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„Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego na lata 

2016-2020” stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 p. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 

o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686 z późn. zm.)  

 

Program został przygotowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspekto-

ratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w oparciu o „Program Państwowego Monitoringu 

Środowiska na lata 2016-2020”, zgodnie z „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich pro-

gramów Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020” Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska.  
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Wstęp 

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 

1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (dalej ustawa o IOŚ) (Dz.U. z 2013 r., poz. 686 

z późn. zm.) w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska.  

Zgodnie z art. 23 ustawy o IOŚ, wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest odpo-

wiedzialny za opracowywanie programów Państwowego Monitoringu Środowiska obejmują-

cych zadania realizowane przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska.  

Wojewódzkie programy Państwowego Monitoringu Środowiska zawierają zadania 

określone w wieloletnich programach Państwowego Monitoringu Środowiska opracowanych 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i są przez niego zatwierdzane.  

Programy PMŚ są opracowywane od 1991 roku. „Program Państwowego Monitoringu 

Środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2016–2020”, został przygotowany w opar-

ciu o „Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016–2020”, który zatwierdził  

Minister Środowiska w dniu 1.10.2015 r. Program ten zawiera opis zadań realizowanych na 

poziomie centralnym oraz wskazuje zadania, których wykonanie realizowane będzie na po-

ziomie województw przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Dokument przywo-

łuje akty prawne, które stanowią podstawę do realizacji zadań Państwowego Monitoringu 

Środowiska zarówno na poziomie krajowym jak i wojewódzkim. Program dostosowuje się do 

perspektywy czasowej polskich i europejskich dokumentów strategicznych odnoszących się 

do środowiska, takich jak: Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspek-

tywa do 2020 r.”, decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego 

programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem 

ograniczeń naszej planety” (zwana siódmym programem działań w zakresie środowiska), 

„Strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.”, „Strategia tematyczna 

dotycząca zanieczyszczenia powietrza” czy, uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz Komunikat Komisji „Europa 2020. Strategia na rzecz inte-

ligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Program wpi-

suje się również w perspektywę finansową Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. 

„Wspieranie działalności monitoringu środowiska” i w perspektywę finansową Programu 

Infrastruktura i Środowisko 20142020, które w perspektywie do 2020 roku będą w istotny 

sposób finansowały realizację nowego programu PMŚ. Jednocześnie Program ma charakter 

wdrożeniowy dla wybranych działań (kierunków interwencji) zawartych w uchwale Rady 

Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energe-

tyczne i Środowisko  perspektywa do 2020 r.” (M.P. z 2014 r. poz. 469). 

W „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego 

na lata 2016–2020” przewidziano kontynuację większości dotychczasowych zadań i jedno-

cześnie zaplanowano realizację nowych, wynikających z konieczności wdrożenia do polskie-

go systemu monitoringu nowych wymagań unijnych, w tym wymagań dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy 

2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wod-

nej (Dz. Urz. UE L 226 z 24.08.2013, str.1). Ważnym zadaniem będzie również wdrożenie 

wspomagania systemu rocznych ocen jakości powietrza metodami modelowania matema-

tycznego. 

Informacje wytworzone w ramach programu PMŚ województwa wielkopolskiego będą 

stanowiły materiał m.in. do corocznych raportów o stanie środowiska w Wielkopolsce oraz do 

kolejnego raportu o stanie środowiska w Polsce opracowywanego przez GIOŚ. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.pois.gov.pl%2F2014_2020%2FStrony%2Fglowna.aspx&ei=mITTVNilLMvYavbvgZgB&usg=AFQjCNFZP2jEXc0XqLSjoCkx_nI-wHcYOQ&sig2=K3Cm462yXrEMF6bhUtMSQw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.pois.gov.pl%2F2014_2020%2FStrony%2Fglowna.aspx&ei=mITTVNilLMvYavbvgZgB&usg=AFQjCNFZP2jEXc0XqLSjoCkx_nI-wHcYOQ&sig2=K3Cm462yXrEMF6bhUtMSQw
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Niezwykle istotnym elementem obecnego programu PMŚ są również zadania związane 

z zapewnieniem wysokiej jakości wyników pomiarów i ocen w odniesieniu do wszystkich 

zadań realizowanych w ramach PMŚ. Jakość wytwarzanych danych jest bowiem kluczem do 

podejmowania efektywnych i skutecznych działań zarządczych.  

Wszelkie zmiany i uzupełnienia „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska wo-

jewództwa wielkopolskiego na lata 2016–2020” będą wprowadzane w formie aneksów do 

niniejszego programu. Aneksowania nie wymagają jedynie zmiany programu monitoringu 

związane z prowadzeniem monitoringu badawczego. 
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1. Definicja, cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska 

Państwowy Monitoring Środowiska zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), zwanej dalej 

Poś, stanowi systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, prze-

twarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Gromadzone informacje służą 

wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne informowanie 

organów administracji i społeczeństwa o: 

 jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska 

lub innych poziomów określonych przepisami oraz obszarach występowania przekro-

czeń tych standardów lub innych wymagań, 

 występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych zmian, 

w tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami 

i stanem elementów przyrodniczych. 

W ramach PMŚ są wytwarzane i gromadzone również dane dotyczące stanu środowi-

ska, do których przekazywania Rzeczpospolita Polska jest obowiązana na mocy zobowiązań 

międzynarodowych. 

Jednym z głównych celów realizacji zadań PMŚ jest wytwarzanie danych 

i opracowywanie ocen niezbędnych do wywiązania się Polski z wymagań zawartych 

w przepisach UE, w szczególności o charakterze ramowym, dotyczących ochrony środowi-

ska, a także wypełnienia podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodo-

wych. Zakres obowiązków sprawozdawczych wynikających z prawa wspólnotowego 

realizowanych w ramach PMŚ przez Inspekcję Ochrony Środowiska przedstawiono w opi-

sach poszczególnych zadań.  

Państwowy Monitoring Środowiska zapewnia dane podlegające udostępnianiu w myśl 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), regulujących sprawy swobodnego 

dostępu do informacji o środowisku. 

Ustawowe cele Państwowego Monitoringu Środowiska będą realizowane poprzez zada-

nia obejmujące wykonywanie badań wskaźników charakteryzujących poszczególne kompo-

nenty środowiska, prowadzenie obserwacji elementów przyrodniczych, gromadzenie i analizę 

wyników badań i obserwacji, pozyskiwanie informacji o presjach na poszczególne elementy 

środowiska, ocenę stanu i trendów zmian jakości poszczególnych elementów środowiska w 

oparciu o ustalone kryteria, identyfikację obszarów przekroczeń standardów jakości środowi-

ska, analizy przyczynowo-skutkowe, opracowywanie zestawień, raportów, komunikatów i ich 

udostępnianie w formie drukowanej lub zapisu elektronicznego.  

Priorytetowe znaczenie będą miały działania związane z zapewnieniem jakości danych 

wytwarzanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Działania te będą obejmo-

wały kontynuację procesu wdrażania systemów jakości w podsystemach monitoringu, moder-

nizację infrastruktury analitycznej i pomiarowej, udział w krajowych i międzynarodowych 

badaniach porównawczych oraz szkoleniach w zakresie procedur systemowych i wymagań 

prawnych. 
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2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 

Państwowy Monitoring Środowiska jest źródłem informacji o środowisku będących 

wynikiem pomiarów i ocen jego stanu oraz analizą wpływu różnych czynników, w tym presji 

wynikających z działalności człowieka. W celu zapewnienia tak szerokiego spektrum infor-

macji, zadania PMŚ podobnie jak w latach poprzednich, realizowane będą w ramach struktury 

opartej na modelu DPSIR (driving forces/czynniki sprawcze − pressures/presje − state/stan − 

impact/oddziaływanie – response/środki przeciwdziałania) stosowanej przez Komisję Euro-

pejską, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Europejską Agencję 

Środowiska do sporządzania ocen zintegrowanych oraz ocen skuteczności strategii rozwoju, 

programów i dokumentów programowych. Struktura ta pozwala na sprawne generowanie 

kompleksowej, opartej na badaniach, analizach i ocenach informacji o środowisku zarówno 

dla potrzeb społeczeństwa jak i administracji rządowej, samorządowej oraz instytucji mię-

dzynarodowych. 

Podstawową kategorią informacji uzyskiwaną w ramach PMŚ jest kompleksowa infor-

macja na temat stanu poszczególnych komponentów środowiska wytwarzana w ramach sied-

miu podsystemów reprezentujących poszczególne komponenty środowiska lub specyficzne 

oddziaływania.  

Programy pomiarowo-badawcze na obszarze województwa wielkopolskiego w ramach 

czterech podsystemów: monitoringu jakości powietrza, monitoringu jakości wód, monitoringu 

hałasu i monitoringu promieniowania elektromagnetycznego realizowane będą na poziomie 

wojewódzkim w ramach „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa 

wielkopolskiego na lata 2016–2020” oraz na poziomie krajowym (rys. 2.1). Badania i pomia-

ry w trzech pozostałych podsystemach prowadzone będą tylko na poziomie krajowym. Sys-

tem PMŚ podobnie jak dotychczas będzie obejmować działania związane z pozyskiwaniem, 

gromadzeniem, analizowaniem i upowszechnianiem informacji o poziomach substancji i in-

nych wskaźników charakteryzujących stan poszczególnych elementów przyrodniczych.  

W oparciu o wytworzone i zgromadzone dane o stanie środowiska wykonywane będą 

oceny poszczególnych komponentów jak i zintegrowane oceny i prognozy stanu środowiska, 

analizy przyczynowo-skutkowe wiążące istniejący stan środowiska z czynnikami kształtują-

cymi ten stan i mającymi swoje źródło w społeczno-gospodarczej działalności człowieka. 

Oceny te będą także uwzględniać ocenę skuteczności podejmowanych działań naprawczych 

i zapobiegawczych.  

Informacje o presjach na środowisko, w tym informacje o źródłach i ładunkach substan-

cji odprowadzanych do środowiska, pozyskiwane będą głównie z systemów administracyj-

nych i statystyki publicznej. W celu prawidłowego funkcjonowania PMŚ konieczny będzie 

nieodpłatny dostęp do danych wytwarzanych przez służby państwowe zobligowane prawem 

do ich wytwarzania, w tym do danych meteorologicznych i hydrologicznych. 

W ramach PMŚ wytwarzane będą jedynie wybrane informacje o presjach, których nie 

można pozyskać z innych systemów, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji zadań 

obejmujących badania, oceny i prognozy stanu środowiska.  

Na rys. 2.1. przedstawiono strukturę PMŚ jako źródła informacji o środowisku. Zakres 

i sposób realizacji zadań na poziomie wojewódzkim został szczegółowo przedstawiony 

w dalszej części Programu. Opis zadań prowadzonych na poziomie krajowym zawarty jest 

„Programie Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016–2020” opracowanym przez 

GIOŚ. 
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Działalność Państwowego Monitoringu Środowiska z mocy art. 24 ustawy z dnia 

20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska koordynują organy Inspekcji Ochrony Śro-

dowiska.  

Na poziomie województwa, zadania Inspekcji Ochrony Środowiska związane z Pań-

stwowym Monitoringiem Środowiska wykonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska 

jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie (art. 3 i art. 5 ustawy o IOŚ). 

Na poziomie krajowym zadania PMŚ wykonuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska; jest 

on również koordynatorem działań prowadzonych dla potrzeb Państwowego Monitoringu 

Środowiska.  

W realizacji zadań PMŚ uczestniczą również inne jednostki, w tym służby i inspekcje 

zobowiązane do tego na mocy prawa np. organy administracji rządowej i samorządowej, za-

rządzający drogami, lotniskami, koleją, prowadzący instalacje, jak również instytuty nauko-

wo-badawcze wykonujące zadania w ramach umów z GIOŚ. Strukturę organizacyjną PMŚ 

przedstawiono na rysunku 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2.1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska /wg GIOŚ/ 
(kursywą wyróżniono podsystemy obejmujące zadania wykonywane na poziomie wojewódzkim) 

 

 

Informacja o środowisku 
 

ZINTEGROWANE OCENY  

I PROGNOZY 

STAN  
 

(dane o jakości środowiska wytwarzane  

w ramach siedmiu podsystemów reprezentujących poszcze-
gólne komponenty środowiska  

lub specyficzne oddziaływania) 

 

PODSYSTEMY: 

 

1.  Monitoring jakości powietrza 

2. Monitoring jakości wód 

3.  Monitoring jakości gleby i ziemi 

4. Monitoring przyrody   

5.  Monitoring hałasu 

6. Monitoring pól elektromagnetycznych 

7. Monitoring promieniowania jonizującego 

PRESJE  
 

(dane o presjach:  

-  wytwarzane poza systemem PMŚ 

-  wytwarzane w ramach PMŚ dla celów 
prawidłowej realizacji zadań 

w poszczególnych podsystemach)    

Państwowy Monitoring Środowiska 

CZYNNIKI 

SPRAWCZE 
 

(dane w zakresie działalności 

społeczno-gospodarczej, warun-
ków meteorologicznych, hydro-

logicznych, napływów 

transgranicznych itp.) 
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Rys. 2.2. Struktura organizacyjna Państwowego Monitoringu Środowiska /wg GIOŚ/ 

 

Główny Inspektor  

Ochrony Środowiska 

(nadzoruje  i koordynuje realizację  zadań PMŚ, 

realizuje zadania na poziomie krajowym) 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzcy Inspektorzy 

Ochrony Środowiska  

(realizują zadania na poziomie 

 wojewódzkim i lokalnym ) 

 

 

Wojewodowie 

przepływ informacji wytwarzanych w ramach PMŚ 

Minister Środowiska 

(zatwierdza programy PMŚ) 

nadzór  nad realizacją zadań PMŚ  

Instytuty naukowo-badawcze 

i uczelnie 

 

organy admi-

nistracji pu-

blicznej 

 
służby 

i inspekcje zarządzający 

drogami, lotni-

skami, portami 

oraz koleją  

 

prowadzący 

instalacje lub/i 

urządzenia 

 

instytuty 

naukowo-

badawcze, 

uczelnie 
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3. Badania stanu środowiska 

Podstawową rolą Państwowego Monitoringu Środowiska w systemie zarządzania śro-

dowiskiem i zintegrowanego rozwiązywania problemów środowiskowych jest pozyskiwanie, 

gromadzenie, analizowanie i upowszechnianie informacji o poziomach substancji i innych 

wskaźników charakteryzujących stan poszczególnych elementów przyrodniczych. Szczególne 

znaczenie mają oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska, uwzględniające 

wpływ elementów presji. 

Celem działań prowadzonych w ramach PMŚ jest zapewnienie odpowiednim organom 

informacji niezbędnych do zarządzania środowiskiem, zgodnie z ich kompetencjami, oraz 

wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych zarówno krajowych jak i międzynaro-

dowych. Bardzo ważnym celem tych działań jest również zapewnienie społeczeństwu możli-

wości dostępu do pełnej i zrozumiałej informacji o stanie środowiska. 

Badania stanu środowiska ujęte w „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska 

województwa wielkopolskiego na lata 2016–2020” będą realizowane w czterech podsyste-

mach: 

1. podsystem monitoringu jakości powietrza, 

2. podsystem monitoringu jakości wód, 

3. podsystem monitoringu hałasu, 

4. podsystem monitoringu pól elektromagnetycznych. 

W ramach podsystemów wyróżniono zadania posiadające specyficzne cele 

i odpowiednie dla tych celów programy pomiarowo-badawcze. Zadania te związane są 

z bezpośrednią realizacją obowiązków ustawowych, zobowiązań międzynarodowych, wyni-

kają również z konieczności dostosowania systemu monitoringu środowiska do nowych regu-

lacji prawnych zarówno polskich jak i międzynarodowych. 

Dla poszczególnych zadań, realizowanych w danym podsystemie, opracowana została 

informacja o podstawie prawnej realizacji zadania, zakresie badań oraz sposobach 

pozyskiwania i upowszechniania informacji.  

Kluczowym zadaniem w ramach Programu PMŚ na 2016-2020 będzie zapewnienie bie-

żącego funkcjonowania i dalszy rozwój tematycznych baz danych w ramach Systemu Infor-

matycznego EKOINFONET (SI EKOINFONET), za pomocą którego są i będą gromadzone, 

przechowywane, przetwarzane i upowszechniane dane dotyczące jakości poszczególnych 

komponentów środowiska wytwarzane w ramach PMŚ zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochro-

ny Środowiska „Ekoinfonet” (Dz.U. z 2015 r., poz. 1584). 

