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Nr 2/2016  

Warszawa, 01 lipca  2016 

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń w 
Inspekcji Ochrony Środowiska II Q 2016 
Szanowni Czytelnicy, 

za nami drugi kwartał 2016 roku, w związku z tym mamy dla Was podsumowanie 
najważniejszych wydarzeń z życia Inspekcji Ochrony Środowiska, które odbyły się w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy. 

Dziękujemy bardzo za współpracę i wkład, Wojewódzkim Inspektoratom Ochrony Środowiska 
oraz komórkom GIOŚ. Dzięki Państwa zaangażowaniu powstał kolejny w tym roku GIOŚexpress! 
Mamy nadzieję, że dostarczy on Państwu wielu interesujących informacji o działalności 
Inspekcji. 

Zapraszamy do lektury! 

Wydział Strategii i Promocji 

 

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Zmiany organizacyjne w GIOŚ 

Z dniem 25 maja 2016 roku Pani Premier Beata 
Szydło powołała na stanowisko Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska Pana Marka Haliniaka. 

Pan Marek Haliniak sprawował już funkcję Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska w latach 2006-2008. 

Dyrektorem Departamentu Strategii i Komunikacji został 
Pan Leszek Karski. 

 

 

Narada GIOŚ z Wojewódzkimi Inspektorami i kierownikami Delegatur 

13 czerwca br. w budynku Ministerstwa Środowiska, 
odbyło się spotkanie Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska Pana Marka Haliniaka z Wojewódzkimi 
Inspektorami Ochrony Środowiska oraz kierownikami 
Delegatur. 

W spotkaniu udział wzięli również Minister Środowiska 
Pan Jan Szyszko i Podsekretarz Stanu Pan Sławomir 
Mazurek. 
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DEPARTAMENT MONITORINGU I INFORMACJI O ŚRODOWISKU 

Roczne oceny jakości powietrza w województwach 

Do 30 kwietnia br. wojewódzkie inspektoraty ochrony 
środowiska wykonały roczne oceny jakości 
powietrza dla pyłu PM10, pyłu PM2,5, SO2, NO2, CO, 
O3 (ozonu), C6H6 (benzenu) oraz zanieczyszczeń 
oznaczanych w pyle PM10: arsenu, niklu, ołowiu, 
kadmu i benzo(a)pirenu (B(a)P) dla roku 2015. 
Przestrzenny rozkład stężeń zanieczyszczeń dla obszaru 
całego kraju wykonano dla 46 stref ze względu na 
ochronę zdrowia i dla 16 stref ze względu na ochronę 
roślin.  

Po raz pierwszy na potrzeby wspomagania rocznych 
ocen jakości powietrza przez wojewódzkie inspektoraty 
wykorzystano matematyczne modelowanie 
rozprzestrzeniania się wybranych zanieczyszczeń: 
PM10, PM2,5, SO2, NO2, B(a)P wykonane na poziomie 
krajowym przez Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska. W ramach wspomagania rocznej oceny 
jakości powietrza dla wszystkich województw zostało 
wykonane modelowanie modelem CALPUFF 
z uwzględnieniem warunków brzegowych wyznaczonych 
w oparciu o wyniki modelowania wielkoskalowego 
z wykorzystaniem modelu WRF-Chem. W oparciu 
o wyniki modelowania oszacowano wielkości obszarów 
przekroczeń oraz liczbę ludności narażonej w odniesieniu 
do wartości dopuszczalnych i docelowych ww. substancji 
w powietrzu.  

Modelowanie dla poszczególnych województw wykonano 
w siatce 0,5 km x 0,5 km dla aglomeracji i miast pow. 100 
tys. mieszkańców oraz 1 km x 1 km dla pozostałych 
obszarów województwa. Obecnie wyniki ocen rocznych 
jakości powietrza wykonane przez wojewódzkie 
inspektoraty weryfikowane są na poziomie krajowym.  

Do 31 października raport podsumowujący roczną ocenę 
jakości powietrza za 2015 rok będzie dostępny na portalu 
„Jakość powietrza” GIOŚ. 

(http://www.powietrze.gios.gov.pl/pjp/home).  

Poniżej na rysunku przedstawiono przykładowy wynik 
modelowania - rozkład stężeń średniorocznych pyłu 
zawieszonego PM10 na podstawie wyników 
modelowania modelem CALPUFF dla poszczególnych 
województw z wykorzystaniem łączenia wyników 
modelowania z wynikami pomiarów. 

