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WSTĘP 
 

Misją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest 
zapewnienie dobrego stanu środowiska województwa podkarpackiego poprzez: 

- kontrolę podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony 
środowiska, w tym w zakresie zapobiegania poważnym awariom, 

- monitorowanie i ocenę stanu środowiska oraz dostarczenie społeczeństwu 
Podkarpacia informacji o środowisku. 

 

W planie pracy na rok 2015 uwzględniono wszystkie zadania, do których realizacji jest 
zobowiązany Wojewódzki Inspektorat. Zadania zostały wyznaczone przez: 

1. „Ogólne kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2013-2015  
(z perspektywą do 2020 r.)”, zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska w październiku 2012 r., 

2. „Wytyczne do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska  
w 2015 r.”, zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 

3. Główne priorytety „Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą  
do roku 2016”. 

4. Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 
2013-2015”. 

5. Zagadnienia, wynikające z przygranicznego położenia województwa podkarpackiego. 
6. Możliwości organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie.  
7. Zamierzenia organizacyjne dotyczące wdrożenia i doskonalenia nowoczesnych metod 

zarządzania w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie  
z projektem: „Procesy, cele, kompetencje - zintegrowane zarządzanie w urzędzie” 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

 Inspekcją Ochrony Środowiska kieruje Główny Inspektor Ochrony Środowiska, który 
jest centralnym organem administracji rządowej. Działa na obszarze całego kraju w ramach 
nadzoru i koordynacji działań wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. 

Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska działają na obszarze właściwego sobie 
województwa, wchodzą w skład zespolonej administracji rządowej województwa i wykonują 
w imieniu właściwego terenowo wojewody zadania i kompetencje określone w ustawie  
o Inspekcji Ochrony Środowiska i przepisach odrębnych. 

Wojewódzki Inspektorat zapewnia Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 
realizację zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, ustalonych w ustawach i przepisach 
odrębnych, zgodnie z ogólnymi kierunkami działania, zaleceniami i wytycznymi Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska oraz kierunkami działania ustalonymi w porozumieniu  
z Wojewodą Podkarpackim. 

WIOŚ w Rzeszowie realizuje zadania w granicach administracyjnych całego 
województwa.  

Plan Pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na 2015 
rok opracowano w Wydziale Administracyjno-Technicznym, w oparciu o materiały 
przekazane przez poszczególne komórki organizacyjne Inspektoratu. 
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I. WYDZIAŁ INSPEKCJI 
 

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska określone zostały w ustawie z dnia 20 lipca 
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686 z późn. zm.) oraz  
w ustawach i przepisach szczególnych. 

Zakres zadań Wydziału Inspekcji wyznaczony został w Regulaminie Organizacyjnym 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zatwierdzonym przez 
Wojewodę Podkarpackiego w dniu 6 września 2011 r. i wprowadzonym do stosowania 
Zarządzeniem nr 16/2011 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  
z dnia 2 września 2011 r. Zarządzeniem nr 29/2012 Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 17 października 2012 r. Regulamin ten został 
zmieniony. 

Wydział Inspekcji realizuje zadania ściśle kontrolne oraz zadania w zakresie zbierania, 
przetwarzania danych o korzystaniu ze środowiska. Zadania kontrolne obejmują również 
prowadzenie postępowań administracyjnych o charakterze sankcyjnym, jak kary pieniężne, 
wstrzymanie użytkowania instalacji lub działalności oraz załatwianie skarg i wniosków 
dotyczących przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.  

Plan pracy w zakresie działalności kontrolnej przygotowano na podstawie niżej 
wymienionych dokumentów: 
 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 686 z późn. zm.), 
 System Kontroli - Procedura planowania kontroli, zatwierdzony przez Dyrektora 

Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa w GIOŚ w dniu 06.12.2010 r., 
  „Ogólne kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2013-2015  

(z perspektywą do 2020 r.)”, zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska w październiku 2012 r., 

 Regulamin Wewnętrzny Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie, wprowadzony do stosowania Zarządzeniem nr 6/2013 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 21 stycznia 
2013 r., 

  „Wskaźniki okresowych ocen i analiz wykonania zadań kontrolnych przez wojewódzkie 
inspektoraty ochrony środowiska”, zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska w lutym 2013 r. w piśmie znak: DIiO-073/42/2012/ad, z dnia 08.03.2013 r., 

  „Wytyczne do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska  
w 2015 r.”, zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 

 Ogólnopolskie cele kontroli i cykle kontrolne na 2015 rok, określone przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska w piśmie znak: DIiO-073/201/2014/ad,es, z dnia 
07.11.2014 r., 

 Wojewódzkie cele kontroli i cykle kontrolne na 2015 rok. 
Przy opracowywaniu planu wykorzystano również: 
 dane dotyczące podmiotów korzystających ze środowiska, wyniki wykonanych kontroli 

oraz kategoryzacji i priorytetyzacji zakładów znajdujących się w ewidencji, zawarte  
w Informatycznym Systemie Wspomagania Kontroli, 

 informacje uwzględniające problemy ekologiczne występujące na terenie województwa, 
przedstawione w „Raporcie o stanie środowiska w województwie podkarpackim  
w 2013 roku” - październik 2014 r., 

 analizę stanu przestrzegania wymagań ochrony środowiska zawartą w „Informacji  
o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2013 roku” z lutego 2014 r., 
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 „Analizę rozpatrywania skarg i wniosków o podjęcie interwencji załatwianych w okresie 
01.01. - 31.12.2013 r.” - styczeń 2014 r. 

W 2015 r. planuje się realizację zadań, które polegać będą na: kontroli podmiotów 
korzystających ze środowiska na terenie prowadzonych przez nie zakładów lub kontroli 
jednostek samorządu terytorialnego oraz kontroli bez wyjazdu w teren, podczas których 
analizowana będzie dokumentacja dostarczona do WIOŚ w Rzeszowie przez tego rodzaju 
podmioty. 
 Wykaz zakładów zaplanowanych do kontroli, wraz z przypisanymi celami kontroli, 
przedstawiono w Załączniku nr 1 niniejszego Planu Pracy Wydziału Inspekcji, pt. „Tabela 
rocznego planu kontroli z wyjazdem w teren. Rok: 2015” oraz Załączniku nr 1a, pt. „Tabela 
rocznego planu polegających na analizie dokumentacji automonitoringowej. Rok: 2015”. 
 Wykaz instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego  
z terenu województwa podkarpackiego z zaznaczeniem tych instalacji, które wytypowano do 
kontroli na 2015 r. stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Planu Pracy Wydziału Inspekcji,  
pt. „Wykaz instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego  
w województwie podkarpackim, znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie”. W wykazie, zgodnie z zaleceniem GIOŚ, umieszczono 
również „nowe” instalacje, dla których obowiązek posiadania pozwolenia wymagany będzie 
do 15.07.2015 r. 
 

1. Obszar objęty planem kontroli 
 

Planem kontroli objęto obszar całego województwa podkarpackiego z zachowaniem 
terytorialnego podziału zadań kontrolnych pomiędzy Wydział Inspekcji w Rzeszowie i Działy 
Inspekcji w Delegaturach, określonego w Regulaminie Organizacyjnym WIOŚ. 

 

Rys.1. Mapa obrazująca obszary działalności Wydziału Inspekcji w Rzeszowie  
i Działów Inspekcji w Delegaturach w Jaśle, Przemyślu i Tarnobrzegu 
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Obszary działania Wydziału Inspekcji w Rzeszowie i Działów Inspekcji  
w poszczególnych Delegaturach przedstawiają się następująco: 

Wydział Inspekcji  miasto Rzeszów, powiaty: dębicki, leżajski, łańcucki, 
ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, strzyżowski.  

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, tarnobrzeski. 
 

Obszar objęty zasadniczym działaniem Wydziału Inspekcji w Rzeszowie to tereny  
o charakterze przemysłowo-rolniczym. Rozwinięty jest tu przemysł elektromaszynowy  
w Rzeszowie, chemiczny w Nowej Sarzynie, Pustkowie, Rzeszowie i Dębicy, ceramiczny  
w Boguchwale i Ropczycach, spożywczy w Rzeszowie, Ropczycach, Leżajsku i Rakszawie 
oraz przemysł energetyczny w Rzeszowie i Nowej Sarzynie. Na tym terenie znajduje się 
największa w województwie oczyszczalnia ścieków eksploatowana przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie. 

Tereny działania Delegatury w Jaśle zaliczane są do obszarów o charakterze rolniczo-
leśnym z przemysłem skupionym w rejonach większych miejscowości. Przemysł 
elektromaszynowy skupiony jest w Sanoku i w Krośnie, rafinerie ropy naftowej w Jaśle  
i w Jedliczu, natomiast przemysł chemiczny w Jaśle. W Bieszczadach eksploatuje się zasoby 
leśne. Ważną rolę odgrywa turystyka górska i uzdrowiskowa - Iwonicz-Zdrój, Polańczyk, 
Rymanów Zdrój. Znajduje się tu gęsta sieć rzeczna z najdłuższymi rzekami regionu: San, 
Wisłoka i Wisłok. W górnym biegu Sanu znajdują się sztuczne zbiorniki wodne w Solinie  
i w Myczkowcach oraz na Wisłoku zbiornik w Besku. Najbardziej cenne krajobrazowo tereny 
wchodzą w obręb Parków Narodowych Bieszczadzkiego i Magurskiego. 

Delegatura w Przemyślu działa na terenie o charakterze rolniczym. Zakłady 
przemysłowe skupione są w głównych ośrodkach miejskich, tj. Przemyślu, Jarosławiu  
i Przeworsku. Do najważniejszych należą zakłady przemysłu wydobycia gazu ziemnego, 
przemysł szklarski z hutą szkła opakowaniowego w Jarosławiu, przemysł spożywczy  
z zakładami mięsnymi, pieczywa cukierniczego i produktów zbożowych w Jarosławiu oraz 
zakładami koncentratów owocowych w Przeworsku i Przemyślu, przemysł drzewny  
z zakładami produkcji płyt pilśniowych w Przemyślu. Przez teren działania przebiegają 
główne szlaki komunikacyjne z Ukrainy do Polski, na których funkcjonują drogowe przejścia 
graniczne w Medyce, Korczowej i Budomierzu oraz przejścia kolejowe w Medyce  
i Werhracie. Jest to atrakcyjny region turystyczny z uzdrowiskiem w m. Horyniec-Zdrój. 
Cenne krajobrazowo tereny wchodzą w obręb parków krajobrazowych: Puszczy Solskiej, 
Pogórza Przemyskiego i Południoworoztoczańskiego. Rozwinięta jest również sieć 
hydrograficzna z największymi rzekami: San, Lubaczówka, Stupnica i Wiar. Na obszar ten 
wpływają 4 rzeki z terenu Ukrainy, które mogą powodować potencjalną transgraniczną emisję 
zanieczyszczeń.  

Obszar działania Delegatury w Tarnobrzegu ma charakter przemysłowo-rolniczy,  
z przemysłem chemicznym związanym z przetwórstwem siarki i produkcją nawozów 
fosforowych oraz przemysłem energetycznym, lotniczym, metalowym, metalurgicznym,  
w tym produkcją stali i wyrobów walcowanych oraz przetwórstwem aluminium, 
zlokalizowanym głównie na terenie Stalowej Woli. Górnictwo siarki, zwłaszcza metodą 
odkrywkową, przy niskich nakładach na ochronę przyrody, spowodowało dużą degradację 
ekologiczną środowiska, w wyniku której wydzielono tarnobrzeski obszar ekologicznego 
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zagrożenia, który sukcesywnie jest pomniejszany i przekształcany na tereny o charakterze 
rekreacyjnym (Jezioro Tarnobrzeskie) lub rolniczym. 

Na terenie działania delegatury znajdują się dwie Specjalne Strefy Ekonomiczne: 
Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC i Tarnobrzeska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN, które częściowo powstały na bazie zakładów 
przemysłowych wybudowanych w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego  
(PZL Mielec, Huta Stalowa Wola, Dezamet Nowa Dęba) oraz dawnego „SIARKOPOLU”. 
Długotrwałe oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne zakładów, prowadzących 
działalność w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego, potwierdzone zostało m.in. 
zidentyfikowaniem zagrożeń ekologicznych w Stalowej Woli i Nowej Dębie oraz 
zakwalifikowaniem przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do programu, tzw. 
„bomb ekologicznych” następujących obiektów:  
1. Stawy osadowe odpadów poprodukcyjnych Huty Stalowa Wola S.A., na których 

deponowano odpady poprodukcyjne niebezpieczne typu: szlamy z obróbki metali 
zawierające substancje niebezpieczne, sorbenty, materiały filtracyjne, szlamy z usuwania 
farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki i inne substancje niebezpieczne, szlamy  
z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne, mineralne 
oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe - stanowiące zagrożenie dla Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425: Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów, z powodu ich 
lokalizacji na przepuszczalnych piaskach, umożliwiających migrację zanieczyszczeń, 
zwłaszcza metali ciężkich i innych czynników agresywnych oraz zagrożenie dla 2 ujęć 
wody zlokalizowanych w odległości do 3 km od stawów. 

2. Zasoby wodne wydzielone z Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425: Dębica- 
Stalowa Wola - Rzeszów nr 425, dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie (byłego Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o.  
w Nowej Dębie), stanowiące źródło zaopatrzenia w wodę do picia ludności miasta i gminy 
Nowa Dęba, w których stwierdzono zanieczyszczenie trichloroetenem i tetrachloroetenem.   

 
Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje utworzona jako pierwsza  

w skali kraju Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC oraz Tarnobrzeska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN, będące w zarządzie Agencji 
Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Podstrefy tych stref utworzone zostały w kilkunastu 
rejonach województwa. Podmioty funkcjonujące i nowopowstające na tych terenach są objęte 
nadzorem WIOŚ w Rzeszowie. 

 
2. Struktura Wydziału Inspekcji 

W Regulaminie Wewnętrznym Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wprowadzonym do stosowania Zarządzeniem nr 6/2013 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 21 stycznia 2013 r., 
określono szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania oraz zakres i podział zadań 
realizowanych przez pracowników Wydziału Inspekcji oraz Działów Inspekcji  
w Delegaturach.  

W siedzibie Inspektoratu funkcjonuje Wydział Inspekcji, natomiast w Delegaturach 
Działy Inspekcji. Bezpośredni nadzór nad pracą Działów Inspekcji w Delegaturach sprawują 
Kierownicy Delegatur.  

Naczelnik Wydziału Inspekcji koordynuje, nadzoruje i kontroluje w zakresie 
merytorycznym pracę inspektorów w Wydziale Inspekcji w Rzeszowie i Działach Inspekcji  
w Delegaturach, przy udziale Kierowników Delegatur. W zadaniach tych Naczelnik 
wspomagany jest przez Zastępców Naczelnika i koordynatorów zespołów zadaniowych. 
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W celu usprawnienia koordynacji działalności powołano cztery zespoły zadaniowe.  
W skład trzech zespołów wchodzą pracownicy Wydziału Inspekcji w Rzeszowie oraz 
Działów Inspekcji w Delegaturach, wykonujący kontrole terenowe. Natomiast w skład 
Zespołu do spraw EKOINFONET-u wchodzą jedynie pracownicy Działu Inspekcji  
w Delegaturze w Tarnobrzegu. Pracownicy tego zespołu nie wykonują kontroli.  

Podział na zespoły zadaniowe, z przypisaniem im zadań przedstawiono w Tabeli nr 1.  
 
Tabela nr 1. Zespoły zadaniowe w Wydziale Inspekcji WIOŚ w Rzeszowie 

Lp. 
Zespół 

zadaniowy 
Zadania do realizacji 

1. Zespół  

do spraw ochrony 
wód 

Realizuje przede wszystkim zadania wynikające z Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wykonuje 
kontrole oczyszczalni ścieków i ujęć wody, a także prowadzi 
sprawy dotyczące Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń (PRTR). 

2. Zespół  

do spraw 
poważnych awarii  
i ochrony 
powietrza 

Realizuje głównie zadania w zakresie przeciwdziałania poważnym 
awariom, zadania wynikające z przepisów o substancjach 
i preparatach chemicznych, w tym przepisów rozporządzeń 
REACH i CLP oraz wykonuje kontrole m.in. instalacji 
wymagających pozwolenia zintegrowanego, spalarni 
i współspalarni odpadów, instalacji podlegających standardom 
emisyjnym w zakresie emisji substancji do powietrza i przepisom 
o handlu emisjami gazów cieplarnianych, a także kontrole 
dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska 
w obszarze rolnictwo, ochrony przed hałasem i przed 
promieniowaniem elekromagnetycznym, jak również substancji 
zubażających warstwę ozonową i zawartości siarki w oleju 
opałowym używanym w instalacjach energetycznego spalania 
paliw i w statkach żeglugi śródlądowej. 

3. Zespół  

do spraw 
odpadów  
i nadzoru rynku 

Realizuje zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów 
dotyczących gospodarowania odpadami, recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, międzynarodowego przemieszczania odpadów, 
odpadów wydobywczych, baterii i akumulatorów, składowania 
i przetwarzania odpadów, a także organizmów genetycznie 
modyfikowanych oraz spełniania zasadniczych wymagań przez 
opakowania i urządzenia przeznaczone do używania na zewnątrz 
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. Zespół ten 
również sprawdza realizację zadań wynikających z ustawy 
o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4. Zespół  

do spraw 
EKOINFONET-u 

Najistotniejsze zadania realizowane przez zespół to: prowadzenie 
postępowań w sprawach kar pieniężnych wymierzanych na 
podstawie kontroli i analizy dokumentów dotyczących 
sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami oraz prowadzenie 
wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska 
w ramach systemu informatycznego EKOINFONET 
i przygotowywanie rocznego raportu o korzystaniu ze środowiska, 
prowadzenie ewidencji zakładów składających informacje 
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o korzystaniu ze środowiska, z wykorzystaniem własnego 
oprogramowania Wydziału Inspekcji w systemie Access.  

