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10. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA (Stanisław Błasik) 

W 2011 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska współpracował z jednostkami 
administracyjnymi, które między innymi realizują zadania z zakresu ochrony środowiska na terenie 
Obwodu Lwowskiego tj:  
1. Państwowym Urzędem Ochrony Środowiska w Obwodzie Lwowskim. 
2. Urzędem do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej. 
3. Państwową Inspekcją Ekologiczną w Obwodzie Lwowskim. 

Współpraca odbywała się na podstawie: 
1. Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie 

gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Kijowie 10 października 1996 r. 
(Dz. U. Nr 30, poz. 282). 

2. Porozumienia między Wojewodą Podkarpackim a Lwowską Obwodową Administracją 
Państwową o Współpracy Międzyregionalnej, sporządzonego w Rzeszowie 26 maja 2000 r. 

3. Porozumienia o Współpracy pomiędzy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie a Państwowym Urzędem Ochrony Środowiska w Obwodzie Lwowskim, 
zawartego 23 października 2008 r. 
W ramach współpracy m. in.: 

1. Przeprowadzono wspólny pobór prób z rzek granicznych: Wisznia i Szkło. 
2. Wykonano badania jakości monitorowanych rzek. 
3. Dokonano wzajemnej wymiany wyników badań. 
4. Wymieniono informację w zakresie przeciwdziałania nadzwyczajnym, transgranicznym 

zanieczyszczeniom rzek i poważnym awariom. 
Pracownicy WIOŚ w Rzeszowie m. in. brali udział w pracach grup roboczych Polsko - Ukraińskiej 

Komisji do Spraw Wód Granicznych oraz uczestniczyli jako Kierownicy Grup Roboczych OW i NZ 
w XII Posiedzeniu Polsko- Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód Granicznych.  

W 2011 r. WIOŚ w Rzeszowie przekazał do Państwowego Urzędu Ochrony Środowiska 
w Obwodzie Lwowskim niżej wymienione materiały: 
1. Harmonogram poboru prób wody w przygranicznych punktach pomiarowo- kontrolnych na rzece 

Wisznia i Szkło w 2011 r. 
2. Kwartalne wyniki wykonanych badań monitorowanych rzek granicznych. 
3. Opracowanie „Stan środowiska w województwie podkarpackim na obszarze przygranicznym 

z Ukrainą”. 
4. Informacja o potencjalnych zagrożeniach ekologicznych w terenie przygranicznym z Ukrainą. 
5. Opracowanie „Ocena jakości wód rzek granicznych za 2010 rok”. 
6. Monografię „Powódź 2010 – przyczyny i skutki”. 
7. Publikację „Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2010 roku”.  

     

Rys. 10.1. Polsko-ukraińskie spotkanie dotyczące realizacji wspólnych zadań z zakresu ochrony środowiska, 2011 r. 
(Ukraina) [28] 

W dniu 28 września 2011 r. w miejscowości Jaworów na Ukrainie odbyło się polsko-ukraińskie 
spotkanie, którego tematem była wymiana doświadczeń z realizacji wspólnych polsko – ukraińskich 
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zadań z zakresu ochrony środowiska, w szczególności z prowadzenia monitoringu wód 
powierzchniowych. Organizatorem spotkania był WIOŚ w Rzeszowie oraz Państwowy Urząd Ochrony 
Środowiska Obwodu Lwowskiego. Ze strony WIOŚ w Rzeszowie w spotkaniu uczestniczyli: 
pracownicy Laboratorium, Wydziału Monitoringu Środowiska i Kierownicy polskiej części Grup 
Roboczych do spraw Ochrony Wód (OW) oraz Nadzwyczajnych Zanieczyszczeń (NZ). Natomiast ze 
strony ukraińskiej uczestniczyli przedstawiciele reprezentujący Państwowy Urząd Ochrony Środowiska 
Obwodu Lwowskiego, Państwową Inspekcję Ekologiczną Obwodu Lwowskiego, Lwowski Obwodowy 
Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Sanitarno-Epidemiologiczną Stację Obwodu Lwowskiego. 
W spotkaniu uczestniczyli również kierownicy ukraińskiej części Grup Roboczych do spraw OW i NZ.  

Pierwsza część spotkania miała miejsce w Urzędzie Powiatowym w Jaworowie. W drugiej części 
spotkania zostało przeprowadzone w terenie porównanie międzylaboratoryjne w zakresie pomiaru 
i badań próbek wody z rzek granicznych. 