System PMŚ będzie zasilany danymi o presjach wytwarzanymi w ramach innych 

systemów lub obowiązków wykonywanych z mocy prawa przez inne organy administracji lub 

podmioty gospodarcze oraz danymi wytwarzanymi przez Inspekcję Ochrony Środowiska. 

Istotnym źródłem danych o emisjach będzie system statystyki publicznej, a także, 

w przypadku wód, kataster wodny prowadzony przez krajowy i regionalne zarządy 

gospodarki wodnej.  

W części dotyczącej przepisów prawa Program odwołuje się do istniejących aktów 

prawnych, specyficznych dla danego elementu środowiska, jak również do projektów aktów 

prawnych, których zaawansowanie prac legislacyjnych pozwala uznać, iż w latach 2016-2020 

będą miały status obowiązujących. Należy jednak zaznaczyć, iż u podstaw wszystkich działań 

monitoringowych leżą ogólne kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska dotyczące organi-

zowania, koordynowania i prowadzenia badań jakości środowiska oraz obserwacji i oceny 

jego stanu zapisane w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. 
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3.1. Podsystem monitoringu jakości powietrza 

Celem funkcjonowania podsystemu monitoringu jakości powietrza, zgodnie z art. 26 

ustawy – Poś, jest uzyskiwanie informacji i danych dotyczących poziomów substancji 

w otaczającym powietrzu oraz wyników analiz i ocen w zakresie przestrzegania norm jakości 

powietrza. Informacje dostarczane w ramach podsystemu będą umożliwiały ponadto śledze-

nie zmian w zakresie zakwaszenia i eutrofizacji środowiska na skutek depozycji zanieczysz-

czeń do podłoża oraz monitorowanie i prognozowanie wpływu działań na rzecz ograniczania 

emisji zanieczyszczeń do powietrza na jego jakość. Informacje te posłużą także do oceny sku-

teczności działań na rzecz ochrony warstwy ozonowej nad Polską i Europą. Dane pozyskane 

w ramach podsystemu stanowić będą podstawę do zarządzania jakością powietrza w kraju 

m.in. poprzez programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych, do formu-

łowania i kontroli realizacji strategii ochrony powietrza na poziomie kraju i Unii Europej-

skiej. Dodatkowo, w ramach obowiązków sprawozdawczych, uzyskane dane będą 

przekazywane do Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska i do organów kon-

wencji międzynarodowych. 

W ramach podsystemu monitoringu jakości powietrza, w latach 2016−2020 WIOŚ 

w Poznaniu będzie:  

a) realizować zadania związane z badaniem i oceną stanu zanieczyszczenia powietrza zgod-

nie z ustawą - Poś transponującą wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza 

dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1) oraz dyrektywy Parlamentu Europej-

skiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, 

rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu 

(Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str.3) takie jak: 

1. badanie i ocena jakości powietrza w strefach, 

2. pięcioletnia ocena jakości powietrza na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu wy-

konywania rocznych ocen jakości powietrza, 

3. monitoring tła miejskiego pod kątem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycz-

nych (WWA), 

4. pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb monitorowania 

procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia, 

b) realizować zadania związane pozyskiwaniem informacji o źródłach i ładunkach substan-

cji odprowadzanych do powietrza dla potrzeb realizacji ocen i prognoz w ramach monito-

ringu jakości powietrza,  

c) brać udział w programie badawczym – monitoring chemizmu opadów atmosferycznych 

i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża – dotyczącym zjawisk globalnych i kontynen-

talnych realizowanym na poziomie krajowym przez GIOŚ w ramach zobowiązań wynika-

jących z podpisanych przez Polskę konwencji ekologicznych,  

d) wykorzystywać wyniki zadań związanych z: 
1. wdrażaniem krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza; 

2. długoterminowymi prognozami stężeń pyłu PM10 i PM2,5 oraz określeniem tła zanie-

czyszczeń; 

3. analizą wybranych epizodów wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10; 

4. określeniem reprezentatywności stanowisk pomiarowych funkcjonujących w ramach 

PMŚ.  

5. wspomaganiem systemu rocznych ocen jakości powietrza metodami modelowania ma-

tematycznego. 
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Zadania te w większości będą kontynuacją dotychczasowych programów pomiarowych. 

Ze względu jednak na konieczność przystosowania systemu pomiarów i ocen jakości powie-

trza do dynamicznie zmieniających się przepisów prawodawstwa unijnego, w tym wymogów 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 

jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, a także decyzji wykonawczej Komisji 

2011/850/WE ustanawiającej zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Par-

lamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz 

sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza, wprowadzone zostaną zadania nowe 

związane głównie z wdrażaniem modelowania matematycznego do rocznych ocen jakości 

powietrza. Po transpozycji do prawodawstwa polskiego dyrektywy Komisji Europejskiej 

z dnia 28 sierpnia 2015 r., zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw 2004/107/WE 

i 2008/50/WE ustanawiającej przepisy dotyczące metod referencyjnych, walidacji danych 

i lokalizacji stanowisk pomiarowych do oceny jakości powietrza, system pomiarów i ocen 

jakości powietrza; w miarę dostępności środków finansowych, WIOŚ dostosuje system po-

miarów jakości powietrza do wymagań zawartych w tym dokumencie. 

Podstawa prawna zadań wymienionych w punkcie a) 1-3 

– ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 

1232, z późn. zm.) – art. 26 oraz art. 85-95; 

– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 

oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1032); 

– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów nie-

których substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031);  

– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i spo-

sobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. z 2012 r., 

poz. 1034); 

– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 

dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. z 2012 r., poz. 914); 

– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i 

częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz.U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485). 

Zadanie: Badanie i ocena jakości powietrza w strefach  

Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza w ramach PMŚ wynika 

z art. 89-94 Poś. 

Cel realizacji zadania 

Celem realizacji zadania jest uzyskanie dla wszystkich stref informacji o poziomach 

substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza i innych kryteriów 

oceny jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza – 

tzw. obszarów przekroczeń, a następnie monitorowanie, poprzez prowadzenie pomiarów 

i ocen jakości powietrza, efektywności działań podejmowanych w ramach planów i progra-

mów ochrony powietrza na jakość powietrza na obszarach przekroczeń.  

Program pomiarowy  

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska – jako odpowiedzialny za pomiary i ocenę 

poziomu substancji w powietrzu – w latach 2016-2020 będzie kontynuował monitoring stężeń 

pyłu PM10 i PM2,5, SO2, NO2, NO, NOx, O3, benzenu, CO w powietrzu oraz Pb, As, Cd, Ni 

i benzo(a)pirenu w pyle PM10, stosując pomiary i inne techniki monitoringowe określone 

w rozporządzeniu w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu.  
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W ramach pomiarów wspomagających ocenę jakości powietrza pod kątem zanieczysz-

czenia ozonem w latach 2016–2020 WIOŚ w Poznaniu będzie kontynuował monitoring stę-

żeń toluenu, ksylenu i etylobenzenu.  

Program pomiarów jakości powietrza realizowany przez WIOŚ w Poznaniu w latach 

2016–2020 jest zgodny z przepisami prawa polskiego, a program na lata 2016-2019 w odnie-

sieniu do wymogów co do liczby stałych stanowisk pomiarowych jest zgodny z wynikami 

oceny pięcioletniej wykonanej przez WIOŚ w roku 2014. W stosunku do liczby stanowisk 

wynikających z oceny pięcioletniej wprowadzono następujące zapisy: 

‒ zaplanowano 3 stanowiska pomiarowe ozonu w strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony 

zdrowia ze względu na to, że od 2012 roku podczas wykonywania oceny rocznej wyniki 

pomiarów uzupełniane są dodatkowo informacjami otrzymanymi z modelowania matema-

tycznego,  

‒ zaplanowano jedno stanowisko pomiarowe benzenu w strefie wielkopolskiej pod kątem 

ochrony zdrowia ze względu na to, że ocena pięcioletnia została wykonana na podstawie 

pomiarów pasywnych. Wyniki pomiarów mieściły się pomiędzy dolnym a górnym pro-

giem oszacowania. W obecnym programie zaplanowano w strefie wielkopolskiej jedno 

stanowisko pomiarowe oparte o pomiary intensywne, wysokiej jakości. W przypadku gdy 

wyniki pomiarów wykonanych w roku 2016 będą powyżej dolnego progu oszacowania 

sieć pomiarowa zostanie poszerzona o kolejne stanowiska pomiarowe, co zostanie wpro-

wadzone aneksem do WPMŚ. 

Na stacji w Borówcu w roku 2016 zostaną rozpoczęte pomiary benzenu. W roku 2017 

planowana jest lokalizacja stacji pomiarów automatycznych na potrzeby oceny jakości powie-

trza pod kątem zanieczyszczeń komunikacyjnych w Poznaniu i w Kaliszu oraz wdrożenie 

pomiarów benzenu na istniejącej stacji pomiarów automatycznych w Kaliszu. W roku 2018 

planuje się rozpoczęcie systematycznych, całorocznych pomiarów. 

Wykaz i liczbę stanowisk działających w wielkopolskim wojewódzkim systemie oceny 

jakości powietrza w latach 2016–2020 i stanowisk uzupełniających oraz ich programy pomia-

rowe zawarto w tabelach 3.1.1, 3.1.2a i 3.1.2b (tabele w załączniku) oraz przedstawiono na 

mapach 3.1.1–3.1.4.  
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Mapa 3.1.1. Lokalizacja stacji monitoringu jakości powietrza prowadzących pomiary 

w ramach PMŚ na terenie Poznania 
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Mapa 3.1.2. Lokalizacja stacji monitoringu jakości powietrza prowadzących pomiary 

automatyczne działających w ramach PMŚ 
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Mapa 3.1.3. Lokalizacja stanowisk monitoringu jakości powietrza prowadzących po-

miary manualne działających w ramach PMŚ 
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Mapa 3.1.4. Lokalizacja stacji monitoringu jakości powietrza planowanych do urucho-

mienia w ramach PMŚ 
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Sposób gromadzenia danych 

Wyniki pomiarów i metadane będą gromadzone w wojewódzkiej bazie danych (CAS) 

i bazie danych (JPOAT2,0) działającej w ramach SI EKOINFONET. Ponadto zgodnie z wy-

mogami dotyczącymi raportowania będą przekazywane do europejskiej bazy danych o jakości 

powietrza AIRBASE+. 

Sposób i zakres oceny  
Na podstawie prowadzonych pomiarów zostaną wykonane roczne oceny jakości powie-

trza 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 wraz z klasyfikacją stref i identyfikacją 

obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych oraz poziomów 

celów długoterminowych – w latach 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 odpowiednio za lata 

2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.  

Do wykonania ocen zostaną wykorzystane również wyniki prowadzonego przez GIOŚ 

modelowania zanieczyszczenia powietrza ozonem oraz po wdrożeniu przez GIOŚ systemu 

wspomagania rocznych ocen jakości powietrza metodami modelowania – wyniki modelowa-

nia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w zakresie pyłu 

PM10 i PM2,5, SO2, NO2 oraz benzo(a)pirenu w pyle PM10. 

Wyniki badań i rocznej oceny jakości powietrza będą wykorzystane przez Zarząd Wo-

jewództwa do opracowania lub aktualizacji programów ochrony powietrza w strefach wska-

zanych do ich wykonania oraz do monitorowania skuteczności wcześniej opracowanych 

programów. Wyniki ocen rocznych za 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 rok wykonanych przez 

WIOŚ posłużą GIOŚ do wykonania zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce.  

Informacja na temat przekazywania danych 

Wyniki badań wykonywanych przez WIOŚ w Poznaniu przekazywane będą: 

 do GIOŚ 

 wyniki pomiarów i metadane ze stacji objętych wojewódzkim programem monitoringu 

środowiska zgromadzone w bazie CAS – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowi-

ska dotyczącym zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczysz-

czenia powietrza – do bazy danych JPOAT2,0, od trybu ciągłego do rocznego; 

 dane o przekroczeniach poziomów informowania i alarmowych poziomów substancji 

w powietrzu – w trybie dobowym; 

 dane o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego 

substancji w powietrzu – w możliwie najkrótszym czasie od powzięcia informacji o ry-

zyku wystąpieniu przekroczenia; 

 wyniki rocznej oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref na poziomie województwa –

raz w roku do 30 kwietnia; 

 do Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

 dane o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych, informowania i alarmowych po-

ziomów substancji w powietrzu – w trybie dobowym; 

 dane o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego 

substancji w powietrzu – w możliwie najkrótszym czasie od powzięcia informacji o ry-

zyku wystąpieniu przekroczenia; 

 wyniki rocznej oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref na poziomie województwa –

raz w roku do 30 kwietnia; 

 do Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
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– dane o przekroczeniach poziomu dopuszczalnego, informowania i alarmowego substan-

cji w powietrzu – w trybie dobowym; 

– dane o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego sub-

stancji w powietrzu – w możliwie najkrótszym czasie od powzięcia informacji o ryzyku 

wystąpieniu przekroczenia.  

Informacja na temat udostępniania i upowszechniania danych 

Informacje o stanie jakości powietrza zostaną upowszechnione przez: 

 zamieszczenie na stronie internetowej WIOŚ – od trybu godzinowego do rocznego, w tym 

danych ze stacji pomiarowych online;  

 komunikaty na stronie internetowej WIOŚ – od trybu godzinowego do rocznego; 

 zamieszczenie w Raportach o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w roku 

2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 – corocznie, w formie elektronicznej i/lub drukowanej. 

Odbiorcą informacji wynikowej jest administracja rządowa i samorządowa, uczelnie, 

szkoły, biblioteki i społeczeństwo. 

Zadanie: Pięcioletnia ocena jakości powietrza na potrzeby ustalenia odpowiedniego spo-

sobu wykonywania rocznych ocen jakości powietrza 

Obowiązek wykonywania weryfikacji systemu oceny jakości powietrza w strefach 

wynika z art. 88 Poś.  

W roku 2019 zostanie wykonana pięcioletnia ocena jakości powietrza za lata 2014–

2018, na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu wykonywania ocen prowadzonych 

corocznie dla SO2, NO2, NOx, O3, PM10, PM2,5, benzenu, CO oraz Pb, As, Cd, Ni i B(a)P 

w PM10.  

Wyniki tej oceny będą podstawą do modyfikacji wojewódzkiego systemu pomiarów 

i ocen jakości powietrza w strefach.  

Zadanie: Monitoring tła miejskiego pod kątem wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych (WWA) 

Obowiązek pomiarów składu pyłu pod kątem zawartości WWA wynika z art. 4 ust. 8 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. 

w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 

w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. WE L 23 z 26.01.2005, str.3). 

Cel realizacji zadania 

Celem zadania jest określenie udziału benzo(a)pirenu w wielopierścieniowych węglo-

wodorach aromatycznych zawartych w pyle PM10.  

Program pomiarowy 

W latach 2016–2020 na stacji monitoringu tła miejskiego w Pile, na której prowadzi się 

pomiary pyłu PM10 i benzo(a)pirenu w pyle PM10, będą kontynuowane pomiary ben-

zo(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.  

Sposób i zakres oceny 

Na podstawie wyników pomiarów WWA w pyle PM10 prowadzonych przez WIOŚ, 

GIOŚ wykona krajową analizę zanieczyszczenia powietrza wielopierścieniowymi węglowo-

dorami aromatycznymi. 
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Gromadzenie danych 

Dane ze stacji będą gromadzone w bazie (CAS) i bazie danych monitoringu jakości po-

wietrza (JPOAT2,0) działającej w ramach w ramach SI EKOINFONET, i będą zasilać system 

oceny jakości powietrza, ponadto zgodnie z wymogami dotyczącymi raportowania będą prze-

kazywane do europejskiej bazy danych (AIRBASE+). 

Zadanie: Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb monitoro-

wania procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia 

Obowiązek pomiarów pyłu PM2,5 dla potrzeb wyznaczenia krajowego wskaźnika śred-

niego narażenia wynika z art. 15 ust. 3 oraz załącznika XIV sekcja A 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, str.1),  

Podstawa prawna 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1232, z późn. zm.) – art. 26 oraz art. 86a-86c, art. 94; 

- rozporządzenie MŚ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników 

średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 1029); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu redukcji naraże-

nia (Dz. U. z 2012 r., poz. 1030);  

- rozporządzenie MŚ z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oce-

ny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914); 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i spo-

sobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. z 2012 r., 

poz. 1034). 

Cel realizacji zadania 

Celem zadania jest monitorowanie narażenia ludzi na pył drobny poprzez monitorowa-

nie procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia i pułapu stężenia ekspozycji na pył 

PM2,5. 

Program pomiarowy 

W latach 2016-2020 pomiary pyłu PM2,5 dla potrzeb monitorowania wskaźnika śred-

niego narażenia dla aglomeracji i miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. Oraz 

krajowego wskaźnika średniego narażenia będą prowadzone na jednej stacji monitoringu 

w Poznaniu i jednej stacji w Kaliszu. 

Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji stanowisk pomiarowych 

zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 przestawiono w tabeli 3.1.1. 

Gromadzenie danych 

Dane ze stacji tła miejskiego będą gromadzone w wojewódzkiej bazie danych sieci po-

miarowych (CAS) i bazie danych monitoringu jakości powietrza (JPOAT2,0).  

Informacja na temat przekazywania danych 

Wyniki pomiarów, metadane oraz informacje o jakości pomiarów ze stanowisk pomiaro-

wych, na których prowadzone są pomiary pyłu PM2,5 dla potrzeb wyznaczenia krajowego 

wskaźnika średniego narażenia będą przekazywane do GIOŚ automatycznie – z wojewódzkiej 

bazy danych sieci pomiarowych CAS do bazy danych monitoringu jakości powietrza JPOAT2,0.  

Informacja na temat udostępniania i upowszechniania danych 

 zamieszczenie na stronie internetowej WIOŚ wyników pomiarów manualnych; 
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 zamieszczenie w Raportach o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w roku 

2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 – corocznie, w formie elektronicznej i/lub drukowanej. 

Do 30 września każdego roku wskaźnik średniego narażenia, w tym wskaźnik dla 

Aglomeracji Poznańskiej i miasta Kalisz będą ogłaszane przez Ministra Środowiska w drodze 

obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

Zadanie: Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczysz-

czeń do podłoża 

Badania prowadzone w latach 20162020 będą kontynuacją dotychczasowych prac 

realizowanych w oparciu o  sieć krajową monitoringu. 

Podstawa prawna 

Brak specyficznych regulacji prawnych. 

Cel realizacji zadania 

Celem realizacji zadania jest dostarczenie danych o ładunkach substancji 

zakwaszających, biogenów oraz metali ciężkich deponowanych do podłoża wraz z opadem 

atmosferycznym. Dane te umożliwiają śledzenie trendów i tym samym ocenę skuteczności 

programów redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza; ponadto mogą być wykorzystywane 

do bilansowania związków eutrofizujących w ramach ochrony wód przed zanieczyszczeniami 

pochodzącymi z rolnictwa.  

Program pomiarowy 

Na terenie województwa wielkopolskiego zadanie będzie realizowane w oparciu o sieć 

krajową. Próby opadu mokrego (wet only) będą pobierane za pomocą automatycznych 

kolektorów opadu na stacjach synoptycznych IMGW-PIB w Poznaniu i Kaliszu; analizy 

stężeń anionów: SO4
2-

, NOx
-
, Cl

-
, kationów: NH4

+
, Na

+
, Ca 

2+
, Mg 

2+
, K

+
 oraz metali ciężkich 

(Zn, Cu, Pb, Ni, Cd, Cr), azotu ogólnego i fosforu ogólnego oraz pomiary pH i przewodności 

elektrolitycznej w opadach atmosferycznych będą wykonywane przez Laboratorium WIOŚ 

w Poznaniu.  

Gromadzenie danych 

Docelowo wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych będą gromadzone w bazie 

danych monitoringu jakości powietrza JPOAT2,0 działającej w ramach SI EKOINFONET;  

Sposób i zakres oceny.  
Szacowanie miesięcznych i rocznych depozycji oraz ocenę w powiązaniu 

z wrażliwością receptorów (gleb, ekosystemów glebowo-leśnych, wód powierzchniowych) 

będzie wykonywał wrocławski oddział IMGW-PIB, sprawujący merytoryczny nadzór nad 

realizacją programu. Wyniki badań będą prezentowane w systemie GIS z podziałem na 

jednostki administracyjne oraz jednostki hydrograficzne. 

Informacja na temat przekazywania danych 

Wyniki badań wykonywanych przez WIOŚ w Poznaniu przekazywane będą: 

 do IMGW Oddział Wrocław – wyniki analiz prób opadu – z częstotliwością raz w miesiącu. 

Wyniki badań wykonywanych przez IMGW Oddział Wrocław przekazywane będą: 

 do WIOŚ w Poznaniu – wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych i oceny 

depozycji zanieczyszczeń do podłoża w formie tabel i map dla województwa wielkopol-

skiego – z częstotliwością raz w roku. 
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Informacja na temat udostępniania i upowszechniania danych 

Uzyskane informacje zostaną upowszechnione przez: 

 zamieszczenie w Raportach o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w roku 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 – corocznie, w formie elektronicznej i/lub 

drukowanej. 

Odbiorcą informacji wynikowej jest administracja rządowa i samorządowa, uczelnie, 

szkoły, biblioteki i społeczeństwo. 

Zadanie:  Pozyskiwanie informacji o źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych 

do powietrza dla potrzeb realizacji zadań w ramach monitoringu jakości po-

wietrza 

Zadanie obejmuje gromadzenie danych o źródłach i wielkościach emisji zanieczyszczeń 

objętych systemem oceny jakości powietrza dla potrzeb rocznych ocen jakości powietrza, 

w tym wspomagania ocen jakości powietrza metodami modelowania matematycznego 

(zadanie: Badanie i ocena jakości powietrza w strefach i prowadzone przez GIOŚ zadanie: 

Wspomaganie systemu rocznych ocen jakości powietrza metodami modelowania matema-

tycznego), ocen mających na celu ustalenie odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza 

(zadanie: Pięcioletnia ocena jakości powietrza na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu 

wykonywania rocznych ocen jakości powietrza) oraz prognoz długo- i krótkoterminowych 

(prowadzone przez GIOŚ zadania: Długoterminowe prognozy stężeń pyłu zawieszonego 

PM10 i PM2,5 oraz określenie tła zanieczyszczeń oraz Krótkoterminowe prognozy 

zanieczyszczenia powietrza).  

W latach 2016-2020 WIOŚ w Poznaniu będzie kontynuować aktualizację i uzupełnianie 

wojewódzkiej bazy danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza dla potrzeb wspomagania 

ocen rocznych i modelowania jakości powietrza. 

Zakłada się, iż w latach 2016-2020, inwentaryzacje emisji zanieczyszczeń do powietrza 

będą wykonywane na poziomie krajowym, na zlecenie GIOŚ i będą weryfikowane 

i uzupełniane przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska między innymi w oparciu 

o dane gromadzone w ramach działalności kontrolnej. Docelowo zakłada się, iż zadanie zwią-

zane z prowadzeniem bazy danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza dla potrzeb mo-

delowania jakości powietrza będzie realizowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania 

i Zarządzania Emisjami umiejscowiony w Instytucie Ochrony Środowiska – PIB. Do czasu 

pełnego wdrożenia wsparcia rocznych ocen jakości powietrza metodami modelowania mate-

matycznego na poziomie krajowym, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska prowa-

dzące wojewódzkie bazy danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza dla potrzeb 

modelowania jakości powietrza będą kontynuować realizację tego zadania. Dane gromadzone 

w bazach wojewódzkich będą wykorzystywane do aktualizacji bazy krajowej. 
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3.2. Podsystem monitoringu jakości wód 

Celem funkcjonowania podsystemu monitoringu jakości wód, zgodnie art. 26 Poś, jest 

uzyskiwanie informacji i danych dotyczących jakości wód śródlądowych powierzchniowych i 

podziemnych oraz wód morskich. W ramach podsystemu monitoringu jakości wód w woje-

wództwie wielkopolskim prowadzony jest:  

 monitoring wód powierzchniowych obejmujący wody śródlądowe; 

 monitoring jakości wód podziemnych. 

3.2.1. Monitoring wód powierzchniowych – wody śródlądowe 

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ wynika 

z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.– Prawo wodne, przy czym zgodnie z ust. 3 

tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów 

fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych należą do kompetencji wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska. W związku z tym w ramach podsystemu monitoringu wód 

powierzchniowych, w latach 2016–2020 WIOŚ w Poznaniu będzie realizować następujące 

zadania: 

 badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, 

 badania i ocena stanu jezior, 

 wdrażanie wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z 

dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE  w zakresie 

substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej – zadanie realizowane będzie przy 

współudziale GIOŚ i innych WIOŚ, 

 obserwacje elementów hydromorfologicznych dla potrzeb oceny stanu i potencjału 

ekologicznego wód powierzchniowych. 

Na poziomie krajowym, na terenie województwa wielkopolskiego będą realizowane zadania: 

 badania i ocena jakości osadów dennych w rzekach i jeziorach. 

Cel realizacji badań 

Celem badań jest dostarczenie wiedzy o stanie wód, koniecznej do podejmowania dzia-

łań na rzecz poprawy stanu oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Działania te powinny 

zapewnić ochronę przed eutrofizacją spowodowaną wpływem źródeł bytowo-komunalnych 

i rolniczych oraz ochronę przed zanieczyszczeniami przemysłowymi, w tym zasoleniem 

i substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego. Monitoring oraz działania 

planowane i realizowane są zgodnie z sześcioletnim cyklem gospodarowania wodami, wyni-

kającym z przepisów prawa krajowego, transponujących wymagania dyrektywy 2000/60/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspól-

notowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1-73, 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 5, str. 275-346) zwanej Ramową 

Dyrektywą Wodną. W trakcie trwania opisywanego Programu obowiązywał będzie trzeci 

cykl gospodarowania wodami (2016-2021). 

Wyniki badań posłużą także do wypełnienia przez Polskę w latach 2016-2020 obowiąz-

ków sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej (raporty, o których mowa w Ramowej 

Dyrektywie Wodnej 2000/60/WE oraz dyrektywie 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód 

przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych). 

Ponadto, w ramach podsystemu wypełniane będą zobowiązania Polski wynikające ze współ-

pracy z Komisją Helsińską oraz Europejską Agencją Środowiska, obejmujące m.in. przeka-

zywanie danych krajowych o jakości wód rzek i jezior. 
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Podstawa prawna (w zakresie zadań realizowanych przez WIOŚ) 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 

1232, z późn. zm.)  – art. 26; 

 ustawa z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) - art. 

38a ust. 2 i 3, art. 47, art. 155a, art. 155b; 

 rozporządzenie MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, 

potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych 

(Dz.U. z 2011 r. Nr 258 poz. 1549); 

 rozporządzenie MŚ z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia 

monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2011 r. 

Nr 258, poz. 1550)  

 rozporządzenie MŚ 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 MŚ 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); 

 rozporządzenie MŚ z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód 

wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. Nr 241, poz. 

2093). 

 rozporządzenie MŚ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości 

aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485). 

Zadanie: Badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych 

W latach 20162020 monitoring prowadzony będzie w ramach trzeciego cyklu 

gospodarowania wodami trwającego od 2016 do 2021 roku. Lokalizacje punktów 

pomiarowo-kontrolnych monitoringu zostały ustalone w oparciu o wykazy wód, 

zaktualizowane charakterystyki jednolitych części wód, a także wykazy wielkości emisji, 

o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo wodne, przekazane przez Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej (KZGW) do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 

z uwzględnieniem danych własnych WIOŚ o emisjach do wód.  

Ze względu na to, że na obszarze województwa wielkopolskiego nie wyznaczono jed-

nolitych części wód zbiorników zaporowych, badane będą jedynie JCWP rzeczne (w tym 

zbiornik zaporowy zlokalizowany na jednej z nich).  

Cel realizacji zadania 

Celem zadania jest dostarczenie informacji o stanie wód rzecznych i zbiorników 

zaporowych wyznaczonych jako jednolite części wód.  

Program pomiarowy 

Badania stanu wód JCWP płynących, w tym zbiorników zaporowych,będą prowadzone 

według programu obejmującego monitoring diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz 

monitoring obszarów chronionych. Częstotliwość i zakres badań będą zróżnicowane i zależeć 

będą od rodzaju punktu oraz celu, dla którego dany punkt pomiarowo-kontrolny został 

wyznaczony, przy czym przebadane zostaną wszystkie reprezentatywne punkty 

monitorowania stanu lub potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części 

wód powierzchniowych objęte monitoringiem diagnostycznym (w ramach jednego cyklu 

rocznego), operacyjnym (dwukrotnie w cyklu wodnym) oraz wszystkie punkty 

monitorowania obszarów chronionych. 
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Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu lokalizowane będą w oparciu o wykazy wód, 

charakterystyki jednolitych części wód, a także wykazy wielkości emisji, o których mowa 

w art. 113 ustawy – Prawo wodne, przekazane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

(KZGW) do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z uwzględnieniem danych 

własnych WIOŚ o emisjach do wód. 

Monitoring diagnostyczny 

Programem monitoringu diagnostycznego objętych zostanie 61 jednolitych części wód 

powierzchniowych płynących. Sieć reprezentatywnych punktów pomiarowo-kontrolnych 

wyznaczonych do realizacji monitoringu diagnostycznego została zaplanowana w sposób 

umożliwiający spójny i kompleksowy przegląd stanu wód na każdym obszarze dorzecza 

z uwzględnieniem zróżnicowania jednolitych części wód pod względem typologii abiotycznej 

– każdy punkt objęty będzie jednym cyklem rocznym monitoringu w okresie sześciu lat. 

Monitoring operacyjny 

Programem monitoringu operacyjnego objęte zostaną 202 jednolite części wód 

powierzchniowych płynących, w tym zbiornik zaporowy:  

– 183 zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych (zgodnie z wykazem 

sporządzonym przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej) – każdy punkt 

objęty będzie jednym cyklem rocznym monitoringu w okresie trzech lat, 

– 69 w reprezentatywnych punktach pomiarowo-kontrolnych w JCWP, na 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 monitoringu diagnostycznego wskazały, że jedna 

lub kilka z tych substancji występuje w ilości przekraczającej dopuszczalne stężenia – 

badania w zakresie tych substancji będą wykonywane corocznie z częstotliwością 8x/rok 

dla substancji z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych lub 

12x/rok dla substancji chemicznych szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Jeżeli wyniki uzyskane w pierwszym pełnym rocznym cyklu monitorowania wykażą, że 

stężenie tej substancji nie przekracza dopuszczalnych środowiskowych norm jakości, 

można zmniejszyć częstotliwość monitorowania do minimum 4 pomiarów w ciągu roku 

(minimum co 3 miesiące). Natomiast jeśli wszystkie wyniki uzyskane dla danej JCWP w 

poprzednim roku wykażą, że dana substancja nie występuje lub nie zostały podjęte 

działania zmierzające do poprawy stanu wód, wówczas można odstąpić od prowadzenia 

monitorowania takiej substancji. Ewentualne zmiany zostaną wprowadzone aneksem do 

niniejszego Programu.  

Monitoring obszarów chronionych 

Programem monitoringu obszarów chronionych zostanie objętych 158 jednolitych 

części wód będących obszarami chronionymi bądź z nimi powiązanymi:  

– 137 zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych – każdy punkt objęty będzie jednym 

cyklem rocznym monitoringu co trzy lata,  

– 6 przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego – każdy punkt 

objęty będzie jednym cyklem rocznym monitoringu co trzy lata,  

– 2 wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia – punkty 

pomiarowo-kontrolne będą objęte badaniami w każdym roku, 

– 56 położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których 

stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych – każdy punkt objęty będzie jednym 

cyklem rocznym monitoringu co trzy lata. 

Monitoring badawczy 

Monitoring badawczy prowadzony będzie: 
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 w 26 jednolitych częściach wód, dla których odnotowano w latach wcześniejszych wyniki 

znaczące (wyniki powyżej granicy oznaczalności, mieszczące się w normie stanu dobrego) 

dla elementów z grupy wskaźników charakteryzujących występowanie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 

 w jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym intensywnego monitorowania ustanowionym 

na potrzeby wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. 

W punkcie tym badane będą metale ciężkie, biogeny oraz wskaźniki charakteryzujące 

warunki tlenowe. Badania prowadzone będą w każdym roku obowiązywania niniejszego 

Programu. Częstotliwość pomiarów wyniesie 12 razy w roku.  

Do roku 2012 punkt zlokalizowany był w miejscu określonym na podstawie decyzji 

o wymianie informacji 77/795/EWG: Poznań – Warta, km 243,6 – miasto Poznań, 

w JCWP Warta od Kopli do Cybiny (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części 

wód powierzchniowych i podziemnych /Dz.U. Nr 258, poz. 1550/).  
Od roku 2013, ze względu na konieczność racjonalizacji sieci pomiarowej monitoringu 

wód powierzchniowych, nastąpiła zmiana lokalizacji punktu służącego do wymiany infor-

macji. 

