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2.  Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 
 

Wojewódzki Monitoring Środowiska swoją strukturą odpowiada Państwowemu 

Monitoringowi Środowiska, stanowiąc tym samym źródło informacji o środowisku będących 

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

wynikających z działalności człowieka.  

 

Informacje te zostały ujęte w trzech blokach PMŚ: bloku- presje, bloku - stan oraz 

bloku-oceny i prognozy różniących się istotnie pod względem funkcji jakie pełnią w systemie. 

Zadania w ramach bloku - stan będą realizowane w ramach podsystemów.  

W ramach bloku – presje będą pozyskiwane i gromadzone informacje o źródłach  

i ładunkach substancji odprowadzanych do środowiska, a w szczególności informacje  

o emisjach pozyskiwane z systemu administracyjnego, statystyki publicznej oraz wytwarzane 

przez Inspekcję Ochrony Środowiska.  

Podstawowym blokiem w systemie PMŚ jest blok-stan, obejmujący działania 

związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem, analizowaniem i upowszechnianiem informacji  

o poziomach substancji i innych wskaźników charakteryzujących stan poszczególnych 

elementów przyrodniczych. W oparciu o dane zgromadzone w ramach tego bloku 

wykonywane będą oceny dla poszczególnych komponentów. Programy pomiarowo-badawcze 

realizowane będą w ramach siedmiu podsystemów reprezentujących poszczególne 

komponenty środowiska lub specyficzne oddziaływania.  

Informacje gromadzone w ramach bloków presje i stan zasilą blok- oceny  

i prognozy, w ramach którego będą wykonywane zintegrowane oceny i prognozy stanu 

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

kształtującymi ten stan, mającymi swoje źródło w społeczno-gospodarczej działalności 

człowieka. 

Dla potrzeb PMŚ wykorzystywane będą dane społeczno-gospodarcze gromadzone  

w systemie statystyki publicznej oraz w innych systemach administracyjnych. Ponadto 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, hydrologicznych.  
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Działalność Państwowego Monitoringu Środowiska z mocy art. 24 ustawy z dnia 20 

lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2002 r. Nr 112 poz. 982 z późn. zm.) 

koordynują organy Inspekcji Ochrony Środowiska. 

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 i służby zobowiązane do 

tego na mocy prawa np. organy administracji rządowej i samorządowej, zarządzający 

drogami, lotniskami, koleją, prowadzący instalacje, Państwowa Inspekcja Sanitarna jak 

również instytuty naukowo-badawcze wykonujące zadania w ramach umów z GIOŚ. 

Na rys. 1. przedstawiono w formie blokowej strukturę organizacyjną PMŚ. 

Na poziomie województwa, zadania Inspekcji Ochrony Środowiska związane  

z Państwowym Monitoringiem Środowiska wykonuje wojewoda przy pomocy 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Jednocześnie wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony 

Środowiska określone w ustawie o Inspekcji i przepisach odrębnych (art. 3 ustawy z dnia 20 

lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112 poz. 982 z późn. zm.). 
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Rys 1. Struktura organizacyjna Państwowego Monitoringu Środowiska. 

 

 

 

 

 
 

 