 

 

Rysunek. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu 
zawieszonego PM10 na obszarze Polski, na podstawie 

wyników modelowania modelem CALPUFF 

 

 

http://www.powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
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Warsztaty dla podmiotów zobowiązanych do wykonania map akustycznych 

30 czerwca 2017 r. mija termin opracowania map 
akustycznych w ramach III rundy wykonania map 
akustycznych, które sporządzane są na potrzeby 
oceny stanu akustycznego środowiska w ramach 
państwowego monitoringu środowiska. 

By wesprzeć ten proces Departament Monitoringu 
i Informacji o Środowisku GIOŚ, podobnie jak 
w poprzednich rundach, zorganizował warsztaty dla 
podmiotów prawnie zobowiązanych do wykonania map 
akustycznych. Warsztaty odbyły się w maju br., druga 
tura szkoleń planowana jest na październik br.  

Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, mapy 
akustyczne wykonywane są co 5 lat. Obowiązkowi 
wykonania map akustycznych podlegają starostowie 
aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. 

oraz zarządzający obiektami komunikacyjnymi: drogami 
(powyżej 3 mln pojazdów), liniami kolejowymi (powyżej 
30 tys. pociągów rocznie) i  lotniskami (powyżej 50 tys. 
operacji lotniczych rocznie). Pierwsze mapy akustyczne 
powstały w 2007 r. Mapy akustyczne są podstawą do 
opracowania programów ochrony środowiska przed 
hałasem.  

Działania GIOŚ mają na celu zapewnienia jednolitego 
sposobu postępowania w odniesieniu do realizacji 
wszystkich map. Jest to istotne, gdyż dane z map 
akustycznych są wykorzystywane do monitorowania 
zagrożenia hałasem i opracowywania raportów 
zbiorczych, a także są obowiązkowo raportowane do 
organów Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji 
Środowiska. 

 

Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control 2016 

W dniach 22–25 maja br. w Gniewie, odbyła się XVII 
Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu 
Noise Control 2016. Konferencja, tak jak w poprzednich 
edycjach, została objęta patronatem honorowym przez 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 

 

 

W konferencji wzięły udział osoby zajmujące się 
problematyką hałasu zarówno w Polsce, jak i innych 
krajach, takich jak Indie, Kanada, Niemcy, Rumunia, 
Słowacja, Finlandia, Wielkiej Brytania i Włochy. Program 
szkolenia podzielony był na bloki tematyczne, dotyczące 
m.in. wpływu hałasu i drgań na człowieka, pomiarów 
i aparatury, hałasu w środowisku oraz metod 
ograniczenia hałasu. Poza szerokim zakresem 
tematycznym, podczas konferencji można było zapoznać 
się z częścią wystawową, na której zaprezentowane były 
m.in. różne rodzaje aparatury pomiarowej. Zdobyta 
wiedza posłuży pracownikom Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska do realizacji bieżących zadań. 

 

Indeks promieniowania UV na stronie GIOŚ 

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska, 

(http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/promieniowanie-uv) 
została uruchomiona prognoza oraz aktualny Indeks UV. 
Usługa będzie funkcjonować w okresie letnim. Jednostką 
miary promieniowania UV odpowiedzialnego za 
wywołanie rumienia na skórze człowieka jest Indeks UV 
(UVI). 

 

 

 

 

http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/promieniowanie-uv
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Spotkanie Krajowych Punktów Kontaktowych EEA/EIONET 

W dniach 31 maja – 2 czerwca br. odbyło się 
w siedzibie EEA w Kopenhadze drugie w tym roku 
spotkanie Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK) 
ds. współpracy z Europejską Agencją Środowiska 
(EEA) w ramach Europejskiej Sieci Informacji 
i Obserwacji Środowiska (EIONET). Spotkania KPK 
odbywają się trzy razy w roku i poświęcone są 
omówieniu przez EEA i KPK zadań wynikających z planu 
pracy EEA i EIONET. Stronę polską reprezentowała 
Małgorzata Bednarek z Departamentu Monitoringu 
i Informacji o Środowisku GIOŚ, pełniąca rolę polskiego 
KPK. 