Punkt pomiarowo-kontrolny w km 243,6 nie był reprezentatywny dla oceny stanu JCWP 

Warta od Kopli do Cybiny. Dodatkowo utworzono w tej JCWP punkt monitoringu 

obszarów chronionych, ze względu na ujęcie wody pitnej dla miasta Poznania. Punkt ten 

nie jest również reprezentatywny dla oceny JCWP. Wcześniej ujęcie to było oceniane 

poprzez ppk w Wiórku leżący w JCWP Warta od Pyszącej do Kopli. 

Od roku 2013 punkt pomiarowo-kontrolny służący do wymiany informacji jest 

zlokalizowany na Warcie w km 256, w miejscowości Wiórek w JCWP Warta od Pyszącej 

do Kopli. Punkt w Wiórku jest punktem reprezentatywnym dla JCWP, ponadto łączy wiele 

programów monitoringu: diagnostyczny (badania wykonano w 2011 r.), operacyjny 

i obszarów chronionych. 

 w razie konieczności określenia wielkości i wpływu przypadkowego zanieczyszczenia 

wód. Zakres, częstotliwość badań oraz czas prowadzenia monitoringu ustalany będzie 

każdorazowo indywidualnie pod kątem przyczyn jego ustanowienia. Zmiany programu 

monitoringu związane z wprowadzeniem monitoringu badawczego nie będą wymagały 

aneksowania niniejszego Programu, informacja o tych zmianach oraz wyniki pomiarów 

zostaną przekazane do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

W latach 2016-2020 program monitoringu wód zostanie uzupełniony o badania i oceny 

ichtiofauny (na poziomie krajowym). 

Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych oraz szczegółowy zakres i częstotliwość 

oznaczanych wskaźników przedstawiono w tabelach 3.2.1.5.1. – 3.2.1.5.5. (załącznik) oraz na 

mapach 3.2.1.1. – 3.2.1.10. 

Dwa punkty pomiarowo-kontrolne zlokalizowane są poza obszarem województwa 

Wielkopolskiego: 

 Prosna – Wyszanów (województwo łódzkie) objęty monitoringiem obszarów chronionych 

w latach 2017,2020, 

 Plitnica – poniżej jez. Kniewo (województwo zachodniopomorskie) objęty monitoringiem 

diagnostycznym oraz obszarów chronionych w 2017 roku. 

Sposób gromadzenia danych 

Dane z monitoringu rzek i zbiorników zaporowych będą wprowadzone 

i przechowywane w opracowanej w ramach SI EKOIFONET bazie JWODA po wdrożeniu jej 

wersji operacyjnej. System będzie przechowywał zarówno wyniki wykonanych pomiarów, 
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informacje o warunkach występujących podczas pobierania próbek, warunkach utrwalania 

próbek, zastosowanych technik i metod badawczych, a także wyniki klasyfikacji i oceny jed-

nolitych części wód rzecznych (w tym zbiorników zaporowych). Podstawowym założeniem 

opisywanego systemu będzie zapewnienie wielopoziomowej kontroli danych, realizowanej 

zarówno na poziomie laboratoriów WIOŚ, wydziałów monitoringu środowiska WIOŚ, GIOŚ 

oraz ekspertów zewnętrznych. W kolejnych latach, po zweryfikowaniu poprawności wdrożo-

nej wersji operacyjnej, przewiduje się dalsze rozwijanie bazy JWODA, w szczególności opra-

cowanie modułów do rejestrowania badań elementów biologicznych w jednolitych częściach 

wód rzecznych i obliczania dla nich indeksów.  

Sposób i zakres oceny  
Ocena stanu jednolitych części wód wykonywana będzie w układzie zlewniowym, 

w zakresie wynikającym ze zrealizowanego w danym roku programu badań (ocena stanu 

ekologicznego, względnie, w przypadku sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części 

wód, potencjału ekologicznego i/lub ocena stanu chemicznego), w oparciu o najnowsze 

dostępne wyniki badań z uwzględnieniem zasady dziedziczenia klasyfikacji wskaźników. 

Wyniki klasyfikacji elementów biologicznych podlegają dziedziczeniu przez sześć lat, z 

wyjątkiem wskaźników wykorzystywanych w ramach monitoringu operacyjnego do oceny 

stopnia oddziaływania presji, których wyniki klasyfikacji można dziedziczyć jedynie przez 

okres trzech lat. Wykonane zostaną: 

 w roku 2016:  

 ocena stanu jednolitych części wód rzecznych, w tym zbiorników zaporowych, za 

rok 2015, z uwzględnieniem zasady dziedziczenia oceny, 

 ocena stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego) oraz stanu chemicznego 

jednolitych części wód rzecznych objętych monitoringiem w latach 2010–2015, 

 w roku 2017: 

 aktualizacja oceny stanu jednolitych części wód rzecznych na podstawie badań pro-

wadzonych w roku 2016, zgodnie z zasadą dziedziczenia oceny; 

 w roku 2018:   

 aktualizacja oceny stanu jednolitych części wód rzecznych na podstawie badań pro-

wadzonych w roku 2017, zgodnie z zasadą dziedziczenia oceny; 

 w roku 2019:   

 aktualizacja oceny stanu jednolitych części wód rzecznych na podstawie badań pro-

wadzonych w roku 2018, zgodnie z zasadą dziedziczenia oceny, 

 ocena stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego) oraz stanu chemicznego 

jednolitych części wód rzecznych objętych monitoringiem w latach 2013–2018; 

 w roku 2020:   

 aktualizacja oceny stanu jednolitych części wód rzecznych na podstawie badań pro-

wadzonych w roku 2019, zgodnie z zasadą dziedziczenia oceny. 

Dodatkowo, zgodnie z kalendarzem wynikającym z odpowiednich przepisów 

i dyrektyw, wykonywane będą oceny jednolitych części wód, w których zlokalizowane 

zostały punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu obszarów chronionych. 

Na potrzeby odbiorców wojewódzkich, wyniki ww. ocen będą prezentowane również 

w układzie granic administracyjnych województwa.  

Weryfikację ocen oraz oceny zbiorcze wykona Główny Inspektor Ochrony Środowiska. 

Informacja na temat przekazywania danych 

Wyniki badań wykonywanych przez WIOŚ w Poznaniu przekazywane będą do GIOŚ:  

 wyniki wykonanych pomiarów, informacje o warunkach występujących 

podczas pobierania próbek, warunkach utrwalania próbek, zastosowanych technik 

i metod badawczych – niezwłocznie po wykonaniu oznaczeń pobranych próbek, 
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najpóźniej do dnia 31 marca po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym wykonane 

były badania; 

 oceny stanu wód w województwie – raz w roku, do 30 kwietnia dla punktów 

pomiarowo-kontrolnych i do 30 czerwca dla JCWP po zakończeniu roku 

kalendarzowego, w którym wykonane były badania. 

Informacja na temat udostępniania i upowszechniania danych 
Informacje o wynikach badań stanu JCWP rzecznych zostaną upowszechnione przez: 

 zamieszczenie na stronie internetowej WIOŚ – corocznie; 

 zamieszczenie w Raportach o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w roku 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 – w cyklu rocznym, w formie elektronicznej i/lub 

drukowanej. 

Odbiorcą informacji wynikowej jest administracja rządowa i samorządowa, uczelnie, szkoły, 

biblioteki i społeczeństwo. 
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Mapa 3.2.1.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych na JCWP rzecznych w roku 2016. 
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Mapa 3.2.1.2. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych na JCWP rzecznych w roku 

2017. 
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Mapa 3.2.1.3. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych na JCWP rzecznych i na zbior-

niku zaporowym w roku 2018. 
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Mapa 3.2.1.4. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych na JCWP rzecznych i na zbior-

niku zaporowym w roku 2019. 
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Mapa 3.2.1.5. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych na JCWP rzecznych i na zbior-

niku zaporowym w roku 2020. 
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Zadanie: Badania i ocena stanu jezior 

Cel realizacji zadania 

Głównym celem zadania jest dostarczenie wiedzy o stanie lub potencjale ekologicznym  

i stanie chemicznym jednolitych części wód powierzchniowych jezior Polski na obszarze wo-

jewództwa wielkopolskiego, niezbędnej do gospodarowania wodami w dorzeczu Odry. 

Program pomiarowy 

W latach 2016–2020 jednolite części wód powierzchniowych jezior badane będą na 

potrzeby trzeciego cyklu gospodarowania wodami w latach 2016 – 2021, w ramach 

programów pomiarowych monitoringu diagnostycznego, operacyjnego oraz monitoringu 

obszarów chronionych. W razie konieczności ustanawiany będzie lokalnie monitoring 

badawczy. Jego zakres, częstotliwość badań oraz czas prowadzenia ustalany będzie 

każdorazowo indywidualnie pod kątem przyczyn jego ustanowienia. 

Jednolite części wód powierzchniowych jezior występujące na obszarze chronionym 

przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunków dla których utrzymanie lub poprawa stanu 

wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie (art. 113 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. - Prawo wodne), zostaną objęte zarówno programem monitoringu obszarów chronio-

nych, jak i programem monitoringu diagnostycznego, a w przypadku wyznaczenia tych wód 

jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych – również programem monitoringu 

operacyjnego. 

Monitoringiem diagnostycznym objęte będą jednolite części wód powierzchniowych je-

ziornych będące zbiornikami wodnymi o istotnym znaczeniu dla gospodarowania wodami. 

Dobór jezior do monitoringu diagnostycznego stanowi reprezentację poszczególnych typów, 

a ich liczba odzwierciedla zróżnicowanie abiotyczne jezior w województwie. 

Szczególnym rodzajem monitoringu diagnostycznego – monitoringiem reperowym – na 

obszarze województwa wielkopolskiego zostały objęte 3 jednolite części wód powierzchnio-

wych jeziornych, wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopa-

da 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych: Mąkolno (typ 3b), Śremskie (typ 2a) i Krępsko Długie 

(typ 3a). Reprezentują one najpowszechniejsze w Wielkopolsce typy jezior oraz zróżnicowa-

ną jakość wód; ponadto jeziora Krępsko Długie i Śremskie znajdują się na obszarach sieci 

NATURA 2000. Badania JCWP jezior reperowych są prowadzone co roku i z częstotliwością 

badań elementów fizykochemicznych zwiększoną do 6 razy w każdym cyklu rocznym. Ma to 

na celu dostarczenie danych o dynamice zmian stanu jezior (w tym o skali zmienności jakości 

wód z roku na rok) w różnych warunkach antropopresji, co powinno ułatwić interpretację 

wyników badań jezior monitorowanych z mniejszą częstotliwością. 

Monitoringiem operacyjnym zostaną objęte jednolite części wód jeziornych zagrożone 

nieosiągnięciem celów środowiskowych, zgodnie z wykazem sporządzonym przez Prezesa 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na potrzeby aktualizacji planu gospodarowania 

wodami w dorzeczu Odry. Badania prowadzone będą w latach 2016 – 2021, w dwóch rocz-

nych cyklach pomiarowych (2016 – 2018 i 2019–2021) z częstotliwością co 3 lata. Zakres 

wskaźników badanych w ramach monitoringu operacyjnego obejmuje co najmniej jeden 

element biologiczny reprezentatywny dla oceny stopnia oddziaływania określonej presji na 

stan JCWP (wraz ze wskaźnikami fizyczno-chemicznymi wspomagającymi jego ocenę) oraz 

wskaźniki zanieczyszczeń emitowanych zlewni badanej JCWP W przypadku, gdy rezultatem 

oddziaływania określonej presji jest wzrost trofii jeziora, właściwym do monitorowania 

elementem biologicznym jest fitoplankton. Wybór jednolitych części wód powierzchniowych 

jeziornych i zakres badań monitoringu operacyjnego zostanie określony w powiązaniu ze 

sposobem gospodarczego wykorzystywania wód. 
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Reprezentatywne punkty pomiarowo-kontrolne objęte monitoringiem operacyjnym, 

zlokalizowane w jednolitych częściach wód powierzchniowych jeziornych, w zlewni 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 poprzednich monitoringu 

diagnostycznego wskazały, że jedna z tych substancji występuje w ilości przekraczającej 

dopuszczalne stężenia, objęte będą badaniami w zakresie tych substancji corocznie. 

Jednolite części wód właściwe do monitorowania zostały wyznaczone na postawie pla-

nów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, a zakres i częstotliwość badań są zgod-

ne z zapisami obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.  

Program monitoringu diagnostycznego jezior zakłada zbadanie: 

 51 jezior o istotnym znaczeniu dla gospodarowania wodami − w okresie 2016–2020 każde 

z jezior w jednym cyklu rocznym,  

 3 jezior reperowych – w każdym roku; 

Dobór jezior do monitoringu diagnostycznego stanowi reprezentację poszczególnych typów, a 

ich liczba odzwierciedla zróżnicowanie abiotyczne jezior w województwie wielkopolskim. 

Program monitoringu operacyjnego jezior zakłada zbadanie: 

 77 wybranych jezior zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, zgodnie 

z wykazem sporządzonym przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – każde 

z jezior w jednym cyklu rocznym, 

 18 jezior, w zlewni 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 monitoringu 

diagnostycznego wskazały, że jedna lub kilka z tych substancji występuje w ilości 

przekraczającej dopuszczalne stężenia – badania w zakresie tych substancji będą 

wykonywane corocznie. 

Program monitoringu obszarów chronionych zakłada zbadanie 47 jezior, w tym: 

o 28 jezior reprezentujących obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatun-

ków (sieć Natura 2000) – badania prowadzone będą z częstotliwością raz na 3 lata (jeziora 

zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych) lub raz na 6 lat 

(jeziora niezagrożone); 

o 9 jezior wyznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych – każde jezioro 

objęte będzie jednym cyklem rocznym monitoringu w okresie trzech lat; 

o 14 jezior zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych – każde jezioro objęte będzie 

jednym cyklem rocznym monitoringu w okresie trzech lat. 

Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych oraz szczegółowy program przypisanych 

do nich badań przedstawiono w tabelach 3.2.1.5.1–3.2.1.5.5 oraz na mapach 3.2.1.6. – 3.2.1.10. 
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Mapa 3.2.1.6. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych na JCWP jeziornych w roku 

2016. 
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Mapa 3.2.1.7. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych na JCWP jeziornych w roku 

2017. 
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Mapa 3.2.1.8. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych na JCWP jeziornych w roku 

2018. 
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Mapa 3.2.1.9. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych na JCWP jeziornych w roku 

2019. 
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Mapa 3.2.1.10. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych na JCWP jeziornych w roku 

2020. 

Sposób gromadzenia danych 

Dane z monitoringu jezior będą rejestrowane w bazie JWODA opracowanej w ramach 

SI EKOINFONET. System będzie przechowywał zarówno wyniki wykonanych pomiarów, 

informacje o warunkach występujących podczas pobierania próbek, warunkach utrwalania 

próbek, zastosowanych technik i metod badawczych, a także wyniki klasyfikacji i oceny jed-

nolitych części wód powierzchniowych jeziornych.  
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Sposób i zakres oceny  

Wykonane zostaną: 

 w roku 2016:  

 ocena stanu jednolitych części wód jeziornych za rok 2015, z uwzględnieniem 

zasady dziedziczenia oceny, 

 ocena stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego) oraz stanu chemicznego 

jednolitych części wód jeziornych objętych monitoringiem w latach 2010–2015, 

 w roku 2017: 

 ocena stanu jednolitych części wód jeziornych na podstawie badań prowadzonych w 

roku 2016, zgodnie z zasadą dziedziczenia oceny; 

 w roku 2018:   

 ocena stanu jednolitych części wód jeziornych na podstawie badań prowadzonych w 

roku 2017, zgodnie z zasadą dziedziczenia oceny; 

 w roku 2019:   

 ocena stanu jednolitych części wód jeziornych na podstawie badań prowadzonych w 

roku 2018, zgodnie z zasadą dziedziczenia oceny, 

 ocena stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego) oraz stanu chemicznego 

jednolitych części wód jeziornych objętych monitoringiem w latach 2013–2018; 

 w roku 2020:   

 ocena stanu jednolitych części wód jeziornych na podstawie badań prowadzonych 

w roku 2019, zgodnie z zasadą dziedziczenia oceny. 

Powyższe oceny wykonywane będą w oparciu o standardy ustalone w rozporządzeniach 

Ministra Środowiska do ustawy Prawo wodne, w szczególności w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych i opracowane przez GIOŚ 

metodyki i wytyczne. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie prezentował wyniki 

ww. ocen zestawione w układzie granic administracyjnych województwa. Weryfikacji 

i scalenia wyników oceny dla obszarów dorzeczy dokonywał będzie Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska. 

Dodatkowo, zgodnie z kalendarzem wynikającym z odpowiednich przepisów 

i dyrektyw, wykonywane będą oceny jednolitych części wód, w których zlokalizowane 

zostały punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu obszarów chronionych. 

