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STAN ŚRODOWISKA A ZDROWIE CZŁOWIEKA

Światowa  Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie jako stan pełnego fizycznego, 
umysłowego i społecznego dobrego samopoczucia, nie zaś tylko samą nieobecność
choroby i niedołęstwa. 

Definicja ta wynika z przekonania, iż warunkiem przetrwania każdego organizmu żywego, 
w tym także ludzkiego, jest zdolność do utrzymania stabilności parametrów 
wewnętrznych w organizmie i równowagi zewnętrznej w relacji człowiek – środowisko.

Niekorzystne zmiany środowiska przyrodniczego, którego stan może często przekraczać
możliwości adaptacyjne i bariery ochronne żywego organizmu, znacznie zmniejszają
szansę przetrwania większości gatunków, w tym także człowieka.

O zdrowiu człowieka decyduje w znacznej mierze środowisko, w którym żyje, jak również
jego postawa, rozumiana m.in. jako jego sposób odżywiania, stosunek do używek, styl 
pracy i wypoczynku.
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Człowiek przebywał w naturalnym środowisku przez setki tysięcy lat i podlegał wraz z nim 
przemianom. Przez bardzo długi czas obecność człowieka w środowisku i jego 
oddziaływanie na otaczającą przyrodę było niewielkie, prawie niedostrzegalne. 

Fascynacja człowieka rozwojem nauki, techniki i przemysłu oraz eksplozja demograficzna, 
trwająca od 200 lat (od czasu rewolucji przemysłowej), przyniosła oprócz oczywistych 
i wymiernych korzyści, trwałe zmiany w otaczającym nas środowisku naturalnym. 
W wyniku nadmiernej eksploatacji i nieracjonalnej gospodarki zasobami przyrody 
zniszczone zostały ogromne powierzchnie lasów, zanieczyszczone zostały powietrze, 
woda i gleby, bezpowrotnie utracone setki gatunków zwierząt i roślin.

Postęp, realizowany w „imię dobra człowieka”, zaczął bezpośrednio zagrażać jego 
zdrowiu i życiu. 

W biosferze zachodzi stała migracja i przemiana materii, dlatego wszystkie uwalniane 
zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się po całym globie. Substancje szkodliwe znajdują się
w powietrzu, którym oddychamy, w wodzie, którą pijemy, glebie, na której uprawiamy 
rośliny, a które później stanowią nasze i zwierząt pożywienie.

Powszechność zjawiska i liczne drogi przenikania do organizmu szkodliwych związków 
decydują o niebezpieczeństwie i zagrożeniu powodowanym przez te związki.
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STAN ŚRODOWISKA A ZDROWIE CZŁOWIEKA

Organizm człowieka reaguje w bardzo charakterystyczny sposób na negatywne 
czynniki oddziałujące na niego z zewnątrz. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy czynniki 
owe wpływają na człowieka w sposób ciągły lub bardzo częsty. W pewnych ramach 
mechanizmy przystosowawcze same mogą zapewnić pełnię zdrowia, nawet gdy 
działanie czynników szkodliwych jest długotrwałe. Jednak gdy normy 
dostosowawcze zostaną przekroczone, dochodzi do zaburzeń w funkcjonowaniu 
organizmu. 

Pojawiają się wówczas stany i objawy chorobowe o szerokim zakresie dolegliwości 
zarówno fizycznych, jak i psychicznych, które są następstwem zaburzeń funkcji 
poszczególnych układów. 

Dłuższe oddziaływanie czynników szkodliwych może wywołać osłabienie układu 
immunologicznego, spadek sił witalnych, a w konsekwencji zwiększenie podatności 
organizmu na dalsze, niekorzystne oddziaływanie zanieczyszczeń środowiskowych.



Czynnikami środowiskowymi, z którymi mamy do czynienia ciągle lub bardzo często 
i które mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka, są m. innymi:
•Powietrze atmosferyczne
•Hałas
•Pola elektromagnetyczne
•Wody powierzchniowe
Elementy te oraz inne elementy środowiska są badane przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA

Państwowy Monitoring Środowiska jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu 
środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji 
o środowisku. Wspomaga działania na rzecz ochrony środowiska poprzez 
systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o jakości 
elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska 
określonych przepisami i obszarach występowania przekroczeń tych standardów 
i poziomów.  

