8. Uwarunkowania finansowe realizacji programu PMŚ
Realizacja niniejszego Programu PMŚ jest uwarunkowana dostępnością środków
finansowych, w szczególności w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska oraz
w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.
Koszty WIOŚ w zakresie zadań PMŚ są związane z:
- obsługą automatycznych sieci monitoringu powietrza, poborem prób i wykonywaniem
analiz laboratoryjnych w zakresie zanieczyszczeń powietrza i wód, pomiarami hałasu
i promieniowania elektromagnetycznego oraz fakultatywnie badań jakości gleb,
wdrażaniem

nowych

elementów

systemów

oceny

jakości

poszczególnych

komponentów środowiska, projektowaniem i uruchamianiem nowych stanowisk
pomiarowych;
- prowadzeniem wojewódzkich baz danych, przetwarzaniem danych i wykonywaniem
ocen stanu poszczególnych komponentów środowiska na poziomie wojewódzkimi
i lokalnym, opracowywaniem i przekazywaniem do GIOŚ i innych odbiorców danych
i raportów dla potrzeb sprawozdawczości krajowej wspólnotowej, informowaniem
organów administracji publicznej i społeczeństwa o stanie środowiska za pomocą
różnych form przekazu;
- koordynacją działań PMŚ na szczeblu wojewódzkim, w tym z pracami na rzecz
zapewnienia jakości pomiarów i ocen jakości powietrza, wód oraz hałasu
i promieniowania elektromagnetycznego, zakupem sprzętu pomiarowego i aparatury
laboratoryjnej,

materiałów

eksploatacyjnych,

łącznością

zdalną

ze

stacjami

pomiarowymi, transportem – niezbędnymi do prawidłowej realizacji zadań WPMŚ;
- udziałem pracowników WIOŚ w szkoleniach specjalistycznych, interkalibracjach
i badaniach biegłości organizowanych przez GIOŚ, instytuty naukowe oraz inne
jednostki pracujące na rzecz PMŚ.
Koszty realizacji zadań PMŚ obejmują zarówno koszty nieinwestycyjne jak i środki
inwestycyjne wydatkowane głównie na modernizację lub zakup stacji monitoringowych,
aparatury pomiarowej i laboratoryjnej oraz dostosowanie infrastruktury laboratoriów do
wymaganych standardów.
Głównym źródłem finansowania zadań PMŚ na poziomie WIOŚ są środki budżetowe
wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, środki wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska, a także środki z dochodów własnych oraz środki NFOŚiGW.
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W Programie Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010-2012 przewidziano
kontynuację większości dotychczasowych zadań i jednocześnie zaplanowano realizację
nowych zadań wynikających z konieczności wdrożenia do polskiego systemu monitoringu
nowych wymagań unijnych, w szczególności w zakresie monitoringu powietrza i monitoringu
wód śródlądowych. Dodatkowo, w związku z zapowiedzią wycofania się Państwowej
Inspekcji Sanitarnej z pomiarów zanieczyszczenia powietrza, konieczne jest przejęcie przez
WIOŚ od 1 stycznia 2010 r. wybranych stanowisk pomiarowych pyłu PM10/2,5. Ponadto,
w latach 2010-2012, w celu usprawnienia dostępu do danych i informacji PMŚ zgodnie
z rosnącymi potrzebami użytkowników tej informacji, w tym organów administracji
publicznej, instytucji i agend UE oraz społeczeństwa, niezbędne jest utworzenie
nowoczesnego systemu informatycznego do gromadzenia i wymiany informacji o środowisku
w powiązaniu z systemem informacji przestrzennej. Wiąże się to ze wzrostem
zapotrzebowania na środki finansowe na stosowny sprzęt i oprogramowanie.
Dotychczas, brak odpowiedniego poziomu finansowania zadań PMŚ ze środków
budżetu Państwa powodował konieczność ubiegania się przez WIOŚ o środki funduszy
celowych oraz poszukiwania innych dodatkowych źródeł finansowania. Na potrzebę
rozwiązania problemu finansowania PMŚ zwraca uwagę Najwyższa Izba Kontroli
w podsumowaniu wyników kontroli PMŚ przeprowadzonej w roku 2008, wskazując, iż
„istniejący system finansowania realizacji PMŚ, wymagający corocznego aplikowania
(z niepewnym skutkiem) o część środków finansowych, nie zapewniał terminowego
i pełnego pokrycia kosztów PMŚ oraz stwarzał zagrożenie dla ciągłości badań
monitoringowych, co powinno być nieodłącznym ich atrybutem”.
Stopień wykonania zaplanowanych

zadań będzie zależał od dostępności

i możliwości pozyskania w odpowiednim czasie środków finansowych, tak aby możliwe
było prowadzenie badań monitoringowych zgodnie z określonym kalendarzem prac.
W sytuacji deficytu środków konieczne będzie dokonywanie adekwatnego wyboru zadań do
wykonania.
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