Informacja na temat przekazywania danych 

Wyniki badań wykonywanych przez WIOŚ w Poznaniu przekazywane będą do GIOŚ 

w następujących formach i terminach:  

 wyniki wykonanych pomiarów, informacje o warunkach występujących podczas 

pobierania próbek, warunkach utrwalania próbek, zastosowanych technik i metod 

badawczych – niezwłocznie po wykonaniu oznaczeń pobranych próbek, najpóźniej do 

dnia 31 marca po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym wykonane były badania; 

 oceny stanu wód jeziornych w województwie – z częstotliwością raz w roku, najpóźniej 

do dnia 31 marca po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym wykonane były badania. 

Informacja na temat udostępniania i upowszechniania danych 

Informacje o wynikach badań stanu jezior zostaną upowszechnione przez: 

 zamieszczenie na stronie internetowej WIOŚ – corocznie; 

 zamieszczenie w Raportach o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w roku 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 – w cyklu rocznym, w formie elektronicznej i/lub 

drukowanej. 
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Odbiorcą informacji wynikowej jest administracja rządowa i samorządowa, uczelnie, szkoły, 

biblioteki i społeczeństwo.  

Zadanie: Badania i ocena jakości osadów dennych w rzekach i jeziorach 

Podmiotem odpowiedzialnym za zlecenie badań i ocen jakości osadów dennych jest 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie pro-

wadzi badań związanych z realizacją tego zadania, będzie jednakże wykorzystywał wyniki prac. 

Zadanie:  Badania i ocena stanu elementów hydromorfologicznych wszystkich rodzajów 

wód powierzchniowych 

Monitoring i obserwacje elementów hydromorfologicznych są jednym z elementów 

oceny stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego wód powierzchniowych. Celem bada-

nia elementów hydromorfologicznych jednolitych części wód powierzchniowych jest monito-

rowanie zmian zachodzących w środowisku wodnym części wód, które determinują warunki 

siedliskowe organizmów żywych. 

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym zawartym w art. 155a ustawy - Prawo wodne ba-

danie stanu elementów hydromorfologicznych wykonywane będzie przez Państwową Służbę 

Hydrologiczno-Meteorologiczną (PSHM).  

W celu zdobycia informacji dotyczących warunków hydrologicznych i 

morfologicznych wspierających ocenę stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego 

jednolitych części wód, wojewódzki inspektorat ochrony środowiska będzie prowadził 

obserwacje elementów hydrologicznych i morfologicznych. Wyniki tych obserwacji będą 

zapisywane w protokołach terenowych. 

Zadanie:  Wdrażanie wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2013/39/UE  z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE 

i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki 

wodnej 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. już 

w swojej preambule wskazuje, iż „zanieczyszczenie chemiczne wód powierzchniowych sta-

nowi zagrożenie dla środowiska wodnego, które może spowodować ostrą i chroniczną tok-

syczność dla organizmów wodnych, akumulację substancji zanieczyszczających 

w ekosystemie oraz utratę siedlisk i różnorodności biologicznej, jak również zagrożenie dla 

zdrowia ludzkiego.”   

Cel zadania 

Celem zadania jest dostarczenie wiedzy o substancjach priorytetowych w wodach po-

wierzchniowych, niezbędnej do właściwego gospodarowania wodami, w tym podjęcia sto-

sownych działań naprawczych tam, gdzie diagnoza stanu zanieczyszczenia wód tymi 

substancjami wskazuje zagrożenie dla zdrowia ludzi i ekosystemów wodnych.    

Program pomiarowy 

Zadanie obejmuje: wykonanie badań nowych substancji priorytetowych, wykonanie ba-

dań 7 substancji priorytetowych (antracen, difenyloetery bromowane, fluoranten, ołów i jego 

związki, naftalen, nikiel i jego związki, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – 

WWA), dla których zaostrzono dotychczasowe środowiskowe normy jakości (EQS) oraz 

wdrażanie nowych wymagań monitoringowych zawartych w dyrektywie 2013/39/UE. Bada-

nia będą realizowane w dwóch matrycach: woda i biota. Badania dotyczą wszystkich katego-

rii wód powierzchniowych.  
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Zadanie będzie realizowane zarówno przez GIOŚ, jak i wojewódzkie inspektoraty 

ochrony środowiska.  

W latach 20162020 GIOŚ będzie realizował następujące prace:  

– „Centralne oznaczanie prób w zakresie wybranych substancji priorytetowych w biocie 

w wodach powierzchniowych, według wymagań dyrektywy 2013/39/UE, pobranych 

w ramach realizacji monitoringu diagnostycznego w latach 20162017”. Zgodnie z art. 3 

ust. 2 dyrektywy 2013/39/UE program analityczny obejmuje badania 11 substancji priory-

tetowych w biocie: bromowane difenyloetery; fluoranten; heksachlorobenzen; 

heksachlorobutadien; rtęć i jej związki; wyższe węglowodory aromatyczne: benzo(a)piren; 

dikofol; kwas perfluorooktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS); dioksyny i zwiazki 

dioksynopodobne; heksabromocyklododekan (HBCDD); heptachlor i epoksyd 

heptachloru. GIOŚ będzie realizował te badania (pobór prób i analiza) w latach 20162017 

oraz cyklicznie w latach następnych jako zadanie centralne; 

– „Wykonanie badań substancji priorytetowych określonych listą obserwacyjną według wy-

magań Dyrektywy 2013/39/UE, w latach 2015-2017”. Zgodnie z art. 8b Dyrektywy 

2013/39/UE pierwsza lista obserwacyjna zawiera 10 substancji. Lista obserwacyjna  sub-

stancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ustanawiana jest w drodze Decy-

zji Komisji Europejskiej co dwa lata. Pierwsze badania 10 substancji w ramach tzw. listy 

obserwacyjnej opublikowanej w marcu 2015 roku zostaną przeprowadzone w co najmniej 

15 reprezentatywnych punktach pomiarowo-kontrolnych wybranych spośród kategorii wód 

w 2016 roku. Planowana jest kontynuacja tych zadań jako zadań realizowanych centralnie 

przez GIOŚ; 

WIOŚ w Poznaniu będzie realizować następujące działania:  

– wdrożenie procedur i oznaczanie substancji o numerach: 2, 5, 15, 20, 22, 23 i 28, dla któ-

rych zostały zaostrzone środowiskowe normy jakości (EQS) oraz wykonywanie oznaczeń 

w wodzie pozostałych substancji z listy o numerach 1-33 w wymaganym zakresie i często-

tliwości: 

 monitoring 23 substancji priorytetowych o numerach 1, 3-4, 6-14, 18-19, 24-27, 29–33 

(z załącznika I dyrektywy 2013/39/UE), dla których nie zostały zmienione środowisko-

we normy jakości i które nie są przeznaczone do badania w matrycy biologicznej – po-

bór prób i oznaczanie, od 2016 r., 

 monitoring 4 substancji priorytetowych o numerach 2, 20, 22, 23, dla których zostały 

zmienione środowiskowe normy jakości i które nie są przeznaczone do badania w ma-

trycy biologicznej wg ww. załącznika dyrektywy – pobór prób i oznaczanie, od 2016 r.; 

 kontynuacja oznaczeń w matrycy wodnej substancji priorytetowych, zgodnie z Dyrek-

tywą 2013/39/UE przeznaczonych do badania w matrycy biologicznej (substancje o nr 

5, 15–17, 21, 28), które wykazywały w poprzednim cyklu wodnym (lata 2010–2015) 

przekroczenia wartości środowiskowych norm jakości (EQS) w matrycy wodnej, lub dla 

których odnotowywano istotne wystąpienia (stężenie powyżej granicy oznaczalności).  

– monitoring 7 nowych substancji priorytetowych o nr: 36, 38, 39, 40, 41, 42 i 45 w matrycy 

wodnej wg wymagań dyrektywy 2013/39/UE”: 

 pobieranie próbek w zakresie 7 „nowych” substancji priorytetowych (chinoksyfen, 

aklonifen, bifenoks, cybutryna, cypermetryna, dichlorofos, terbutryna) – od 2019 r. 
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3.2.2. Monitoring jakości wód podziemnych 

W latach 2016−2020 w województwie wielkopolskim będą kontynuowane badania 

jakości wód podziemnych w sieci krajowej i w sieci monitoringu na obszarach szczególnie 

narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzenia rolniczego.  

Ze względu na zmianę podziału jednolitych części wód podziemnych przedmiotem 

monitoringu od 2016 roku będą 172 jednolite części wód podziemnych obejmujące obszar 

całego kraju, w tym 19 jednolitych części wód podziemnych położonych w całości lub w czę-

ści na obszarze województwa wielkopolskiego. 

Wyniki badań i ocen wykonywanych w ramach monitoringu jakości wód podziemnych 

posłużą do optymalizacji działań związanych z ochroną i gospodarowaniem zasobami wód 

podziemnych, mających na celu utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych; 

będą także wykorzystane na potrzeby wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wobec 

Komisji Europejskiej wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 

wodnej (tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej) (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1), 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony 

wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (tzw. Dyrektywy Wód 

Podziemnych) (Dz. Urz. UE L 372 z 27.12.2006, str.19) oraz dyrektywy Rady z dnia 

12 grudnia 1991 r. w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez 

azotany pochodzenia rolniczego (tzw. Dyrektywy Azotanowej) (Dz.Urz. WE L 375 

z 31.12.1991, str.1). 

Zadanie: Badania i ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych  

Badania stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych na obszarze 

województwa wielkopolskiego będą prowadzone przez: 

 Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie GIOŚ w sieci krajowej monitoringu 

w ramach: 

– monitoringu diagnostycznego, którym będą objęte wszystkie jednolite części wód 

podziemnych w roku 2016 i 2019 (planowane są badania z częstotliwością raz w roku, 

w 144 punktach pomiarowych), 

– monitoringu operacyjnego, którym objęte będą jednolite części wód podziemnych 

uznane za zagrożone nieosiągnięciem określonych dla nich celów środowiskowych, 

prowadzonego w latach 2017-2018 i 2020 (planowane są badania z częstotliwością 

2 razy w roku, w 37 punktach pomiarowych), 

– monitoringu wód zagrożonych zanieczyszczeniem związkami azotu pochodzenia rolni-

czego, występujących na OSN – planowane są badania w roku 2017, w 21 punktach 

pomiarowych; 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach: 

– sieci pomiarowej na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami 

azotu pochodzenia rolniczego w latach 2016–2020 – w 17 punktach pomiarowych, co-

rocznie. 

Podstawa prawna 

– ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 

1232, z późn. zm.) – art. 26; 

– ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) – art. 38a ust.1, 

art.47, art. 155a, art.155b; 
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– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu 

oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896); 

– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych oraz podziemnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 

258, poz. 1550); 

– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wy-

znaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych 

(Dz.U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2093); 

– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i czę-

stotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485); 

– rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 

12 lipca 2012 r. w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami 

azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu 

ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2012 r., poz. 3143); 

– rozporządzenie nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wro-

cławiu z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie określenie wód powierzchniowych wrażliwych na 

zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie nara-

żonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć 

(Dz.Urz.Woj. Wlkp.  z 2012 r., poz. 3193); 

– rozporządzenie nr 5/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wro-

cławiu z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na 

celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażo-

nych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć 

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2012 r., poz. 3847); 

– rozporządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wro-

cławiu z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia 

wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu 

ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze 

źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2012 r., poz. 

5961); 

– rozporządzenie nr 3/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w War-

szawie z dnia 8 października  2012 r. w sprawie w sprawie określenia wód powierzchnio-

wych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów 

szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy 

ograniczyć na terenie województwa wielkopolskiego, (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2012 r., poz. 

4328). 

– rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanie-

czyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, 

z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć 

(Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2015 r., poz. 3026); 

– rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 

11 maja 2015 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach wojewódz-

twa wielkopolskiego wód wrażliwych  na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rol-

niczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł 

rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2015 r., poz. 3227); 
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‒ rozporządzenie nr 4/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w War-

szawie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na 

celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego 

Zgłowiączka (Dz.Urz. Woj. Wlkp. 2013, poz. 2962). 

‒ rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 

26 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu działań 

mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz.Urz. Woj. Wlkp. 

2013, poz. 4767). 

‒ rozporządzenie nr 6/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w War-

szawie z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia 

programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla 

obszaru szczególnie narażonego Bzura (Dz.Urz. Woj. Wlkp. 2014 poz. 714). 

Cel realizacji zadania 

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie 

chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali 

kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności 

podejmowanych działań ochronnych.  

Celem badań prowadzonych w sieci monitoringu na obszarach szczególnie narażonych 

na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzenia rolniczego jest dostarczenie informacji o 

poziomie stężeń związków azotu w wodach płytkich poziomów wodonośnych występujących 

w obrębie czwartorzędu, śledzenie ich zmian oraz sygnalizacja zagrożeń na potrzeby zarzą-

dzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności programów działań mających na 

celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.  

Program pomiarowy  

Zakres badań prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny na poziomie 

krajowym w ramach monitoringu diagnostycznego obejmie elementy fizykochemiczne: 

– ogólne: pH, temperatura, przewodność elektrolityczna, tlen rozpuszczony, ogólny węgiel 

organiczny; 

– nieorganiczne: amoniak, antymon, arsen, azotany, azotyny, bor,  chlorki, chrom, cyjanki, 

fluorki, fosforany, glin, kadm, magnez, mangan, miedź,  nikiel, ołów, potas, rtęć, selen, 

siarczany, sód, srebro, wapń, wodorowęglany, żelazo oraz dodatkowo spoza listy 

wskaźników obowiązkowych: bar, beryl, cyna, cynk, kobalt, molibden, tal, tytan uran, wanad; 

– organiczne: pestycydy, trichloroeten, tetrachloroeten, wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne (WWA), indeks fenolowy przede wszystkim w punktach pomiarowych, w 

których nie pobierano jeszcze próbek wody na oznaczenia substancji organicznych i/lub w 

których odnotowano przekroczenie wartości progowej dobrego stanu chemicznego wód 

podziemnych.  

Zakres badań w ramach monitoringu diagnostycznego może ulec poszerzeniu o elementy 

fizykochemiczne charakteryzujące rodzaj oddziaływań antropogenicznych mających wpływ 

na badane wody podziemne. 

Zakres badań w ramach monitoringu operacyjnego 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 progowe dla dobrego stanu 

chemicznego wód podziemnych. W wybranych punktach pomiarowych zostaną także 

wykonane oznaczenia wskaźników organicznych: pestycydów, trichloroetenu, 

tetrachloroetenu, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i indeksu 

fenolowego. 
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WIOŚ w Poznaniu będzie prowadził badania wód podziemnych na 8 obszarach szcze-

gólnie narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (tabela 3.2.2.1), zlokalizowa-

nych na terenie 7 jednolitych części wód podziemnych o nr 59, 60, 61, 70, 79, 80, 81 (mapa 

3.2.2.1.). Badania będą realizowane corocznie w 17 punktach: dwa razy w roku (w okresie 

wiosennym i jesiennym) – w 7 punktach ujmujących głębsze poziomy wodonośne (powyżej 

15 m), a 4 razy w roku (co kwartał) – w 10 punktach ujmujących płytkie poziomy wodonośne 

(do głębokości 15 m) (tabela 3.2.2.2.).  