 

W skład każdego z Działów Inspekcji w Delegaturach wchodzi stanowisko do spraw 
prawnych (po jednej osobie w wymiarze pół etatu).  

W Wydziale Inspekcji jedna osoba, niezależnie od wykonywania zadań kontrolnych 
pełni funkcję planisty i jedna osoba wykonuje zadania na stanowisku informatyczno-
administracyjnym.  

Naczelnik Wydziału Inspekcji co do zasady nie wykonuje kontroli terenowych. 
 
 
3. Ogólna ocena znaczących zagadnień dotyczących środowiska  
 
1) Przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu dla 
strefy podkarpackiej. 

  
Na terenie województwa podkarpackiego stwierdzono przekroczenia ww. substancji.  
W związku z tym zaplanowano kontrole realizacji zadań określonych w Programach ochrony 
powietrza dla strefy podkarpackiej w zakresie zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10, 
pyłem zawieszonym PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. 
 
2) Wyposażenie aglomeracji o RLM powyżej 2000 w oczyszczalnie ścieków i systemy 

kanalizacji zbiorczej. 
 

W ramach porządkowania gospodarki ściekowej przewidziano przeprowadzenie kontroli 
wykonania zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
(KPOŚK), zgodnie z określonymi w negocjacjach z UE i zapisanymi w Traktacie 
Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi. W trakcie kontroli oczyszczalni ścieków 
obsługujących aglomeracje o RLM powyżej 2000, sprawdzona zostanie jakość ścieków 
odprowadzanych do środowiska wodnego, w tym stopień redukcji związków azotu i fosforu. 
 
3) Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 391 z późn. zm.). 

  
Ww. ustawa nałożyła na gminy szereg dodatkowych zadań i obowiązków. Kontrola realizacji 
tych obowiązków będzie przedmiotem czterech ogólnopolskich cykli kontrolnych. 
Kontrolami w ramach tych cykli zostaną objęte Regionalne Instalacje Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych (RIPOK) oraz zastępcze instalacje na wypadek awarii dla RIPOK  
i wybrane gminne jednostki organizacyjne. Kontrole w tym zakresie realizowane będą według 
wytycznych, które przekazane zostaną przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  
w I kwartale 2015 r.  
 
4) Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych - problem ogólnopolski. 
 
W województwie podkarpackim osady zagospodarowuje się przede wszystkim do celów 
rolniczych, co może wywołać negatywny wpływ na środowisko oraz interwencje społeczne. 
Biorąc powyższe pod uwagę, zaplanowano przeprowadzenie kontroli ich wytwórców, 
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ponieważ ustawodawca podmioty te uczynił odpowiedzialnymi za taki sposób 
zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych oraz ich przygotowanie do stosowania.  
 
 
5)  Ochrona zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniami.  
 
Na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowane są sztuczne zbiorniki wodne.  
W 2015 r. zaplanowano przeprowadzenie wojewódzkiego cyklu kontrolnego dotyczącego 
ochrony wód zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniami. Cykl dotyczył będzie 
Zbiornika Solina,  Zbiornika Rzeszów, Zbiornika Besko, Zbiornika Maziarnia i Zbiornika 
Machów. 
 
6) Strefa przygraniczna i międzynarodowe przemieszczanie odpadów. 
 

Przez teren działania WIOŚ w Rzeszowie przebiegają główne szlaki komunikacyjne  
z Ukrainy do Polski. Związane są z tym drogowe przejścia graniczne w Medyce, Korczowej  
i Budomierzu oraz przejścia kolejowe w Medyce i Werhracie. Będą realizowane kontrole 
transportów towarów i odpadów przy granicy w ramach współdziałania ze Strażą Graniczną  
i Służbą Celną.  

Na podstawie zezwoleń wydawanych przez GIOŚ do kilku zakładów sprowadzane są 
odpady z zagranicy w celu poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu. W związku z tym 
planuje się przeprowadzanie kontroli instalacji wykorzystywanych do przetwarzania tych 
odpadów. 
 
7) Termiczne przekształcanie odpadów. 
 

Na terenie województwa podkarpackiego prawie nie występuje środowiskowy 
problem unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych, ponieważ funkcjonują trzy 
spalarnie odpadów, m.in. medycznych. Obiekty te zostaną objęte kontrolą w ramach 
ogólnopolskich cykli kontrolnych w zakresie gospodarowania odpadami i zakresie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza. Skontrolowane zostaną również podmioty zarządzające 
współspalarniami odpadów. 
 
8) Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji i przetwarzanie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 
 

W rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego 
zarejestrowane są 53 stacje demontażu pojazdów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zaplanowano do kontroli wszystkie tego rodzaju obiekty. Niezależnie od tego w ramach walki 
z tzw. „szarą strefą” zaplanowano do kontroli  podmioty oferujące sprzedaż używanych 
pojazdów i części samochodowych. 
Wypełniając ustawowy obowiązek zaplanowano do kontroli wszystkie zakłady przetwarzania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 3 obiekty. 
 
9) Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych. 
 
Przepisy prawa przewidują wymierzanie kar pieniężnych, co wiąże się z koniecznością 
przeprowadzenia dużej liczby postępowań administracyjnych i wydawania decyzji 
wymierzających kary pieniężne na podstawie m.in. następujących ustaw: 
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 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232  
z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  

(Dz. U. 2013, poz1162 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 r. Nr 79,  

poz. 666 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  

(Dz. U. 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.), 
 ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888). 
W 2015 r. przewiduje się wydanie ok. 1000 decyzji administracyjnych. 
 
 
4. Procedura opracowania planów kontroli planowych 
 

Procedura planowania kontroli ustalona została w Systemie Kontroli, zatwierdzonym 
do stosowania we wszystkich wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska. 
Podstawowym narzędziem do planowania i dokumentowania kontroli jest Informatyczny 
System Wspomagania Kontroli. Procedura określa planowanie kontroli w związku z przyjętą 
kategoryzacją zakładów, uwzględniającą przede wszystkim stopień oddziaływania na 
środowisko (ryzyko) prowadzonej działalności, planowanie celów kontroli, w tym cykli 
kontrolnych oraz planowanie kontroli w oparciu o ustalone krajowe lub wspólnotowe 
priorytety. Podstawową jednostką podlegającą kontroli jest zakład rozumiany jako konkretne 
miejsce prowadzenia działalności lub eksploatacji instalacji. Do pojęcia zakładu kwalifikuje 
się również jednostki organizacyjne wykonujące zadania ustawowe, np. jednostki samorządu 
terytorialnego, a także podmioty wprowadzające do obrotu niektóre rodzaje towarów, jak  
np. sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory.  

Przyjęta częstotliwość kontroli zakładów dla poszczególnych kategorii ryzyka jest 
następująca:  

 kategoria I (ryzyko najwyższe) – kontrola co roku, 
 kategoria II (ryzyko wysokie) – kontrola co 2 lata, 
 kategoria III (ryzyko średnie) – kontrola co 3 lata lub rzadziej, 
 kategoria IV (ryzyko niskie) – kontrola co 4 lata lub rzadziej, 
 kategoria V (ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem wymagań ochrony środowiska) 

- kontrola w przypadku wniosku o podjęcie interwencji - zakład nie jest objęty 
planowaniem rocznym i nie jest dla niego określana częstotliwość kontroli.  

 
Ww. założenia mają odzwierciedlenie w typowaniu zakładów do kontroli: 

 100 % zakładów z kategorii I, 
 50 % zakładów z kategorii II, 
 33 % zakładów z kategorii III, 
 25% zakładów z kategorii IV. 
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie z Systemem 
Kontroli, nie jest zobligowany obejmować jednorazową kontrolą wszystkich zagadnień 
przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez kontrolowany zakład. W pozostałym 
zakresie zakłady są kontrolowane w kolejnych latach. 

W planie kontroli uwzględnia się następujące rodzaje kontroli: kontrole z wyjazdem  
w teren oraz kontrole dokumentacyjne, podczas których analizowana będzie dokumentacja 
dostarczona do WIOŚ. 

System Kontroli zakłada wykonanie średnio 30 kontroli przez jednego inspektora, 
łącznie planowych typowych i innych niż typowe, w tym polegających na analizie 
dokumentacji oraz kontroli pozaplanowych. Czas przeznaczony dla inspektora na wszystkie 
czynności kontrolne w okresie roku to 1200 godzin. 

Kontrole planowe w terenie, zgodnie z Systemem Kontroli, ze względu na charakter  
i zakres dzielą się na kontrole kompleksowe i problemowe. Liczba kontroli kompleksowych 
nie powinna stanowić więcej niż 20 % łącznej liczby kontroli planowych z wyjazdem w teren. 

Za kontrolę kompleksową uznaje się pierwszą kontrolę zakładu lub kontrolę 
przeprowadzaną po upływie co najmniej 4 lat od ostatniej kontroli, każdą kolejną kontrolę 
obejmującą co najmniej trzy zagadnienia w dwóch obszarach. Kontrolami kompleksowymi,  
zgodnie z dyspozycją GIOŚ, są również kontrole przeprowadzane w zakładach dużego lub 
zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Zakres kontroli problemowej ogranicza się do 1-2 najistotniejszych zagadnień ochrony 
środowiska.  

W planowaniu uwzględnia się łączny czas przeznaczony na proces kontroli, który 
składa się z następujących czynności: przygotowanie do kontroli, wykonanie kontroli wraz  
z dojazdem, sporządzenie protokołu kontroli lub adnotacji oraz działania pokontrolne. Przy 
ustalaniu liczby kontroli planowych uwzględnia się średni czas przyjęty dla procesu kontroli 
kompleksowej, problemowej i kontroli dokumentacyjnej, w przeliczeniu na jednego 
inspektora. 

Aktualnie w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska prowadzone są prace nad 
zmianą Systemu Kontroli.  Zmiany będą testowane w 2015 r. 
 
 
5. Procedura opracowania planów kontroli nieplanowych 
 

Pozaplanowe kontrole prowadzi się w szczególności w celu jak najszybszego zbadania 
skarg i wniosków o podjęcie interwencji dotyczących naruszenia wymagań ochrony 
środowiska. Przeprowadzane będą również inne niż typowe nieplanowe kontrole połączone  
z wyjazdem w teren, m.in. takie jak: kontrole transportów towarów i odpadów, rozpoznanie 
zgłoszonego zanieczyszczenia. Niezależnie od tego przewiduje się wykonywanie kontroli 
pozaplanowych, podczas których analizowana będzie dokumentacja dostarczona do WIOŚ, 
zgodnie z zasadami określonymi w Systemie Kontroli.  

Według Systemu Kontroli rezerwa czasowa na kontrole pozaplanowe wynosi  
30 - 40 %. Nie oznacza to, że liczba wykonanych kontroli będzie o 30 - 40 % większa niż 
zaplanowano. 
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6. Ogólnopolskie i wojewódzkie cele i cykle kontrolne wraz z uzasadnieniem 
 
Uwzględniając określone wyżej uwarunkowania ustalono na 2015 rok czterdzieści 

celów kontroli. Cele ogólnopolskie określił GIOŚ w piśmie, znak: DIiO-073/201/2014/ad,es  
z dnia 07.11.2014 r. i oznaczono numerami od 1 do 31, natomiast cele wojewódzkie 
oznaczono numerami od 32 do 40. Celami wojewódzkimi objęto zagadnienia nie 
uwzględnione w celach krajowych, które wymagają kontroli ze względów formalnych  
i specyfikę województwa podkarpackiego.  

Ogólnopolskie i wojewódzkie cele kontroli przedstawiono w Tabeli nr 2. 
 
 

Tabela nr 2. Cele kontroli WIOŚ w Rzeszowie w 2015 roku 

OGÓLNOPOLSKIE CELE KONTROLI 

1. Sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania składowisk odpadów 
komunalnych, zgodnie z wytycznymi określonymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 
2014r. 

2. Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym 
z odpadami niebezpiecznymi.  

3. Kontrola przestrzegania przepisów prawa przez wytwórców odpadów wydobywczych oraz 
zarządzających obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

4. Kontrola gospodarki osadami ściekowymi, obejmująca wytwarzanie, wykorzystywanie, 
unieszkodliwianie osadów ściekowych. 

5. Kontrola przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi. 

6. Kontrola terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych 
odpadów przemysłowych. 

7. Ocena przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach przez 
podmioty prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania zużytych 
baterii i zużytych akumulatorów.  

8. Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia 
przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.  

9. Kontrola wywiązania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym 
Programie Oczyszczania Ścieków KPOŚK 2010, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.  

10. Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji do 
powietrza.  

11. Sprawdzenie wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach 
działań krótkoterminowych. 

12. Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do 
środowiska. 

13. Sprawdzenie przestrzegania przepisów przez podmioty używające czynników chłodniczych 
oraz dokonujące obrotu nimi pod kątem zastępowania SZWO czynnikami z grupy F-gazów. 

14. Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin.  
15. Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego 

Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.  
16. Sprawdzenie zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach 

energetycznego spalania paliw. 
17. Sprawdzenie zawartości siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.  
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18. Kontrola gospodarstw rolnych podlegających ocenie wypełniania wymogów wzajemnej  
zgodności (cross-compliance). 

19. Sprawdzenie wyeliminowania z użytkowania instalacji i urządzeń zawierających poniżej 
50 ppm PCB. 

20. Kontrola w zakresie monitorowania stanu likwidacji magazynów i mogilników środków 
chemicznych ochrony roślin.  

21. Kontrola w zakresie realizacji zadań programu likwidacji „bomb ekologicznych”. 
22. Kontrola w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.  
23. Kontrola w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu łupkowego.  
24. Kontrola zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  
25. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
26. Kontrola stacji demontażu pojazdów. 
27. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
28. Działania kontrolne w ramach funkcjonowania systemu transgranicznego przemieszczania 

odpadów. 
29. Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji przetwarzających i wytwarzających 

odpady,  
do których są przywożone, lub z których są wywożone odpady w ramach transgranicznego 
przemieszczania odpadów. 

30. Ocena zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 
94/62/WE  
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.  

31. Ocena zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 
2000/14/WE  
w sprawie emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń. 

WOJEWÓDZKIE CELE KONTROLI 

32. Sprawdzenie realizacji zadań własnych gmin określonych w ustawie o  utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. 

33. Sprawdzenie realizacji zadań Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
(RIPOK) w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

34. Sprawdzenie realizacji zadań zastępczych instalacji na wypadek awarii dla Regionalnych 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

35. Sprawdzenie realizacji zadań gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie 
ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

36. Ochrona zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniami. 

37. Sprawdzenie realizacji harmonogramów stanowiących podstawę do odroczenia kar 
pieniężnych i  dotrzymywania  ustalonych terminów usunięcia naruszenia. 

38. Ocena wyników badań automonitoringowych emisji i imisji substancji i energii do środowiska, 
hałasu emitowanego do środowiska, poboru wody oraz weryfikacja sprawozdań PRTR (cel 
będzie realizowany poprzez kontrole inne niż typowe polegające na analizie dokumentacji). 

39. Sprawdzenie realizacji obowiązków przez zarządzających składowiskami. 

40. Kontrola podmiotów pobierających wodę pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa 
i decyzji administracyjnych. 

 

W 2015 roku przewidziano również do zrealizowania siedem cykli kontrolnych, 
ujętych w Tabeli nr 3.  
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Tabela nr 3. Cykle kontrolne WIOŚ w Rzeszowie w 2015  roku 

OGÓLNOPOLSKIE CYKLE KONTROLNE 

1. Sprawdzenie realizacji zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w  gminach. 

2. Sprawdzenie realizacji zadań Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
(RIPOK) w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3. Sprawdzenie realizacji zadań zastępczych instalacji na wypadek awarii dla Regionalnych 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

4. Sprawdzenie realizacji zadań gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie 
ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

5. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie gospodarowania odpadami przez zarządzających 
spalarniami i współspalarniami odpadów. 

6. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez 
zarządzających spalarniami i współspalarniami odpadów. 

WOJEWÓDZKIE CYKLE KONTROLNE 

7. Ochrona zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniami. 
8. Ocena przestrzegania wymagań ochrony  środowiska przez podmioty prowadzące działalność 

na terenach uzdrowiskowych. 
 

Sześć cykli ogólnopolskich zostało zaplanowanych przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska. Cykle kontrolne zrealizowane zostaną na podstawie wytycznych, które 
są opracowywane w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i będą przekazane do 
WIOŚ w Rzeszowie w I kwartale 2015 r. 

W ramach pierwszego cyklu ogólnopolskiego planuje się sprawdzenie realizacji zadań 
w wybranych kolejnych 18 gminach zlokalizowanych na terenie województwa 
podkarpackiego w zakresie wynikającym ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Liczba ta stanowi 11 % gmin 
zlokalizowanych na terenie objętym działalnością WIOŚ w Rzeszowie. 

Kontrolami w ramach cykli ogólnopolskich oznaczonych numerami od 2 do 4 zostaną 
objęte również 2 Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) oraz 
20 zastępczych instalacji na wypadek awarii RIPOK i wybrane 2 gminne jednostki 
organizacyjne.  

W trakcie cyklu ogólnopolskiego nr 5 i 6 kontrolą objęte zostaną wszystkie spalarnie  
i współspalarnie odpadów podlegające zakresowi dyrektywy 2007/76/WE w sprawie spalania 
odpadów, funkcjonujące na terenie województwa, odpowiednio w zakresie przestrzegania 
przepisów dotyczących gospodarowania odpadami oraz w zakresie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza. W 2015 roku zaplanowano do kontroli 4 spalarnie i 10 współspalarni wskazanych 
w piśmie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, znak: DIiO-073/201/2014/ad,es, z dnia 
07.11.2014 r. Jedna zlikwidowana współspalarnia nie została zaplanowana do kontroli.  

