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9. UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU (Renata Jaroń- 
Warszyńska) 

Ważnym elementem Państwowego monitoringu środowiska jest rozpowszechnianie informacji 
o środowisku i jego ochronie. Szczegółowe regulacje prawne dotyczące tego zagadnienia zawarte 
zostały w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (2008). Istotą Państwowego 
monitoringu środowiska, który z definicji ma za zadanie m.in. rozpowszechnianie informacji 
o środowisku jest zapewnienie społeczeństwu powszechnego dostępu do informacji o stanie 
środowiska. WIOŚ w Rzeszowie realizując to zadanie stosuje różne formy i kanały przekazu, m.in. 
druk publikacji książkowych, sporządzanie opracowań kompleksowych i tematycznych, serwis 
internetowy, kontakt z mediami, organizację i uczestnictwo w regionalnych konferencjach 
tematycznych, udział w posiedzeniach organów samorządowych, edukację młodzieży szkolnej 
i akademickiej, realizację wniosków o udostępnienie informacji o środowisku. 

9.1. PUBLIKACJE 

W 2011 r. wydano drukiem i w formie elektronicznej dwie publikacje z serii Biblioteki Monitoringu 
Środowiska. Cyklicznie od 1993 r. WIOŚ wydaje raporty o stanie środowiska. W roku 2011 ukazała się 
kolejna edycja pt. „Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2010 roku”. 
Publikacja zawiera kompleksową ocenę stanu środowiska w regionie na podstawie badań 
wykonanych w ramach Państwowego monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych 
zrealizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie. Druga wydana publikacja pt. „Powódź 2010- przyczyny 
i skutki” omawia zjawisko powodzi, jaka nawiedziła województwo podkarpackie w 2010 r. 

Ponadto opracowano 5 raportów tematycznych, 20 biuletynów, 5 informacji na podstawie art. 8a 
ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (1991) dotyczących stanu poszczególnych 
komponentów środowiska na obszarze województwa, stanu środowiska na obszarze wybranych 
powiatów i stanu środowisku na obszarze przygranicznym z Ukrainą. 

Odbiorcami publikacji, opracowań, biuletynów była administracja rządowa i samorządowa, 
organizacje ekologiczne, przedsiębiorcy, biblioteki, wyższe uczelnie, szkoły, instytucje naukowe, biura 
projektowe i inni odbiorcy.  

W 2011 r. wydano również drukiem ulotki edukacyjne obejmujące 5 zagadnień: gospodarkę 
wodno-ściekową i ochronę wód, jakość powietrza, pola elektromagnetyczne, klimat akustyczny, 
gospodarowanie odpadami.  

  

Rys. 9.1.1. Strony tytułowe publikacji z serii Biblioteki Monitoringu Środowiska wydanych przez WIOŚ 
w Rzeszowie w 2011 r. [28] 
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Rys. 9.1.2. Ulotki edukacyjne wydane przez WIOŚ w Rzeszowie w 2011 r. [28] 

9.2. SERWIS INTERNETOWY 

Większość materiałów opracowanych przez WIOŚ, w tym także wydawnictwa Biblioteki 
Monitoringu Środowiska udostępniana jest na stronie internetowej Inspektoratu: www.wios.rzeszow.pl. 
W 2011 r. kontynuowano prace zmierzające do aktualizacji wyników pomiarów i ocen wykonywanych 
w ramach Państwowego monitoringu środowiska. Na bieżąco aktualizowany jest serwis internetowy 
zawierający najważniejsze dokumenty programowe z zakresu Państwowego monitoringu środowiska 
i działalności kontrolnej Inspektoratu. 

W trybie on-line prezentowane są wyniki ciągłych pomiarów zanieczyszczenia powietrza 
i parametrów meteorologicznych oraz wyniki ze stacji manualnych nadzorowanych przez WIOŚ. 

W serwisie „Informacje o środowisku” zawarte są wieloletnie dane dotyczące jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych, zbiorników zaporowych, jakości powietrza oraz wyniki pomiarów pól 
elektromagnetycznych i pomiarów hałasu. 

Zgodnie z wymogami przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej na stronie 
internetowej WIOŚ znajduje się link do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). W zakładce „Rejestry” 
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zamieszczono systematycznie aktualizowany publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku będących w posiadaniu Inspektoratu (zawierający informacje od roku 2003) 
oraz zasady udostępniania informacji o środowisku wraz z aktualizowanymi corocznie wynikami badań 
stanu środowiska prowadzonymi w ramach Państwowego monitoringu środowiska.  

W BIP zawarte są również najważniejsze zagadnienia związane z działalnością kontrolną 
Inspektoratu, tj. dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, wykaz decyzji dotyczących kar 
pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska. 