Tabela 3.2.2.1 Wykaz OSN na obszarze województwa wielkopolskiego  

Lp. Nr OSN Nazwa OSN 
Powierzchnia 

OSN [km
2
] 

Liczba punktów 

pomiarowych 

wód podziemnych 

1 NVZ6000WR1S OSN w zlewni  rzeki Orla 1133,15
/1
 1 

2 NVZ6000WR5SG OSN w zlewni rzeki Rów Polski 466,12
/1
 4 

3 NVZ6000WR6S OSN w zlewni rzek Czarna Woda i Kuroch 232,84 2 

4 NVZ6000PO1S OSN w zlewni Dopływu z Gruntowic 45,09 0
/2

 

5 NVZ6000PO2S OSN w zlewni Giszki, Lipówki i Trzemnej 

(Ciemna)  
464,77 1 

6 NVZ6000PO5S OSN w zlewni Kopli 288,14 0
/3

 

7 NVZ6000PO6S OSN w zlewni  Mogilnicy i Kanału Grabarskiego  592,79 1 

8 NVZ6000PO7S OSN w zlewni Strugi Bawół  393,3 0
/4 

9 NVZ6000PO8S OSN w zlewni Lutyni 564,06 1 

10 NVZ6000PO9S OSN w zlewni Olszynki, Racockiego Rowu i 

Żydowskiego Rowu  
380,40 4 

11 NVZ6000WR7S OSN w zlewni rzeki Samica 104,37 0
/6 

12 NVZ6000PO11S OSN w zlewni rzek Ner i Potoku Pleszewskiego  1883,89 0
/7 

13 
NVZ6000PO10S OSN w zlewni Kanału Mosińskiego i Kanału 

Książ 
662,20 3 

14 NVZ6000WA2S OSN Bzura 7,86
/1
 0

/5
 

15 NVZ6000WA19S OSN Zgłowiączka  8,15
/1
 0

/5
 

/1
 - na terenie województwa wielkopolskiego 

/2
 - na terenie OSN brak ujęć wody,  

/3
 - badania wód podziemnych prowadzone na tym OSN w latach 2004-2012 nie wykazały zagrożenia ani zanie-

czyszczenia tych wód azotanami pochodzenia rolniczego,  
/4 

- badania wód podziemnych prowadzone na tym OSN w latach 2013-2015 nie wykazały zagrożenia ani zanie-

czyszczenia tych wód azotanami pochodzenia rolniczego, 
/5

 - na skutek odwodnienia terenu przez kopalnie znacznie obniżył się poziom ujmowanych wód podziemnych –

ujmowane są wody z utworów trzeciorzędowych i starszych, 
/6 

-
 
badania wód podziemnych prowadzone na tym obszarze przez zakłady wodociągów nie wykazały zagrożenia 

ani zanieczyszczenia tych wód azotanami pochodzenia rolniczego, 
/7 

- badania prowadzone są w niewielkiej odległości od OSN w zlewni rzek Ner i Potoku Pleszewskiego, na 

wcześniej wyznaczonym OSN w zlewni rzek Czarna Woda i Kuroch oraz przez PIG (punkt Chocz powiat ple-

szewski)
 

Zakres badań będzie zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami 

azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2093) i obejmie następujące elemen-

ty: temperatura wody, tlen rozpuszczony, odczyn, przewodnictwo elektrolityczne, azot azota-

nowy, azot azotynowy, azot ogólny, azot organiczny, azot Kjeldahl’a i azot amonowy. 
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Mapa 3.2.2.1. Lokalizacja punktów pomiarowych wód podziemnych na obszarach OSN 

w latach 2016–2020  

Sposób gromadzenia danych 

Dane będą gromadzone w arkuszach Excela. 

Sposób i zakres oceny  

WIOŚ w Poznaniu wykona corocznie ocenę wód badanych pod kątem wpływu zanie-

czyszczeń pochodzenia rolniczego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie 
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związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2093), w oparciu o wy-

niki badań z własnej sieci punktów pomiarowych.  

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opracuje: 

– corocznie, na podstawie wyników monitoringu operacyjnego, ocenę stanu chemicznego 

jednolitych części wód podziemnych zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych 

określonych w planach gospodarowania wodami w dorzeczach na lata 2016-2021. Wyniki 

badań i oceny dla województwa wielkopolskiego zostaną przekazane do WIOŚ;  

– w 2016 roku ocenę stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych związkami azotu za lata 

2012–2015, 

– od roku 2017, corocznie ocenę stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych związkami 

azotu w oparciu o punkty sieci krajowej i punkty badane przez WIOŚ; 

– w 2017 i 2020 roku kompleksową ocenę stanu (chemicznego i ilościowego) jednolitych 

części wód podziemnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 

2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych.  

Informacja na temat przekazywania danych 

Wyniki badań wykonywanych przez WIOŚ w Poznaniu przekazywane będą: 

 do GIOŚ – z częstotliwością raz w roku; 

Informacja na temat udostępniania i upowszechniania danych 

Informacje uzyskane w trakcie badań własnych WIOŚ oraz otrzymane z GIOŚ zostaną 

upowszechnione przez: 

 zamieszczenie na stronie internetowej WIOŚ – corocznie; 

 zamieszczenie w Raportach o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w roku 

2016, 2017 i 2018, 2019, 2020 – corocznie, w formie elektronicznej i/lub drukowanej.  

Odbiorcą informacji wynikowej jest administracja rządowa i samorządowa, uczelnie, 

szkoły, biblioteki i społeczeństwo. 



 

53 

 

3.3. Podsystem monitoringu hałasu  

Pozyskiwanie danych oraz oceny i obserwacje zmian stanu akustycznego środowiska 

dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, zgodnie z art. 26 i 117 Poś.  

Zadanie uwzględnia stan prawny wynikający z wymogów dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny 

i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002, str. 12) 

wprowadzonych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

W związku z planowaną implementacją, w terminie do 31 grudnia 2018 r., dyrektywy Komi-

sji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu 

zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. UE 

L.2015.168.1), system pomiarów i ocen monitoringu hałasu, w miarę dostępności środków 

finansowych, zostanie dostosowane do wymagań zawartych w tym dokumencie. 

Według art. 117 ust. 1 ustawy - Poś, oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji 

zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na podstawie wyników 

pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN, z uwzględnieniem 

pozostałych danych, w szczególności demograficznych oraz dotyczących sposobu 

zagospodarowania i użytkowania terenu. Do pozostałych danych należą także wyniki badań 

i pomiarów opartych o inne wskaźniki, takie jak LAeqD, LAeqN, LAE. Niektóre z nich mogą 

służyć do wyznaczania wartości LDWN i LN lub stanowić dodatkowe, precyzujące oceny, 

w tym do kalibracji modeli obliczeniowych do wykonania map akustycznych. 

Zgodnie z przepisami art. 118 ustawy - Poś, na potrzeby oceny stanu akustycznego 

środowiska: 

– starosta sporządza mapy akustyczne dla aglomeracji, 

– zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem sporządza mapy akustyczne jeśli 

eksploatacja jego dróg, linii kolejowych i lotniska może powodować negatywne 

oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. 

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska: 

– uwzględnia informacje zawarte w wymienionych mapach akustycznych w celu dokonania 

oceny klimatu akustycznego na terenie województwa, 

– dokonuje oceny stanu akustycznego środowiska na obszarach nie objętych procesem opra-

cowania map akustycznych, tworząc mapy akustyczne miast o liczbie mieszkańców poni-

żej 100 tys. mieszkańców, w szczególności w otoczeniu dróg.  

Zadanie: Pomiary i ocena stanu akustycznego środowiska 

Zadanie dotyczy pomiarów i ocen hałasu emitowanego przez źródła:  

 przemysłowe,  

 komunikacyjne (drogi, linie kolejowe, tramwajowe oraz lotniska). 

Zadanie obejmuje: 

– wyznaczanie równoważnego poziomu hałasu LAeqD i LAeqN i oszacowanie parametrów wa-

runków pozaakustycznych; 

– wyznaczanie w wybranych obszarach wartości długookresowych średnich poziomów 

dźwięku wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN, na podstawie wyników pomiarów hałasu w 

określonych porach roku, z uwzględnieniem zróżnicowanych aktywności źródeł hałasu i 

warunków meteorologicznych na przestrzeni danego roku;  

– prowadzenie bazy danych EHAŁAS na poziomie wojewódzkim, 

– gromadzenie danych na temat wykonanych map akustycznych w odniesieniu do obszarów, 

na których mapy akustyczne są wykonywane (zgodnie z art. 120 ustawy Poś) 

i przechowywanie ich w bazie danych EHAŁAS (art. 120a ustawy Poś), 

– oceny klimatu akustycznego środowiska w skali województwa i obserwację zmian na 

terenach nie objętych obowiązkiem opracowania map akustycznych;  
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– wykonanie 2 lokalnych map akustycznych dla miast o liczbie ludności mniejszej niż 100 

tysięcy (art. 117 ust.5 ustawy – Prawo ochrony środowiska) na potrzeby oceny stanu aku-

stycznego środowiska; 

 gromadzenie wyników pomiarów w zakresie równoważnego poziomu dźwięku A dla pory 

dnia i nocy dla 4 rodzajów hałasu w środowisku (przemysłowego, drogowego, kolejowego, 

lotniczego), uzyskiwanych od innych podmiotów prawnie zobowiązanych w bazie danych 

EHAŁAS, 

 włączenie wyników pomiarów hałasu przemysłowego i pomiarów hałasu wykonanych 

przez inne jednostki, z mocy prawa wykonujące pomiary hałasu (art. 147 i art. 175 ustawy 

– Prawo ochrony środowiska) oraz pomiary wykonywane dla potrzeb mapy akustycznej 

lub wykonane w innym celu, a wykorzystywane w opracowaniu mapy akustycznej (art. 

118a ustawy – Prawo ochrony środowiska) do ocen monitoringowych. 

Podstawa prawna 

– ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, 

z późn.  zm.) art. 26, 112b, 113, 117, 118a, 120, 120a, 148, 149, 176, 177 i 179;   

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustala-

nia wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz.U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1414); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112);  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegóło-

wego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezenta-

cji (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1340); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowi-

ska, na podstawie pomiarów, badań i analiz wykonywanych w ramach państwowego moni-

toringu środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 82, poz. 500); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1542);  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wy-

ników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i in-

nych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. z 2008 r. Nr 215, poz. 1366);  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. sprawie wymagań w zakre-

sie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządza-

jącego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. z 2011 r. 

Nr 140, poz. 824 z późn.zm.); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyni-

ków pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii 

tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym orga-

nom ochrony środowiska, oraz terminy i sposoby ich prezentacji (Dz.U. z 2003 Nr 18, poz. 

164) – do czasu wydania nowego rozporządzenia na podstawie art. 177 Poś;  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kole-

jowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie aku-

styczne na znacznych obszarach, dla których wymagane jest sporządzanie map 

akustycznych, oraz sposoby określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. z 

2007 r. Nr 1, poz. 8); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i czę-

stotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485), 
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 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie systemu infor-

matycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet” (Dz.U. z 2015 r., poz. 1584). 

Cel realizacji zadania 

Celem zadania jest zapewnienie informacji dla potrzeb ochrony przed hałasem 

realizowanej poprzez instrumenty planowania przestrzennego oraz instrumenty ochrony 

środowiska takie jak mapy akustyczne i programy ochrony przed hałasem oraz rozwiązania 

techniczne ukierunkowane na źródła lub minimalizujące oddziaływanie.  

Program pomiarowy 

Badania hałasu drogowego  

Badania hałasu drogowego będą wykonywane w odniesieniu do obszarów, na których 

mapy akustyczne nie są wykonywane obligatoryjnie. 

Pomiary hałasu drogowego przeprowadzone będą corocznie w trzech różnych obszarach na 

terenie województwa. Zakres pomiarów będzie obejmował: 

– 1 punkt pomiarowy do badań poziomów długookresowych – pomiary ciągłe LDWN i LN 

(łącznie 3 punkty we wszystkich obszarach); 

– 12 punktów pomiarów poziomów LAeqD i LAeqN (średnio po 4 punkty w każdym obszarze). 

W przypadku prowadzenia badań w celu określenia wskaźników długookresowych - mini-

malna długość pomiarów w danym obszarze – wynosi łącznie 8 dób pomiarowych, z czego: 

 2 doby w dni powszednie oraz 1 doba podczas weekendu, w okresie wiosennym, 

 2 doby w dni powszednie oraz 1 doba podczas weekendu, w okresie jesienno-zimowym, 

 1 doba w dni powszednie w porze letniej, 

 1 doba w okresie weekendu w porze letniej. 

Przyjmuje się długość trwania okresów: 

 wiosennego: marzec – czerwiec, 

 letniego: lipiec – sierpień, 

 jesienno-zimowego: wrzesień – luty. 

Okresy pomiarów muszą zostać skorelowane z odpowiednimi warunkami atmosferycznym, 

warunkującymi sposób propagacji fal akustycznych (np. warunki „sprzyjające” i „neutralne”, 

w powiązaniu z normą ISO 1996-2:2007 Acoustics - Description, measurement and assess-

ment of environmental noise - Part 2: Determination of environmental noise levels). 

W ciągu 5 lat badania zostaną wykonane w 15 obszarach na terenie województwa. Z uwagi na 

kumulatywne oceny hałasu w środowisku, pomiary wykonane w okresie 5-cio letnim traktowane 

są jak pomiary wykonane w jednakowym czasie, z zastrzeżeniem, że nie wystąpiły w tym czasie 

istotne zmiany w zagospodarowaniu terenu, lub w liczbie i sposobie działania źródeł, co w istotny 

sposób wpływa na zmianę klimatu akustycznego. Podczas badań hałasu mierzone będą także 

wielkości pozaakustyczne, wymagane przywołanymi wyżej metodami referencyjnymi. 

Ponadto pomiary krótkookresowe będą służyć do kalibracji modelu obliczeniowego do wy-

konania map akustycznych. Wyniki badań hałasu w poszczególnych obszarach będą przed-

stawiane także w postaci graficznej w zasięgu rozprzestrzeniania się hałasu. W celu 

optymalizacji kosztów prowadzenia pomiarów hałasu w środowisku przewiduje się stosowa-

nie modelowania w oparciu o metody obliczeniowe. 

Wyniki badań będą też podstawą przygotowania corocznych sprawozdań do GUS. 

Badania hałasu kolejowego 
Badania obejmą odcinki linii kolejowych nie objętych mapami akustycznymi. Wielko-

ściami mierzonymi będą poziomy ekspozycyjne LAE zgodnie z metodyką referencyjną (Dz.U. 

z 2011 r. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.). Na podstawie zmierzonych poziomów ekspozycyj-

nych wyznaczane będą poziomy LAeqD i LAeqN. 



 

56 

 

Zakres pomiarów hałasu kolejowego będzie obejmował wykonanie badań w 2 przekro-

jach rocznie – łącznie w 10 przekrojach pomiarowych. W przypadku zwiększenia możliwości 

kadrowych realizacji pomiarów ich liczba zostanie zwiększona do 4 przekrojów rocznie; no-

wy zakres pomiarowy zostanie wprowadzony Aneksem do niniejszego Programu.  

Badania hałasu lotniczego 
Badania hałasu lotniczego obejmą 2 lotniska w okresie 5 letnim. Wielkościami mierzo-

nymi będą poziomy ekspozycyjne LAE zgodnie z metodyką referencyjną (Dz.U. z 2011 r. Nr 

140, poz. 824 z późn. zm.). Na podstawie pomiarów wykonane zostaną oceny wpływu emisji 

hałasu z danego lotniska do środowiska, w odniesieniu do obszarów chronionych przed hała-

sem w świetle wymagań art. 113 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Badania hałasu przemysłowego 
Badania hałasu przemysłowego wykonywane będą podczas działań kontrolnych. W ra-

mach pomiarów hałasu przemysłowego wyznaczane są wartości równoważnych poziomów 

dźwięku LAeqD oraz LAeqN zgodnie z metodykami referencyjnymi (Dz.U. 2014 r. poz. 1542).  

Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie wielkopolskim zaplanowa-

nych na rok 2016/2017/2018/2019/2020 przedstawiono w tabeli 3.3.1a-f. 

Sposób gromadzenia danych 

Dane w ramach podsystemu monitoringu hałasu: dotyczące hałasu drogowego, kolejowe-

go, lotniczego i przemysłowego wykonywane w ramach prac własnych, jak i dane pozyskiwane 

od podmiotów zewnętrznych zobowiązanych prawnie do przekazywania danych do WIOŚ oraz 

dane z wykonanych map akustycznych będą gromadzone w bazie danych EHAŁAS. 

Sposób i zakres oceny  

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykona oceny klimatu akustycznego w ska-

li województwa: 

 corocznie – oceny stanu akustycznego środowiska na podstawie: 

 własnych wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN 

i LN, z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności dotyczących sposobu za-

gospodarowania i użytkowania terenu zgodnie z art. 117 ust. 1 Poś,  

 własnych wyników pomiarów krótkookresowych na potrzeby przygotowania informacji z 

art. 8a ustawy o IOŚ i raportu wojewódzkiego dotyczącego różnych aspektów środowiska,  

 wyników pomiarów hałasu przemysłowego, 

 wyników pomiarów hałasu wykonanych przez inne jednostki, z mocy prawa wykonują-

ce pomiary hałasu (art. 147 i art. 175 ustawy – Prawo ochrony środowiska) oraz pomia-

rów wykonywanych dla potrzeb mapy akustycznej lub wykonanych w innym celu, a 

wykorzystywanych w opracowaniu mapy akustycznej (art. 118a ustawy – Prawo ochro-

ny środowiska) do ocen monitoringowych; 

 w roku 2017 – mapa akustyczna dla obszaru miejscowości Odolanów; 

 w II kwartale 2018 roku – raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa na 

podstawie map akustycznych, do którego opracowania zostaną wykorzystane: 

 warstwy imisyjne mapy akustycznej, 

 warstwy mapy wrażliwości hałasowej, 

 warstwy mapy terenów zagrożonych hałasem; 

 w roku 2018 – raport oceny stanu klimatu akustycznego województwa opracowany na 

podstawie wszystkich zgromadzonych danych, zarówno własnych WIOŚ, jak też pozy-

skanych z podmiotów zewnętrznych, podsumowujący 5-letni cykl monitoringu hałasu 

2012-2016, 

 w roku 2020 – mapa akustyczna dla obszaru miejscowości Murowana Goślina. 
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Informacja na temat przekazywania danych 

Wyniki badań przekazywane będą przez WIOŚ w Poznaniu: 

 do GIOŚ – wyniki pomiarów własnych i innych jednostek ujętych w wojewódzkim 

programie monitoringu zgromadzonych w bazie danych EHAŁAS, na bieżąco, do 31 

marca każdego roku dane za rok poprzedni, 

 do starostów i innych właściwych dla danego źródła organów ochrony środowiska (np. 

marszałek województwa, RDOŚ) – wyniki pomiarów planowych – raz w roku, 

interwencyjnych – na bieżąco. 