Standardy jakości dla poszczególnych elementów środowiska zostały ustalone 
w przepisach prawnych, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego 
wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość
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W okresach nagłego wzrostu stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, trwających kilka dni 
lub więcej, następuje pogarszenie się stanu zdrowia i samopoczucia ludzi. W przypadku 
ludzi pozostających pod wpływem zanieczyszczonego powietrza w ciągu długiego czasu 
(miesięcy lub lat) następuje powolne pogarszanie się stanu zdrowia. Zanieczyszczone 
powietrze przyczynia się do zwiększenia zapadalności na choroby przede wszystkim 
związane z układem oddechowym i układem krążenia.

Na użytek regulacji prawnych wyróżniono dwie kategorie pyłu zawieszonego (PM), 
tj. PM10 oraz PM2,5 , co odnosi się do cząsteczek o średnicy mniejszej odpowiednio 
od 2,5 m i 10 m.

Wchłanianie pyłu zawieszonego przez organizm człowieka odbywa się głównie przez 
układ oddechowy (ok. 50%), przy czym wielkość cząsteczek determinuje głębokość ich 
penetracji. Cząsteczki o średnicy < 10 m osadzają się w jamie nosowej, natomiast 
mikrocząsteczki (< 2,5 m) i ultracząsteczki (< 0,1 m) drogami oddechowymi docierają
do pęcherzyków płucnych. Długotrwała ekspozycja na PM jest ważnym czynnikiem 
ryzyka umieralności z powodu chorób układu krążenia i oddechowego.



POWIETRZE

W pyle występują również wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), w tym 
benzo(a)piren uznawany za składnik rakotwórczy. 

Pył zawieszony jest nośnikiem metali, w tym najgroźniejszych metali ciężkich: ołowiu, kadmu 
i rtęci. Niebezpieczeństwo polega na ich zdolności do kumulacji w organach (głównie 
w nerkach, nadnerczu, wątrobie, płucach, gruczołach limfatycznych, a nawet we włosach i skórze), co 
z kolei powoduje ich uszkodzenie i może wywołać zatrucia. 

Dominującym źródłem emisji pyłów i benzo(a)pirenu, a także ważnym źródłem emisji dwutlenku 
siarki jest emisja pochodząca z niskich emitorów odprowadzających produkty spalania z domowych 
palenisk i lokalnych kotłowni, szczególnie negatywnie wpływająca na jakość powietrza w sezonie 
grzewczym. Parametry emisji zanieczyszczeń pogarsza dodatkowo stosowanie w sektorze 
komunalno-bytowym niskosprawnych i przestarzałych urządzeń i instalacji grzewczych, ich zły stan 
techniczny, nieprawidłowa eksploatacja i zły stan techniczny przewodów kominowych. Dodatkowo 
w domowych kotłach i piecach spalane są złej jakości paliwa (węgiel o niskich parametrach 
grzewczych), a także odpady z gospodarstw domowych (w tym szczególnie szkodliwe gumy i plastiki) 
powodujące emisję do atmosfery niebezpiecznych substancji. 

Cechą charakterystyczną „niskiej” emisji jest to, że emisja 
substancji następuje z emitorów (kominów) o małej 
wysokości, co powoduje, że przy zwartej zabudowie 
mieszkaniowej, zanieczyszczenia gromadzą się wokół
miejsca ich powstawania, stając się poważnym problemem 
ekologicznym i zdrowotnym lokalnych społeczności.



MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA W WOJ.PODKARPACKIM W 2014 R.

POWIETRZE

Pomiary wykonywane są na stacjach wchodzących w skład wojewódzkiej sieci 
monitoringu powietrza. W 2014 r.  w województwie podkarpackim funkcjonowało 

10 stacji monitoringu powietrza.

Lokalizacja stacji monitoringu powietrza w województwie podkarpackim 
w 2014 r.

Ocena jakości powietrza wykonywana jest w kryterium ochrony 
zdrowia i kryterium ochrony roślin i obejmuje następujące 
substancje: 
1) dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, 
pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2.5 i zanieczyszczenia 
oznaczane w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów, benzo(a)piren) 
‐ kryterium ochrony zdrowia,
2) dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon ‐ kryterium ochrony roślin.