WIOŚ w Rzeszowie zaplanował w 2015 roku realizację cyklu wojewódzkiego  
pn. „Ochrona zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniami”. Kontrolą objęte zostaną 
zakłady zlokalizowane w pobliżu zbiorników wodnych mogących mieć wpływ na stan 
czystości ich wód.  
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Na terenie województwa znajdują się cztery uzdrowiska takie jak: Rymanów-Zdrój, 
Iwonicz-Zdrój, Polańczyk i Horyniec-Zdrój. W ramach drugiego wojewódzkiego cyklu 
kontrolnego zostaną objęte kontrolą podmioty o istotnym znaczeniu dla środowiska  
prowadzące działalność na terenach ww. uzdrowisk. Podczas kontroli szczególna uwaga 
zwrócona zostanie przede wszystkim na zagadnienia dotyczące gospodarki wodno-ściekowej  
i gospodarki odpadami, w tym medycznymi. 

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują 123 instalacje wymagające 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz 18 instalacji, których eksploatacja, według 
informacji posiadanych przez WIOŚ w Rzeszowie, będzie wymagała uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego w terminie do 15.07.2015 r. W roku 2015 zaplanowano do kontroli 81 
instalacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 5a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 
Ochrony Środowiska. Częstotliwość prowadzenia kontroli tych instalacji jest ustalana  
z uwzględnieniem systematycznej oceny zagrożeń dla środowiska stwarzanych przez daną 
instalację. Okres pomiędzy kontrolami nie powinien przekraczać: 

 roku dla instalacji stwarzających największe zagrożenie, 
 3 lat dla instalacji, której prowadzącym instalację jest organizacja zarejestrowana  

w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) lub dla instalacji stwarzających najmniejsze 
zagrożenie.  

 
 
7. Plan kontroli wraz z uzasadnieniem 
 

Przy sporządzaniu Planu pracy na rok 2015 wygenerowano z Informatycznego 
Systemu Wspomagania Kontroli zakłady do kontroli w oparciu o tabele ryzyka. System 
uwzględnił ilość zakładów wybranych do kontroli w zależności od poszczególnych kategorii: 

- kategoria I (ryzyko najwyższe) - kontrola co roku - 100 % zakładów, 
- kategoria II (ryzyko wysokie) - kontrola co 2 lata - 50 % zakładów, 
- kategoria III (ryzyko średnie) - kontrola co 3 lata - 33 % zakładów, 
- kategoria IV (ryzyko niskie) - kontrola co 4 lata lub rzadziej - 25 % zakładów. 
 

Zgodnie z Systemem Kontroli przy planowaniu nie uwzględniono zakładów  
z kategorii V. Do wygenerowanych z ISWK zakładów przyporządkowano ustalone przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska cele kontroli i cykle kontrolne, które zostały przedstawione w Tabelach 
nr 2 i nr 3, niniejszego planu pracy. Wykaz zweryfikowano i uzupełniono takimi zakładami  
z ewidencji, niewygenerowanymi przez ISWK, których kontrola jest uzasadniona wybranymi 
celami kontroli oraz w celu zbadania skarg i wniosków o podjęcie interwencji dotyczących 
naruszenia wymagań ochrony środowiska. Nie planowano powtórnych kontroli  
w poszczególnych zakładach. Ewentualne kolejne kontrole zakładu mogą być realizowane 
jako pozaplanowe, w tym interwencyjne. Kontroli planowej przypisany został jeden lub kilka 
celów kontroli. Wykaz uzupełniono również o zakłady i instalacje wymagające uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego.  

Przy planowaniu kontroli nie zachowano wskaźnika 20 % udziału kontroli 
kompleksowych w stosunku do wszystkich planowych kontroli. Spowodowane to zostało 
koniecznością zaplanowania wszystkich zadań określonych w „Wytycznych do planowania 
działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2015 r.”. Kontrole w ramach cykli 
ogólnopolskich zaplanowano jako kontrole kompleksowe. Ponadto ze względu na obszerność 
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zadań zaplanowanych przez GIOŚ, związanych z wykonywaniem kontroli w ramach cykli 
ogólnopolskich, biorąc pod uwagę ilość inspektorów WIOŚ w Rzeszowie wykonujących 
kontrole terenowe, przewidziano w planie na 2015 r. skrócenie czasu na przeprowadzenie 
kontroli kompleksowych, średnio o 14 godzin w stosunku do minimalnej wielkości czasu dla 
poszczególnych czynności kontrolnych dla kontroli kompleksowej, określonej w cytowanym 
we wstępie dokumencie „Wskaźniki okresowych ocen…”. 

Dane zebrane w trakcie kontroli stanowić będą podstawę do opracowania  
i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacji o realizacji zadań 
Inspekcji za 2015 rok. 

Zbiorcza informacja dotycząca ilości zaplanowanych w 2015 roku kontroli 
przedstawiona została w Tabeli nr 4. 

Tabela nr 4. Informacja zbiorcza o planie rocznym kontroli na 2015 rok 

Liczba 
planowanych 

kontroli 
ogółem 

1) + 2) 

1) Liczba planowanych kontroli w terenie 

 

2) Liczba 
planowanych 

kontroli 
polegających 
na analizie 

dokumentacji 

ogółem 

% czasu 
przeznaczonego 

na kontrole 
„inne” nie 

uwzględnione 
w planie 

Liczba 
etatów  

w 
Wydziale 
Inspekcji 

Ogółem 

 

a) + b) 

a) Kompleksowych

 

 

b) Problemowych

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1230 738 254 484 492 30 52,5 

  

Uzasadnienie ilości zaplanowanych kontroli: 

 W Wydziale Inspekcji WIOŚ w Rzeszowie zatrudnionych jest 54 pracowników  
(52,5 etatu). Przy planowaniu kontroli w terenie na 2015 rok uwzględniono 42 inspektorów.  
 Do przeprowadzenia kontroli w 2015 roku nie zaplanowano: 
 Naczelnika Wydziału Inspekcji – 1 etat, 
 4 pracowników z Zespołu do spraw EKOINFONET – 4 etaty, 
 1 osoby, która korzystać będzie z urlopu macierzyńskiego – 1 etat, 
 1 osoby, po czteroletniej absencji spowodowanej urlopem macierzyńskim  

i wychowawczym – 1 etat, 
 3 osób zapewniających obsługę prawną – 1 ½ etatu, 
 1 osoby, przebywającej na długotrwałym zwolnieniu chorobowym – 1 etat, 
 1 osoby, zapewniającej obsługę informatyczno-administracyjną.  
 Planując liczbę kontroli w 2015 roku wzięto pod uwagę zasoby kadrowe Wydziału 
Inspekcji i Działów Inspekcji w WIOŚ w Rzeszowie oraz wymagane do osiągnięcia 
wskaźniki określone w Systemie Kontroli.  

Przyjęto za wskaźnik 30 kontroli typowych i innych niż typowe, podczas których 
analizowana będzie dokumentacja dostarczana do WIOŚ w Rzeszowie przypadających 
średnio na 1 inspektora. 

 W 2015 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
zaplanowano do zrealizowania 1230 kontroli (Tabela nr 4), w tym:  
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 738 kontroli typowych, w których uczestniczy kontrolowany podmiot,  
 492 kontrole, podczas których analizowana będzie dokumentacja dostarczana 

obligatoryjnie do WIOŚ.  
 Roczny plan kontroli obejmuje kontrole kompleksowe i problemowe zakładów,  
w tym kontrole wyrobów, w ramach tzw. „nadzoru rynku” oraz cykle kontrolne o zasięgu 
krajowym i wojewódzkim.  

Po wykonaniu ww. weryfikacji i przeliczeń ilość zakładów zaplanowanych do kontroli 
w roku 2015 z uwzględnieniem kategorii ryzyka, określonych w dokumentach Systemu 
Kontroli, zestawiono w Tabeli nr 5. 
 
 
Tabela nr 5.  Ilość zakładów wybranych do kontroli w terenie w WIOŚ w Rzeszowie na 

2015 rok z uwzględnieniem kategorii ryzyka 

Kategorie 
ryzyka, według 

Projektu 
PL0100 

Ilość zakładów 
w ewidencji  

WIOŚ w 
Rzeszowie 

Ilość zakładów 
wybranych do 

kontroli z 
ewidencji  

WIOŚ w 
Rzeszowie 

Ilość zakładów wybranych do 
kontroli w stosunku do ilości 
zakładów z danej kategorii 

ryzyka, będących w 
ewidencji WIOŚ w Rzeszowie

% 

kategoria   I 80 80 100 % 

kategoria  II 366 162 44 % 

kategoria III 431 133 31 % 

kategoria IV 2678 363 13,6 % 

 

Z ogólnej liczby zakładów wybranych do kontroli w terenie w 2015 r. liczba zakładów 
z I kategorii ryzyka stanowić będzie 11 %, z II kategorii - 22 %, z III kategorii - 18 %  
i IV kategorii - 49 %. 

Do dokumentów dostarczanych do WIOŚ w Rzeszowie, na podstawie ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, których kontrolę można zaplanować, należą:  
 wyniki pomiarów automonitoringowych prowadzonych przez podmioty korzystające ze 

środowiska (art. 147 i 149),  
 sprawozdania zawierające dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla 

uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określone  
w rozporządzeniu nr 166/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 
2006 r. (art. 236b), 

 wykazy zawierające dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych 
znajdujących się na terenie zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 
(art. 263).  

Dokonanie analizy kompletu ww. dokumentów stanowi podstawę do uznania 
wykonania kontroli konkretnego zakładu. Przyjęto zasadę, że zakładów, które zostały 
przewidziane do kontroli terenowych, nie należy planować do kontroli dotyczącej analizy 
badań automonitoringowych w zakresie, który będzie przedmiotem kontroli terenowej. 
 W planie na rok 2015 zabezpieczono również 30 % rezerwę czasu na kontrole  
inne niż planowe. Decyzje o przeprowadzeniu kontroli typowej pozaplanowej podejmowane 
będą tylko w uzasadnionych przypadkach. 
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 Przeprowadzane będą typowe kontrole terenowe, w związku z napływającymi 
wnioskami o podjęcie interwencji, dotyczącymi naruszenia wymagań ochrony środowiska 
oraz kontrole inne niż typowe, połączone z wyjazdem w teren, m.in. takie jak: kontrole 
transportów towarów i odpadów, rozpoznanie zgłoszonego zanieczyszczenia. Niezależnie od 
tego przewiduje się wykonywanie kontroli pozaplanowych polegających na analizie 
dokumentacji, zgodnie z zasadami określonymi w Systemie Kontroli. 

W 2015 roku planuje się przeprowadzanie kontroli w ramach pracy grupy ekspertów 
powołanej przez Wojewodę Podkarpackiego Zarządzeniem Nr 33/10, z dnia 24 lutego 
2010 r., w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy wszystkimi służbami zaangażowanymi  
w kontrolę transgranicznego przemieszczania odpadów oraz większej efektywności działania 
na szczeblu wojewódzkim. W skład grupy ekspertów wchodzą: 

1) Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Szef Grupy, 
2) Przedstawiciel Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, 
3) Przedstawiciel Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiej Policji, 
4) Przedstawiciel Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, 
5) Przedstawiciel Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 
6) Przedstawiciel Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, 
7) Przedstawiciel Izby Celnej w Przemyślu, 
8) Przedstawiciel Oddziału Terenowego Urzędu Transportu Kolejowego w Krakowie. 
 W 2015 roku praca grupy ekspertów nadal skupiać się będzie na walce z „szarą 
strefą”. Jednym z zaplanowanych zadań będzie kontynuacja projektu inspekcyjnego IMPEL 
TFS  
w ramach prowadzonych wspólnych akcji kontrolnych na drogach i przejściach granicznych. 
Kontrole te będą koordynowane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  
i realizowane w ścisłej współpracy ze służbami zaangażowanymi w sprawowanie nadzoru 
nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów. 
 
8. Pozostałe zadania zaplanowane do realizacji przez pracowników Wydziału Inspekcji 
 
8.1. Zadania ustawowe 

 
Wszyscy pracownicy Wydziału Inspekcji sporządzać będą w 2015 roku opracowania 

wynikające z obowiązków ustawowych oraz z polecenia Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska. Do takich opracowań należą m.in.: półroczne i roczne informacje o wykonaniu 
przez WIOŚ w Rzeszowie kontroli, sprawozdanie z rozpatrywanych skarg i wniosków, 
raporty wojewódzkie w ramach realizowanych cykli kontrolnych. 

Wyznaczeni inspektorzy pełnić będą dyżury domowe na wypadek wystąpienia 
poważnej awarii. 

Wybrani pracownicy będą realizowali zadania związane z udostępnieniem informacji 
publicznej oraz informacji o środowisku i jego ochronie, w zakresie udostępnienia 
dokumentacji przebiegu i efektów przeprowadzanych kontroli oraz informacji o wydanych 
decyzjach związanych z naruszeniem wymagań w zakresie korzystania ze środowiska. 
Informacje te będą generowane z baz danych na stronę internetową WIOŚ w Rzeszowie. 

Udostępnianie przez Wydział Monitoringu Środowiska pozostałych informacji 
publicznych i o środowisku z zakresu działalności kontrolnej nadzorowane będzie przez 
Naczelnika Wydziału Inspekcji. 
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Ponadto dwóch inspektorów WIOŚ w Rzeszowie wyznaczono jako członków Grupy 
Projektowej przy realizacji Działania 3 i Działania 5 projektu pn. Monitoring efektów 
realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska 
na podstawie doświadczeń norweskich”, realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska z udziałem przedstawicieli Norweskiej Agencji Środowiska. 

W celu realizacji zadań określonych w Harmonogramie wdrożenia w województwie 
podkarpackim rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań 
„Razem bezpieczniej” dwóch pracowników Wydziału uczestniczyć będzie w posiedzeniach 
„IV. Podzespołu ds. Bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej i bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym”. 

Kontynuowana będzie współpraca z Prokuratorami - Koordynatorami ds. przestępstw 
przeciwko środowisku polegająca m.in. na wymianie doświadczeń w tym zakresie. 
 
8.2 Prowadzenie baz danych i ewidencji 

 
W 2015 roku pracownicy Wydziału Inspekcji aktualizować będą następujące bazy 

danych oraz rejestry: 
 Informatyczny System Wspomagania Kontroli zawierający dane dotyczące zakładów 

przyporządkowanych poszczególnym kategoriom ryzyka, 
 programy komputerowe wykorzystywane w Inspekcji Ochrony Środowiska zawierające 

dane o zakładach, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii 
(art. 29 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska):  
 Zakłady niebezpieczne - „SPIRS”, 
 Rejestr Potencjalnych Sprawców Poważnych Awarii, 

 programy komputerowe wykorzystywane w Inspekcji Ochrony Środowiska zawierające 
rejestry poważnych awarii i zdarzeń mających znamiona poważnych awarii (31 ust. 2 
ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska): 
 Rejestr poważnych awarii - „MARS”,  
 „EKOAWARIE”, 

 baza składowisk odpadów utworzona na potrzeby realizacji obowiązków w zakresie 
utworzenia statystyki i raportowania do Komisji Europejskiej oraz baza spalarni  
i współspalarni odpadów, prowadzone zgodnie z poleceniem Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska, 

 system informatyczny (baza danych) HERMES 3 stworzony przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu gromadzenia i przesyłania informacji 
o kontrolach wyrobów wprowadzonych do obrotu, w zakresie spełniania zasadniczych lub 
innych wymagań, wynikających z wdrożenia dyrektyw nowego podejścia, 

 wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze środowiska w ramach systemu 
informatycznego EKOINFONET (art. 286 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska), 

 ewidencja kontroli, zarządzeń pokontrolnych i wydanych decyzji administracyjnych oraz 
ewidencja podmiotów podlegających kontroli w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie,  

 rejestr prowadzonych postępowań administracyjnych, 
 rejestr zgłoszeń zamiaru stosowania osadów ściekowych w rolnictwie przez wytwórców. 
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8.3 System Jakości, szkolenia i kontrola wewnętrzna 
 

Jednym z najistotniejszych zamierzeń Wydziału Inspekcji będzie podejmowanie 
wszelkich działań dla zapewnienia realizacji głównego zadania jakim jest kontrola 
podmiotów w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w sposób zgodny  
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.  

W 2015 roku planuje się kontynuowanie nadzoru bieżącego i systemowego nad 
procesem kontroli od momentu planowania, poprzez przygotowanie, wykonanie, zbieranie 
dowodów, dokumentowanie, monitorowanie zaleceń pokontrolnych, czyli nad 
przestrzeganiem  Systemu Kontroli. 

 Priorytetem będzie zaangażowanie Naczelnika Wydziału Inspekcji, Zastępców 
Naczelnika Wydziału Inspekcji oraz Kierowników Delegatur w działania na rzecz realizacji 
projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej „Procesy, cele, kompetencje - 
zintegrowane zarządzanie w urzędzie”, a tym samym doskonalenia Systemu Kontroli 
wdrożonego  
w Wydziale. 

W celu zwiększenia efektywności przeprowadzanych kontroli planuje się 
przeprowadzenie systematycznych szkoleń wewnętrznych, głównie doskonalących procesy 
kontroli różnych rodzajów instalacji, z uwzględnieniem zasad dotyczących zabezpieczenia 
dowodów oraz orzecznictwa administracyjnego. Szkolenia wewnętrzne będą uwzględniać 
również problemy etyki zawodowej i przeciwdziałania korupcji, komunikacji społecznej  
i działania w sytuacji stresowej. 

W celu zwiększenia profesjonalizmu pracowników wykonujących inspekcje instalacji 
planuje się delegowanie jak największej liczby inspektorów na szkolenia specjalistyczne, 
zobowiązując równocześnie do przeprowadzenia szkoleń kaskadowych, udostępnienia 
materiałów szkoleniowych na wspólnym serwerze WIOŚ. 

