
WWkrótce minie 10 lat od momentu wej�cia w ¿ycie ustawy o Inspekcji Ochrony �rodowi-
ska, któr¹ zosta³ okre�lony nowy model funkcjonowania Inspekcji, gwarantuj¹cy mo¿liwo�æ podejmowania
kompleksowych i spójnych dzia³añ proekologicznych. Okres ten sk³ania do ogólniejszych refleksji i pozwa-
la spojrzeæ z dystansem na otaczaj¹c¹ nas rzeczywisto�æ i zmiany, jakie siê w niej dokona³y. 

Ochrona �rodowiska jest jedn¹ z dziedzin, w której te zmiany daje siê wyra�nie zauwa¿yæ.
Donios³¹ rolê odegra³a tutaj uchwa³a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z maja 1991 roku w sprawie polity-
ki ekologicznej. Zgodnie z t¹ uchwa³¹ w polityce gospodarczej pañstwa kryteria ekologiczne uzyska³y tê
sam¹ rangê co kryteria ekonomiczne. Coraz rzadziej warto�ci proekologiczne s¹ traktowane jako drugo-
rzêdne. Zmiana polityki ekologicznej pañstwa, a tak¿e prze³amanie wielu barier ekologicznego my�lenia,
wp³ynê³y na poprawê stanu �rodowiska. Osi¹gniête efekty ekologiczne potwierdzaj¹ miarodajne i rzetelne
informacje o jako�ci poszczególnych elementów �rodowiska, uzyskane dziêki badaniom prowadzonym
przez laboratoria WIO� w ramach monitoringu, przy wykorzystaniu bardzo precyzyjnej aparatury pomia-
rowej i nowoczesnych metod badawczych. Wyniki pomiarów otrzymywane przy u¿yciu takiej aparatury s¹
porównywalne z wykonywanymi w innych krajach europejskich. Nale¿y podkre�liæ, i¿ równocze�nie spe³-
niaj¹ one standardy przyjête w Unii Europejskiej. 

Rezultaty badañ i pomiarów wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie s¹ przedsta-
wione, tak jak dotychczas, w �Raporcie o stanie �rodowiska w województwie dolno�l¹skim�. Chcia³bym
zwróciæ uwagê P. T. Czytelników na ogromn¹ ró¿nicê w sposobie prezentowania wyników w porównaniu
do lat ubieg³ych. W przedstawianym Raporcie zawarte s¹ nie tylko informacje o aktualnym stanie i stop-
niu zanieczyszczenia podstawowych komponentów �rodowiska, ale tak¿e wskazano na powi¹zania
miêdzy poszczególnymi elementami �rodowiska, w tym na przenikanie zanieczyszczeñ i wynikaj¹ce st¹d
skutki, na dynamikê zmian oraz prognozy. 

�wiadomo�æ efektów p³yn¹cych z wykorzystania obiektywnej wiedzy o �rodowisku do
podejmowania decyzji gospodarczych i okre�lania prawid³owej funkcji danego terenu jest coraz
powszechniejsza. Informacje na temat jako�ci �rodowiska, zmian w nim zachodz¹cych, mechanizmów ich
przebiegu, jak równie¿ przyczyn wystêpowania daje szansê wyboru w³a�ciwych rozwi¹zañ, zgodnych
z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju. Wiarygodne zdiagnozowanie aktualnego stanu �rodowiska umo¿liwia
tak¿e podejmowanie dzia³añ zapobiegawczych b¹d� naprawczych, maj¹cych na celu poprawê sytuacji. 

Przekonanie o u¿yteczno�ci wiedzy o stanie �rodowiska jest równie¿ coraz powszechniej-
sze w�ród podmiotów prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹. Skutkuje to dobrowolnym wdra¿aniem sys-
temów zapewnienia jako�ci, a co najmniej wzmo¿onymi staraniami o zmniejszenie presji na �rodowisko. 

Raport jest skierowany do wszystkich, którym zagadnienia ochrony �rodowiska s¹ bliskie,
do wszystkich poszukuj¹cych danych o jako�ci �rodowiska w województwie dolno�l¹skim, w szczególno-
�ci do tych, którzy swoim dzia³aniem lub podejmowanymi decyzjami wp³ywaj¹ na obci¹¿enie �rodowiska.
Zak³adaj¹c, i¿ Raport trafia do coraz szerszych krêgów odbiorców dok³adamy starañ, by materia³ przed-
stawiany by³ w sposób jednoznaczny i przejrzysty. 

Oczekujê na interesuj¹ce uwagi, sugestie i propozycje w zakresie modyfikacji Raportu,
które zostan¹ uwzglêdnione w kolejnych wydaniach publikacji. 

Maj¹c okazjê, chcia³bym w szczególny sposób wyraziæ wdziêczno�æ Radzie Nadzorczej
i Zarz¹dowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska we Wroc³awiu za umo¿liwienie wykonania
badañ monitoringowych we w³a�ciwym zakresie. 
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