Kryteriami oceny i klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości 
powietrza są:
1) dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (z uwzględnieniem

dozwolonej liczby przypadków przekroczeń poziomu
dopuszczalnego, określonej dla niektórych zanieczyszczeń)

2) dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony 
o margines tolerancji (tylko w przypadku pyłu PM2,5),

3) poziom docelowy substancji w powietrzu (z uwzględnieniem
dozwolonej liczby przypadków przekroczeń, określonej 
w odniesieniu do ozonu),

4) poziom celu długoterminowego (dla ozonu).

Ocena jakości powietrza w woj. podkarpackim została wykonana 
w dwóch strefach: strefa miasto Rzeszów i strefa podkarpacka 
(pozostała część województwa), w oparciu o wyniki pomiarów ze 
stacji monitoringu powietrza i wyniki modelowania.



WYNIKI OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 R.
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Nie stwierdzono przekroczeń standardów jakości 
obowiązujących dla: 
- dwutlenku siarki
- dwutlenku azotu
- benzenu
- metali w pyle PM10 (arsenu, ołowiu, kadmu i niklu).

Stacja pomiarowa 
JASŁO, 

SIKORSKIEGO

Przekroczenia  norm jakości wystąpiły w przypadku:
- pyłu zawieszonego PM10
- pyłu zawieszonego PM2,5
- benzo(a)pirenu w pyle PM10. 



POWIETRZE

OBSZARY PRZEKROCZEŃ

Wyznaczono 4 obszary przekroczeń (część Rzeszowa. Krosna,
Przemyśla i Łańcuta) w zakresie dopuszczalnego stężenia 

średniorocznego pyłu PM2.5 powiększonego o margines tolerancji 
obejmujące swoim zasięgiem 12,4 km2 (0,07 % województwa 

podkarpackiego).

Wyznaczono 18 obszarów przekroczeń w zakresie dopuszczalnego 
stężenia dobowego pyłu PM10 obejmujących swoim zasięgiem 

184 km2 (1 % województwa podkarpackiego)

PM10 PM2,5
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Wyznaczono 20 obszarów przekroczeń poziomu docelowego
benzo(a)pirenu obejmujących swoim zasięgiem

1 132,4 km2 (6,4% województwa podkarpackiego).

Obszary przekroczeń w latach 2011‐2014

Wyznaczone obszary przekroczeń w 2014 r. w zakresie pyłu PM10, 
PM2.5 i B(a)P są zdecydowanie mniejsze niż w latach ubiegłych. 
Częściowo może mieć to związek z realizowanymi inwestycjami na 
rzecz poprawy jakości powietrza.

Rok 2014 był ciepły co sprzyjało zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń
ze spalania paliw na cele grzewcze. Był także sprzyjający pod 
względem warunków rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (lepsze 
przewietrzanie, mała ilość okresów z warunkami inwersyjnymi).

Warunki meteorologiczne występujące w danych roku mają
bardzo istotny wpływ na jakość powietrza, należy więc brać pod 
uwagę możliwość zwiększenia się w kolejnych latach obszarów 
z ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza w zakresie 
zanieczyszczeń pyłowych i B(a)P w stosunku do wyznaczonych w 
2014 r.

benzo(a)piren 

OBSZARY PRZEKROCZEŃ



http://stacje.wios.rzeszow.pl/
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http://powietrze.podkarpackie.pl/index.php/pm10-1/ct-menu-item-53
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Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadziła obowiązek powiadamiania 
społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego 
lub docelowego substancji w powietrzu oraz o wystąpieniu przekroczenia poziomu 
alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji. 



„Termometr” uciążliwości hałasu

HAŁAS

Hałas w ostatnich 
dziesięcioleciach stał się

powszechnym zagrożeniem 
dla środowiska.



HAŁAS

Hałas wpływa ujemnie na samopoczucie psychiczne, na układ nerwowy, 
a zatem na ogólne zdrowie fizyczne człowieka.

Odczuwanie hałasu jest w dużym stopniu subiektywne i zależy od odporności 
psychicznej i od nastroju człowieka, zależy również od rodzaju hałasu. 

