczegółowe zasady wykonywania 
kontroli. 
Celem kontroli finansowej jest badanie procesów związanych z gromadzeniem i 
rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem. 
 
Plan kontroli wewnętrznej na rok 2008 przedstawia tabela nr 4. 



Tabela Nr 4 
 
 
 

Lp. Temat kontroli 
Miejsce 

przeprowadzania 
kontroli 

Rodzaj 
kontroli 

Termin 
kontroli 

Osoba/y odpowiedzialna/e za 
przeprowadzenie kontroli 

1 2 3 4 5 6 

1.  Kontrola dyscypliny pracy poprzez codzienną obsługę 
programu ERCP oraz nadzór nad listą obecności. DR, DJ, DP, DT Bieżąca - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-

Kadrowego, Kierownicy Delegatur 

2.  Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych. DR, DJ, DP, DT Bieżąca - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-
Kadrowego, Kierownicy Delegatur 

3.  Kontrola wykorzystania czasu pracy (spóźnienia, 
zwolnienia). DR, DJ, DP, DT Bieżąca - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-

Kadrowego, Kierownicy Delegatur 

4.  Kontrola zwolnień lekarskich. 

Zgodnie z 
zarządzeniem Nr 
15/99 PWIOŚ z 
dnia 17.08.99r 

Zgodnie z 
zarządzeniem 

Nr 15/99 
PWIOŚ z dnia 

17.08.99r. 

Zgodnie z 
zarządzeniem 

Nr 15/99 
PWIOŚ z dnia 

17.08.99r. 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 15/99 
PWIOŚ z dnia 17.08.99r. 

DR, DJ, DP, DT Bieżąca - Kierownicy Delegatur, Pracownik ds. 
bhp i ppoż. 5.  Kontrola stanu bhp i ppoż. 

DJ, DP, DT Następna 
(sprawdzająca) 1 raz w roku Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko 

d/s. obronnych, ppoż. oraz BHP. 
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Lp. Temat kontroli 
Miejsce 

przeprowadzania 
kontroli 

Rodzaj 
kontroli 

Termin 
kontroli 

Osoba/y odpowiedzialna/e za 
przeprowadzenie kontroli 

1 2 3 4 5 6 

DR, DJ, DP, DT Bieżąca - 
Kierownicy Delegatur, Kierownik 
Laboratorium, Wieloosobowe Samodzielne 
Stanowisko d/s. obronnych, ppoż. oraz BHP, 
Naczelnik WI.  

DJ, 
DP, 
DT. 

Następna 
(sprawdzająca)

Kwiecień, 
Maj, 

Czerwiec. 

Kierownik Laboratorium, 
Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko 
d/s. obronnych, ppoż. oraz BHP. 

6.  
Kontrola z zakresu stosowania i wykorzystywania 
odzieży ochrony osobistej oraz stopnia zużycia środków 
ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego 

DJ, 
DP, 
DT. 

Następna 
(sprawdzająca)

Wrzesień, 
Październik, 

Listopad. 

Kierownik Laboratorium, 
Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko 
d/s. obronnych, ppoż. oraz BHP. 

7.  Kontrola ewidencji czasu pracy w programie ERCP. DR, DJ, DP, DT Bieżąca - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-
Kadrowego, Kierownicy Delegatur. 

8.  
Poprawność gromadzenia i przechowywania 
dokumentów zgodnie z obowiązującą instrukcją 
kancelaryjna i archiwalną. 

DR, DJ, DP, DT Następna 
(sprawdzająca) 1 raz w roku 

Kierownicy Delegatur, Naczelnicy 
komórek organizacyjnych, Kierownik 
Laboratorium.  

9.  Właściwe zabezpieczenie pomieszczeń i obiektów. DR, DJ, DP, DT Bieżąca - Kierownicy Delegatur, Naczelnik 
Wydziału AT 

10.  Kontrola gospodarki magazynowej DR, DJ, DP, DT Następna 
(sprawdzająca) 1 raz w roku Kierownicy Delegatur, Naczelnik 

Wydziału AT. 