 

 

Rys. 9.2.1. Strona internetowa WIOŚ w Rzeszowie: www.wios.rzeszow.pl – elektroniczny rejestr opracowań 
wykonanych przez WIOŚ w Rzeszowie [28] 

Z analizy statystyk odwiedzin strony internetowej WIOŚ wynika, że zainteresowanie 
zamieszczonymi tam materiałami jest duże i z każdym rokiem sukcesywnie wzrasta. W 2011 r. stronę 
odwiedziło 456 769 internautów. 
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9.3. WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

W ramach realizacji obowiązku informowania organów samorządowych o stanie środowiska 
w województwie, WIOŚ w Rzeszowie corocznie uczestniczy w sesjach i komisjach organów 
samorządowych, prezentując stan środowiska w regionie ze szczególnym uwzględnieniem stanu 
środowiska na obszarze danego powiatu oraz wyników kontroli podmiotów działających na ich terenie 
wskazując jednocześnie na najczęściej występujące nieprawidłowości i problemy środowiskowe.  

W trakcie spotkań z organami samorządowymi omawiany jest również zakres uprawnień 
Inspekcji Ochrony Środowiska oraz możliwości tworzenia lokalnych programów badania stanu 
środowiska i współfinansowania tych badań. Łącznie w 2011 r. przedstawiciele WIOŚ wzięli udział 
w 69 spotkaniach z organami samorządowymi, w tym w: 2 sesjach sejmików samorządowych, 
6 sesjach rad powiatu, 10 posiedzeniach zespołów roboczych organów samorządowych oraz 
51 posiedzeniach innych jednostek. 

Corocznie organom administracji samorządowej przekazywane są raporty o stanie środowiska 
w województwie podkarpackim oraz na wniosek organu opracowania dotyczące stanu środowiska na 
obszarze powiatu.  

9.4. KONFERENCJE 

Wyniki prac badawczych i kontrolnych są upowszechniane przez WIOŚ w Rzeszowie m.in. 
w trakcie organizowanych corocznie konferencji i szkoleń o tematyce ekologicznej dla dużego grona 
odbiorców, głownie przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, ekologów i służb ochrony 
środowiska z regionu. W 2011 r. Inspektorat był organizatorem lub współorganizatorem następujących 
spotkań, szkoleń, konferencji: 
1. Polsko-ukraińskie spotkanie, dotyczące wymiany doświadczeń z realizacji wspólnych polsko- 

ukraińskich zadań z zakresu ochrony środowiska w szczególności z prowadzenia monitoringu 
wód powierzchniowych. Organizatorem spotkania był WIOŚ w Rzeszowie i Państwowy Urząd 
Ochrony Środowiska Obwodu Lwowskiego. Pierwsza cześć spotkania odbyła się na Ukrainie. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie oraz przedstawiciele Państwowego 
Urzędu Ochrony Środowiska Obwodu Lwowskiego, Lwowskiego Obwodowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej i Sanitarno-Epidemiologicznej Stacji Obwodu Lwowskiego. W spotkaniu 
uczestniczyli również kierownicy polskiej i ukraińskiej części Grup Roboczych do spraw OW i NZ. 

Strona polska przedstawiła prezentację pt. „Monitoring stanu wód powierzchniowych 
wg Ramowej Dyrektywy Wodnej - planowanie, realizacja monitoringu oraz ocena stanu wód”. 
Stronie ukraińskiej przekazano monografię „Raport o stanie środowiska w województwie 
podkarpackim w 2010 roku”.  

Podczas spotkania zostało przeprowadzone w terenie porównanie międzylaboratoryjne 
w zakresie pomiaru i badań próbek wody z rzek granicznych. W drugiej części spotkania, które 
odbyło się w WIOŚ w Rzeszowie Delegaturze w Przemyślu omówiono wyniki badań i wygłoszono 
prelekcją na temat walidacji metody badawczej w laboratorium monitorującym jakość wód 
powierzchniowych. 

 

Rys. 9.4.1. Wspólny pobór wody do badań z rzeki 
Wisznia, 2011 r. (Ukraina) [28] 

Rys. 9.4.2. Prezentacja pt. "Monitoring stanu wód 
powierzchniowych wg Ramowej Dyrektywy Wodnej, 2011 [28] 
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2. Konferencja pt. „Stan środowiska w regionie - badania, gospodarka, inwestycje”. Organizatorem 
konferencji był WIOŚ w Rzeszowie. Prezentowane w trakcie konferencji wystąpienia obejmowały 
szeroki obszar tematyczny zagadnień dotyczących stanu środowiska województwa 
podkarpackiego oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy stanu środowiska. Łącznie 
odbyło się 9 wystąpień przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorców 
oraz organizacji ekologicznych. 