W ramach międzynarodowej współpracy polsko-ukraińskiej na wodach granicznych, WIOŚ 
w Rzeszowie prowadzi od 2000 r. monitoring dwóch rzek granicznych Wisznia i Szkło, płynących 
z terenu Ukrainy i uchodzących do rzeki San na terytorium Polski. Próbki pobierane są z rzeki 
Wiszenia – ppk Gaje, km 8,2 i z. rzeki Szkło – ppk Budzyń, usytuowanych w strefie przygranicznej. 
Punkty te znajdują się również w sieci monitoringu wód powierzchniowych, prowadzonego dla oceny 
stanu ekologicznego i stanu chemicznego wód wg wymagań określonych w Ramowej Dyrektywie 
Wodnej 2000/60/WE. Na spotkaniu w Jaworowie pracownik WIOŚ w Rzeszowie przedstawił 
prezentację pt. „Monitoring stanu wód powierzchniowych wg Ramowej Dyrektywy Wodnej – 
planowanie, realizacja monitoringu oraz ocena stanu wód”.  
 Podczas spotkania zostało przeprowadzone w terenie porównanie międzylaboratoryjne  
w zakresie pomiaru i badań próbek wody z rzek granicznych: Wisznia w okolicy wsi Meleszki oraz 
Szkło w okolicy Krakowca. 

   

Rys. 10.2. Wspólny pobór wody do badań z rzeki Wisznia, 2011 r. (Ukraina) [28] 

 W dniu 25 listopada 2011 r. w WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu odbyła się druga 
część spotkania, w którym udział wzięli pracownicy WIOŚ w Rzeszowie, realizujący merytoryczne 
zadania w zakresu monitoringu środowiska oraz Państwowego Urzędu Ochrony Środowiska Obwodu 
Lwowskiego. Podczas spotkania: 
1. Dokonano prezentacji raportu z wyników interkalibracji – Sprawozdanie W- Test 2011. 
2. Przedstawiono prelekcję na temat „Walidacja metody badawczej w laboratorium monitorującym 

jakość wód powierzchniowych”. 
3. Zaprezentowano przedstawicielom z laboratoriów z Ukrainy, aparaturę kontrolno-pomiarową 

stosowaną do badań wód. 
W dniu 28 września 2011 r. w Jaworowie Kierownicy polskiej i ukraińskiej części Grup Roboczych 

OW i NZ odbyli robocze spotkanie, podczas którego wymieniono informacje o:  
1. Dotychczasowych pracach realizowanych przez te grupy od czasu ich powołania. 
2. Obowiązujących przepisach prawnych dotyczących środowiska naturalnego oraz zadaniach 

realizowanych przez odpowiednie służby ochrony środowiska działające w województwie 
podkarpackim i Obwodzie Lwowskim. 

3. Realizacji zadań wynikających z planu pracy Grupy Roboczej NZ i OW w roku 2011 
i opracowanego projektu planu pracy na 2012 r. Dokumenty te zostały przygotowane na 
Posiedzenie Polsko – Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych.  
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Rys. 10.3. Omówienie wyników z porównania 
międzylaboratoryjnego, 2011 r. [28] 

Rys. 10.4. Podpisanie protokołu ze spotkania 
Kierowników Grup Roboczych OW i NZ, 2011 r. [28] 

W dniach 14-15 grudnia 2011 r. w Łucku na Ukrainie odbyło się XII Posiedzenie Polsko - 
Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele WIOŚ 
w Rzeszowie, którzy w pracach Komisji pełnili funkcję kierowników polskiej części Grupy Roboczej do 
spraw Ochrony Wód Granicznych przed Zanieczyszczeniem (OW) oraz Grupy Roboczej do spraw 
Zwalczania Nadzwyczajnych Zagrożeń (NZ). 

W trakcie Posiedzenia przedstawiono informacje na temat: 
1. Stanu czystości wód granicznych rzek: Bug, Szkło i Wisznia, opracowaną na podstawie wyników 

badań uzyskanych w roku 2010 w wytypowanych przekrojach pomiarowo-kontrolnych. 
2. Współpracy służb ratowniczo – gaśniczych działających w województwie podkarpackim 

i lubelskim oraz w Obwodzie Zakarpackim i Lwowskim. 
3. Realizacji przez WIOŚ w Rzeszowie i służby ochrony środowiska działające w Obwodzie 

Lwowskim wspólnych zadań z zakresu ochrony środowiska. 
Komisja przyjęła sprawozdania poszczególnych Grup Roboczych z zadań realizowanych 

w 2010 r. oraz zatwierdziła plan pracy na rok 2012. Posiedzenie Komisji zakończono podpisaniem 
protokołu sporządzonego w języku polskim i ukraińskim. 

 

Rys. 10.5. Podpisanie przez Przewodniczących Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych protokołu 
z XII Posiedzenia Komisji, 2011 r. [28] 

Obszar przygraniczny Polski i Ukrainy na odcinku województwa podkarpackiego zaliczany jest do 
rejonów o średnim natężeniu czynników mogących spowodować zagrożenie do środowiska. W strefie 
przygranicznej występuje podobieństwo krajobrazu przyrodniczego, występują praktycznie te same 
gatunki fauny i flory oraz formy ochrony krajobrazu obejmujące swym zasięgiem pokrewne regiony. 

Kontynuowana od kilku lat współpraca służb ochrony środowiska z Polski i Ukrainy jest 
wielokierunkowa. Wymiana informacji o stanie środowiska oraz wzajemna znajomość problemów 
ekologicznych przyczynia się do zwiększenia efektywności działań mających na celu zapobieganie 
degradacji środowiska na obszarach przygranicznych. 
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