W 2015 roku planuje się zintegrowanie Systemu Kontroli wdrożonego w Wydziale 
Inspekcji z Systemem Zarządzania w WIOŚ w Rzeszowie. Do realizacji tego zadania 
wykorzystana zostanie wiedza i doświadczenie konsultantów z firmy PwC, którzy posiadają 
odpowiednie kompetencje przy równoczesnym zaangażowaniu pracowników Wydziału 
Inspekcji.  

Celem nadrzędnym wdrażania Systemu Zarządzania w pracy Wydziału Inspekcji 
będzie dalsze zwiększenie efektywności wykonywania zaplanowanych zadań, służenie 
społeczeństwu poprzez profesjonalne i rzetelne kontrole przestrzegania prawa. 

Wytypowani pracownicy Wydziału Inspekcji w roku 2015 będą brać udział w pracach 
zespołów do spraw kontroli wewnętrznej, rozpatrywania skarg, jak również uczestniczyć  
w przygotowaniu materiałów do raportu o stanie środowiska w województwie podkarpackim. 
 
9. Działalność kontrolna w Planie Budżetu Państwa 
 

W Planie Budżetu Państwa uwzględnia się zadania Wojewódzkich Inspektoratów 
Ochrony Środowiska w zakresie działalności kontrolnej i monitoringu środowiska.   

W ramach funkcji 12 Środowisko wyznaczono na poziomie wioś jedno wspólne 
zadanie 12.6 Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska. 
Cel tego zadania brzmi Ochrona stanu środowiska poprzez działania kontrolne, 
monitorujące oraz przeciwdziałające zagrożeniom środowiska, a miernikiem jego realizacji 
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jest Stosunek liczby skontrolowanych podmiotów przestrzegających przepisy i warunki 
korzystania ze środowiska do ogólnej liczby skontrolowanych podmiotów (w %). 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaplanował osiągnięcie 
wartości tego miernika na poziomie 66,9 %.  

Wyznaczono również podzadanie 12.6.1. Monitoring środowiska i kontrole  
w zakresie ochrony środowiska z określeniem celu Uzyskanie informacji o stanie 
środowiska i zapewnienie maksymalnej realizacji zarządzeń pokontrolnych i miernika 
Stosunek liczby zrealizowanych zarządzeń pokontrolnych, wydanych w przypadku 
stwierdzonych nieprawidłowości do łącznej liczby wydanych zarządzeń pokontrolnych  
(w %), na poziomie 98,9 %. 

Wyznaczono także działanie 12.6.1.2. Działalność kontrolna w zakresie ochrony 
środowiska z określeniem celu Zapewnienie przestrzegania przepisów i decyzji 
administracyjnych dotyczących m.in. ochrony wód i powietrza przed zanieczyszczeniami, 
gospodarki odpadami i przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym  i miernika 
Liczba przeprowadzonych kontroli (w szt.), na poziomie 2152. 
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II. WYDZIAŁ MONITORINGU 
 
1. Podstawy prawne i merytoryczne planowania zadań Państwowego Monitoringu 
Środowiska 
 

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badania stanu środowiska zostały 
określone w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska  
(tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 686 z późn. zm.), a szczegółowy ich zakres zawarto  
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013, 
poz. 1232 z późn. zm.) oraz w ustawach i przepisach szczególnych. Wiodącym dokumentem  
w procesie planowania pracy Wydziału Monitoringu Środowiska są wieloletnie programy 
Państwowego Monitoringu Środowiska, opracowane na poziomie krajowym i zatwierdzone 
przez Ministra Środowiska.   

 W ramach realizacji wieloletnich programów Państwowego Monitoringu Środowiska 
wykonywane są ustawowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska związane z prowadzeniem 
pomiarów, sporządzaniem ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzeniem, 
przetwarzaniem i rozpowszechnianiem informacji o środowisku.   

 Rok 2015 jest ostatnim rokiem realizacji trzyletniego cyklu pomiarowego na terenie 
województwa podkarpackiego, którego szczegółowe zapisy zawarto w „Programie 
Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015”, 
zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w dniu 28.12.2012 r. oraz 
Aneksie Nr 1 i Nr 2 do „Programu ...” zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska.  

 Dokument sporządzono na podstawie „Programu Państwowego Monitoringu 
Środowiska na lata 2013-2015”, zatwierdzonego w dniu 6.11.2012 r. przez Ministra 
Środowiska oraz przy wykorzystaniu „Wytycznych do opracowania wojewódzkich 
programów Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015” przygotowanych  
w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.  

 Program badań dla poszczególnych podsystemów monitoringu środowiska  
w województwie podkarpackim został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Zawiera zadania istotne w skali kraju, szczególnie w aspekcie wykonywania 
kompleksowych ocen stanu środowiska oraz wypełnienia obowiązków raportowania danych 
do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska. W programie uwzględniono 
również potrzeby prowadzenia badań wynikające z regionalnych i lokalnych uwarunkowań 
obszarów, na których występują częste przekroczenia standardów jakości środowiska. 

 Szczegółowy opis zadań realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie na terenie 
województwa podkarpackiego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska zawarto  
w „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 
2013-2015”, Aneksie Nr 1 I Nr 2 do „Programu ...”. 

Przy sporządzaniu planu pracy Wydziału Monitoringu Środowiska na rok 2015 
uwzględniono również „Wytyczne do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony 
Środowiska w 2015 r.”, zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  
w październiku 2014 r. oraz Ogólne kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska  
w latach 2013-2015 (z perspektywą do 2020 r.), zatwierdzone przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska w październiku 2012 r. 
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2. Badania jakości środowiska i wykonywanie ocen 
 
2.1 Powietrze atmosferyczne 
  

W ramach podsystemu monitoringu jakości powietrza w 2015 r., WIOŚ w Rzeszowie 
kontynuował będzie monitoring stężeń SO2, NO2, NO, NOx, O3, pyłu zawieszonego PM10  
i PM2.5, benzenu, CO, oraz Pb, As, Cd, Ni i benzo(a)pirenu w pyle PM10. Pomiary 
prowadzone będą na 13 stacjach zlokalizowanych w miejscowościach: Rzeszów, Przemyśl, 
Jasło, Krosno, Nisko, Jarosław, Mielec, Sanok, Tarnobrzeg, Dębica, Krempna i Żydowskie. 

Na stacji monitoringu tła miejskiego w Jaśle, na której Wojewódzki Inspektorat 
prowadzi pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w PM10, będą kontynuowane 
pomiary benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(j)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, 
indeno(1,2,3-cd)pirenu i dibenzo(a,h)antracenu w pyle PM10.  

  Od stycznia 2015 r. do wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza włączone zostaną 
trzy nowe stacje: dwie automatyczne zlokalizowane w Mielcu i w Krempnej i jedna manualna  
w Dębicy. Uruchomienie nowych stacji związane jest z dostawami sprzętu pomiarowego  
z zakupów centralnych, realizowanych przez GIOŚ w ramach projektu „Wzmocnienie 
potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń 
pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych” z Mechanizmu 
Finansowego  
MF EOG 2009-2014. W 2014 r. dokonano wyboru lokalizacji nowych stacji, przygotowana 
została infrastruktura techniczna i posadowiono sprzęt pomiarowy. Dokonano również 
testowego rozruchu i sprawdzenia urządzeń pomiarowych.  

Dodatkowo w ramach podsystemu monitoringu jakości powietrza w województwie 
podkarpackim w 2015 r., Wojewódzki Inspektorat realizował będzie pomiary innych 
substancji, dla których nie zostały określone poziomy dopuszczalne lub docelowe, biorąc pod 
uwagę specyficzne źródła zanieczyszczeń, zlokalizowane w regionie (węglowodory, 
formaldehyd). 

W ramach monitoringu powietrza w 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie będzie kontynuował 
pomiary pyłu PM2.5 dla potrzeb określenia wskaźnika średniego narażenia na 
zanieczyszczenie pyłem PM2.5 oraz w celu monitorowania procesu osiągania krajowego celu 
redukcji narażenia. W województwie podkarpackim pomiary pyłu PM2.5 dla potrzeb 
realizacji zadania prowadzone będą na jednym stanowisku pomiarowym zlokalizowanym  
w Rzeszowie, mieście przekraczającym 100 tys. mieszkańców. 

Wyniki stężeń pyłu PM2.5 za rok 2014, ze stanowiska pomiarowego w Rzeszowie 
wyznaczonego do obliczenia wskaźnika średniego narażenia, po dokonaniu weryfikacji 
rocznej przez WIOŚ w Rzeszowie, przekazane zostaną do Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. Posłużą one do obliczenia przez GIOŚ wskaźnika średniego narażenia dla miast  
i aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców oraz krajowego wskaźnika średniego narażenia 
na zanieczyszczenie pyłem PM2.5.  

W 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie dokona oceny jakości powietrza za rok 2014 pod 
kątem zanieczyszczenia powietrza SO2, NO2, NOx, O3, PM10, PM2.5, C6H6, i CO oraz Pb, 
As, Cd, Ni i benzo(a)pirenem w pyle PM10. Ocena za rok 2014 wykonana zostanie  
w układzie stref, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. 
w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012 poz. 914).  
W województwie podkarpackim wydzielone zostały: strefa miasto Rzeszów i strefa 
podkarpacka (pozostały obszar województwa). W 2015 r. Wojewódzki Inspektorat planuje 
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kontynuację wykorzystania do oceny jakości powietrza za rok 2014 modelowania 
zanieczyszczenia powietrza w zakresie SO2, NO2, NOx, PM10, PM2.5, C6H6, i CO oraz Pb, 
As, Cd, Ni i benzo(a)pirenem w pyle PM10. Dla ozonu wykorzystane zostaną wyniki 
modelowania wykonanego na poziomie krajowym przez Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska. 

Wyniki rocznej oceny jakości powietrza w strefach za rok 2014 przekazane zostaną  
w terminie do 30 kwietnia 2015 r. Zarządowi Województwa Podkarpackiego w celu 
umożliwienia realizacji obowiązków wynikających z art. 91 ustawy Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1232). 

  W ramach obowiązków sprawozdawczych, dane pomiarowe uzyskane ze stacji 
monitoringu powietrza w województwie podkarpackim za rok 2014 przekazane zostaną do 
GIOŚ na potrzeby sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej. 

Wyniki badań oraz wyniki klasyfikacji i ocen jakości powietrza w województwie 
podkarpackim za rok 2014 zostaną udostępnione na stronie internetowej WIOŚ oraz 
upowszechnione w raporcie o stanie środowiska i opracowaniach tematycznych.  

W celu wzmocnienia systemu rocznych ocen jakości powietrza metodami modelowania 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym zgodnie z  wymaganiami 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008),  
w 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie w miarę potrzeb będzie uczestniczył w pracach GIOŚ nad 
stworzeniem systemu modelowania jakości powietrza dla potrzeb ocen rocznych w oparciu  
o  projekt wspomagania systemu oceny jakości powietrza metodami analiz przestrzennych 
opracowany w roku 2012. Prace te będą prowadzone w ramach projektu „Wzmocnienie 
systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”, 
finansowanego ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG). 

W miarę potrzeb Wojewódzki Inspektorat przekazywał będzie dane dotyczące emisji 
zanieczyszczeń do powierza instytucjom wykonującym modelowanie rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń w skali kraju na zlecenie GIOŚ. 

Wyniki modelowania wykorzystywane będą przez WIOŚ w Rzeszowie do oceny jakości 
powietrza atmosferycznego w regionie.  

W celu zapewnienia bieżącej informacji o prognozowanych stężeniach zanieczyszczeń 
w powietrzu niezbędnej do ostrzegania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia wysokich, 
zagrażających zdrowiu, stężeń zanieczyszczeń jak i uruchamiania działań przewidzianych  
w Planach Działań Krótkoterminowych, w roku 2015 WIOŚ w Rzeszowie będzie 
kontynuował wykonywanie analiz ryzyka przekroczenia standardów jakości powietrza  
w regionie. Analizy wykonywane będą w oparciu o wyniki pomiarów zanieczyszczenia 
powietrza ze stacji zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Na potrzeby realizacji 
tego zadania WIOŚ będzie wykorzystywał także opracowywane na poziomie krajowym, 
operacyjne prognozowanie z użyciem modelowania w postaci platformy informacyjnej  
o prognozach krótkoterminowych (24 h, 48 h, 72 h) w zakresie ozonu troposferycznego. 
Prognozy te będą wykonywane w okresie od 1 kwietnia do 30 września i zostaną 
wykorzystane na potrzeby informowania odpowiednich organów administracji rządowej  
i samorządowej o stanach ostrzegawczo-alarmowych prognozowanych stężeń ozonu  
w powietrzu.  



28 
 

Dodatkowo WIOŚ w Rzeszowie na potrzeby realizacji tego zadania wykorzystywał 
będzie prognozy krótkoterminowe dla  województwa podkarpackiego w zakresie SO2, NO2, 
CO, PM10, PM2.5, O3, zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego. 

Wkład do oceny stopnia wdrażania przepisów transponujących wymagania Konwencji  
w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, dotyczących 
zwalczania eutrofizacji i zakwaszenia środowiska, stanowią wykonywane w ramach PMŚ 
badania chemizmu opadów atmosferycznych. W 2015 r. w województwie podkarpackim 
kontynuowany będzie monitoring chemizmu opadów atmosferycznych na stanowisku 
pomiarowym w Lesku. Analizy składu fizyko-chemicznego opadów wykonywane będą przez 
Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie. Opracowanie wyników oraz roczne zestawienia zbiorcze 
depozycji analizowanych zanieczyszczeń do podłoża, zgodnie z umową zawartą pomiędzy 
Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska i Instytutem Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej, wykonane zostaną przez IMGW Oddział we Wrocławiu i przekazane w formie 
opracowania do WIOŚ. 

Wyniki badań jakości powietrza stanowią podstawę do zarządzania jakością powietrza 
w województwie podkarpackim m.in. poprzez plany działań krótkoterminowych i programy 
ochrony powietrza. 

Rozmieszczenie stacji monitoringu powietrza w 2015 r. przedstawia rys. 1. 

 

 
Rys. 1. Lokalizacja stacji pomiarowych zanieczyszczeń powietrza włączonych do 

wojewódzkiego systemu monitoringu powietrza w 2015 r. 



29 
 

2.2 Wody powierzchniowe 

Badania i ocena stanu jednolitych części wód rzecznych (w tym zbiorników 
zaporowych) w latach 2013-2015 będą realizowane w ramach drugiej części sześcioletniego 
cyklu gospodarowania wodami (2010-2015). Głównym celem badań jest dostarczenie danych 
o stanie ekologicznym (potencjale ekologicznym w przypadku wód silnie zmienionych)  
i stanie chemicznym rzek województwa podkarpackiego na potrzeby gospodarowania 
wodami w dorzeczach, w tym do ich ochrony przed eutrofizacją i zanieczyszczeniami 
antropogenicznymi. 

Zakres i sposób badań stanu wód ustalony został na podstawie rozporządzeń Ministra 
Środowiska do ustawy Prawo wodne:  

 rozporządzenie z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia 
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2011 r.  
Nr 258, poz. 1550),  

 rozporządzenie z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form  
i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych  
i podziemnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1558),  

 rozporządzenie z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia (Dz. U. z 2002 r. Nr 204, poz. 1728). 

 
W województwie podkarpackim w latach 2013-2015 prowadzone będą badania stanu 

wód rzek i zbiorników zaporowych wg programu obejmującego monitoring diagnostyczny, 
monitoring operacyjny, monitoring badawczy oraz monitoring obszarów chronionych. 
Badaniami i oceną objęte zostaną ogółem 92 jednolite części wód, w tym 43 naturalne części 
wód, 46 silnie zmienionych części wód oraz 3 silnie zmienione części wód będące 
zbiornikami zaporowymi (zbiornik Solina, zbiornik Besko, zbiornik Rzeszów). Badania stanu 
wód zostaną wykonane w 101 punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na rzekach 
i w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych położonych na zbiornikach zaporowych. Punkty 
pomiarowo-kontrolne monitoringu zlokalizowane zostały w oparciu o wykazy wód, 
zaktualizowane charakterystyki jednolitych części wód, dane o emisjach do wód będące  
w posiadaniu WIOŚ. 

Jednolite części wód przekraczające granicę państwową z Ukrainą, obejmujące 
zlewnie rzek Wisznia i Szkło objęte zostaną monitoringiem badawczym. Rzeki Sołotwa, Wiar  
(w JCWP Wiar do Sopotnika) i graniczny odcinek rzeki San, badane będą w ramach 
monitoringu diagnostycznego, natomiast pozostałe rzeki graniczne: Strwiąż, Rata  
i Lubaczówka objęte zostaną monitoringiem operacyjnym. Monitoringiem operacyjnym 
objęte zostaną także pozostałe jednolite części wód rzeki Wiar (JCWP „Wiar od Sopotnika do 
granicy państwa” oraz JCWP „Wiar od granicy państwa do ujścia”). 

Częstotliwość i zakres badań będą zróżnicowane i zależeć będą od rodzaju 
prowadzonego monitoringu oraz od rodzaju punktu i celu, dla którego dany punkt 
pomiarowo-kontrolny został wyznaczony, przy czym w jednym punkcie mogą być 
realizowane różne programy monitoringowe. 

W 2015 r. monitoring jednolitych części wód rzecznych będzie prowadzony  
w 64 punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych w 56 jednolitych częściach wód,  
w tym w zbiornikach zaporowych Solina, Besko i Rzeszów. 

W jednolitych częściach wód realizowany będzie program monitoringu operacyjnego, 
monitoringu obszarów chronionych oraz monitoringu badawczego.  
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W 47 jednolitych częściach wód (w tym w zbiornikach zaporowych Solina  
i Rzeszów), w 47 reprezentatywnych punktach pomiarowo-kontrolnych, zrealizowany 
zostanie program monitoringu operacyjnego.  