Informacja na temat udostępniania i upowszechniania danych 

Informacje o stanie akustycznym środowiska zostaną upowszechnione przez: 

 zamieszczenie na stronie internetowej WIOŚ – na bieżąco, w miarę dostępności 

informacji; 

 zamieszczenie w Raportach o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w roku 

2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 – corocznie, w formie elektronicznej i/lub drukowanej. 

Odbiorcą informacji wynikowej jest administracja rządowa i samorządowa, uczelnie, 

szkoły, biblioteki i społeczeństwo. 
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3.4. Podsystem monitoringu pól elektromagnetycznych  

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się w ramach Pań-

stwowego Monitoringu Środowiska, zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). W rozumieniu ustawy 

pola elektromagnetyczne (PEM) są to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetycz-

ne o częstotliwościach z zakresu od 0 Hz do 300 GHz. 

W latach 2016−2020 będą kontynuowane prace rozpoczęte w roku 2008, w zakresie 

obserwacji stanu poziomów sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowi-

sku, z uwzględnieniem zmian zachodzących na przestrzeni lat objętych monitoringiem.  

Zadanie:  Pozyskiwanie informacji o źródłach pól elektromagnetycznych 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w kontekście pól elektroma-

gnetycznych, zalicza się:  

– stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu zna-

mionowym wynoszącym nie mniej niż 110 kV;  

– instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem ra-

diolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 

300 000 MHz, których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla 

jednej anteny wynosi nie mniej niż 15 W.  

Informacje o urządzeniach i instalacjach emitujących promieniowanie elektromagne-

tyczne, w tym o stacjach i liniach elektroenergetycznych będą pozyskiwane: 

– w ramach działalności monitoringowej i kontrolnej WIOŚ, 

– od starostów, 

– z bazy danych o pozwoleniach radiowych wydanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, 

– od Polskich sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. 

Zebrane informacje o źródłach pól elektromagnetycznych gromadzone będą sukcesywnie 

w centralnej bazie danych pól elektromagnetycznych JELMAG i wykorzystywane m.in. przy 

sporządzaniu i analizie ocen poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

Zadanie: Pomiary monitoringowe i ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

Podstawowym założeniem obserwacji poziomów pól elektromagnetycznych w środo-

wisku jest śledzenie ich zmian w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych dla 

miejsc dostępnych dla ludności rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 

2003 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).  

Podstawa prawna 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz 1232 

z późn. zm.) - art. 26, art. 123; 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczal-

nych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania do-

trzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883);  

 rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okreso-

wych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku z 12 listopada 2007 roku 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645). 

 rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znaczą-

co oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397); 
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 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i 

częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485). 

Cel realizacji zadania 

Zadanie ma na celu monitorowanie poziomu wartości składowej elektrycznej pola elek-

tromagnetycznego wytwarzanego i wprowadzanego do środowiska w sposób sztuczny przez 

źródła pól elektromagnetycznych występujące w naszym otoczeniu tj. głównie: obiekty ra-

diokomunikacyjne, w tym: stacje nadawcze radiowe i telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii 

komórkowych.  

Program pomiarowy  

Monitoring pól elektromagnetycznym odbywa się poprzez pomiary natężenia składowej 

elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz 

do 3000 MHz.  

Pomiary monitoringowe poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku na obszarze 

województwa wielkopolskiego będą prowadzone przez WIOŚ w Poznaniu w 135 punktach 

pomiarowych, rozmieszczonych równomiernie na obszarze województwa, w trzyletnim cyklu 

pomiarowym (po 45 punktów pomiarowych w każdym roku), dla trzech typów terenów do-

stępnych dla ludności tj.: w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkań-

ców przekraczającej 50 tys., w pozostałych miastach i na terenach wiejskich.  

W roku 2016 zakończy się trzeci, trzyletni cykl pomiarowy obejmujący lata 2014–2016, 

kolejny, czwarty cykl pomiarowy obejmie lata 2017–2019, w roku 2020 będą prowadzone 

pomiary rozpoczynające piąty cykl pomiarowy. 

Szczegółowy program pomiarów monitoringowych pól elektromagnetycznych wraz 

z lokalizacją punktów pomiarowych, wykonany w oparciu o rozporządzenie Ministra Środo-

wiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektro-

magnetycznych w środowisku, zestawiono w tabelach 3.4.1–3.4.3. Lokalizację punktów 

pomiarowych przedstawiono na mapie 3.4.1. 

Sposób gromadzenia danych 

Dane z pomiarów pól elektromagnetycznych uzyskane w ramach monitoringu pól elek-

tromagnetycznych wraz z informacjami o urządzeniach i instalacjach emitujących promie-

niowanie elektromagnetyczne będą gromadzone w bazie danych JELMAG.  

Sposób i zakres oceny  

W oparciu o dane zgromadzone w bazie JELMAG generowane będą roczne i trzyletnie 

sprawozdania z monitoringu pól elektromagnetycznych.  

Weryfikację danych wprowadzonych do bazy JELMAG, zatwierdzenie ich na poziomie 

krajowym oraz cykliczne oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (roczne 

i trzyletnie) będzie wykonywał GIOŚ. WIOŚ będzie wykonywał roczne i trzyletnie oceny 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na poziomie wojewódzkim. Oceny trzy-

letnie zostaną opracowane w roku 2017 i 2020. 

Informacja na temat przekazywania danych 

Wyniki badań wykonywanych przez WIOŚ w Poznaniu przekazywane będą: 

 do GIOŚ – w formie rocznych i trzyletnich sprawozdań z monitoringu pól elektromagne-

tycznych generowanych bezpośrednio z bazy danych JELMAG z wynikami za rok 

poprzedni – do 31 marca każdego roku.  

Informacja na temat udostępniania i upowszechniania danych 

Informacje o poziomach PEM na obszarach dostępnych dla ludności zostaną upowszech-

nione przez: 
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 zamieszczenie na stronie internetowej WIOŚ – na bieżąco w miarę dostępności informacji;  

 zamieszczenie w Raportach o stanie środowiska w województwie wielkopolskim w roku 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 – corocznie, w formie elektronicznej i/lub 

drukowanej. 

Odbiorcą informacji wynikowej jest administracja rządowa i samorządowa, uczelnie, 

szkoły, biblioteki i społeczeństwo. 

 

Mapa 3.4.1. Lokalizacja punktów pomiarowych PEM w latach 2016-2020  
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4. Zintegrowane oceny stanu środowiska  

Wszystkie informacje uzyskiwane w trakcie prowadzenia działalności Inspekcji Ochro-

ny Środowiska, zarówno pozyskane w trakcie prowadzenia działalności pomiarowej w ramach 

PMŚ jak i kontrolnej wymagają odpowiedniego przetworzenia w celu przygotowania czytelnej 

informacji stosownie do potrzeb dwóch głównych grup użytkowników informacji: ośrodków 

decyzyjnych oraz społeczeństwa. Informacja ta będzie mogła być wykorzystana do wspomaga-

nia procesów zarządzania środowiskiem w oparciu o wiedzę, tak by możliwe było prowadzenie 

polityki rozwoju społeczno-gospodarczego zgodnie z założeniami zielonej gospodarki i zapew-

nienie w długofalowej perspektywie dobrej jakości życia i trwałości ekosystemów.  

W strukturze PMŚ wydzielono w związku z tym odrębny blok – zintegrowane oceny 

stanu środowiska, w ramach którego, będą wykonywane:  

– analizy i oceny stanu poszczególnych elementów środowiska w powiązaniu z czynnikami 

presji;  

– analizy i oceny określonych problemów i zjawisk zachodzących w środowisku;  

– prognozy przebiegu zjawisk, głównie w oparciu o analizy trendów, sukcesywnie 

z wykorzystaniem modelowania,  

– analizy i oceny powiązań pomiędzy zmianami zachodzącymi w środowisku a warunkują-

cymi je procesami społeczno-gospodarczymi, w tym w kontekście dobrej jakości życia.  

Analizy i oceny wykonywane na poziomie województwa będą opracowywane z wyko-

rzystaniem na modelu D-P-S-I-R  

       Driving Forces     –  Pressures   –   State  –        Impact           –            Response 

czynniki sprawcze  −    presje     −    stan   −   oddziaływanie   −   środki przeciwdziałania 

Model ten umożliwia nie tylko diagnozę, ale także wskazanie przyczyn istniejącego 

stanu, tym samym wskazanie możliwych kierunków działań naprawczych.  

Wytworzenie powyższych informacji będzie wymagało zarówno wykorzystania infor-

macji gromadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska jak i informacji 

i danych, w szczególności dotyczących czynników sprawczych i presji, pozyskiwanych 

z innych źródeł np. Systemu Statystyki Publicznej czy też poszczególnych systemów resoro-

wych zarządzanych przez organy administracji publicznej. 

 

Rys.4.2. Integracja Programu PMŚ z systemem zarządzania środowiskiem 

według modelu DPSIR /wg GIOŚ/ 
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W ramach zagadnień opracowywanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska będą za-

równo przekrojowe jak i sektorowe informacje i raporty o stanie i ochronie środowiska. Pod-

stawę do opracowania raportów będą stanowiły wyniki ocen. Raporty o stanie środowiska 

opracowywane przez Inspekcję Ochrony Środowiska stanowią szczegółową ocenę stanu śro-

dowiska i prezentują zagregowaną informację o środowisku w czytelny i przystępny sposób. 

Bazują na dostępnych wynikach programów monitoringowych oraz ocenach opracowywa-

nych dla poszczególnych komponentów, stanowiąc ich dopełnienie. Prezentują informacje w 

kontekście celów i priorytetów wynikających z dokumentów strategicznych w sposób bar-

dziej zintegrowany i w dłuższej perspektywie czasowej. 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opracuje wyniki analiz i ocen 

w formie kompleksowych raportów o stanie środowiska w województwie z wykorzystaniem 

wskaźników w układzie P-S-R (Pressures/presje – State/stan – Response/środki przeciwdzia-

łania) – corocznie, i udostępni je w formie elektronicznej na stronie internetowej WIOŚ i/lub 

drukowanej. W 2016 r., po zakończeniu realizacji Programu Państwowego Monitoringu Śro-

dowiska województwa wielkopolskiego na lata 2013-2015, opracowany zostanie komplekso-

wy raport o stanie środowiska w województwie, określający trendy zachodzących zmian, 

w oparciu o zestaw wskaźników opracowanych przez GIOŚ oraz własnych wskaźników spe-

cyficznych dla województwa. 
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5. System jakości w PMŚ; laboratoria i sieci pomiarowe 

Celem systemu jakości w PMŚ jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej jako-

ści danych o środowisku zarówno w odniesieniu do wyników pomiarów jak i ocen.  

Dane o stanie środowiska generowane są głównie na podstawie badań wykonywanych 

laboratorium i wyników uzyskanych z pomiarów wykonywanych przez urządzenia działające 

w sieci pomiarów automatycznych monitoringu. Laboratorium WIOŚ w Poznaniu zapewnia 

wysoką jakość wyników badań i pomiarów, będących podstawą ocen wchodzących w skład 

zadań PMŚ. Laboratorium wykorzystuje metody badawcze, oparte na normach i wymogach 

obowiązujących przepisów prawnych. Są one zwalidowane i sprawdzone, posiadają określone 

niepewności i zakresy stosowalności, zgodne z wymaganiami. Zgodność funkcjonowania 

Laboratorium z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzona została w cer-

tyfikacie akredytacyjnym nr AB 199 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Aparatura 

pomiarowo-badawcza, podlega stałemu nadzorowi metrologicznemu i sprawdzaniu. Labora-

torium potwierdza swoje kompetencje techniczne uczestnicząc w zewnętrznych (również 

międzynarodowych) międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. Personel laborato-

ryjny uczestniczy w szkoleniach, podnosząc na bieżąco swoje kwalifikacje. 

Szczegółowe zasady zapewnienia jakości w poszczególnych dziedzinach badań, zwią-

zanych z Państwowym Monitoringiem Środowiska, przedstawiono poniżej. 

5.1. System jakości w monitoringu powietrza 

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, str.1) oraz ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska za za-

pewnienie prawidłowości działania systemu zarządzania w sieciach monitoringu powietrza, 

akceptację systemów pomiarowych, koordynację programów zapewnienia jakości w Polsce 

odpowiedzialne jest, powołane do życia w roku 2011 w Głównym Inspektoracie Ochrony 

Środowiska, Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące (KLRiW) z siedzibą 

w Krakowie. 

Badania prowadzone w Laboratorium WIOŚ w ramach monitoringu powietrza:  

1. objęte są w całości udokumentowanym systemem zarządzania zgodnym z normą PN-EN 

ISO/IEC 17025:2005; 

2. objęte są również nadzorem KLRiW, które dbając o zapewnienie odpowiedniej jakości 

wyników pomiarów powietrza oraz zapewnienie łańcucha spójności pomiarowej, będzie 

organizować: 

 coroczne badania biegłości analizatorów gazowych (SO2, NO-NO2, CO, O3, C6H6) – 

obligatoryjnie uczestnictwo każdej z sieci monitoringu jakości powietrza przewidziane 

jest w okresach dwuletnich, chyba, że dana sieć uzyska niezadawalające wyniki po-

równań, wówczas konieczne będzie uczestnictwo w porównaniach w roku następnym; 

 co dwa lata badania biegłości lub porównania międzylaboratoryjne dla poborników 

pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5, w razie potrzeby porównania te będą poszerzone 

o badania  metali ciężkich i WWA w pyle PM10; 

 raz na trzy lub cztery lata kalibracje/sprawdzenia analizatorów i sprawdzenia układów 

poboru prób na każdej stacji monitoringu. 

Jakość wyników badań/pomiarów gwarantowana jest poprzez: 

 wdrożenie, utrzymywanie i ciągle doskonalenie systemu zarządzania w Laboratorium,  

 wykonywanie badań/pomiarów powietrza w oparciu o metody referencyjne zgodne 

z obowiązującymi przepisami prawa, 
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 nadzorowanie wyposażenia pomiarowego – kalibracja analizatorów i sprawdzanie 

układów pobierania próbek na każdej stacji monitoringu powietrza, 

 zewnętrzną kontrolę jakości badań – uczestniczenie w badaniach biegłości i/lub po-

równaniach międzylaboratoryjnych, w tym organizowanych przez KLRiW, 

 udział personelu w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, których celem jest 

podnoszenie kompetencji i poszerzanie wiedzy na temat najlepszych praktyk w bada-

niach/pomiarach jakości powietrza oraz z najnowszych rozwiązań stosowanych 

w monitoringu jakości powietrza, 

 dbałość o prawidłową jakość danych i ocen wytwarzanych w ramach Państwowego 

Monitoringu Powietrza 

Wykaz stacji działających w latach 2016-2020 w ramach wielkopolskiego wojewódzkie-

go systemu oceny jakości powietrza, na których w latach 2016-2020 będą prowadzone badania 

równoważności pomiarów pyłu PM10 i PM2, 5 przedstawiono w tabeli 5.1.1 (załącznik). 

W związku trwającymi obecnie pracami nad projektem nowej dyrektywy Komisji Eu-

ropejskiej (EU) zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE 

ustanawiającej przepisy dotyczące metod referencyjnych, walidacji danych i lokalizacji stano-

wisk pomiarowych do oceny jakości powietrza, wraz z wejściem w życie przepisów projekto-

wanej dyrektywy jej przepisy będą wdrażane do systemu pomiarów jakości powietrza w Polsce, 

zarówno na poziomie krajowym jak i wojewódzkim. KLRiW będzie prowadziło szkolenia ma-

jące na celu propagowanie wiedzy na temat zagadnień objętych projektem ww. dyrektywy, 

w tym związanych z wdrażaniem nowych norm. WIOŚ po wejściu w życie nowej dyrektywy 

dostosują wojewódzkie systemy monitoringu jakości powietrza do jej wymogów.  