Tematyka obrad objęła m.in. rolę EEA i EIONET 
i przygotowanie do grudniowego seminarium Zarządu 
EEA oraz nadchodzącej ewaluacji Agencji, kwestie 
sprawozdawczości danych o środowisku oraz rozwój tzw. 

bazy wiedzy dla potrzeb realizacji siódmego unijnego 
program działań w zakresie środowiska. Przedstawiono 
także informacje na temat realizowanych przez Komisję 
Europejską procesów dot. przeglądu monitoringu 
i sprawozdawczości (REFIT – Regulatory Fitness and 
Performance Programme) oraz przeglądu wdrażania 
polityki dot. środowiska w krajach UE (EIR – 
Environmental Implementation Review).  

Dodatkowo w kwietniu, a następnie w maju br., 
bezpośrednio przed ww. spotkaniem plenarnym 
wszystkich KPK, EEA zorganizowano spotkania grupy 
roboczej ds. opiniowania rozwoju narzędzi informacyjno-
komunikacyjnych EEA dla realizacji współpracy 
w ramach EIONET – w obradach również uczestniczyła 
M. Bednarek będąca członkiem ww. grupy.  

 

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. współpracy z Europejską Agencją Środowiska zachęca do 
korzystania z opracowań EEA 

Raporty EEA powstają w oparciu o raportowane 
przez kraje dane i z wykorzystaniem wiedzy 
eksperckiej członków  Europejskiej Sieci Informacji 
i Obserwacji Środowiska EIONET. W ostatnim okresie  
na stronie EEA opublikowano m.in. raporty dotyczące: 

 ekosystemów leśnych  
http://www.eea.europa.eu/publications/european-forest-
ecosystems 

 jakości wód kąpielowych  
http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-
water-quality-2015 

 efektywnego gospodarowania zasobami 
materiałowymi wraz z 32 profilami krajowymi  

http://www.eea.europa.eu/publications/more-from-less 

 obszarów cichych  
http://www.eea.europa.eu/publications/quiet-areas-in-
europe 

 a także broszurę odnoszącą się do problematyki 
komunikacji ze społeczeństwem  

http://www.eea.europa.eu/publications/communication-
environment-and-behaviour 

 

Jak osiągać więcej przy mniejszych nakładach zasobów – doświadczenia krajowe i europejskie 
w raporcie Europejskiej Agencji Środowiska 

W czerwcu 2016 r. 
Europejska Agencja 
Środowiska (EEA) 
opublikowała raport 
„More from less – 
material reosurce 
efficiency in Europe”. 
Raport jest analizą 
informacji zebranych 
na podstawie 

kwestionariuszy 
wypełnionych przez 
32 kraje członkowskie 
EEA, w tym Polskę.  

W kwestionariuszach 
kraje członkowskie 

opisały sposób, w jaki realizują wynikające z priorytetów 
UE działania w na rzecz efektywnego gospodarowania 
zasobami i gospodarki o obiegu zamkniętym. Autorzy 
raportu analizują podobieństwa i różnice między 
rozwiązaniami krajowymi m.in. w zakresie przyjętych 

strategii; głównych motywów przyjęcia i prowadzenia 
polityki; ustanawiania priorytetowych zasobów, gałęzi 
gospodarki i kategorii konsumpcji; instrumentów, celów 
i wskaźników oraz rozwiązań instytucjonalnych. 

Publikacji towarzyszą profile 32 państw członkowskich. 
Profil dla Polski został opracowany na podstawie 
informacji przygotowanych przez ekspertów 
z Ministerstwa Gospodarki (obecnie Ministerstwa 
Rozwoju), Ministerstwa Środowiska, Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska, Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstw Infrastruktury 
i Rozwoju (obecnie Ministerstwa Infrastruktury 
i Budownictwa) oraz Głównego Urzędu Statystycznego. 
Koordynacja wkładu krajowego została zrealizowana 
przez Krajowy Punktu Kontaktowy ds. współpracy z EEA 
w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. W profilu 
zebrane są informacje na temat polskich uwarunkowań 
strategicznych i instytucjonalnych gospodarowania 
zasobami. 

