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5. Blok – oceny i prognozy  

Dane uzyskiwane w wyniku realizacji programów badawczo-pomiarowych PMŚ 
wymagają odpowiedniego przetworzenia w celu przygotowania czytelnej informacji, zdolnej 
do wspomagania procesów zarządzania środowiskiem i wdrażania zasad zrównoważonego 
rozwoju w oparciu o wiedzę, stosownie do potrzeb dwóch głównych grup użytkowników 
informacji: ośrodków decyzyjnych oraz społeczeństwa. 

W strukturze PMŚ wydzielono w związku z tym odrębny blok – oceny i prognozy, 
w ramach którego będą wykonywane:  

 analizy i oceny stanu poszczególnych elementów środowiska w powiązaniu 
z czynnikami presji;  

 analizy i oceny określonych problemów i zjawisk zachodzących w środowisku;  
 analizy i oceny wpływu transgranicznego przemieszczania się zanieczyszczeń na 

stan środowiska; 
 analizy i oceny powiązań pomiędzy procesami zachodzącymi w środowisku 

a społeczno-gospodarczym rozwojem kraju.  
Oceny będą dokonywane w ujęciu przyczynowo-skutkowym na podstawie informacji 

zgromadzonych w bloku - stan oraz bloku presje.  
W analizach i ocenach wykonywanych na poziomie województwa będzie 

kontynuowane wdrażanie ocen opartych na modelu D-P-S-I-R (Driving Forces/czynniki 
sprawcze – Presures/presje – State/stan – Impact/oddziaływanie – Response/środki 
przeciwdziałania). Model ten umożliwia nie tylko diagnozę, ale także wskazanie przyczyn 
istniejącego stanu, tym samym wskazanie możliwych kierunków działań naprawczych. 

WIOŚ w Rzeszowie  wykonując badania w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska jest głównym dostawcą informacji środowiskowej w regionie opartej o 
wiarygodne wyniki badań i pomiarów, wykonywanych przez akredytowane Laboratorium 
WIOŚ, posiadające wdrożony system jakości.  

 Dysponując dużą ilością danych, Inspektorat opracowuje kompleksowe informacje o 
stanie środowiska oraz sporządza raporty tematyczne i problemowe w zależności od potrzeb 
regionu. 

Istotne znaczenie w systemie PMŚ ma upowszechnianie wiedzy ekologicznej. Wyniki 
ocen, analiz i prognoz, w tym raporty, będą udostępniane w formie drukowanej oraz w formie 
opracowań, komunikatów i innych informacji o jakości środowiska regionu, zamieszczanych 
na stronie internetowej.  

Kolejną formą popularyzowania wyników jest ich prezentacja w trakcie 
organizowanych konferencji, posiedzeń jednostek organów samorządowych, prelekcjach z 
młodzieżą szkolną i akademicką.   

Informacje środowiskowe, których zakres określa art. 26 ust.1 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, udostępnianie będą również za pośrednictwem strony internetowej WIOŚ. Zakres 
i formę ich udostępniania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 
2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120 
poz. 828).    

Popularyzacja zagadnień związanych ze stanem środowiska w regionie i kraju będzie 
też prowadzona poprzez uzupełnianie na bieżąco zbiorów bibliotecznych i ich udostępnianie 
zainteresowanym czytelnikom.   
 Odrębną formą upowszechniania informacji wytworzonej w ramach PMŚ na obszarze 
województwa podkarpackiego jest realizacja wniosków o udostępnienie informacji w formie 
pisemnej i ustnej.   