W 22 punktach zlokalizowanych w jednolitych częściach wód powierzchniowych,  
w których jest lub było zlokalizowane źródło zanieczyszczeń o potencjalnej możliwości 
zrzutu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w szczególności 
substancji priorytetowych, lub dla których wyniki zrealizowanego w latach 2010-2014 
monitoringu diagnostycznego wskazały, że jedna z tych substancji występuje w ilości 
przekraczającej dopuszczalne stężenia lub występuje na poziomach znacznie 
przekraczających granicę oznaczalności (powyżej 30 % środowiskowej normy jakości), 
badania w zakresie tych substancji prowadzone będą corocznie w ramach monitoringu 
operacyjnego. 

W 2 punktach pomiarowo-kontrolnych, wyznaczonych na rzekach Wisznia i Szkło,  
w rejonie przygranicznym z Ukrainą, realizowany będzie program monitoringu badawczego. 
Zakres badań ustalony został w ramach międzynarodowej współpracy polsko-ukraińskiej na 
rzekach granicznych.  

Rozmieszczenie reprezentatywnych punktów monitoringu operacyjnego oraz punktów 
monitoringu badawczego w jednolitych częściach wód objętych badaniami w 2015 r. 
przedstawiono na rys. 2. 

 

Rys. 2. Lokalizacja reprezentatywnych punktów pomiarowo-kontrolnych na potrzeby 
monitoringu operacyjnego i punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu badawczego  

w jednolitych częściach wód powierzchniowych objętych badaniami w 2015 r. 
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W razie konieczności, ustanawiany będzie lokalnie monitoring badawczy. Zakres, 
częstotliwość badań oraz czas prowadzenia monitoringu badawczego ustalany będzie 
indywidualnie, w zależności od przyczyn jego ustanowienia. Decyzja o rozpoczęciu  
w danej jednolitej części wód monitoringu badawczego oraz zakres badań i terminy poboru 
prób nie wymagają akceptacji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i aneksowania 
Wojewódzkiego Programu Monitoringu Środowiska. 

Zbiornik Solina w 2015 r. objęty będzie badaniami w ramach monitoringu 
operacyjnego, monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz monitoringu obszarów 
chronionych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

Zbiornik Rzeszów objęty będzie badaniami w ramach monitoringu operacyjnego oraz 
monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną odprowadzaniem 
do wód zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych. 

Zbiornik Besko objęty będzie wyłącznie badaniami w ramach monitoringu obszarów 
chronionych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

W 2015 r. monitoring obszarów chronionych prowadzony będzie w 53 punktach 
pomiarowo-kontrolnych wyznaczonych w jednolitych częściach wód znajdujących się na 
obszarach:  

 wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych (30 jednolitych części wód w tym Zbiornik Solina i Zbiornik Rzeszów),  

 wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia  
(17 jednolitych części wód, w tym Zbiornik Solina i Zbiornik Besko),  

 wykorzystywanych do celów rekreacyjnych w tym kąpieliskowych (1 jednolita część 
wód), 

 położonych na obszarach ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla których 
utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie  
(19 jednolitych części wód).  

 
Na terenie województwa podkarpackiego nie będzie prowadzony monitoring 

jednolitych części wód na obszarach wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze 
źródeł rolniczych, ponieważ w regionie wodnym Górnej Wisły i w obszarze dorzecza 
Dniestru tego typu obszary chronione nie zostały wyznaczone.  

Monitoring obszarów chronionych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności  
w wodę przeznaczoną do spożycia prowadzony będzie w 17 jednolitych częściach wód, przy 
czym w 6 jednolitych częściach wód, monitoring zostanie przeprowadzony w pełnym 
zakresie wskaźników, określonych do badań w obszarze chronionym.  

W 19 jednolitych częściach wód, które zaklasyfikowane zostały na podstawie 
monitoringu diagnostycznego wykonanego w latach 2011-2014 lub na podstawie analizy 
presji (m.in. emisja substancji priorytetowych), jako zagrożone niespełnieniem określonych 
dla nich celów środowiskowych, prowadzony będzie monitoring operacyjny obszarów 
ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 
czynnikiem w ich ochronie. Badania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego  
(w szczególności substancji priorytetowych), prowadzone będą w ramach monitoringu 
operacyjnego w 11 jednolitych częściach wód występujących na ww. obszarach ochrony 
siedlisk i gatunków. 
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W 2015 r. monitoring obszarów chronionych wykorzystywanych do celów 
rekreacyjnych w tym kąpieliskowych prowadzony będzie w jednolitej części wód 
„Lubaczówka od Łukawca do ujścia”. 

Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych 
w jednolitych częściach wód objętych badaniami w 2015 r. przedstawiono na rys. 3. 

 

 
 

Rys. 3.  Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów 
chronionych w jednolitych częściach wód objętych badaniami w 2015 r. 

 

Na podstawie badań zrealizowanych w 2014 r., w oparciu o standardy określone  
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 
jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1482) oraz w oparciu  
o metodyki i wytyczne opracowane przez GIOŚ w 2014 r. WIOŚ wykona: 
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 ocenę stanu ekologicznego naturalnych części wód, ocenę potencjału ekologicznego silnie 
zmienionych części wód, ocenę stanu chemicznego oraz ocenę stanu określonych 
jednolitych części wód rzecznych, 

 ocenę stanu wód w obszarach chronionych, w tym ocenę spełniania wymagań 
dodatkowych określonych dla obszarów chronionych wyznaczonych w jednolitych 
częściach wód rzecznych oraz w jednolitych częściach wód będących zbiornikami 
zaporowymi. 

Ponadto w 2015 r., na podstawie metodyki opracowanej przez IMGW w 2012 r., 
WIOŚ wykona klasyfikację elementów hydromorfologicznych dla jednolitych części wód 
monitorowanych w 2014 r. 

Wyniki oceny stanu wód za 2014 r. przekazane zostaną do GIOŚ, który dokona 
weryfikacji i scalenia wyników oceny dla obszarów dorzeczy. 

Ocena wód granicznych badanych w 2014 r. zostanie wykonana zgodnie z zapisami 
polsko-ukraińskiego porozumienia o współpracy na wodach granicznych i zamieszczona  
w corocznym raporcie o stanie środowiska województwa podkarpackiego na obszarze 
przygranicznym z Ukrainą. 

W 2015 r. WIOŚ sporządzi zbiorcze zestawienie oceny stanu ekologicznego (lub 
potencjału ekologicznego) oraz stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych 
objętych monitoringiem w latach 2012-2014 z uwzględnieniem oceny stanu wód w obszarach 
chronionych oraz z uwzględnieniem zasady dziedziczenia ocen. 

Wyniki oceny zostaną udostępnione na stronie internetowej WIOŚ oraz 
upowszechnione w raporcie o stanie środowiska i w opracowaniach tematycznych. 

Dane z monitoringu realizowanego w 2015 r. posłużą do opracowania oceny stopnia 
eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych, którą WIOŚ wykona w 2016 r. Ocena 
będzie obejmowała lata 2012-2015. 
 
 
2.3 Wody podziemne  
 

Monitoring jakości (stanu chemicznego) wód podziemnych realizowany jest w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska na poziomie krajowym (sieć krajowa) oraz  
w sytuacjach uzasadnionych specyficznymi potrzebami regionu, także w sieciach 
regionalnych.  

Na poziomie krajowym monitoring jakości wód podziemnych prowadzi (na zlecenie 
GIOŚ) Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.  

Rok 2015 jest ostatnim w cyklu wodnym obejmującym lata 2010-2015. W tym roku 
badania monitoringowe będą po raz ostatni prowadzone w 161 jednolitych częściach wód 
podziemnych (JCWPd). W nowym cyklu wodnym, obejmującym lata 2016-2021, monitoring 
stanu wód podziemnych będzie prowadzony w podziale na 172 JCWPd.  

W roku 2015 realizowany będzie program monitoringu wód podziemnych ustalony  
w „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015”.  

Na terenie województwa podkarpackiego monitoringiem krajowym objętych jest 
osiem jednolitych części wód podziemnych, w obszarze których prowadzone są badania 
chemizmu wód, w oparciu o zweryfikowaną sieć punktów pomiarowych spełniających 
kryteria zgodne z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

WIOŚ w Rzeszowie nie prowadzi monitoringu wód podziemnych na poziomie 
wojewódzkim (regionalnym), w tym, wynikającego z Dyrektywy Azotanowej, monitoringu 
zanieczyszczenia wód podziemnych azotanami ze źródeł rolniczych. Wyznaczanie wód 
wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami ze źródeł 
rolniczych (OSN) jest zadaniem Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. 
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Jesienią 2012 r. rozpoczął się w Polsce kolejny, już III-ci, cykl realizacji Dyrektywy 
Azotanowej, obejmujący lata 2012-2016. Podobnie jak w poprzednich, również w III-cim 
cyklu nie wyznaczono OSN na terenie województwa podkarpackiego.  

Zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015”, 
badania stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych w 2015 r. realizowane będą 
w ramach monitoringu operacyjnego. Monitoringiem tym objęte są jednolite części wód 
podziemnych uznane za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów 
środowiskowych.  

Zakres badań wód podziemnych obejmie elementy fizykochemiczne charakteryzujące 
rodzaj zidentyfikowanych oddziaływań antropogenicznych, mających wpływ na badane wody 
podziemne oraz elementy fizykochemiczne, których wartości, stwierdzone na podstawie 
monitoringu diagnostycznego, przekraczały wartości graniczne określone dla III klasy jakości 
wód (wartości progowe dla dobrego stanu chemicznego wód podziemnych). Dodatkowo 
zostaną także wykonane oznaczenia wskaźników organicznych w próbkach wody pobranych  
z punktów pomiarowych, dotychczas nie objętych badaniami związków organicznych.  

Wyniki badań wraz z oceną stanu chemicznego wód podziemnych w punktach 
pomiarowych będą przekazane przez GIOŚ wojewódzkim inspektoratom ochrony 
środowiska, w celu ich rozpowszechnienia oraz wykorzystania w bieżącej pracy.  

Przekazane wyniki badań oraz ocena zostaną zaprezentowane na stronie internetowej 
WIOŚ, a także w wojewódzkim raporcie o stanie środowiska.  
 
 
2.4 Hałas 
 

W ramach podsystemu monitoringu hałasu w 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie będzie 
realizował zadania związane z pomiarami i oceną hałasu emitowanego przez źródła 
komunikacyjne i przemysłowe zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu 
Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015”.  

Wojewódzki Inspektorat będzie kontynuował monitoring hałasu w zakresie hałasu 
drogowego oraz przemysłowego. Dodatkowo badania te zostaną rozszerzone o badania hałasu 
kolejowego.  

Badania hałasu drogowego i kolejowego realizowane będą w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska. Pomiary hałasu przemysłowego przeprowadzone zostaną zgodnie  
z planem kontroli.  

Badania monitoringowe hałasu drogowego i kolejowego obejmą wyznaczenie 
równoważnego poziomu dźwięku A (LeqD, LeqN) oraz warunków pozaakustycznych 
niezbędnych do interpretacji wyników i sporządzenia oceny klimatu akustycznego. Na 
potrzeby prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem,  dla hałasu 
drogowego wyznaczone będą wartości wskaźników: LDWN, LN z uwzględnieniem danych 
meteorologicznych. Wszystkie pomiary hałasu zostaną przeprowadzone w oparciu  
o obowiązujące metody referencyjne. 

Pomiary natężenia hałasu drogowego w 2015 r. przeprowadzone będą w trzech 
miejscowościach: Dębica, Przeworsk, Tarnobrzeg, łącznie w 16 punktach pomiarowo-
kontrolnych. Pomiary natężenia hałasu kolejowego w jednej miejscowości: Żurawica  
w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych.  

Uzupełnieniem badań prowadzonych w ramach PMŚ będą wyniki pomiarów hałasu 
przemysłowego prowadzonych w trakcie działalności kontrolnej oraz wyniki badań 
prowadzonych przez inne jednostki, zobowiązane z mocy prawa do wykonania pomiarów 
hałasu. Mierzonymi wskaźnikami poziomu hałasu przemysłowego będą poziomy LAeqD oraz 
LAeqN.  
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Zebrane dane zostaną umieszczone w wojewódzkim rejestrze o stanie akustycznym 
środowiska, systemie informatycznym EKOINFONET z wykorzystaniem aplikacji  
SI EHAŁAS. Informacje te zostaną przekazane Głównemu Inspektorowi Ochrony 
Środowiska w terminie do dnia 31 marca 2016 r. Wyniki oceny rocznej posłużą GIOŚ do 
wykonania zbiorczej oceny stanu klimatu akustycznego środowiska w Polsce i wypełnienia 
obowiązków sprawozdawczych na poziomie międzynarodowym.  

Wyniki ocen zostaną udostępnione na stronie internetowej WIOŚ oraz 
upowszechnione w raporcie o stanie środowiska i opracowaniach tematycznych.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie będzie kontynuował 
działania związane z sukcesywnym gromadzeniem map akustycznych i programów ochrony 
środowiska przed hałasem. 

Obszary objęte pomiarami poziomu hałasu w 2015 r. zamieszczono na rys. 4. 

 

Rys.4. Obszary objęte pomiarami poziomu hałasu drogowego i kolejowego w 2015 r. 
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2.5 Pola elektromagnetyczne 
 

Zakres i sposób prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych  
w środowisku zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 
2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645). Celem zadania jest 
monitorowanie zmian poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w miejscach 
dostępnych dla ludności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem zakres prowadzenia badań 
poziomów pól elektromagnetycznych obejmuje pomiary natężenia składowej elektrycznej 
pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz. 
 W 2015 r. pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w województwie 
podkarpackim zostaną wykonane w 45 punktach pomiarowych, rozmieszczonych 
równomiernie na obszarze województwa w miejscach dostępnych dla ludności, na trzech 
rodzajach obszarów, określonych w ww. rozporządzeniu:  

- w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej  
50 tys. (łącznie 15 punktów pomiarowych w miastach: Rzeszów, Krosno, Mielec, 
Przemyśl, Stalowa Wola), 

- w pozostałych miastach (łącznie 15 punktów pomiarowych w miastach: Tarnobrzeg, 
Dębica, Jasło, Jarosław, Łańcut, Leżajsk, Strzyżów, Rudnik n/Sanem, Brzozów), 

- na terenach wiejskich (łącznie 15 punktów pomiarowych w miejscowościach: Brzegi 
Dolne (gmina Ustrzyki Dolne), Baligród (gmina Baligród), Bukowsko (gmina 
Bukowsko), Iwonicz (gmina Iwonicz-Zdrój), Krempna (gmina Krempna), Frysztak 
(gmina Frysztak), Dydnia (gmina Dydnia), Bircza (gmina Bircza), Kamień (gmina 
Kamień), Wadowice Górne (gmina Wadowice Górne),Tarnowska Wola (gmina Nowa 
Dęba), Zaklików (gmina Zaklików), Wólka Tanewska (gmina Ulanów), Raniżów 
(gmina Raniżów), Wylewa (gmina Sieniawa). 

 Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu PEM została zweryfikowana  
w ramach badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych w 2012 r. 

 Lokalizację punktów pomiarowych monitoringu poziomów pól elektromagnetycznych 
na obszarze województwa podkarpackiego w 2015 r. przedstawiono na rys. 5. 

 Wyniki pomiarów i oceny w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych na terenie 
województwa podkarpackiego za rok 2014 zostaną przekazane do GIOŚ celem sporządzenia 
oceny krajowej i wypełnienia obowiązków sprawozdawczych na poziomie krajowym  
i międzynarodowym. Wyniki ocen zostaną również udostępnione na stronie internetowej 
WIOŚ oraz upowszechnione w raporcie o stanie środowiska i opracowaniach tematycznych.  

 W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku, informacja dotycząca obszarów, na których występują 
ponadnormatywne poziomy PEM, zostanie przedstawiona w rejestrze, zgodnie  
z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska. 
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Rys. 5. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu poziomów pól 
elektromagnetycznych na obszarze województwa podkarpackiego w 2015 r. 

 

3. Gromadzenie wyników badań i ocen z zakresu Państwowego Monitoringu Środowiska 
i terminowe przekazywanie do baz krajowych 

 

System baz danych i prezentacji informacji PMŚ stanowi zbiór powiązanych ze sobą 
elementów, którego funkcją jest rejestrowanie, przetwarzanie i udostępnianie danych 
środowiskowych przy użyciu technik informatycznych.  

 W 2015 r. planowane jest kontynuowanie wdrażania systemu informatycznego 
Inspekcji Ochrony Środowiska EKOINFONET, za pomocą którego będą zbierane, 
przechowywane, przetwarzane i udostępniane dane dotyczące przestrzegania przepisów  
o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska uzyskiwane w trakcie realizacji 
zadań leżących w zakresie obowiązków IOŚ. Nowy system zastąpi dotychczas prowadzone 
na poziomie wojewódzkim komputerowe bazy danych. 

W oparciu o prowadzone przez GIOŚ prace nad systemem EKOINFONET, 
WIOŚ w Rzeszowie w ramach realizacji „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska 
Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015” będzie realizował zadania związane  
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z gromadzeniem, weryfikacją, przetwarzaniem oraz przekazywaniem i upowszechnianiem 
wyników pomiarów przy wykorzystaniu nowych baz danych oraz w oparciu o dotychczas 
funkcjonujące systemy bazodanowe. Będą to w zakresie: 

1) monitoringu powietrza: 

 funkcjonująca od 2003 r. baza danych jakości powietrza - „JPOAT 1.5” zawierająca 
wyniki pomiarów ze stacji manualnych i automatycznych monitoringu powietrza, 
zostanie zastąpiona od stycznia 2015 r. przez bazę „JPOAT 2.0”. W 2014 r. 
prowadzone były w GIOŚ i WIOŚ prace nad wdrożeniem bazy JPOAT 2.0. 
Terminy i zakres przekazywania danych dotyczących monitoringu powietrza do bazy 
JPOAT 2.0 zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  
10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji 
dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U.2012, poz. 1034).  