O raporcie możne przeczytać także na stronie GIOŚ.

http://www.eea.europa.eu/publications/european-forest-ecosystems
http://www.eea.europa.eu/publications/european-forest-ecosystems
http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-2015
http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-2015
http://www.eea.europa.eu/publications/more-from-less
http://www.eea.europa.eu/publications/quiet-areas-in-europe
http://www.eea.europa.eu/publications/quiet-areas-in-europe
http://www.eea.europa.eu/publications/communication-environment-and-behaviour
http://www.eea.europa.eu/publications/communication-environment-and-behaviour
http://www.eea.europa.eu/publications/more-from-less
http://www.eea.europa.eu/publications/more-from-less
http://www.eea.europa.eu/publications/more-from-less
http://www.eea.europa.eu/publications/more-from-less
http://www.gios.gov.pl/pl/eea/aktualnosci/produkty/341-jak-osiagac-wiecej-przy-mniejszych-nakladach-zasobow-europejskie-doswiadczenia
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DEPARTAMENT INSPEKCJI I ORZECZNICTWA  

Wizyta studyjna w Norwegii 

W kwietniu 2016 r. w ramach programu PL03 dla 
podmiotów zaangażowanych we wdrażanie 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego, odbyła się wizyta studyjna w Norwegii. 
Do udziału w wizycie zaproszeni zostali eksperci 
z Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Podczas wizyty polska delegacja zapoznała się historią, 
funkcjonowaniem i zadaniami Norweskiej Agencji 
Środowiska oraz aktami prawnymi dotyczącymi ochrony 
środowiska w Norwegii, a także odwiedziła zakłady 
zajmujące się gospodarką odpadami w Oslo 
i Lillehammer. Szczególne zainteresowanie wzbudziła 
pilotażowa instalacja do wychwytu CO2 ze spalania 

odpadów, znajdująca się w zakładzie gospodarki 
odpadami Klemetsrudanlegget AS, który przetwarza 
odpady komunalne i przemysłowe powstałe w Oslo 
i sąsiednich jednostkach terytorialnych. Energia cieplna 
ze spalania odpadów jest wykorzystywana w systemie 
ciepłowniczym dla okręgu Oslo oraz do produkcji energii 
elektrycznej. Jest to pierwsza w świecie instalacja do 
wychwytu CO2 z jednostki WtE (Waste-to-Energy). 
Wizyta studyjna w Norwegii była bardzo ciekawym 
doświadczeniem oraz pozwoliła delegacji polskiej na 
poznanie podstawowych zasad funkcjonowania 
gospodarki odpadami w tym kraju, zarówno od strony 
sektora publicznego, organów nadzoru i kontroli, jak 
i przedsiębiorców zajmujących się odzyskiem, 
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów.  

 

 

 

 

WOJEWÓDZKIE INSPEKTORATY OCHRONY ŚRODOWISKA 

  

WIOŚ GDAŃSK

Współpraca w zakresie ochrony środowiska 

25 kwietnia br. w siedzibie WIOŚ w Gdańsku odbyło 
się spotkanie z przedstawicielami powiatowych 
inspektoratów nadzoru budowlanego województwa 
pomorskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku 
oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej 
w Gdańsku. Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych 
z kompetencjami ww. organów, a w szczególności 
w zakresie zadań związanych z realizacją nowych 
inwestycji czy modernizacji istniejących już obiektów. 
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W ostatnim czasie WIOŚ w Gdańsku zorganizował 
także spotkanie dla samorządów powiatowych 
i gminnych województwa pomorskiego, na którym 
przedstawiciele Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Gdańsku, Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wojewódzkiej Inspekcji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku, Okręgowego 
Urzędu Górniczego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Gdańsku, przedstawiali zakresy swoich 
kompetencji w zakresie działalności kontrolnej. W trakcie 
konferencji, słuchacze dowiedzieli się oraz 
usystematyzowali swoją wiedzę z zakresu obowiązków 
kontrolnych poszczególnych organów.  

Ze strony WIOŚ w Gdańsku głos zabrali Pan 
Radosław Rzepecki p. o. Pomorskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska, który przedstawił aspekt 
kar i sankcji wobec podmiotów łamiących przepisy 
ochrony środowiska oraz Pan Jarosław Stańczyk – 
Naczelnik Wydziału Inspekcji, Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, który 
przedstawił główne zadania Inspekcji Ochrony 
Środowiska wskazując na zadania kontrolne oraz rolę 
Inspekcji w realizacji monitoringu środowiska. Pokrótce 
omówił pracę naszego laboratorium, które ze względu na 
profesjonalne wyposażenie i szereg wykonywanych 
badań, cieszy się dużym zainteresowaniem.  