5.2. System jakości w monitoringu wód  

Wszystkie badania elementów oceny stanu chemicznego oraz oceny stanu lub 

potencjału ekologicznego objęte są w całości udokumentowanym systemem zarządzania 

zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i podlegają wewnętrznej kontroli jakości. 

Wyposażenie pomiarowe posiada aktualne świadectwa wzorcowania i jest sprawdzane 

zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Dla każdego badania wykazana jest spójność 

pomiarowa. Pracownie wykonujące badania uczestniczą – zgodnie z przyjętym planem – w 

międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych, potwierdzających ich biegłość techniczną.  

W przypadku monitoringu chemicznego wód wytyczne do zapewnienia jakości danych 

zawarte zostały w dyrektywie 2009/90/WE ustanawiającej, na mocy dyrektywy 2000/60/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje techniczne w zakresie analizy 

i monitorowania stanu chemicznego wód. Dyrektywa została zaimplementowana do prawa 

polskiego, przy czym dla jakości wyników badań stanu chemicznego wód najistotniejsze 

zapisy zawarte w dwóch rozporządzeniach Ministra Środowiska: 

‒ w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 258, poz.1550, z późn. zm.), 

zwane monitoringowym, 

‒ w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1482), 

zwane klasyfikacyjnym. 

W rozporządzeniu monitoringowym w § 18 znajdują się dwa zapisy determinujące 

jakość oznaczeń w monitoringu chemicznym wód: 

a)  oparcie - w przypadku wszystkich stosowanych metod analizy w zakresie parametrów 

fizykochemicznych i chemicznych - minimalnych kryteriów w zakresie wyników na 

niepewności pomiaru równej 50% lub mniejszej (k=2), szacowanej na poziomie 

odpowiednich norm jakości środowiska, 
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b)  zapewnienie, że granica oznaczalności nie przekracza wartości 30% odpowiednich norm 

jakości środowiska. 

Badania wykonywane w ramach monitoringu chemicznego wód uwzględniają 

wymagania zawarte w rozporządzeniu klasyfikacyjnym, w szczególności w załączniku nr 6 

dotyczącym wartości granicznych wskaźników jakości wód z grupy substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz załączniku nr 9 dotyczącym środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych oraz dla innych zanieczyszczeń, a zawarte w nich 

normy jakości środowiska są podstawowym punktem odniesienia do walidacji procedur 

badawczych. 

Spełnienie wymagań jakościowych w monitoringu biologicznym wód opiera się na 

stosowaniu metod podanych w rozporządzeniu monitoringowym w załączniku nr 5 (Metodyki 

referencyjne pomiarów i badań w ramach monitoringu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych). 

Na potrzeby zapewnienia wiarygodności oceny stanu ekologicznego wód dla badań 

biologicznych przeprowadzana jest interkalibracja tych metodyk. W pierwszej kolejności,  

ćwiczeniu interkalibracyjnemu zostaną poddane metodyki oceny stanu makrobezkręgowców 

bentosowych w rzekach, jeziorach i zbiornikach zaporowych. Lata 2016-2020 będą 

poświęcone kontynuacji interkalibracji metodyk oceny fitobentosu, fitoplanktonu i 

makrofitów w rzekach i jeziorach. 

Ponadto, normy europejskie dotyczące metodyk monitoringu i oceny biologicznych i 

hydromorfologicznych elementów jakości wód są cyklicznie aktualizowane a następnie 

wprowadzane do stosowania w krajowym monitoringu wód. 

W celu zapewnienia jakości klasyfikacji biologicznych elementów oceny w latach 

2016-2017 zostaną przeprowadzone międzylaboratoryjne porównania poboru i oznaczania 

biologicznych elementów oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Sprawozdania 

z tych porównań zawierać będą ocenę biegłości laboratorium oraz propozycję szacowania 

poziomu ufności i dokładności pomiarów danego elementu biologicznego wykonywanych 

przez laboratorium WIOŚ. 

5.3. System jakości w monitoringu hałasu 

Pomiary prowadzone w ramach monitoringu hałasu objęte są w całości 

udokumentowanym systemem zarządzania zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. 

Badania wykonywane są zgodnie z obowiązującymi metodykami badawczymi opublikowa-

nymi we właściwych rozporządzeniach Ministra Środowiska. Wyposażenie pomiarowe 

posiada aktualne świadectwa wzorcowania i jest sprawdzane przed i po wykonanych pomia-

rach. Pracownicy wykonujący pomiary potwierdzają swoje kompetencje techniczne uczestni-

cząc w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. 

5.4. System jakości w monitoringu pól elektromagnetycznych 

Pomiary prowadzone w ramach monitoringu pól elektromagnetycznych objęte są w 

całości udokumentowanym systemem zarządzania zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 

17025:2005. Badania wykonywane są zgodnie z obowiązującymi metodykami badawczymi 

opublikowanymi we właściwych rozporządzeniach Ministra Środowiska. Wyposażenie 

pomiarowe posiada aktualne świadectwa wzorcowania i jest sprawdzane przed wykonaniem 

pomiarów. Pracownicy wykonujący pomiary potwierdzają swoje kompetencje techniczne 

uczestnicząc w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych oraz w specjalistycznych 

szkoleniach, obejmujących zarówno zagadnienia prawne, jak również teoretyczno-praktyczne 

związane z wykonywaniem badań. 
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6. Prezentacja informacji o środowisku  

Jednym z głównych zadań w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 

2016–2020 jest kontynuacja działań na rzecz zapewnienia danych i informacji o stanie śro-

dowiska. Sposób i formę prezentacji informacji o środowisku determinować będzie zakres 

zasobów informacyjnych zgromadzonych w ramach PMŚ.  

WIOŚ będzie współpracował z GIOŚ w zakresie tworzonej i rozwijanej infrastruktury 

informacji przestrzennej GIOŚ, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we 

Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, str.1) oraz ustawą 

z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489). 

Na potrzeby zapewnienia dostępu do informacji o środowisku podstawowym działa-

niem WIOŚ będzie zapewnienie kompletności danych z prowadzonych badań w centralnie 

prowadzonych systemach gromadzących, przechowujących i przetwarzających dane (SI 

EKOINFONET), w tym także dane przestrzenne uzyskane w ramach PMŚ. 

Dostęp do informacji o środowisku, w tym o jego stanie, zapewniony będzie m.in. po-

przez stale aktualizowaną tematyczną stronę internetową oraz portale tematyczne: 

‒ Monitoring powietrza On-line – zawierający wyniki pomiarów jakości powietrza; 

‒ Ekoportal WIOŚ w Poznaniu – zawierający informacje o jakości pozostałych komponen-

tów środowiska badanych przez WIOŚ w Poznaniu w powiązaniu z czynnikami presji oraz 

o wynikach działalności inspekcyjnej; przygotowany z wykorzystaniem systemu informa-

cji geograficznej (GIS), 

‒ OSN – zawierający informacje na temat działań na obszarach szczególnie narażonych na 

zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego. 

Dostęp do informacji o środowisku zapewniony będzie również poprzez opracowywane 

corocznie „Raporty o stanie środowiska w Wielkopolsce”, publikowane w ramach serii wy-

dawniczej Biblioteka Monitoringu Środowiska na stronie internetowej WIOŚ w Poznaniu – 

http://poznan.wios.gov.pl/monitoring-srodowiska/publikacje/, w miarę dostępności środków 

wydawane również drukiem. 
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7. Uwarunkowania finansowe realizacji programu PMŚ  

Koszty realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska obejmują środki wydat-

kowane na poziomie krajowym przez GIOŚ oraz środki wydatkowane na poziomie woje-

wódzkim przez WIOŚ; zarówno nieinwestycyjne jak i inwestycyjne. 

Realizacja zadań w czterech podsystemach monitoringu: jakości powietrza, jakości 

wód, hałasu i pól elektromagnetycznych jest finansowana w głównej mierze na poziomie wo-

jewódzkim i obejmuje koszty WIOŚ związane z: 

 obsługą automatycznych sieci monitoringu powietrza, poborem prób i wykonywaniem 

analiz laboratoryjnych w zakresie zanieczyszczeń powietrza i wód, pomiarami hałasu 

i promieniowania elektromagnetycznego, wdrażaniem nowych elementów systemów 

oceny jakości poszczególnych komponentów środowiska, projektowaniem i uruchamia-

niem nowych stanowisk pomiarowych; 

 prowadzeniem baz danych, przetwarzaniem danych i wykonywaniem ocen stanu po-

szczególnych komponentów środowiska na poziomie wojewódzkim i lokalnym, opra-

cowywaniem i przekazywaniem do GIOŚ i innych odbiorców danych i raportów dla 

potrzeb sprawozdawczości krajowej i wspólnotowej, informowaniem organów admini-

stracji publicznej i społeczeństwa o stanie środowiska za pomocą różnych form przekazu; 

 wykonywaniem na szczeblu wojewódzkim zadań niezbędnych do prawidłowej realiza-

cji zadań PMŚ, w tym:  

 prac na rzecz zapewnienia jakości pomiarów i ocen jakości powietrza, wód oraz ha-

łasu i promieniowania elektromagnetycznego, zakupów sprzętu pomiarowego i apa-

ratury laboratoryjnej, materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego wyposażenia i 

doposażenia do posiadanego sprzętu, zakupem odczynników, wzorców, materiałów 

biologicznych i filtracyjnych, szkła, reduktorów i gazów laboratoryjnych, a także ka-

libracją, wzorcowaniem aparatury i systemów pomiarowych, legalizacją aparatury 

laboratoryjnej, zakupem norm; 

 zapewnieniem zdalnej łączności ze stacjami pomiarowymi;  

 transportem prób (zakupami środków transportu i paliwa, przeglądami i naprawami); 

 akredytacją laboratoriów w celu potwierdzenia ich kompetencji i rzetelności wyko-

nywanych badań i pomiarów na najwyższym poziomie technicznym, 

 ubezpieczeniem sprzętu i aparatury pomiarowej do prowadzenia badań monitoringo-

wych stanu środowiska, a także środków transportu; 

 udziałem pracowników WIOŚ w szkoleniach specjalistycznych, w tym szkoleniach z 

obsługi systemów GIS, interkalibracjach, badaniach równoważności i biegłości organi-

zowanych przez GIOŚ, instytuty naukowe oraz inne jednostki pracujące na rzecz PMŚ. 

 obsługą informatyczną w zakresie obróbki danych monitoringowych i prezentacji in-

formacji w internecie, zakupem komputerów, programów komputerowych do obróbki 

danych monitoringowych i sprzętu peryferyjnego; 

 bieżącym utrzymaniem laboratorium (prąd, gaz, woda, ścieki, ogrzewanie); 

 kosztami osobowymi (płace pracowników działów monitoringu, laboratorium, obsługi i 

w części pracowników działów inspekcji). 

W perspektywie do 2020 roku, średnie roczne koszty realizacji pełnego zakresu usta-

wowych zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w zakresie 

Państwowego Monitoringu Środowiska prognozuje się na poziomie ok. 11,1 mln zł (tabela 

6.1). Jednocześnie, mając na uwadze fakt, iż od wielu lat środki otrzymywane z budżetu pań-



 

68 

 

stwa są niewystarczające do realizacji zadań PMŚ, zakłada się, iż w kolejnej perspektywie 

sytuacja ta nie ulegnie istotnej zmianie i  źródłami finansowania zadań PMŚ będą: 

‒ środki budżetowe WIOŚ, których dysponentem II stopnia jest Wojewoda Wielkopolski 

oraz uwzględniane jako środki budżetowe wpływy z usług świadczonych przez Laborato-

rium WIOŚ, w tym koszty płac i ich pochodne – prognoza średnich rocznych kosztów wy-

nosi około 8,8 mln zł (w tym koszty płac i ich pochodne ok. 6,5 mln zł),  

‒ środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

przekazywane za pośrednictwem rezerwy budżetu państwa – prognoza średnich rocznych 

kosztów wynosi ok. 2,3 mln zł. 

Tabela 6.1. Roczne koszty realizacji zadań planowane na lata 2016- 2020 w podziale na 

źródła finansowania (w tys. zł) 

a) Koszty realizacji zadań PMŚ ze środków budżetu państwa (bez wpływów z tytułu 

świadczonych usług)  

Nazwa  2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Koszty bieżące (utrzy-

mania)  

998 1020 932 966 1000 

Koszty inwestycyjne  68 68 183 183 183 

Koszty płac wraz z 

pochodnymi  

6180 6310 6468 6662 6861 

Razem 7246 7398 7583 7811 8044 

b) Koszty realizacji zadań PMŚ zaplanowanych do sfinansowania ze środków 

WFOŚiGW 

Nazwa  2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Koszty bieżące (utrzy-

mania)  

1706 1706 1706 1706 1706 

Koszty inwestycyjne  294 294 794 794 794 

Razem 2000 2000 2500 2500 2500 

c) Koszty realizacji zadań PMŚ zaplanowanych do sfinansowania ze środków budżetu 

państwa  - z tytułu świadczonych usług) 

Nazwa  2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Koszty bieżące (utrzy-

mania)  

740 756 775 798 822 

Koszty inwestycyjne  389 397 407 419 432 

Razem 1129 1153 1182 1217 1254 

OGÓŁEM (a+b+c) 10375 10551 11265 11528 11798 

 

Zakłada się, że w przypadku szczególnych potrzeb koszty zadań badawczo-

pomiarowych realizowanych dla poszczególnych komponentów środowiska oraz zadań inwe-

stycyjnych, w tym mających na celu wzmocnienie infrastruktury laboratoryjnej Wojewódz-

kiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu źródła finansowania zadań PMŚ zostaną 

rozszerzone o środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

o środki pomocowe.  
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Tabela 6.2. Roczne koszty realizacji zadań planowane na lata 2016- 2020 w podziale na 

podsystemy PMŚ z uwzględnieniem źródeł finansowania 

d) Monitoring jakości powietrza  

Środki budżetu państwa  - bez wpły-

wów z tytułu świadczonych usług 
415 494 473 571 615 

Środki budżetu państwa  - z tytułu 

świadczonych usług 
226 230 236 244 251 

Koszty płac wraz z pochodnymi  566 578 593 610 629 

Środki WFOŚiGW 785 921 1046 1229 1287 

Razem 1992 2223 2348 2654 2782 

e) Monitoring jakości wód  

Środki budżetu państwa  - bez wpły-

wów z tytułu świadczonych usług 
563 486 543 447 422 

Środki budżetu państwa  - z tytułu 

świadczonych usług 
677 692 709 730 752 

Koszty płac wraz z pochodnymi  5097 5205 5334 5495 5658 

Środki WFOŚiGW 1054 887 1224 983 900 

Razem 7391 7270 7810 7655 7732 

c) Monitoring hałasu  

Środki budżetu państwa  - bez wpły-

wów z tytułu świadczonych usług 
83 103 95 124 140 

Środki budżetu państwa  - z tytułu 

świadczonych usług 
226 231 237 243 251 

Koszty płac wraz z pochodnymi  446 455 467 481 495 

Środki WFOŚiGW 153 184 220 275 300 

Razem 908 973 1019 1123 1186 

d) Monitoring PEM  

Środki budżetu państwa  - bez wpły-

wów z tytułu świadczonych usług 
5 5 4 7 6 

Środki budżetu państwa  - z tytułu 

świadczonych usług 
0 0 0 0 0 

Koszty płac wraz z pochodnymi  71 72 74 76 79 

Środki WFOŚiGW 8 8 10 13 13 

Razem 84 85 88 96 98 

OGÓŁEM (a+b+c+d) 10375 10551 11265 11528 11798 

 

Program PMŚ na lata 2016-2020 realizowany będzie w oparciu o budżet zadaniowy. 

PMŚ umiejscowiony został w budżecie zadaniowym na rok 2016 w funkcji nr 12 „Środowi-

sko”, w zadaniu „System ochrony środowiska i informacji o środowisku” oraz działaniu 

„Państwowy Monitoring Środowiska”. Miernikiem określającym stopień realizacji zadań 

PMŚ na poziomie wojewódzkim jest liczba wykonanych pomiarów i oznaczeń.  

Stopień wykonania zaplanowanych zadań będzie zależał od dostępności i możliwości pozy-

skania w odpowiednim czasie środków finansowych, tak aby możliwe było prowadzenie ba-

dań monitoringowych zgodnie z określonym kalendarzem prac.  
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ZAŁĄCZNIKI 