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w 2015 r. Głównemu Inspektorowi Ochrony 
Środowiska przekazywane będą: 

 do 15 dnia każdego miesiąca zweryfikowane miesięczne serie pomiarów za 
miesiąc poprzedni, ze wszystkich funkcjonujących na terenie województwa  
w podsystemie monitoringu powietrza stacji pomiarowych, 

 do 60 dni od końca miesiąca, w którym prowadzone były pomiary, wstępnie 
zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów poziomów ołowiu, 
arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10, 

 do 31 marca  zweryfikowane serie pomiarowe za rok 2014, 
 do 30 kwietnia informacja o wynikach rocznej oceny poziomów substancji  

w powietrzu i o wynikach klasyfikacji stref za rok 2014.  

2) monitoringu wód powierzchniowych: 

 „JaWo” - System Oceny Jakości Wody. Od 1990 r. wyniki w zakresie monitoringu 
wód powierzchniowych gromadzone są w komputerowej bazie danych JaWo. Baza ta 
stanowiła do roku 2007 jedyne narzędzie do gromadzenia i przetwarzania wyników 
badań, w szczególności do sporządzania ocen rocznych. Od roku 2007, w związku  
ze znaczącymi zmianami w zakresie monitoringu wód i w sposobie oceny stanu wód, 
baza służy głównie jako narzędzie pomocnicze do gromadzenia wyników badań oraz 
do sporządzania oceny spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych 
przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, 

 tymczasowa baza danych monitoringu wód powierzchniowych w zakresie 
gromadzenia wyników badań, którą stanowią dedykowane arkusze formatu Excel (wg 
wzoru opracowanego przez GIOŚ), 

 dedykowane arkusze formatu Excel do prezentowania wyników oceny stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych. 

Zweryfikowane wyniki badań wód powierzchniowych za 2014 r. w formie arkuszy 
Excel przekazane zostaną do GIOŚ w terminie do 31 marca 2015 r.  
W 2015 r. GIOŚ będzie prowadził prace wdrożeniowe Systemu Informatycznego 
JWODA (w ramach realizacji projektu przewidziane są 2 szkolenia informatyczne dla 
użytkowników ww. systemu). W ramach prac wdrożeniowych Systemu, zakłada się 
migrację danych z monitoringu wód powierzchniowych, obejmujących lata 2007-
2014. Planuje się, że dane z monitoringu wód realizowanego w 2015 r. zostaną 
wprowadzone do Systemu przez WIOŚ w 2016 r. 
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3) monitoringu hałasu: 

 SI EHAŁAS - baza danych o hałasie komunikacyjnym i przemysłowym emitowanym 
do środowiska. Aplikacja w systemie informatycznym EKOINFONET będzie 
funkcjonować od 2015 r. i pełnić funkcje rejestru stanu akustycznego  
w województwie. Zakres informacji zawartych w rejestrze został określony  
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie 
akustycznym środowiska.  
W bazie zbierane są informacje dotyczące hałasu przemysłowego, pozyskiwane  
w ramach działalności kontrolnej oraz wyniki pomiarów poziomów hałasu 
komunikacyjnego wykonywane przez WIOŚ w ramach PMŚ. Ponadto w bazie 
gromadzone są wyniki pomiarów prowadzonych przez inne podmioty zobowiązane  
z mocy prawa do wykonywania okresowych badań, w tym wyniki pomiarów hałasu 
wykorzystywanych przy sporządzaniu map akustycznych.  
Zweryfikowane dane dotyczące stanu akustycznego w województwie wprowadzane 
będą do SI EHAŁAS w terminie do 31 marca 2016 r.   

4) monitoring pól elektromagnetycznych: 

 dane pomiarowe uzyskane w 2014 r. w ramach monitoringu poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku, gromadzone będą w aplikacji JELMAG - bazie 
danych monitoringu promieniowania niejonizującego - pól elektromagnetycznych, 
baza danych umożliwia ponadto gromadzenie wyników badań prowadzonych przez 
WIOŚ w ramach działalności kontrolnej oraz danych dotyczących m.in. instalacji 
emitujących PEM. 

Wyniki badań poziomów PEM przeprowadzonych w 2014 r. zgromadzone zostaną  
ponadto w systemie GIS w postaci plików formatu shape.  
Wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych, przeprowadzonych  
w środowisku na terenie województwa podkarpackiego w 2014 r. (sprawozdanie 
roczne), zostaną przekazane do GIOŚ w terminie do 31 marca 2015 r.  
Zakres informacji przedstawionych w sprawozdaniu rocznym z okresowych badań 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określony został w zał. nr 3 do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu  
i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych  
w środowisku.  

5) monitoring składowisk odpadów: 

 Karty Składowisk - Moduł danych z monitoringu składowisk - w bazie gromadzone są 
wyniki badań monitoringowych prowadzonych przez zarządzającego składowiskiem  
w zakresie wód powierzchniowych, wód podziemnych, wód odciekowych, gazu 
składowiskowego, gleby. Baza funkcjonuje w WIOŚ od 2007 r.  
W roku 2015 będą kontynuowane prace w zakresie gromadzenia samokontrolnych 
wyników badań wykonywanych przez zarządzających składowiskami na mocy decyzji 
administracyjnych lub z mocy prawa. Zebrane dane nie są przekazywane do bazy 
krajowej, są natomiast wykorzystane w działalności kontrolnej oraz zasilają blok 
„PRESJE”, stanowiący istotny element Państwowego Monitoringu Środowiska.  
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 Inspektorat w ramach PMŚ prowadzi również własne bazy danych, wspomagające 
gromadzenie, weryfikację, przetwarzanie i upowszechniania informacji środowiskowej. Są 
to:  

 ewidencja oczyszczalni ścieków - Arkusz Excel, 
 ewidencja ujęć wód przeznaczonych do celów komunalnych i przemysłowych - 

Arkusz Excel. 
 

 Rejestry są aktualizowane corocznie i zamieszczane na stronie internetowej WIOŚ 
oraz wykorzystane przy udostępnianiu informacji o środowisku. Zasilają również blok 
„PRESJE”. 
 
 
4. Opracowanie „Raportu o stanie środowiska w województwie podkarpackim  
w 2014 roku” 
 

W roku 2015 zostanie opracowany kolejny raport o stanie środowiska  
w województwie podkarpackim, zawierający podsumowanie wyników badań i pomiarów 
zrealizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie na obszarze województwa podkarpackiego  
w 2014 r. w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W raporcie uwzględnione 
zostaną również istotne dla regionu wyniki kontroli obiektów przeprowadzonych przez 
WIOŚ. 

Wzorem lat ubiegłych planowane jest również wydanie publikacji drukiem, co jest 
uzależnione od otrzymania w 2015 r. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, we wnioskowanej przez WIOŚ kwocie 
zapisanej  
w złożonym do WFOŚiGW wniosku w dniu 27.02.2014 r.  
 Opracowany i szeroko rozpowszechniany raport wojewódzki stanowi m.in. 
wypełnienie zapisów art. 8a ust. 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity 
Dz.U.2013, poz. 686 z późn. zm.), na mocy którego wojewódzki inspektor jest zobowiązany 
przynajmniej raz w roku do przedłożenia informacji o stanie środowiska oraz o wynikach 
kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu na terenie województwa, organom administracji 
samorządowej. 
 
 
5. Opracowanie i uzgodnienie „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska 
Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2018” 
 
 Kolejny wieloletni program Państwowego monitoringu środowiska będzie obejmował 
lata 2016-2018. W roku 2015 na podstawie Programu PMŚ zatwierdzonego przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska oraz przy uwzględnieniu wytycznych Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska zostanie opracowany wojewódzki program monitoringu 
środowiska na lata 2016-2018. W programie zostaną uwzględnione zadania określone  
w Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz 
wymagania wynikające z krajowych i wspólnotowych przepisów prawa, a także wytyczne  
w zakresie sposobu gromadzenia i wymiany danych o środowisku.  
 „Program ...” będzie uwzględniał również zadania, które z uwagi na lokalne 
uwarunkowania wymagają utrzymywania systematycznych pomiarów. Dotyczy to m.in. 
monitorowania tych obszarów, na których dochodzi do częstych przekroczeń standardów 
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jakości środowiska i współpracy w tym względzie z organami administracji samorządowej 
oraz przedsiębiorcami. 

 Podobnie jak w latach poprzednich „Program …” będzie zawierał trzy bloki: Presje, 
Stan, Oceny i prognozy. W ramach bloku Stan, WIOŚ w Rzeszowie będzie kontynuował 
badania w zakresie czterech podsystemów: monitoringu jakości powietrza, monitoringu 
jakości wód, monitoringu hałasu i monitoringu pól elektromagnetycznych. Podsumowanie 
prac zrealizowanych w ramach PMŚ będzie dokonywane w ramach bloku: Oceny i prognozy. 
Pozostałe działania realizowane w ramach PMŚ zostaną ujęte w rozdziałach związanych  
z systemem  jakości i systemem baz danych.  

 Realizacja „Programu …” nastąpi po jego zatwierdzeniu przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska.  

 WIOŚ w Rzeszowie będzie uczestniczył również w konsultacjach projektu programu 
Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2018 przygotowanego przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska. 
 
 
6. Upowszechnianie informacji o środowisku 
  

W roku 2015 Wydział Monitoringu Środowiska będzie kontynuował prace w zakresie 
upowszechniania informacji o jakości poszczególnych elementów środowiska  
z wykorzystaniem różnych form przekazywania i wizualizacji danych.  

Istotne narzędzie w upowszechnianiu informacji o stanie środowiska stanowi strona 
internetowa. 

Wyniki badań uzyskane w ramach realizacji „Programu Państwowego Monitoringu 
Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015” obejmujące badania 
prowadzone na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym stanowią podstawę sporządzania 
opracowań tematycznych, raportów, biuletynów, komunikatów. Materiały będą umieszczane 
na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu: www.wios.rzeszow.pl.  

W trybie „on line” prezentowane są wyniki pomiarów jakości powietrza  
z automatycznych stacji monitoringu funkcjonujących w województwie, obsługiwanych przez 
WIOŚ z możliwością generowania raportów dziennych, miesięcznych i rocznych.  

Oceny roczne w zakresie jakości wód powierzchniowych i powietrza atmosferycznego 
oraz wyniki pomiarów i oceny w zakresie monitoringu pól elektromagnetycznych i hałasu są 
corocznie zamieszczane na stronie internetowej w zakładce „Informacje o środowisku”.  
W roku 2015 wyniki badań i pomiarów, klasyfikacje i oceny za rok 2014 zostaną 
upowszechnione m.in. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej WIOŚ.  

Jedną z form upowszechniania działań z zakresu monitoringu środowiska 
w województwie podkarpackim jest ich prezentowanie w trakcie konferencji organizowanych 
przez jednostki administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacje ekologiczne, itp.  
w szczególności poprzez informowanie o bieżących problemach środowiskowych regionu. 
Planuje się, że w roku 2015 działania takie będą kontynuowane, w tym związane  
z organizowaniem lub współorganizowaniem przez WIOŚ konferencji, spotkań, itp.   
w zależności od bieżących potrzeb regionu. 
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  W celu zapewnienia powszechnego dostępu do informacji, materiały ze spotkań 
zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ. W roku 2015 działania te będą 
kontynuowane. Systematycznie i na bieżąco aktualizowana będzie zawartość zakładki 
„Aktualności”. Ważniejsze informacje prasowe z działalności zamieszczane będą, wzorem lat 
poprzednich, na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu. 

  W 2015 r. kontynuowana będzie współpraca z organami samorządu terytorialnego 
w zakresie organizacji lub współorganizacji szkoleń tematycznych, udziału przedstawicieli 
WIOŚ w posiedzeniach rad powiatów, rad gmin oraz zespołów roboczych. 

  Znaczący udział w upowszechnianiu informacji o środowisku ma również współpraca 
ze szkołami, uczelniami i innymi instytucjami. W latach 2009-2014 WIOŚ podpisał 
porozumienia o współpracy w zakresie edukacji ekologicznej i wymianie informacji  
z pięcioma uczelniami wyższymi, jedną organizacją pożytku publicznego i dwoma zakładami 
karnymi.  

  W roku 2015, podobnie jak w latach ubiegłych, pracownicy Wojewódzkiego 
Inspektoratu będą uczestniczyli w organizowanych przez szkoły sesjach ekologicznych, 
olimpiadach, happeningach, przygotowując prezentacje multimedialne i wygłaszając 
prelekcje w zależności od zgłoszonych potrzeb.  

  Podobnie jak w latach ubiegłych upowszechnianie informacji o środowisku odbywać 
się będzie również poprzez realizację składanych do Wojewódzkiego Inspektoratu wniosków 
o udostępnienie informacji.  

Szeroki dostęp do informacji odbywa się także poprzez współpracę z mediami  
w zakresie rozpowszechniania wyników pomiarowo-kontrolnych. W roku 2015 
kontynuowane będzie informowanie w lokalnych programach radiowych i telewizyjnych oraz 
zamieszczanie w prasie lokalnej aktualnych informacji o stanie środowiska w regionie. 
 
 
7. Modernizacja infrastruktury pomiarowej i informatycznej oraz działania na rzecz 
informatyzacji WIOŚ 
 

Za najważniejsze zadanie w zakresie modernizacji infrastruktury pomiarowej  
i informatycznej w 2015 r. wskazane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
uznano: 
 zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych 

dla WIOŚ w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji 
Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego 
i narzędzi informatycznych”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), 

 wdrożenie systemu informatycznego SI EKOINFONET w zakresie: wód 
powierzchniowych i hałasu, zapewnienie szkoleń i wsparcia technicznego WIOŚ  
w tym zakresie oraz dalszy rozwój systemu informatycznego SI EKOINFONET  
w zakresie powietrza atmosferycznego,  

 kontynuacje prac związanych z dostosowaniem wszystkich baz danych do technologii  
w jakiej wykonany jest SI EKOINFONET.  

W zakresie kontynuowania prac wdrożeniowych nowego systemu informatycznego  
SI EKOINFONET w 2015 r. planowane jest uczestnictwo pracowników WIOŚ w szkoleniach 
organizowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, dotyczących obsługi baz 
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danych, przeprowadzanie w miarę potrzeb szkoleń wewnętrznych oraz rozpoczęcie pracy  
w nowych systemach. Nad przebiegiem tych prac w Wydziale Monitoringu Środowiska 
odpowiadają pracownicy wyznaczeni na administratorów wojewódzkich i operatorów 
nowych baz danych: JWODA, EHALAS i JELMAG, JPOAT 2.0.  

 W zakresie prac związanych z usprawnieniem pracy WIOŚ, dotyczących wdrożenia  
i rozwoju nowych narzędzi informatycznych w roku 2015 planowane jest:  
 wsparcie informatyczne w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału 

technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, 
wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych”, 

 wykonanie nowej strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu wraz  
z dostosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych, 

 wdrożenie systemu do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych elektronicznych 
zgromadzonych na serwerach WIOŚ w Rzeszowie, 

 zamieszczanie na stronie internetowej informacji związanych z ochroną środowiska 
przygotowywanych przez komórki merytoryczne. 

 Pracownicy ds. obsługi informatycznej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie zapewniają utrzymanie we właściwym stanie technicznym całej 
infrastruktury informatycznej oraz pełnią funkcję wspomagającą pracę komórek 
merytorycznych w zakresie całokształtu zagadnień związanych z informatyką. 
 
 
8. Zakres współpracy międzynarodowej  
 
 W  2015 r. będą realizowane zadania wynikające z przyjętych konwencji i umów 
międzynarodowych oraz porozumień zawartych na poziomie regionalnym. 
       Obowiązującą podstawą prawną współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą  
w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych jest Umowa między rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na 
wodach granicznych sporządzona w Kijowie dnia 10 października 1996 r., która weszła  
w życie  z dniem 6 stycznia 1999 r. 
      Na szczeblu regionalnym obowiązuje Porozumienie między Wojewodą Podkarpackim 
a Lwowską Obwodową Administracją Państwową o Współpracy Międzyregionalnej 
sporządzone w Rzeszowie dnia 26 maja 2000 r. 

 Kontynuowana będzie współpraca z jednostkami administracyjnymi, które m.in. 
realizują zadania z zakresu ochrony środowiska na terenie Obwodu Lwowskiego tj.:  
 Departamentem Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Państwowej   

Administracji,  
 Departamentem Ochrony Cywilnej Lwowskiej Obwodowej Państwowej Administracji,                               
 Państwową Inspekcją Ekologiczną w Obwodzie Lwowskim. 

 Najważniejsze zadania planowane do zrealizowania w 2015 r.:  

 w ramach Państwowego monitoringu środowiska na terenach przygranicznych 
kontynuowane będą badania jakości wód wypływających z terytorium Ukrainy 
i wypływających z terytorium Polski oraz pomiary zanieczyszczeń powietrza, 

 dokonywana będzie wymiana informacji na temat stanu środowiska w strefie 
przygranicznej i zachodzących w nim zmian, 

 pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu, którzy są członkami polsko-ukraińskich grup 
roboczych do spraw Ochrony Wód Granicznych Przed Zanieczyszczeniami (OW)  
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i Zwalczania Nadzwyczajnych Zanieczyszczeń (NZ) realizować będą zadania zapisane  
w Protokole z XV Posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód  Granicznych, 

 Kierownicy polskiej części tych grup będą uczestniczyć w XVI Posiedzeniu  
Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód Granicznych. 

 
  

       Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie brał udział w pracach 
Komisji ds. Współpracy Transgranicznej działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej 
Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej. 
       Na bieżąco przekazywane będą stronie ukraińskiej materiały informacyjne, 
opracowania i raporty o stanie środowiska oraz w miarę możliwości finansowych 
podejmowane będą działania w kierunku wymiany doświadczeń z realizacji zadań przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska wynikających z ustawodawstwa polskiego i Unii 
Europejskiej. 
 
