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Wstęp 
 

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

1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska w celu zapewnienia wiarygodnych informacji 

o stanie środowiska.   

Zgodnie z art. 23 ww. ustawy, Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) realizowany 

jest na podstawie: 

 wieloletnich programów państwowego monitoringu środowiska opracowanych przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) i zatwierdzonych przez ministra 

właściwego do spraw środowiska, 

 wojewódzkich programów monitoringu opracowanych przez wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska i zatwierdzonych przez GIOŚ. 

„Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020” opracowany 

przez GIOŚ i zatwierdzony przez Ministra Środowiska w dniu 01 października 2015 roku 

zawiera opis zadań realizowanych na poziomie centralnym oraz wskazuje zadania, które będą 

wykonywane na poziomie województwa przez wojewódzkie inspektoraty ochrony 

środowiska. Dokument ten przywołuje odpowiednie akty prawne, które stanowią podstawę do 

realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska zarówno na poziomie krajowym jak i 

wojewódzkim. 

Program Państwowego Monitoringu Środowiska obejmuje lata 2016-2020 i w sposób 

naturalny dostosowuje się do perspektywy czasowej polskich i europejskich dokumentów 

strategicznych odnoszących się do środowiska, takich jak: Strategia „Bezpieczeństwo 

Energetyczne i Środowisko – perspektywa 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 inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu”, a co równie ważne Program wpisuje się w perspektywę finansową 

Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Wspieranie działalności monitoringu środowiska” 

jak i w perspektywę finansową Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Obydwa te 

programy w perspektywie do 2020 roku będą w istotny sposób finansowały realizację nowego 

programu PMŚ. 
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W Programie Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020 przewidziano 

kontynuację większości dotychczasowych zadań i jednocześnie zaplanowano realizację 

nowych zadań wynikających z konieczności wdrożenia do polskiego systemu monitoringu 

nowych wymagań unijnych. Wiele uwagi zostanie poświęcone monitoringowi wód, 

w szczególności w zakresie wdrażania 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 (Dz. Urz. UE L 226 

z 24.08.2013, str.1). Ważnym zadaniem będzie również wdrożenie wspomagania systemu 

rocznych ocen jakości powietrza metodami modelowania matematycznego. 

Zasadniczym elementem nowego programu PMŚ są zadania związane z zapewnieniem 

wysokiej jakości wyników pomiarów i ocen w odniesieniu do wszystkich zadań 

realizowanych w ramach PMŚ.  

W oparciu o ww. „Program ...” oraz otrzymane z GIOŚ „Wytyczne do opracowania 

wojewódzkich programów Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020” 

opracowany został „Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa 

Łódzkiego na lata 2016-2020”. 

 

1. Definicja, cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska  

Państwowy Monitoring Środowiska utworzony został na mocy ustawy o Inspekcji 

Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 686  

z późniejszymi zmianami) jako zadanie Inspekcji Ochrony Środowiska polegające na 

organizowaniu i koordynowaniu Państwowego Monitoringu Środowiska, prowadzeniu badań 

jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian (art. 2. 

ust. 1. punkt 8). Państwowy Monitoring Środowiska oraz rozpowszechnianie informacji o 

środowisku określone zostały w rozdziale 2 działu IV ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

Prawo ochrony środowiska (POŚ) (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 25 ust. 2 i 3 cytowanej ustawy, Państwowy Monitoring Środowiska stanowi 

system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania  

i rozpowszechniania informacji o środowisku.  

Celem Państwowego Monitoringu Środowiska jest zapewnienie wiarygodnych informacji 

o stanie środowiska  także wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez 

systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o: 