W latach 2010-2012 WIOŚ w Rzeszowie planuje przygotowanie na podstawie wyników 
badań z każdego roku następujących opracowań: 
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 Raportu rocznego podsumowującego cykl badań wykonanych zgodnie z 
„Programem……”. W zależności od posiadanych środków finansowych raport 
roczny przewiduje się wydać w formie publikacji książkowej w serii Biblioteki 
Monitoringu Środowiska,  

 Tematycznych opracowań w zakresie hałasu i pól elektromagnetycznych po 
zakończeniu każdego roku pomiarowego,  

 Rocznej oceny jakości powietrza atmosferycznego, 
 Tematycznych raportów obejmujących badane komponenty i specyficzne 

oddziaływania na potrzeby Starost powiatowych, jako materiały do dyskusji w 
trakcie udziału przedstawicieli WIOŚ w Rzeszowie w sesjach powiatowych i 
sejmiku województwa. Częstotliwość opracowania zależy każdorazowo od 
potrzeb organów samorządowych, 

 Rocznych raportów obejmujących wyniki pomiarów prowadzonych w ramach 
monitoringu lokalnego dla powiatów współfinansujących badania, na obszarach o 
utrzymujących się znacznych przekroczeniach standardów jakości środowiska,  

 Rocznych opracowań dotyczących stanu środowiska w terenie przygranicznym z 
Ukrainą.   

Tabela 5.1. Gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji przez WIOŚ w Rzeszowie 

 Powietrze Wody 
powierzchniowe 

Pola 
elektromagnetyczne Hałas 

System informatyczny 
do gromadzenia 
i przetwarzania danych  

JPOAT, 
BANK 
ZANIECZYSZCZEŃ 

JaWo 
Pliki Excel 

Pliki Excel OPH 

 Informacje zawarte w bazach udostępniane są na wniosek organom administracji rządowej i 
samorządowej, organizacjom ekologicznym, młodzieży szkolnej i akademickiej itp.   

Przekazywanie danych: 
- stali odbiorcy 
- zakres 
- częstotliwość 

GIOŚ – pełny zakres 
danych, 12 razy w roku; 
GIOŚ, Marszałek – 
wyniki rocznej oceny 
jakości powietrza, 1 raz 
w roku; 
GIOŚ - weryfikacja 
wstępnej oceny jakości 
powietrza, raz na 5 lat 

GIOŚ – pełny zakres 
danych, 2 razy w roku; 
 

GIOŚ – pełny zakres 
danych, 1 raz w roku 

GIOŚ – pełny 
zakres danych, 
1 raz w roku 

Udostępnianie i 
upowszechnianie 
danych 

Informacje o jakości 
powietrza w zakresie 
pomiarów 
automatycznych i 
manualnych zawarte są 
na stronie internetowej 
WIOŚ, (aktualizacja 
pomiarów 
automatycznych on 
line; manualnych – raz 
w miesiącu) 

Informacje o jakości 
rzek i zbiorników 
zaporowych znajdują 
się na stronie 
internetowej WIOŚ 
(wartości minimalne, 
maksymalne, średnie), 
aktualizacja raz w roku, 

Informacja o 
wynikach pomiarów 
zamieszczona jest na 
stronie internetowej, 
aktualizacja raz w 
roku 

Informacja o 
wynikach 
pomiarów 
zamieszczona 
jest na stronie 
internetowej, 
aktualizacja 
raz w roku  

 Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim jest wydawany w formie 
publikacji książkowej w serii BMŚ; pełny tekst jest dostępny na stronie internetowej WIOŚ. 

 Od 2002 roku opracowywane są  Oceny roczne jakości powietrza. Pełny tekst ocen dostępny 
jest na stronie internetowej WIOŚ.  

 Na stronie internetowej dostępne są również archiwalne Raporty o stanie środowiska oraz 
inne opracowania tematyczne wydane w serii BMŚ.  

 Prezentacje o stanie środowiska województwa opracowywane na konferencje, sympozja, 
sesje – są dostępne na stronie internetowej WIOŚ w „Aktualnościach”. 

 Publikacje i opracowania wykonane w WIOŚ oraz przekazane przez jednostki 
współpracujące są gromadzone i udostępniane również w Bibliotece Inspektoratu.  