 
9. Inne zadania planowane do wykonania przez pracowników Wydziału Monitoringu 
Środowiska 
 
9.1 Udostępnianie informacji publicznej 

 
 W roku 2015 Wydział Monitoringu Środowiska będzie realizował zadania z zakresu 
udostępniania informacji publicznej w szczególności rozpatrywał wnioski i udostępniał 
informacje dotyczące działalności kontrolnej WIOŚ. Nadzór merytoryczny nad realizacją 
zadania, zgodnie § 9 pkt. 7 Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Monitoringu Środowiska 
sprawuje Naczelnik Wydziału Inspekcji.  
 
 
9.2 Pełnienie funkcji rzecznika prasowego Inspektoratu  
 
 Powołany przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na 
stanowisko rzecznika prasowego pracownik Wydziału Monitoringu Środowiska będzie 
kontynuował współpracę z lokalnymi mediami poprzez bieżące dostarczanie informacji na 
temat podejmowanych działań oraz rezultatach działalności Wojewódzkiego Inspektoratu 
(wyniki badań środowiska, ocena stanu środowiska, wyniki kontroli podmiotów 
gospodarczych). Pracownik będzie gromadził i opracowywał informacje w celu 
zamieszczenia w serwisie „Aktualności” na stronie internetowej, przygotowywał komunikaty 
na stronę internetową oraz sprawował kontrolę wewnętrzną nad aktualnością ogólnie 
dostępnych wykazów, rejestrów i pozostałych informacji na stronie internetowej  
w uzgodnieniu z kierownictwem komórek merytorycznych.  
 
 
9.3 Szkolenia, seminaria, konferencje 
 
 Pracownicy Wydziału Monitoringu Środowiska będą podnosić swoje kwalifikacje 
poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych resortowych oraz 
organizowanych przez inne jednostki, samokształcenie i udział w lokalnie organizowanych 
sympozjach  
i konferencjach, zgodnie z potrzebami wskazanymi w arkuszach Indywidualnego Programu 
Rozwoju Zawodowego, opracowanych na podstawie Zarządzenia Podkarpackiego 
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Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad 
opracowywania i realizacji indywidualnych programów rozwoju zawodowego  
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony  Środowiska w Rzeszowie.  

 Uwzględniając potrzeby szkoleniowe wskazane przez pracowników Wydziału 
Monitoringu Środowiska zawarte w ww. dokumentach oraz możliwości finansowe WIOŚ,  
w roku 2015 planuje się udział pracowników przede wszystkim w szkoleniach zewnętrznych 
resortowych z zakresu monitoringu powietrza, wód, hałasu i pól elektromagnetycznych.  

 Ponadto planuje się udział pracowników w szkoleniach zewnętrznych w zakresie 
dostępu do informacji publicznej i informacji o środowisku oraz informatycznych.   

 W ramach wdrażania Systemu Informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska 
EKOINFONET pracownicy będą brali udział w szkoleniach organizowanych przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska w zakresie wdrażania i obsługi nowych komputerowych baz 
danych dotyczących monitoringu powietrza wód powierzchniowych, pól 
elektromagnetycznych i hałasu.  

  W ramach szkoleń zewnętrznych planuje się również udział pracowników  
w szkoleniach tematycznych organizowanych przez GIOŚ dla: 

 naczelników wydziałów monitoringu i kierowników laboratoriów, 
 pracowników koordynujących realizację zadań w ramach podsystemów monitoringu: 

powietrza, wód, hałasu, pól elektromagnetycznych.  

 W ramach szkoleń wewnętrznych planuje się przeprowadzenie szkoleń kaskadowych 
przez pracowników uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez GIOŚ dla 
pozostałej kadry Wydziału Monitoringu Środowiska. 

 Pracownicy będą doskonalić i poszerzać swoją wiedzę również poprzez udział  
w konferencjach i seminariach organizowanych na poziomie regionalnym i krajowym.  

Planuje się m.in. udział przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie w konferencjach oraz spotkaniach konsultacyjnych związanych z aktualizacją 
planów gospodarowania wodami i programu wodno-środowiskowego kraju. Przewidywany 
jest także udział Wojewódzkiego Inspektoratu w pracach związanych z opiniowaniem ww. 
dokumentów. 
 
 
10. Ryzyko odstępstw i niewykonania Planu pracy w Wydziale Monitoringu Środowiska 
 

Wszystkie zadania ujęte w „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska 
Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015”, Aneksie Nr 1 i Nr 2 do „Programu ...” 
zostały zapisane z uwzględnieniem obowiązujących, bądź będących w projektach aktów 
prawnych.  

Pełne wykonanie zadań będzie uzależnione przede wszystkim od możliwości 
finansowych, kadrowych i sprzętowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie. 

 Wykonanie w całości „Programu …” jest uwarunkowane otrzymaniem corocznie 
dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie na ten cel. Pomimo przeprowadzonych weryfikacji sieci  
i zakresów pomiarowych koszty monitoringu z każdym rokiem są coraz większe. Wdrażanie 
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wielu nowych metodyk badawczych wymaga posiadania nowoczesnej aparatury badawczej, 
ciągłego doskonalenia personelu i rozszerzania akredytacji. Z kolei nowoczesny sprzęt 
wymaga kosztownych materiałów eksploatacyjnych, specjalistycznych napraw serwisowych, 
co dodatkowo zwiększa koszty utrzymania sprzętu. Te pracochłonne i kosztowne działania 
podejmowane na rzecz zapewnienia danym uzyskiwanym w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska wiarygodności i rzetelności, bez znacznego wsparcia WFOŚiGW 
nie byłyby możliwe do realizacji. 

 W roku 2014 Wojewódzki Inspektorat zwrócił się do WFOŚiGW w Rzeszowie  
z wnioskiem o zarezerwowanie na rok 2015 środków w wysokości 500 tys. zł na wykonanie 
zadań nieinwestycyjnych, prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, 
otrzymując pisemną informację o zarezerwowaniu środków w wysokości do 300 tys. zł.  

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie nie otrzymał również  
wnioskowanej do Wojewody Podkarpackiego na rok 2014 kwoty 1 605 tys. zł na zadanie 
inwestycyjne „Zakup specjalistycznej aparatury pomiarowej na potrzeby wdrożenia 
oznaczania nowych substancji priorytetowych dla WIOŚ w Rzeszowie”. Brak środków na 
zakup sprzętu powoduje, że WIOŚ nie będzie w stanie wywiązać się z zadań nałożonych na 
Inspekcję Ochrony Środowiska Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE 
zmieniającą Dyrektywę 2000/60/WE i Dyrektywę 2008/105/WE w zakresie substancji 
priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej i konieczności wdrożenia w monitoringu wód 
powierzchniowych.  

 Decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 sierpnia 2014 r. nr F-V.3110.3.2014, dla 
WIOŚ wstępnie na rok 2015 zostały zarezerwowane środki na zadania inwestycyjne  
w wysokości 535 tys. zł, z czego 339 tys. zł z przeznaczeniem na doposażenie Laboratorium  
w niezbędny sprzęt pomiarowy. Przyznane środki są wysoce niewystarczające na 
zrealizowanie wszystkich potrzeb inwestycyjnych w związku z nowymi zadaniami w zakresie 
oznaczania substancji priorytetowych w monitoringu wód.  

 W 2015 r. po ogłoszeniu ustawy budżetowej będzie znana rzeczywista wysokość 
środków finansowych przyznanych na realizację PMŚ w województwie podkarpackim. 

 Brak wystarczających środków finansowych może spowodować istotne ograniczenia  
w ilości wykonanych w 2015  r. badań i pomiarów, co wiąże się również z brakiem kompletu 
danych na potrzeby sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej oraz na potrzeby 
sporządzania raportów lokalnych. 
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III. LABORATORIUM 
 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z października  
2014 roku priorytetowym zadaniem dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie w 2015 roku będzie zapewnienie wysokiej jakości i wiarygodności 
danych o stanie poszczególnych komponentów środowiska oraz emisji do środowiska poprzez 
kontynuację wdrażania procedur z zakresu nowoczesnych technik analitycznych  
i pomiarowych w ramach bloków i podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska oraz 
z zakresu działań inspekcyjnych. 

 
Osiągnięcie założonych celów wymagało będzie: 
 przygotowania i wdrożenia infrastruktury technicznej do przyjęcia i uruchomienia 

pomiarów i analiz w oparciu o sprzęt zakupiony w ramach realizacji projektu 
„Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup 
urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych”, 
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG) oraz w oparciu o środki z projektu wojewódzkiego: 
„Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 
2013-2015” w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska i sprzętu do szybkiej oceny 
ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii dostarczonego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

 działania na rzecz wzmocnienia infrastruktury analityczno-pomiarowej Laboratorium sieci 
pomiarowych WIOŚ poprzez aplikowanie o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 wykonywania pomiarów i badań zgodnie z procedurami z zakresu nowoczesnych technik 
analitycznych i pomiarowych oraz utrzymywania i wdrażania systemu zarządzania  
w laboratorium oraz sieciach automatycznych, 

 prowadzenia prac przygotowawczych do wdrożenia zadań monitoringowych 
wynikających z Dyrektywy PE i Rady 2013/39/UE zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE  
i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej przy 
wsparciu inwestycyjnym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

 doskonalenia metod badawczych oraz personelu laboratorium poprzez udział  
w szkoleniach, badaniach biegłości, interkalibracjach, badaniach równoważności 
poborników i mierników pyłowych, sprawdzeniach i kalibracjach stacji monitoringowych. 

 
Ponadto laboratorium współuczestniczyć będzie we wdrożeniach systemu 

informatycznego SI EKOINFONET w zakresie powietrza atmosferycznego, wód 
powierzchniowych, promieniowania niejonizującego i hałasu oraz wdrożeniach 
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) na poziomie WIOŚ w Rzeszowie  
i systemu nadzoru nad obiegiem akt. 

 
Wzorem lat ubiegłych Laboratorium będzie kontynuować realizacje zadań 

statutowych Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie: 
 

1. Kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska poprzez wykonywanie 
badań w trakcie kontroli jednostek organizacyjnych na terenie województwa. 

2. Prowadzenia badań jakości środowiska zgodnie z Wojewódzkim Programem  
Monitoringu Środowiska w oparciu o procedury z zakresu nowoczesnych technik 
analitycznych i pomiarowych. 
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3. Przeciwdziałania poważnym awariom poprzez udział w badaniach interwencyjnych 
oraz uczestnictwo w akcjach związanych z awariami ekologicznymi. 

Zadania powyższe będą wykonywane w okresach długoterminowych bądź  
w krótkoterminowych okresach bieżących, a dotyczyć będą między innymi: 
 

1. Pobierania próbek, wykonywania badań i pomiarów na potrzeby prowadzonych 
kontroli i działań w przypadku wystąpienia poważnych awarii oraz w zakresie nadzoru 
nad usuwaniem skutków awarii ekologicznych oraz przywracaniem środowiska do 
stanu właściwego we współpracy z Wydziałem Inspekcji i Wydziałem Monitoringu 
Środowiska. 

2. Wykonywania badań i pomiarów jakości wód powierzchniowych w zakresie analiz 
fizyko-chemicznych i biologicznych. 

3. Wykonywania badań jakości wód podziemnych, ziemi i gruntu w rejonach narażonych 
na zanieczyszczenia. 

4. Doskonalenia zakresu badań odpadów, a w szczególności badań substancji  
i właściwości, które powodują, że odpady są niebezpieczne. 

5. Wykonywania badań na potrzeby ocen jakości powietrza atmosferycznego w zakresie 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. 

6. Wykonywania badań fizyko-chemicznych opadów atmosferycznych i mokrej 
depozycji zanieczyszczeń do podłoża w comiesięcznych próbkach pobieranych przez 
stacje IMiGW w Lesku. 

7. Wykonywania pomiarów akustycznych oraz pomiarów natężenia pól 
elektromagnetycznych w środowisku. 

8. Przygotowania laboratorium do wykonywania poboru i pomiaru jakości ścieków przy 
wykorzystaniu automatycznych poborników mobilnych. 

9. Współudziału laboratorium w realizacji zadania inspekcyjnego dotyczącego 
sprawdzania zawartości  siarki w ciężkim oleju opałowym oraz oleju napędowym do 
silników statków dla żeglugi śródlądowej z uwzględnieniem zmian unormowań 
prawnych.    

10. Podjęcia działań w celu wdrożenia nowych metod oznaczeń substancji priorytetowych 
w monitoringu wód powierzchniowych. 

11. Instalacji i wdrożenia oraz stosowania procedur dokumentowania wykorzystania 
otrzymanej aparatury z centralnego zaopatrzenia w ramach POIŚ.   

12. Współpracy Laboratorium z GIOŚ w sprawie unifikacji metodyk badawczych ze 
szczególnym uwzględnieniem jednolitych zasad ich walidacji  i wymagań 
jakościowych oraz ujednolicenia możliwości technicznych. 

13. Podjęcia działań w kierunku uzyskania akredytacji PCA na pomiar emisji lotnych 
związków organicznych zgodnie z metodyką referencyjną oraz na pobieranie odpadów 
komunalnych, osadów ściekowych i odpadów służących do rekultywacji. 

14. Dostosowania struktury wewnątrz-laboratoryjnej oraz systemu zarządzania do 
warunków zmieniających się potrzeb badawczych, otrzymanej aparatury i wymogów 
prawnych, w tym informatyzacja laboratorium. 

15. Dalszego wdrażania specjalizacji pracowni wynikających z potrzeb, możliwości 
lokalowych, personalnych i aparaturowych. 

16. Uczestnictwa laboratorium w badaniach biegłości organizowanych przez GIOŚ  
w zakresie zanieczyszczeń gazowych, badaniach porównawczych dla pyłu PM10  
i PM2,5 oraz badań równoważności dla poborników i mierników pyłu zawieszonego. 

17. Uczestnictwa laboratorium w badaniach biegłości organizowanych przez GIOŚ  
w zakresie pomiarów hałasu, PEM oraz oznaczeń parametrów fizykochemicznych  
i biologicznych w wodach. 
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18. Uczestnictwa laboratorium w szkoleniach organizowanych przez GIOŚ, zalecanych 
przez PCA oraz organizowania i prowadzenia szkoleń i interkalibracji we własnym 
zakresie. 

19. Udziału pracowników laboratorium w naradach i szkoleniach doskonalących z zakresu  
technik badawczych, systemu zarządzania oraz przepisów prawnych. 

20. Przygotowania Laboratorium w pierwszej połowie roku do auditu PCA, który 
planowany jest na maj 2015 roku. 

21. Podjęcia prac zmierzających do rozszerzenia akredytacji w wodach i ściekach, gazach 
odlotowych, glebie i odpadach. 

22. Kontynuacji prac związanych z wdrożeniem systemu jakości w automatycznych 
sieciach pomiarowych. 

23. Dostosowania planów Laboratorium do wykonywania zwiększonej ilości pomiarów 
kontrolnych z zastosowaniem laboratoriów mobilnych. 

24. Przygotowania zbiorczych sprawozdań z działalności Laboratorium z zakresu badań 
powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami - OŚ-2a oraz z zakresu pomiarów 
hałasu i pól elektromagnetycznych - OŚ-2c. 

 
Istotnym zadaniem Laboratorium w 2015 roku będzie pozyskanie środków 

pieniężnych i uzupełnienie budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie na realizację działalności badawczej Laboratorium poprzez prowadzenie 
działalności usługowej w zakresie badań i pomiarów środowiskowych. 

 
Oceniono również ryzyka niewykonania powyższych planów laboratorium 

identyfikując główne źródła zagrożeń: zmiany planów monitoringowych i kontrolnych, 
ograniczenia środków finansowych i zasobów kadrowych oraz awarie sprzętu analitycznego. 
Głównym problemem laboratorium może być niedotrzymywanie terminów realizacji z dostaw 
centralnych urządzeń i materiałów eksploatacyjnych, które są niezbędne do realizacji planów 
związanych z monitoringiem wód powierzchniowych w zakresie priorytetów i monitoringiem 
powietrza atmosferycznego.  
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IV. SYTUACJA FINANSOWA WIOŚ - PROJEKT DOCHODÓW i WYDATKÓW 
BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK 

 

WIOŚ w Rzeszowie realizuje w ramach funkcji 12 „Środowisko” zadanie 12.6  
„Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”. W ramach 
ww. zadania WIOŚ w Rzeszowie będzie realizował w 2015 roku jedno podzadanie 12.6.1. 
„Monitoring środowiska i kontrole w zakresie ochrony środowiska”, na które składają się dwa 
działania: 

 12.6.1.1. W  Państwowy Monitoring Środowiska, 
 12.6.1.2. W  Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska.   

Projekt budżetu zadaniowego WIOŚ w Rzeszowie na 2015 r. przedstawia tabela nr 1. 

Zakres działań związanych z realizacją ww. podzadania został omówiony we wcześniejszych 
rozdziałach planu pracy. 

Projekt planu wydatków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie na rok 2015 (Tabela nr 2) nie zabezpiecza pokrycia w całości wydatków 
niezbędnych dla 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. Przyznany limit środków na rok 2015 
na wydatki bieżące określony został na poziomie limitu na rok 2013-2014 i nie pokrywa 
nawet wzrostu cen towarów i usług, jaki miał miejsce na przestrzeni tego okresu. 

W ostatnich latach na Inspekcję Ochrony Środowiska nałożono szereg nowych zadań, 
wynikających z nowych ustaw, także tych przyjętych w wyniku dostosowania polskiego 
prawa do wymogów UE. Z roku na rok zakres badań ulega rozszerzeniu, zwiększane są 
wymagania w zakresie ilości i jakości prowadzonych badań. Nakładanie nowych obowiązków 
i zadań na WIOŚ nie ma odzwierciedlenia w wielkości otrzymywanych środków w ramach 
planu finansowego. Zgłaszane potrzeby nie miały odbicia w wielkości przyznawanych 
środków. 

