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1. Definicja, cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska 

Państwowy Monitoring Środowiska zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Poś stanowi 
systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania 
i rozpowszechniania informacji o środowisku. Gromadzone informacje służą wspomaganiu 
działań na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne informowanie organów 
administracji i społeczeństwa o: 

 jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości 
środowiska lub innych poziomów określonych przepisami oraz obszarach 
występowania przekroczeń tych standardów lub innych wymagań, 

 występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych 
zmian, w tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy 
emisjami i stanem elementów przyrodniczych. 

W ramach PMŚ są wytwarzane i gromadzone dane dotyczące stanu środowiska, do 
których przekazywania Rzeczpospolita Polska jest obowiązana na mocy zobowiązań 
międzynarodowych (art. 26 ust. 3 ustawy Poś). 

Informacje wytworzone w ramach PMŚ wykorzystywane są przez jednostki 
administracji samorządowej i rządowej dla potrzeb operacyjnego zarządzania środowiskiem 
za pomocą instrumentów prawnych, takich jak: postępowanie w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko, pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, programy 
i plany ochrony środowiska jako całości i jego poszczególnych elementów, plany 
zagospodarowania przestrzennego. 

Informacje wytworzone w ramach PMŚ wykorzystywane są także do celów 
monitorowania skuteczności działań i strategicznego planowania w zakresie ochrony 
środowiska. Ponadto, są podstawą do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz 
służą do planowania zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania. 
Gromadzone informacje są dodatkowo wykorzystywane dla potrzeb związanych z rozwojem 
regionalnym, a także wykorzystaniem funduszy strukturalnych i funduszy spójności. 

Jednym z głównych celów realizacji zadań PMŚ jest wytwarzanie danych 
i opracowywanie ocen niezbędnych do wypełnienia podpisanych i ratyfikowanych przez 
Polskę umów międzynarodowych, w szczególności stale poszerzających się obowiązków 
raportowania informacji o stanie poszczególnych komponentów środowiska do Komisji 
Europejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska oraz organów konwencji środowiskowych.  

Informacje wytwarzane w systemie PMŚ są ponadto wykorzystywane w pracach nad 
formułowaniem stanowisk negocjacyjnych Polski dotyczących propozycji nowych 
uregulowań prawnych Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. 

Państwowy Monitoring Środowiska zapewnia dane podlegające udostępnianiu w myśl 
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, regulujących sprawy swobodnego dostępu do informacji o środowisku. 

Ustawowe cele Państwowego Monitoringu Środowiska będą realizowane poprzez 
zadania cząstkowe obejmujące wykonywanie badań wskaźników charakteryzujących 
poszczególne komponenty środowiska, prowadzenie obserwacji elementów przyrodniczych, 
gromadzenie i analizę wyników badań i obserwacji, pozyskiwanie informacji o presjach na 
poszczególne elementy środowiska, ocenę stanu i trendów zmian jakości poszczególnych 
elementów środowiska w oparciu o ustalone kryteria, identyfikację obszarów przekroczeń 
standardów jakości środowiska, analizy przyczynowo-skutkowe, opracowywanie zestawień, 
raportów, komunikatów i ich udostępnianie w formie drukowanej lub zapisu elektronicznego. 
W celu zapewnienia łatwego dostępu do bieżących danych pomiarowych i wyników prac 
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prowadzonych w ramach PMŚ systematycznie będą aktualizowane tematyczne strony 
internetowe WIOŚ w Rzeszowie.  

Niezwykle istotnym elementem PMŚ są zadania związane z zapewnieniem wysokiej 
jakości danych wytwarzanych w ramach systemu, wiarygodność danych jest bowiem 
warunkiem wypełnienia celów PMŚ stawianych mu przez ustawę. Działania związane 
z zapewnieniem jakości danych będą obejmowały kontynuację procesu wdrażania systemów 
jakości w podsystemach monitoringu oraz akredytacji laboratoriów badawczych 
i pomiarowych, modernizację infrastruktury pomiarowej, opracowania metodyczne, 
organizację i udział w krajowych i międzynarodowych badaniach porównawczych oraz 
pomoc merytoryczną w postaci szkoleń w zakresie procedur systemowych i wymagań 
prawnych. 

W odniesieniu do wszystkich rodzajów zadań cząstkowych, zarówno tych o charakterze 
pomiarowo/badawczo/analitycznym jak i informacyjnym, w PMŚ obowiązuje zasada 
cykliczności oraz zasada jednolitości metod (art. 26 ust. 2 ustawy Poś). 

W celu efektywnego wdrażania nowych programów i technik monitoringowych, oraz 
systematycznej poprawy jakości informacji wytwarzanych w ramach systemu PMŚ, będą 
w miarę możliwości analizowane wyniki dostępnych prac badawczo-naukowych z zakresu 
monitoringu środowiska oraz raporty i dokumenty na ten temat przygotowywane przez 
instytucje międzynarodowe, w tym Komisję Europejską i Europejską Agencję Środowiska.  