11.  Gospodarka środkami transportu (ład i porządek w 
środkach transportu i miejscach garażowania). DR, DJ, DP, DT Następna 

(sprawdzająca) 1 raz w roku Kierownicy Delegatur, Naczelnik 
Wydziału AT. 

12.  
Kontrola przedkładanych umów, porozumień, 
rachunków i innych dokumentów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

DR, DJ, DP, DT Bieżąca - Radcowie Prawni, Naczelnik Wydziału 
AT, Główny Księgowy. 

13.  Poziom opracowań merytorycznych. DR, DJ, DP, DT Bieżąca - PWIOŚ 
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Lp. Temat kontroli 
Miejsce 

przeprowadzania 
kontroli 

Rodzaj 
kontroli 

Termin 
kontroli 

Osoba/y odpowiedzialna/e za 
przeprowadzenie kontroli 

1 2 3 4 5 6 

14.  Dokładność i terminowość realizacji powierzonych 
zadań. DR, DJ, DP, DT Bieżąca - 

Kierownicy Delegatur, Naczelnicy 
komórek organizacyjnych, Kierownik 
Laboratorium. 

15.  Zgodność przedkładanych dokumentów z 
obowiązującymi przepisami prawa. DR, DJ, DP, DT Bieżąca - 

Kierownicy Delegatur, Naczelnicy 
komórek organizacyjnych, Kierownik 
Laboratorium, Radcowie Prawni. 

16.  

Kontrola prowadzenia bieżących rejestrów spraw 
(rejestr zakładów kontrolowanych, rejestr wydawanych 
zarządzeń pokontrolnych, i właściwego ich 
wypełniania) 

DR, DJ, DP, DT Następna 
(sprawdzająca) 1 raz w roku Kierownicy Delegatur, Naczelnik 

Wydziału WI. 

17.  
Kontrola w terenie inspektorów pod względem 
właściwego wykorzystania czasu pracy i prowadzenia 
kontroli zgodnie z zasadami. 

Teren 
województwa 

Następna 
(sprawdzająca) 1 raz w roku Kierownicy Delegatur, Naczelnik 

Wydziału WI. 

18.  Kontrola gospodarki magazynowej w laboratorium DR, DJ, DP, DT Następna 
(sprawdzająca) 1 raz w roku Kierownik Laboratorium. 

19.  Nadzór nad truciznami oraz poprawność prowadzenia 
ewidencji trucizn i odczynników chemicznych. DR, DJ, DP, DT Następna 

(sprawdzająca) 2 razy w roku Kierownik Laboratorium.  

20.  Ład w pomieszczeniach laboratoryjnych i właściwe 
zabezpieczanie tych pomieszczeń DR, DJ, DP, DT Bieżąca - Kierownik Laboratorium, kierownicy 

pracowni. 

21.  Kontrola systemu jakości w laboratorium, zgodnie z 
dokumentacją systemu zapewnienia jakości DR, DJ, DP, DT 

Wg planów 
auditów na 

2008 r. 

Wg planów 
auditów na 

2008 r. 
Audytorzy wewnętrzni. 

22.  Kontrola wdrożenia oznakowania aparatury z dotacji 
celowych DR, DJ, DP, DT Następna 

(sprawdzająca) 1 raz w roku Główny specjalista ds. koordynacji 
systemów jakości. 

23.  Kontrola legalności zainstalowanych programów DR, DJ, DP, DT Następna 
(sprawdzająca) 1 raz w roku Kierownicy Delegatur, Naczelnik AT. 

 71 



 72 

Lp. Temat kontroli 
Miejsce 

przeprowadzania 
kontroli 

Rodzaj 
kontroli 

Termin 
kontroli 

Osoba/y odpowiedzialna/e za 
przeprowadzenie kontroli 

1 2 3 4 5 6 

24.  
Kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami 
o ochronie danych osobowych. DR, DJ, DP, DT Następna 

(sprawdzająca) 1 raz w roku Administrator Danych Osobowych. 