Limit środków przyznany na rok 2015 nie zabezpiecza potrzeb na realizację 
monitoringu stanu środowiska. Realizacja w pełni tego ustawowego obowiązku była do 
chwili obecnej możliwa dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Rzeszowie.  

 Od roku 2011 WIOŚ może uzyskiwać dofinansowanie na realizację PMŚ poprzez 
pozyskiwanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa po uprzednim zawarciu umowy           
z WFOŚiGW w Rzeszowie lub NFOŚiGW w Warszawie zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska  
i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 226 poz. 1479). Procedura pozyskiwania środków  
z rezerwy celowej jest bardzo żmudna, długotrwała i powoduje, że środki wpływają do WIOŚ 
ze znacznym opóźnieniem.   

W związku z powyższym wystąpi brak środków na realizację PMŚ w roku 2015 od początku 
roku do chwili uzyskania środków na ten cel z rezerwy celowej. 
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Środki przeznaczane na realizację państwowego monitoringu środowiska powinny pozwolić 
na płynne finansowanie wydatków związanych z realizacją tego podzadania. Brak płynności 
powoduje problemy z bieżącym utrzymaniem aparatury. Wpływa to negatywnie na 
raportowanie wyników do UE i naraża Polskę na ponoszenie kar z tego tytułu. 

Realizacja tego podzadania powinna być zapewniona przez środki z budżetu państwa  
w ramach przydzielanych środków na podstawie ustawy budżetowej.  

Do realizacji zadań, WIOŚ wykorzystuje specjalistyczną aparaturę pomiarową 
zakupioną z własnych środków oraz dostarczoną przez Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska w ramach realizowanych projektów unijnych. Dla prawidłowej pracy ww. sprzętu 
niezbędne są wydatki bieżące związane z zapewnieniem jego eksploatacji. Wiąże się to  
z wydatkami na: instalację i adaptację pomieszczeń, legalizacje, wzorcowanie, ubezpieczenie, 
odczynniki chemiczne, części zamienne, naprawy, tonery, tusze itp. Właściwe utrzymanie 
posiadanej aparatury i sprzętu pomiarowego z uwagi na brak środków na wydatki bieżące, 
staje się z każdym rokiem trudniejsze. Brak środków na utrzymanie ww. aparatury zagraża 
uzyskiwaniu prawidłowych wyników o stanie środowiska. Wielkość środków otrzymanych na 
działalność bieżącą (bez wynagrodzeń i inwestycji) w latach 2001-2014 w rozbiciu na źródła 
pochodzenia przedstawia Wykres nr 1. 

Wojewódzki Inspektorat planuje w 2015 r. wykonanie dochodów w rozdziale 90014 - 
„Inspekcja ochrony środowiska” (Tabela nr 3).  

W ramach obowiązków nałożonych na WIOŚ dokonywana jest redystrybucja 
nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat kar za naruszenie wymogów ochrony środowiska, 
na rachunki: NFOŚiGW, WFOŚiGW, budżetów powiatów i gmin oraz na dochody budżetu 
państwa - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Plan finansowy wydatków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na rok 
2015 w  odniesieniu do sytuacji finansowej w latach 2001-2014, przedstawia Tabela nr 4. 

W Tabeli nr 5 przedstawiono środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników,  
w projekcie ustawy budżetowej w 2015 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela nr 1. Zestawienie wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym na 2015 rok    w tys. zł 

Budżet zadaniowy 

Funkcja / zadanie / 
podzadanie / działanie 
(nr i nazwa)   ¹  

Cel ² 

Miernik ² 
Kwota wydatków  

Ogółem
(6+10) 

Budżet 
państwa 
(7+8) 

z tego: w tym: Budżet 
Środk
ów 
Europ
ejskich 
 
 
 
 
 

Nazwa 
Warto
ść 

Wydat
ki 
majątk
owe 

Pozostał
e 
wydatki 

Finans
owani
e 
projekt
ów z 
udział
em 
środkó
w UE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.6. W Kontrola, monitoring 
środowiska i przeciwdziałanie 
zagrożeniom środowiska 

Ochrona stanu środowiska poprzez 
działania kontrolne, monitorujące oraz 

przeciwdziałające zagrożeniom 
środowiska 

 Stosunek liczby 
skontrolowanych podmiotów 
przestrzegających przepisy i 

warunki korzystania ze 
środowiska do ogólnej liczby 
skontrolowanych podmiotów 

(w %) 

66,9% 
(1096/
1638) 

11 118 11 118 535 10 583     

12.6.1.W Monitoring środowiska i 
kontrole w zakresie ochrony środowiska 

Uzyskanie informacji o stanie 
środowiska i zapewnienie 

maksymalnej realizacji zarządzeń 
pokontrolnych 

Stosunek liczby 
zrealizowanych zarządzeń 

pokontrolnych , wydanych w 
przypadku stwierdzonych 

nieprawidłowości do łącznej 
liczby wydanych zarządzeń 

pokontrolnych (w %) 

98,9% 
(370/3

74) 

11 118 11 118 535  10 583     

12.6.1.1. W Państwowy Monitoring 
Środowiska 

Roczna ocena stanu środowiska i 
rozpowszechnianie informacji o 

środowisku 

Liczba wykonanych pomiarów 
i oznaczeń monitoringowych 

(w szt.) 

60000 6 597 6 597 413 6 184     

12.6.1.2.W  Działalność kontrolna w 
zakresie ochrony środowiska 

Zapewnienie przestrzegania przepisów 
i decyzji administracyjnych 

dotyczących m.in. ochrony wód i 
powietrza przed zanieczyszczeniami, 

gospodarki odpadami i 
przeciwdziałania poważnym awariom 

przemysłowym. 

Liczba przeprowadzonych 
kontroli (w szt.) 

2152 4 521 4 521 122 4 399     
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Tabela nr 2. Wydatki WIOŚ w Rzeszowie wg projektu ustawy budżetowej w 2015 roku                                                                 w tys. zł 

Lp. Dział Rozdział Treść 

Plan 
wydatków 
na 2015 r. 

ogółem 

z tego: 

dotacj
e 

ogółe
m 

z tego: 

świadczen
ia na rzecz 

osób 
fizycznyc

h 

wydatki 
bieżące 

jednostek 
budżetow

ych 

wydatki 
majątkow

e 

finanso
wanie z 
udziałe

m 
środków 

Unii 
Europej

skiej 

dotacje celowe na finansowanie zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami, 
realizowanych przez j.s.t. 

pozostał
e 

dotacje 
gminy powiaty 

samorząd 
województwa 

1. 900  
Gospodarka 

komunalna i ochrona 
środowiska 

11 118 - - - - - 27 10 556 535 - 

  90014 
Inspekcja Ochrony 

Środowiska  
11 118* - - - - - 27 10 556 535 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
* w tym 539 tys. na zadania, które w 2010 r. były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych 
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Tabela nr 3. Dochody do projektu ustawy budżetowej w 2015 roku, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf     w tys. zł 

Lp. Dział Rozdział §§ Treść  
Plan dochodów 

na 2015 rok 

1. 900   
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

678 

  

90014  Inspekcja Ochrony Środowiska 

 

678 

 

   0580  119 

   0690  4 

   0830  529 

   0920  1 

   0970  25 
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Tabela nr 4 Finansowanie WIOŚ w Rzeszowie w latach 2001 - 2014          w tys. zł 

Lp Lata 

Środki budżetowe - wydatki 

Środki specjalne – wydatki 
od 2005r. – Dochody własne  
od 2011r. – Środ. z rezerwy 

celowej 
od 2014 r. – środki dot. zlec. 
zewn. włączone do ustawy 
budżetowej 

Dotacje z Funduszy Ochrony Środowiska 
Od 2011r. – Środ. z rezerwy celowej 

RAZEM WYDATKI 

Ogółem 

w tym 

Ogółem

w tym  WFOŚiGW  NFOŚiGW 

Ogółem

w tym 

Dział. 
Bież 

Inwest 
Wynag. 
Poch + 
ZFŚS 

Dział 
bież.

Inwest Premia

 w tym  w tym 
Dział. 
Bież. 

Inwest 
Wynag. 
Poch + 
ZFŚS 

Ogółem
Dział 
bież. 

Inwest Ogółem
Dział 
bież. 

Inwest 

1  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  

2  2002          6 942       517        105      6 320        689    499       16       174     457     412      45       273     115        158    8 361    1 543         324    6 494  

3  2003  7 861 509 837     6 515        812    690       17       105     523     331    192           6         6   -   9 202    1 536      1 046    6 620  

4  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  

5  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 

6 2006 8 306 874 200 7 232 1 011 743 268 - - - - 1 178 - 1 178 10 495 1 617 1 646 7 232 
7 *2006 939 - 939 - - - - - - - - - - - 939 - 939 - 

8  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 

9 2008 9 970 873 111 8 986 1 520 895 625 - 598 411 187 - - - 12 088 2 179 923 8 986 
10 2009 10 065 759 46 9 260 1 179 761 418 - 498 483 15 - - - 11 742 2 003 479 9 260 

11 2010 
10 032
***29

735 
29 

205 
- 

9 092
-

1 243 796 447 - 500 200 300 - - - 11 804 1 760 952 9 092 

12 2011 10 143 861 266 9 016 650 395 255 - 317 317 - - - - 11 110 1 573 521 9 016 
13 2012 10 267 871 200 9 196 650 628 22 - 488 330 158 - - - 11 405 1 829 380 9 196 
14 2013 10 344 861 299 9 184 493 394 99 400 380 20 - - - 11 237 1 635 418 9 184 
15 2014 10 669 882 167 9 197 370 359 11 400 400 - 11 017 1 642 178 9 197 
16 2015 11 118 1276 535 9307  11 118 1276 535 9307 

poz. 1-14 - wykonanie, poz. 15 - przewidywane wykonanie na 2014 r.,  
poz.16 - projekt planu na 2015 (w tym 539 tys. na zadania, które w 2010 r. były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych). 
* wydatki niewygasające z upływem 2005 r. (śr. z UKIE) w kwocie 939 tys. zł, zrealizowano 22.06.2006 r. 
**rezerwa celowa cz. 83 poz. 43 projekt „Wsparcie ukraińskich służb ochrony środowiska w zakresie nadzoru nad stanem środowiska” 
***rezerwa celowa cz.83 poz.4 na pokrycie kosztów badań i kontroli w czasie i po powodzi w 2010 r. 
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Tabela nr 5 Wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej w 2015 roku 

Lp. Dział Rozdział Treść § § 

Wynagrodzenia w tys. zł 

Uwagi 
Ogółem 

z tego: 

Wynagrodzenia 
Dodatkowe 

wynagrodzenia 
roczne 

1. 900  
Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 

 7 686 7 084 602  

  90014 Inspekcja Ochrony 
Środowiska  

 
 

7 686 7 084 602 
 
 

4010, 4040 618 570 48 
Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń 

4020, 4040 7 068 6 514 554 Członkowie korpusu służby cywilnej 



V. ORGANIZACJA INSPEKTORATU  
 
1. Główne założenia 
 
 W roku 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie na bieżąco 
kontrolował będzie zmiany zachodzące w ustawodawstwie unijnym i krajowym, 
dostosowując organizację urzędu do obowiązujących zasad. W szczególności realizacja tych 
zadań polegać będzie na: 

1. Dostosowaniu wewnętrznych aktów normatywnych oraz funkcjonujących  
w Wojewódzkim Inspektoracie procedur do nowych zapisów ustaw i rozporządzeń. 

2. Specjalizacji pracowni laboratoryjnych. 
3. Doskonaleniu kadry z zakresu wdrażania nowych przepisów prawnych.  
4. Wdrażaniu usprawnień ujętych w Programie Zarządzania Zasobami Ludzkimi na lata 

2013-2016, polegających na doskonaleniu procedury naboru na wolne stanowiska 
pracy, procesu wdrażania do pracy nowo zatrudnionych pracowników oraz procedury 
dotyczącej rozwiązania stosunku pracy. 

5. Wdrażaniu usprawnień organizacyjnych i merytorycznych, związanych   
z przygotowaniem infrastruktury informatycznej w celu zapewnienia właściwej 
współpracy z SI EKOINFONET oraz przygotowaniem i wdrożeniem nowego systemu 
do rejestracji informacji o wydawanych decyzjach i postanowieniach oraz ich 
publikacją poprzez stronę internetową. 

6. Kontynuowaniu zadania związanego z opracowaniem i wprowadzaniem Systemu 
Zarządzania Jakością w całym Wojewódzkim Inspektoracie, zgodnie z normami  
PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO/IEC 17020 „Ogólne kryteria działania różnych 
rodzajów jednostek inspekcyjnych”. 

7. Wdrażaniu zadań z zakresu kontroli zarządczej. 
 

 Ze względu na ograniczenie wydatków przeznaczonych na działalność bieżącą w roku 
2015 prowadzona będzie szczegółowa analiza ekonomiczno-kadrowa Wojewódzkiego 
Inspektoratu w celu racjonalnego wykorzystania przyznanych środków.  
 Zgodnie z limitem przydzielonych środków na inwestycje, w roku 2015 zaplanowano 
do realizacji następujące zadania: 

1. Zakup specjalistycznej aparatury pomiarowej na potrzeby wdrożenia oznaczania 
nowych substancji priorytetowych dla WIOŚ w Rzeszowie.  

2. Zakup środków transportu - dwóch specjalistycznych samochodów do przewozu 
próbek, sprzętu laboratoryjnego i osób dla WIOŚ w Rzeszowie. 

3. Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla WIOŚ w Rzeszowie  
i Delegatur. 

4. Zakup doposażenia sprzętu  laboratoryjnego dla WIOŚ w Rzeszowie. 
 
2. System kontroli zarządczej 
 

W 2015 r. będzie doskonalony System Kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska, 
zgodnie z projektem PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony 
Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich” oraz System Zarządzania Jakością 
zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025. 

W 2015 r. realizowany będzie projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej „Procesy, cele, kompetencje - zintegrowane zarządzanie w urzędzie”, którego 
celem będzie wdrożenie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania. Dla WIOŚ  
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w Rzeszowie zaplanowano 240 godzin działań doradczych w zakresie zarządzania procesami 
i zarządzania przez cele. 
 
W 2015 roku będą wdrażane te elementy kontroli zarządczej, które w sposób zasadniczy 
wpływają na jakość wykonywanych zadań: 

– zaangażowanie wszystkich pracowników w osiągnięcie celów, 
– dostosowanie organizacji Wojewódzkiego Inspektoratu do zadań ustawowych, 
– pisemne delegowanie uprawnień, 
– doskonalenie polityki kadrowej, 
– doskonalenie procesu nadzoru nad wykonywaniem zadań i ich dokumentowaniem, 
– doskonalenie nadzoru nad dokumentacją, 
– monitorowanie aktualności i spójności wprowadzonych procedur, zarządzeń, 
– wykonanie map procesów, ustalenie właścicieli procesów i zdefiniowanie mierników, 
– wykonanie analizy ryzyka uwzględniającego zasoby ludzkie, zasoby danych i zasoby 

materialne, 
– doskonalenie polityki rachunkowości, 
– doskonalenie polityki bezpieczeństwa informacji, 
– wykonanie samooceny kontroli zarządczej, 
– badanie satysfakcji klientów. 
 

Integralną częścią kontroli zarządczej jest kontrola wewnętrzna. Opracowano Plan 
kontroli wewnętrznych na rok 2015, który pozwoli ocenić, czy cele i zadania zostały w 2015 
roku zrealizowane w sposób zgodny z prawem, efektywnie, oszczędnie i terminowo.  
Plan został zatwierdzony przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska. 

Osiągnięcie wyżej wymienionych celów uzależnione jest od środków finansowych na 
systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz stabilnych, jednoznacznych 
uregulowań prawnych. 
 
3. Szkolenia 
 

Realizacja szkoleń w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
odbywa się na podstawie rocznego Planu szkoleń, przygotowywanego w oparciu o analizę 
potrzeb szkoleniowych, zawartych w indywidualnych programach rozwoju zawodowego 
pracowników i finansowanego z własnych środków budżetowych. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, podobnie jak w latach 
poprzednich, przy szkoleniu personelu w 2015 roku, będzie korzystał głównie ze szkoleń: 
 organizowanych przez Szefa Służby Cywilnej, 
 organizowanych przez organy centralne i nadrzędne, 
 otwartych organizowanych przez firmy komercyjne i inne podmioty, na które urzędy 

mogą kierować członków korpusu służby cywilnej. 

Priorytetowym działaniem WIOŚ w 2015 roku będzie podniesienie kwalifikacji 
pracowników merytorycznych oraz stworzenie intranetowej bazy materiałów szkoleniowych, 
mającej na celu upowszechnianie pracownikom informacji uzyskanych w trakcie szkoleń.  
W celu zwiększenia stopnia wykorzystania wiedzy pozyskanej przez pracowników podczas 
szkoleń zewnętrznych, organizowane będą również szkolenia kaskadowe. Szkolenia te 
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prowadzone będą przez pracowników, którzy są specjalistami w danej dziedzinie i posiadają 
umiejętność przekazywania wiedzy innym. 

Ugruntowanie wiedzy i podniesienie kwalifikacji personelu ma na celu zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu oraz dostosowanie jego zadań 
do nowych lub zmienionych przepisów prawa.  

  Kierownicy komórek organizacyjnych będą dokumentować szkolenia odbyte przez 
podległych pracowników oraz dokonywać oceny przydatności i efektywności szkoleń 
skracając lub wydłużając okres wdrożenia do samodzielnego wykonywania zadań przez 
pracowników. 

  
 
 
 