Uczestnicy konferencji otrzymali monografię „Raport o stanie środowiska w województwie 
podkarpackim w 2010 roku” oraz zwiedzili instalację do unieszkodliwiania ciekłych odpadów 
niebezpiecznych funkcjonującą na terenie zakładu WSK „PZL - Rzeszów” S.A. 

  

Rys. 9.4.3. Konferencja „Stan środowiska w regionie - badania, gospodarka, inwestycje”, 2011 r.  
(województwo podkarpackie) [28] 

3. Szkolenie pt. „Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym”. Organizatorem szkolenia był 
WIOŚ w Rzeszowie przy współudziale Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S. A. w Nowej 
Sarzynie oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. W szkoleniu 
udział wzięli przedstawiciele administracji samorządowej, państwowej straży pożarnej oraz 
zakładów przemysłowych województwa podkarpackiego. W trakcie szkolenia odbyło się 7 
wystąpień z zakresu poważnych awarii przemysłowych. 

Uczestnikom szkolenia zaprezentowano sprzęt ratownictwa chemicznego będącego na 
wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Sarzynie 
oraz instalację do magazynowania substancji niebezpiecznych na terenie Zakładów Chemicznych 
„Organika-Sarzyna” S. A. 

Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu w zakresie 
przeciwdziałania poważnym awariom, wystawione przez Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska oraz monografię „Raport o stanie środowiska w województwie 
podkarpackim w 2010 roku”. 

Rys. 9.4.4. Szkolenie „Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym”, 2011 r. [28] 
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 9.5. EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY 

W 2011 r. WIOŚ w Rzeszowie kontynuował działalność edukacyjną dla młodzieży szkolnej 
i akademickiej oraz kadry pedagogicznej, wygłaszając prelekcje dotyczące stanu środowiska 
w województwie podkarpackim, działalności kontrolnej i laboratoryjnej. Spotkania z młodzieżą szkolną 
połączone były ze zwiedzaniem laboratorium WIOŚ w Rzeszowie. Pracownicy Inspektoratu 
uczestniczyli w 11 spotkaniach.  
 Przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie sprawowali także nadzór merytoryczny nad przebiegiem 
praktyk szkolnych i studenckich w Inspektoracie i podległych Delegaturach, podczas których młodzież 
szkolna i akademicka (9 praktykantów) zapoznawała się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu 
ochrony środowiska i działalności Inspektoratu. 

9.6. REALIZACJA WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI 
O ŚRODOWISKU 

Realizując ustawowy obowiązek zawarty w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (2008) WIOŚ w Rzeszowie rozpatrywał wnioski o udostępnieniu informacji o środowisku. 
Wzór wniosku, który można złożyć do Inspektoratu na piśmie osobiście, drogą elektroniczną lub 
pocztową zawarty jest na stronie internetowej WIOŚ w zakładce „Dostęp do informacji” oraz „Poziom 
tła”. Zdecydowana większość wniosków dotyczyła udostępnienia wyników badań i pomiarów 
wykonanych w ramach Państwowego monitoringu środowiska. Wśród nich od kliku lat dominują 
wnioski o udostępnienie informacji o poziomie zanieczyszczenia powietrza. Wnioski były składane 
przez organy administracji publicznej, biura projektowe, firmy organizujące wypoczynek dzieci 
i młodzieży, instytuty naukowe, uczelnie i osoby prywatne. Udostępnione informacje i dane zostały 
wykorzystane na potrzeby opracowania i podsumowania realizacji planów i programów ochrony 
środowiska i gospodarowania odpadami, ocen oddziaływania na środowisko, wydania decyzji 
i pozwoleń środowiskowych, różnego typu prac projektowych, prac dyplomowych, prac dla celów 
dydaktycznych. Łącznie rozpatrzono 289 wniosków o udostępnienie informacji o środowisku w formie 
pisemnej i udzielono 43 informacji ustnie bez pisemnego wniosku.  

Wzrastająca z roku na rok ilość udostępnionych informacji i danych potwierdza duże 
zainteresowanie problematyką środowiskową, w szczególności danymi o stanie środowiska oraz 
świadczy o wysokiej użyteczności wytwarzanych danych i informacji. 

9.7. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI 

W ramach współpracy ze środkami masowego przekazu udzielono 38 wywiadów dla prasy, radia 
i telewizji. Omawiane zagadnienia dotyczyły lokalnych problemów środowiskowych: uciążliwości 
związanych z funkcjonowaniem przemysłu, składowisk odpadów i spalania odpadów, uciążliwości 
odorowych, nadmiernej emisji hałasu, zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Udzielano również 
wywiadów w trakcie organizowanych konferencji.  

Informacje prasowe dotyczące istotnych zagadnień środowiskowych regionu zamieszczane są 
również na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce „Notatki prasowe”. 