 

WIOŚ KIELCE 

Światowy Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego CHEMSS 2016 

W dniach 18 - 20 kwietnia 2016 r. w Targach Kielce  
odbył się Światowy Kongres Bezpieczeństwa 
Chemicznego CHEMSS 2016. To pierwsze tego typu 
wydarzenie zorganizowane w Polsce, które zgromadziło 
przedstawicieli z branży przemysłu chemicznego 
reprezentujących agendy rządowe, przemysł, organizacje 
międzynarodowe i pozarządowe, społeczność 
obywatelską oraz media. Wielkim osiągnięciem 
przedsięwzięcia był aktywny udział reprezentantów 35 
państw z całego świata m.in. ze Stanów Zjednoczonych, 
Chin, Rosji, Iranu, Ukrainy oraz krajów Afryki. 

 

Gościem honorowym Kongresu był Pan Hans Bruyninckx 
- Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska 
w Kopenhadze, a patronat nad wydarzeniem objął m.in. 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 

W międzynarodowym spotkaniu w Kielcach udział wzięli 
przedstawiciele WIOŚ w Łodzi i Kielcach.  

 

 

Uczestnictwo Inspekcji w Targach miało na celu głównie 
ekspozycję mobilnego laboratorium do szybkiej oceny 
ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, 
otrzymanego z GIOŚ w ramach doposażenia Inspekcji 
Ochrony Środowiska w sprzęt specjalistyczny 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
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WIOŚ RZESZÓW  

Dni otwarte w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

W dniach 30-31 maja br. w WIOŚ w Rzeszowie 
zorganizowane zostały „Dni otwarte” w ramach 
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju 
i Światowego Dnia Ochrony Środowiska. 

Uczestnikom „Dni otwartych” zaprezentowana została 
informacja nt. działalności WIOŚ w Rzeszowie oraz stanu 
środowiska w województwie podkarpackim na podstawie 
badań realizowanych w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska. 

 

Odwiedzający Inspektorat zapoznali się również ze 
specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska m. in. do pomiarów 
hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, czy też 
substancji niebezpiecznych w powietrzu. 

 

 

 

 

Uczestnicy „Dni otwartych” mieli możliwość zwiedzenia 
automatycznej stacji monitoringu powietrza 
atmosferycznego w Rzeszowie oraz zapoznania się ze 
sprzętem wykorzystywanym do monitoringu powietrza. 

WIOŚ LUBLIN 

Konferencja – „Ochrona wód rzeki Bug przed zanieczyszczeniami” 

21 kwietnia br. odbyła się konferencja 
podsumowująca wyniki kontroli „Ochrona wód rzeki 
Bug przed zanieczyszczeniami”. Spotkanie miało 
miejsce w Dworku Kościuszków w Lublinie, na terenie 
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej. 

Kontrola przeprowadzona została równolegle przez 
Najwyższą Izbę Kontroli oraz Najwyższe Organy Kontroli 
Republiki Białorusi oraz Ukrainy. W trakcie konferencji 
omówiono najistotniejsze ustalenia kontroli, a także 
zaprezentowano propozycje ewentualnych działań, 
zmierzających do pełnej realizacji celów ochrony 
granicznej rzeki Bug. 

 

Współpraca międzynarodowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie z 
Białorusią w II kwartale 2016 roku 

Przygraniczne położenia województwa 
lubelskiego oraz umiejscowienie polsko-białoruskiej 
granicy na rzece Bug spowodowało nawiązanie 
lokalnej współpracy pomiędzy służbami ochrony 
środowiska sąsiadujących krajów.  

Współpraca obu stron ma charakter lokalny 
i w szczególności dotyczy ochrony wód 
powierzchniowych. Polega przede wszystkim na 
wymianie informacji o stanie środowiska, pozyskiwaniu 

danych, zdobywaniu doświadczeń jak również na 
rozwijaniu i doskonaleniu systemu wzajemnego 
powiadamiania w przypadku wystąpienia awarii lub 
nadzwyczajnego zanieczyszczenia wód granicznych. 