Z badań wynika, że hałas o poziomie:
•70 - 85 dB może oddziaływać szkodliwie na zdrowie, wywoływać bóle głowy, 
wpływać szkodliwie na ustrój nerwowy,
•85 – 120 dB powoduje uszkodzenie słuchu, zaburzenia układu krążenia, 
układu nerwowego, równowagi,
•powyżej 120 dB może powodować zaburzenia w koordynacji ruchów 
kończyn i równowagi, wytwarzać stany lękowe, depresyjne i objawy chorób 
psychicznych.



HAŁAS

Klimat akustyczny woj. podkarpackiego kształtowany jest przez hałas komunikacyjny 
(głównie drogowy) i hałas przemysłowy. 

Dla dróg wojewódzkich ok. 24,2 tys. osób (LDWN) i ok. 51 tys. osób (LN) 
eksponowanych jest na hałas w zakresie 50 - 55 dB.

Z map akustycznych wykonanych w województwie dla obszarów aglomeracji o 
liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. wynika, że na hałas w zakresie poziomów 
LDWN ≥ 55 dB eksponowanych jest ok. 89,5 tys. osób, zaś ok. 41,4 tys. osób 
narażonych jest na hałas w zakresie LN ≥ 50 dB.

Z map akustycznych wykonanych dla dróg krajowych wynika, że ok. 45 tys. osób 
narażonych jest na hałas w zakresie LDWN 55 - 60 dB i ok. 36,9 tys. osób 
eksponowanych jest na hałas w zakresie LN 50 - 55 dB. 



HAŁAS DROGOWY
MONITORING HAŁASU W WOJ.PODKARPACKIM W 2014 R.

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny stanu 
akustycznego środowiska na obszarach nie objętych procesem 
opracowania map akustycznych i w miastach o liczbie 
mieszkańców poniżej 100 tys. mieszkańców, w szczególności 
w otoczeniu dróg. 

W 2014 r. badaniami klimatu akustycznego objęto pięć
miejscowości: Iwonicz-Zdrój, Jasło, Lubaczów, Polańczyk, 
Rymanów-Zdrój.

Poziom hałasu drogowego charakteryzowany wskaźnikiem LAeqD 
na obszarach uzdrowisk Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój nie 
przekroczył wartości dopuszczalnych dla tych terenów.

W pozostałych miejscowościach poziom hałasu charakteryzowany 
wskaźnikami LAeqD, LAeqN oraz LDWN i LN przekraczał ustalone normy, 
przy czym nie odnotowano przekroczeń powyżej 15 dB. 



Nazwa ulicy

Dopuszczalny 
poziom 

LAeqD 

Wynik 
pomiaru 

LAeqD

Wielkość
przekroczenia

Dopuszczalny 
poziom 

LAeqN 

Wynik 
pomiaru 

LAeqN

Wielkość
przekroczenia

[dB]

Grota Roweckiego 61 66,0 5,0 - - -

Jagiełły 65 65,8 0,8 - - -

Kołłątaja 65 64,4 0 - - -

3.Maja 65 65,8 0,8 56 58,0 2,0

Mickiewicza 61 66,1 5,1 - - -

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.6.00 do godz. 22.00)
LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.22.00 do godz. 6.00)

Hałas komunikacyjny w Jaśle w 2014 r. - równoważny poziom dźwięku

Hałas komunikacyjny w Jaśle w 2014 r. – długookresowy średni poziom dźwięku

Nazwa ulicy

Dopuszczalny 
poziom 

LDWN

Wynik 
pomiaru 

LDWN

Wielkość
przekroczenia

Dopuszczalny 
poziom 

LN 

Wynik 
pomiaru 

LN

Wielkość
przekroczenia

[dB]

Kościuszki 68 72,1 4,1 59 63,4 4,4
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory

dnia (rozumianej jak przedział czasu od godz. 600 do godz.1800), pory wieczoru (rozumianej jak przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00)
i pory nocy (rozumianej jak przedział czasu od godz. 22.00 do godz.6.00),

LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jak przedział
czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00).