25.  Kontrola wykorzystania samochodów służbowych  DR, DJ, DP, DT Bieżąca - Kierownicy Delegatur, Naczelnik 
Wydziału AT 

26.  Kontrola wykorzystania telefonów komórkowych DR, DJ, DP, DT Bieżąca - Kierownicy Delegatur, Naczelnik 
Wydziału AT 

27.  Kontrola warunków pracy osób niepełnosprawnych DR, DP Następna 
(sprawdzająca) 1 raz w roku 

Kierownik Delegatury, Naczelnik 
Wydziału OK, Samodzielne Stanowisko 
d/s. obronnych, ppoż. oraz BHP 

28.  
Kontrola przestrzegania przepisów BHP podczas prac 
terenowych DR, DJ, DP, DT Następna 

(sprawdzająca) 1 raz w roku 
Samodzielne Stanowisko d/s. 
obronnych, ppoż. oraz BHP, Kierownik 
Laboratorium 

29.  
Kontrola przestrzegania zasad użytkowania i 
korzystania ze sprzętu służbowego DR, DJ, DP, DT Bieżąca - Kierownicy Delegatur, Naczelnicy i 

kierownicy komórek organizacyjnych 

30.  

Kontrola finansowa w zakresie wydatków 
dokonywanych ze środków publicznych, zaciągania 
zobowiązań finansowych oraz zasad wstępnej oceny 
celowości dokonywanych wydatków ze środków 
publicznych. 

Zgodnie z 
zarządzeniem Nr 

22/2006 PWIOŚ z 
dnia 26.10.2006 r. 

Wstępna 
Zgodnie z 

zarządzeniem 
Nr 22/2006 

PWIOŚ z dnia 
26.10.2006 r. 

Zgodnie z 
zarządzeniem 
Nr 22/2006 

PWIOŚ z dnia 
26.10.2006 r. 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 22/2006 
PWIOŚ z dnia 26.10.2006 r. 

DR – Inspektorat w Rzeszowie; DJ – Delegatura w Jaśle; DP – Delegatura w Przemyślu; DT – Delegatura w Tarnobrzegu 



9. ZAMIERZENIA ORGANIZACYJNE 
 

1. Prowadzenie zagadnień związanych z naborem nowych pracowników oraz innych spraw 
pracowniczych (zwiększenie limitu zatrudnienia, w ramach środków planowanych w 
projekcie budżetu państwa na rok 2008 o 10 nowych etatów kalkulacyjnych w § 402 oraz 
1 etatu w § 401). 

2. Doskonalenie kadry merytorycznej, związane z wdrażaniem nowych przepisów prawnych 
dotyczących Ochrony Środowiska. 

3. Intensyfikacja prac nad wdrożeniem systemów zarządzania jakością według normy ISO 
9001:2000 w Wydziale Inspekcji i Wydziale Monitoringu Środowiska w Wojewódzkim 
Inspektoracie. 

4. Bieżąca realizacja zadań Wydziału Organizacyjno – Kadrowego w zakresie kontroli 
wewnętrznej (plan wg pkt 8) oraz koordynacja spraw związanych ze szkoleniem 
pracowników (plan wg pkt 7).  

5. Koordynowanie prac nad przygotowaniem i realizacją „Planu pracy Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na rok 2008”. 

6. Koordynowanie prac nad przygotowaniem rocznej „Informacji o realizacji zadań 
Inspekcji Ochrony Środowiska przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Rzeszowie”. 

7. Weryfikacja, uszczegółowienie i wdrożenie jednolitych zasad przyjmowania, 
rejestrowania i załatwiania wniosków o podjęcie interwencji. 

8. Ujednolicenie postępowania w zakresie udzielania informacji o środowisku i jego 
ochronie. 

9. Wdrażanie usprawnień organizacyjnych i merytorycznych, wypracowanych w trakcie 
realizacji Projektu PL 0100. 

10. Zainstalowanie i wdrożenie elektronicznej skrzynki podawczej i kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego (przyjmowanie raportów CO2,  PRTR, sprawozdawczość ZUS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan Pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na 2008 rok 
opracowano w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym w oparciu o materiały przekazane przez 
poszczególne komórki organizacyjne Inspektoratu. 
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