W II kwartale roku 2016 Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Lublinie prowadził 
współpracę międzynarodową z Białorusią w ramach: 

1. udziału w pracach Polsko-Białoruskiej 
Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej 
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działającej w ramach Polsko-Białoruskiej 
Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. 
Współpracy Transgranicznej, 

 
XV posiedzenie Polsko-Białoruskiej Podkomisji do 

spraw Współpracy Przygranicznej 

 

2. współpracy z Brzeskim Obwodowym Komitetem 
Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska 
(BOKZNiOŚ) oraz Brzeskim Obwodowym  
Laboratorium Analitycznym Urzędu 
Państwowego „Republikańskie Centrum 
Analitycznej Kontroli w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego”.  
 

Podpisanie protokołu ze spotkania 

 

WIOŚ OPOLE 

Dzień Sprzątania Świata 

W dniu 27 kwietnia 2016 r. przedstawiciel 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Opolu wziął udział w imprezie ekologicznej Dzień 
Sprzatania Świata zorganizowanej przez Animex 
Foods Sp. z o.o. Oddział Opole.  
W imprezie o charakterze ekologiczno-edukacyjnym 
wzięła udział młodzież szkolna oraz przedstawiciele 
opolskich urzędów związanych z ochroną środowiska. 

 

Zdjęcie: Animex Foods Sp. z o.o. Oddział Opole
 
 
 

Jakość powietrza na terenie województwa opolskiego 

W dniu 12 kwietnia 2016 r. odbyło się cykliczne 
spotkanie organizowane przez Oddział Polskiego 
Towarzystwa Higienicznego w Opolu, na którym 
przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Opolu przedstawił prezentację 
pt. „Jakość powietrza na terenie województwa 
opolskiego”.  

Podczas prelekcji omówione zostały zagadnienia 
związane z wynikami pomiarów jakości powietrza 
realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska oraz wynikami rocznych ocen 
opracowywanych na ich podstawie. Na koniec spotkania 
rozwinęła się dyskusja dotycząca głównych przyczyn 
warunkujących występowanie przekroczeń standardów 
jakości powietrza, w tym na temat tzw. „niskiej emisji”.
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WIOŚ ZIELONA GÓRA 

Festyn Ekologiczny 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Zielonej Górze w dniu 10 czerwca br. uczestniczył 
w Festynie Ekologicznym zorganizowanym z okazji 
Światowego Dnia Ochrony Środowiska przez 
Wojewódzki  Fundusz  Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz  
Rozgłośnię Polskiego Radia RADIO ZACHÓD.  

Pracownicy Inspektoratu zaprezentowali  nowoczesne 
laboratorium mobilne,  specjalistyczny samochód – 
wiertnię oraz wiele ciekawych aparatów i przyrządów 
wykorzystywanych do pracy na rzecz ochrony 
środowiska.  

Podczas Festynu dzieci, młodzież oraz dorośli zapoznali 
się z działaniami na rzecz ochrony środowiska, najmłodsi 
brali udział w konkursach i pokazach edukacyjnych. 

 

 

 

WIOŚ WROCŁAW 

Zespół roboczy ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim 

Marszałek województwa dolnośląskiego 
Zarządzeniem nr 29/2016 z dnia 7 marca 2016 r. 
powołał interdyscyplinarny Zespół roboczy ds. 
jakości powietrza w województwie dolnośląskim. 
Najważniejszym zadaniem Zespołu będzie 
zarekomendowanie Zarządowi Województwa 
systemowych rozwiązań organizacyjnych mających na 
celu osiągnięcie i utrzymywanie właściwych parametrów 
jakości powietrza w regionie. 

Dotychczas odbyły się trzy spotkania Zespołu roboczego 
ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Na 
ostatnim z 30 maja br. uczestnicy zostali poinformowani 
o wynikach badań jakości powietrza na Dolnym Śląsku 
na podstawie raportów Państwowego Monitoringu 
Środowiska (B. Szygulska, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska). 

Posiedzenie Zespołu ds. jakości powietrza w 
województwie dolnośląskim

 

Informacje o jakości powietrza woj. dolnośląskiego w telewizji regionalnej TVP3 Wrocław   

W kwietniu bieżącego roku WIOŚ Wrocław zawarł 
porozumienie z telewizją TVP3 Wrocław w sprawie 
wykorzystywania danych ze stacji automatycznych 
monitoringu powietrza.  
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W efekcie tego w programie codziennym: „Fakty o 
poranku”, emitowanym w godz.7:00-8:00, pokazywana 
jest aktualna jakość powietrza Dolnego Śląska jako 
„Ekopogoda”. 