HAŁAS DROGOWY



Sztuczne źródła promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego:
-instalacje elektroenergetyczne do wytwarzania i przesyłu energii 
elektrycznej (elektrownie, elektrociepłownie, stacje transformatorowe, 
napowietrzne linie elektroenergetyczne,
-instalacje i urządzenia radiokomunikacyjne (stacje bazowe telefonii 
komórkowej, radiowe i telewizyjne stacje nadawcze, stacje radiolokacyjne 
i radionawigacyjne,
-instalacje i urządzenia przemysłowe,
-urządzenia medyczne,
-urządzenia elektryczne i elektroniczne powszechnego użytku (sprzęt 
RTV, AGD, sprzęt i osprzęt komputerowy, telefony komórkowe, 
urządzenia bezprzewodowe).

Promieniowanie elektromagnetyczne jest zjawiskiem powszechnie 
występującym w środowisku naturalnym. Można je opisać jako 
wzajemne oddziaływanie pola elektrycznego i magnetycznego 
spowodowane ruchem ładunku elektrycznego w przestrzeni. 
Oddziaływanie to powoduje powstanie fali elektromagnetycznej, która 
rozchodzi się od drgającego ładunku. 

W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost liczby sztucznych źródeł pól elektromagnetycznych 
w środowisku, w szczególności w dynamicznie rozwijającej się branży telekomunikacyjnej.
Pod koniec 2014 r. w Polsce działało ok. 31 520 stacji bazowych telefonii komórkowej, w tym ok. 1430 
w woj. podkarpackim. 

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE



Pola elektromagnetyczne nie są widoczne, otaczają nas w domu, pracy, wszędzie. Wytwarza je 
każde urządzenie zasilane prądem sieciowym lub służące do wytwarzania i przesyłania prądu 
elektrycznego. 

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Największe natężenia pól elektromagnetycznych występują w pobliżu stacji 
transformatorowych oraz linii wysokiego napięcia. 

Wpływ pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka i środowisko nie jest jeszcze w pełni 
rozpoznany. Prowadzone są badania związane z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na 
organizmy żywe, wyniki badań są publikowane . 

Najbardziej wrażliwy na elektromagnetyzm jest układ nerwowy, odpornościowy, hormonalny 
i rozrodczy. Pierwsze znaki ostrzegawcze to zmęczenie, drażliwość, zaburzenia snu, pamięci 
i uwagi. 
Szkodliwy wpływ pola elektromagnetycznego i promieniowania elektromagnetycznego zależy od 
odległości, z jakiej pole działa na organizm. 

Wykorzystując zalety i możliwości nowoczesnego sprzętu elektrycznego w życiu codziennym,  
a w szczególności środków komunikacji bezprzewodowej, należy pamiętać o możliwych do 
wystąpienia nieprzewidzianych skutkach stosowania tych technologii. Zaleca się ograniczanie  
korzystania z telefonów komórkowych, szczególnie dla dzieci, stosowanie telefonów 
komórkowych o bardzo niskich poziomach promieniowania, szersze stosowanie technologii 
umożliwiających korzystanie z zestawów słuchawkowych.



POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

W rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska, pola 
elektromagnetyczne (PEM) są to pola elektryczne, 
magnetyczne i elektromagnetyczne o częstotliwościach z 
zakresu od 0 Hz do 300 GHz.

MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W WOJ.PODKARPACKIM

Monitoring pól elektromagnetycznych ma na celu 
monitorowanie poziomu wartości składowej elektrycznej pola 
elektromagnetycznego wytwarzanego i wprowadzanego do 
środowiska w sposób sztuczny przez źródła pól 
elektromagnetycznych występujące w naszym otoczeniu, 
głównie przez obiekty radiokomunikacyjne, w tym: stacje 
nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii 
komórkowych.

Ocenę poziomu pól elektromagnetycznych wykonuje się
w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych dla 
miejsc dostępnych dla ludności.



POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Ocena wyników badań wykonanych w latach 2012 – 2014 w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska w woj. podkarpackim nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Najwyższe poziomy pól elektromagnetycznych (wyższe od progu czułości sondy pomiarowej) 
zarejestrowano w następujących miastach: Rzeszów, Przeworsk, Krosno, Lubaczów, Leżajsk, 
Jarosław, Przemyśl. 

MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W WOJ.PODKARPACKIM

dopuszczalny poziom składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego – Ep = 7 [V/m]



WODY POWIERZCHNIOWE

Największe znaczenie dla gospodarki wodnej 
w województwie podkarpackim mają wody 
powierzchniowe, które pokrywają ok. 85 % 
zapotrzebowania na wodę w regionie. Są
podstawowym źródłem wody pitnej 
w miastach: 
•Rzeszów, Krosno (rzeka Wisłok), 
•Ustrzyki Dolne, Sanok, Przemyśl, Jarosław 
(rzeka San), 
•Jasło, Dębica, Mielec (rzeka Wisłoka).