 

 
Praktyka w ramach współpracy Dolnego Śląska i Saksonii 

W dniach 19-20 maja br. w ramach praktyki 
odbywanej na Dolnym Śląsku na zaproszenie Urzędu 
Marszałkowskiego, przebywał w Wojewódzkim 
Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
pan Christoph Schmitt, Zastępca Kierownika 
Referatu Współpracy Międzynarodowej, Sprawy 
Europejskie,  Saksońskiego Ministerstwa Środowiska 
i Rolnictwa w Dreźnie.  

Gościa zza zachodniej granicy zapoznano m.in. 
z podstawami prawnymi funkcjonowania Inspekcji 
Ochrony Środowiska, działalnością inspekcyjną, 
Państwowym Monitoringiem Środowiska na Dolnym 
Śląsku. 

 

WIOŚ WARSZAWA 

Udział w Pikniku Naukowym 2016 

W dniu 7 maja br. na błoniach przy Stadionie 
Narodowym w Warszawie, odbył się 20. Piknik 
Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. 
Tematem przewodnim pikniku było zdrowie. 

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Inspekcji 
Ochrony Środowiska (WIOŚ w Krakowie i WIOŚ 
w Warszawie) oraz Ministerstwa Środowiska. 
Zaprezentowano trzy mobilne laboratoria: stację do 
pomiarów jakości powietrza, stację monitoringu hałasu 
emitowanego do środowiska oraz detektor zdalny chmury 
substancji niebezpiecznych.  

 

Uczestnicy pikniku mieli możliwość wejścia do mobilnych 
laboratoriów i zapoznania się z ich możliwościami 
i zasadami działania. Można było obejrzeć sprzęt 
laboratoryjny wykorzystywany przez wojewódzkie 
inspektoraty ochrony środowiska, otrzymać ulotki 
dotyczące niskiej emisji, pyłu zawieszonego, hałasu itp. 
Dzieci i młodzież brały chętnie udział w konkursach 
z nagrodami. 
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WYDARZENIA SPECJALNE 
Dzień Ziemi na Polu Mokotowskim w Warszawie 

Z okazji Światowego Dnia Ziemi Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska i Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Warszawie wzięły wspólnie 
udział w corocznym otwartym festynie 
organizowanym przez Fundację Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej. Festyn odbył się 24 kwietnia br. na 
warszawskim Polu Mokotowskim. Tegoroczne obchody 
Dnia Ziemi poświęcone były ochronie klimatu 
i przeciwdziałaniu niskiej emisji.  

 

Na stoisku Inspekcji Ochrony Środowiska organizowane 
były liczne konkursy zarówno dla najmłodszych, jak i dla 
tych trochę starszych. Zainteresowani mieli dostęp do 
licznych publikacji oraz otrzymali odpowiedzi na zadane 
pytania.  

Laboratorium WIOŚ w Warszawie zaprezentowało 
ponadto: 

 samochód z zainstalowanym zdalnym 
detektorem chmury substancji niebezpiecznych 
w powietrzu – do monitorowania powietrza w 
czasie rzeczywistym i ich identyfikacji, 

 mobilne laboratorium do szybkiej oceny ryzyka 
w przypadku wystąpienia poważnej awarii 
i uwolnienia szkodliwych substancji do 
powietrza, wody lub gleby. 

 

XXX Mistrzostwa Polski Pracowników WIOŚ w Halowej Piłce Nożnej. 

W dniach 2 - 5 czerwca w Szczyrku, odbyły się 

Jubileuszowe XXX Mistrzostwa Polski Pracowników 

Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska 

w Halowej Piłce Nożnej. W tegorocznym turnieju wzięło 

udział 11 drużyn (w tym dwie z Poznania) z 10 

wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. 

 

Przy głośnym dopingu kibiców zaszczytne pierwsze 

miejsce i złote medale przypadły reprezentantom WIOŚ 

Poznań, drugie miejsce dla WIOŚ Białystok, a trzecie 

WIOŚ Zielona Góra. 

 

Puchary oraz medale wręczane były m.in. przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Pana 

Marka Haliniaka. 

 