Zbiorniki zaporowe są źródłem wody pitnej dla: 
• mieszkańców miasta Krosna i Iwonicza-Zdroju 

(Zbiornik Besko), 
• miasta Ustrzyki Dolne, wsi: Solina, Polańczyk, 

Myczków, Berezka, Bóbrka (Zbiornik Solina).

Zaopatrzenie w wodę w południowej części regionu 
(Bieszczady, Beskid Niski), oparte jest przede 
wszystkim na lokalnych ujęciach, zlokalizowanych 
zazwyczaj na niewielkich potokach.



WODY POWIERZCHNIOWE
Znaczna ilość pobieranej wody wraca do wód powierzchniowych w postaci wód zużytych, 
obciążonych różnymi substancjami mineralnymi i organicznymi, które stwarzają problemy 
z dalszym użytkowaniem wody.

Do rzek wraz ze ściekami komunalnymi i przemysłowymi mogą dostać się substancje chemiczne 
m. in. takie, jak:

• metale ciężkie (arsen, chrom, kadm, ołów, rtęć, nikiel, miedź, 
cynk i inne),

• detergenty,
• cyjanki,
• fluorki,
• wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne,
• fenole,
• związki chloroorganiczne (pestycydy),
• lotne związki organiczne (trichlorobenzen, trichlorometan i inne).

Zanieczyszczenie chemiczne wód powierzchniowych stanowi zagrożenie dla środowiska wodnego, 
może spowodować toksyczność dla organizmów wodnych, akumulację substancji 
zanieczyszczających w ekosystemie, utratę siedlisk i różnorodności biologicznej oraz zagrożenie 
dla zdrowia ludzkiego.
Trwają prace nad identyfikacją nowych substancji chemicznych stanowiących ryzyko dla 
środowiska wodnego i zdrowia ludzi.
Od 2019 r. w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w wodach powierzchniowych 
oznaczane będzie 7 nowych substancji chemicznych, będących pozostałościami farmaceutycznymi.



WODY POWIERZCHNIOWE
MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJ.PODKARPACKIM W 2014 R.

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód (JCWP) 
i prezentuje poprzez ocenę:
•stanu ekologicznego, a w przypadku wód, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony 
w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka – poprzez ocenę
potencjału ekologicznego (5 klas), 
•stanu chemicznego (dobry i poniżej dobrego),
•stanu (dobry, zły).



WODY POWIERZCHNIOWE
MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJ.PODKARPACKIM W 2014 R.

Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód powierzchniowych w 2014 r. 

42,8%

29,7%

20,9%

4,4%

2,2%

bardzo dobry stan/maksymalny potencjał

dobry stan/potencjał

umiarkowany stan/potencjał

słaby stan/potencjał

zły stan/potencjał



WODY POWIERZCHNIOWE
MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJ.PODKARPACKIM W 2014 R.

Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych w 2014 r.

Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części 
wód powierzchniowych została dokonana na 
podstawie analizy wyników badań 36 substancji 
chemicznych lub wybranych substancji 
chemicznych,  takich jak: wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne (WWA),  fluoranten, 
ołów, nikiel, rtęć, kadm, trichlorometan. 

Badania wykazały stan chemiczny poniżej 
dobrego w jednej jednolitej części - „Jasiołka od 
Panny do Chlebianki”. Środowiskowe normy 
jakości przekroczył wskaźnik z grupy WWA - suma 
benzo(g,h,i)-perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu. 

W pozostałych ocenianych jednolitych częściach 
wód powierzchniowych stan chemiczny został
określony jako dobry. 



WODY POWIERZCHNIOWE
MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJ.PODKARPACKIM W 2014 R.

Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w 2014 r.

Stan wód został określony dla 76 jednolitych 
części wód rzecznych. 

Stan dobry charakteryzował 25 % jednolitych 
części wód, natomiast stan zły stwierdzono 
w 75 % jednolitych części wód. 



WODY POWIERZCHNIOWE
MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJ.PODKARPACKIM W 2014 R.

W ocenie stanu jednolitych części wód powierzchniowych uwzględnia się wyniki monitoringu obszarów 
chronionych, jakimi są jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

Lp. Nazwa i kod 
ppk MOPI

Nazwa i kod
jednolitej części wód

(JCWP)

Stan/potencjał ekologiczny
w ppk MOPI

Stan chemiczny
w ppk MOPI1/

Kategoria
jakości wody

Kategoria 
fizyko-

chemiczna

Kategoria 
bakterio-
logiczna

Ocena spełniania wymagań
dodatkowych dla obszaru 
chronionego (TAK/NIE)

Stan JCWP 
w ppk MOPI

1 Potasówka - Folusz  PL01S1601_3266 Kłopotnica 
PLRW200012218189

Brak badań elementów 
biologicznych

DOBRY A2 A1 A2 TAK

2 Wisłoka - Żółków  PL01S1601_1887 Wisłoka od Rzeszówki do Ropy  
PLRW200014218199 DOBRY DOBRY A2 A1 A2 TAK DOBRY

3 Jasiołka - Szczepańcowa  
PL01S1601_2221

Jasiołka od Panny do Chlebianki 
PLRW2000142184599

DOBRY DOBRY A3 A1 A3 TAK DOBRY

4
Wisłoka - Podgrodzie  
PL01S1601_1890

Wisłoka od Potoku Chotowskiego 
do Rzeki 
PLRW200019218771

DOBRY PSD_sr A2 A2 A2 TAK ZŁY

5 Wisłoka - Wojsław  PL01S1601_1902
Wisłoka od potoku Kiełkowskiego 
do ujścia 
PLRW20001921899

DOBRY DOBRY A3 A2 A3 TAK DOBRY

6 Zbiornik Solina - ujęcie
PL01S1601_3457

Zbiornik Solina do zapory 
w Myczkowcach
PLRW20000221559

MAKSYMALNY DOBRY A2 A1 A2 TAK DOBRY

7 Kołonica - Kołonice  PL01S1601_2227 Hoczewka 
PLRW200012221899

Brak badań elementów 
biologicznych PSD_sr A2 A2 A2 TAK ZŁY

8 Osława - Rzepedź PL01S1601_3268 Osława do Rzepedki 
PLRW20001222252 

DOBRY DOBRY A2 A1 A2 TAK DOBRY

9 Sanoczek - Nagórzany  
PL01S1601_2237

Sanoczek 
PLRW20001222329 DOBRY DOBRY A2 A1 A2 TAK DOBRY

9 San - Trepcza PL01S1601_3454
San od zbiornika Myczkowce 
do Tyrawki 
PLRW200015223319

Brak badań elementów 
biologicznych PSD_sr A2 A1 A2 TAK ZŁY

10 San-Ostrów  
PL01S1601_1916

San od Olszanki do Wiaru  
PLRW200015223999 UMIARKOWANY PSD_sr A3 A2 A3 TAK ZŁY

12 San-Radymno  PL01S1601_2238
San od Huczek do Wisłoka, 
bez Wisłoka
PLRW2000192259  

UMIARKOWANY PSD_sr poza A3 A2 poza A3 NIE ZŁY

13
Zbiornik Besko - ujęcie
PL01S1601_3458

Zbiornik Besko
PLRW20000226159 DOBRY DOBRY A2 A2 A2 TAK DOBRY

14 Wisłok - Iskrzynia  PL01S1601_3456
Wisłok od Zbiornika Besko 
do Czarnego Potoku 
PLRW2000142263337 

UMIARKOWANY DOBRY A3 A2 A3 TAK ZŁY

15 Iwoniczanka - Iwonicz-Zdrój  
PL01S1601_2219

Lubatówka 
PLRW200012226329

DOBRY DOBRY A2 A1 A2 TAK DOBRY

16 Wisłok - Zwięczyca PL01S1601_1934 Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów 
PLRW200015226559 SŁABY DOBRY A3 A2 A3 TAK ZŁY



Wyniki badań prowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska, opracowania i raporty oraz bieżące 
informacje środowiskowe dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresem:

ww.wios.rzeszow.pl



Dziękuję za uwagę

Jolanta Nawrot

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Monitoringu Środowiska
Delegatura w Jaśle


