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W drugiej połowie 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Poznaniu kontynuował realizację projektu pn.: 

„Wzmocnienie skuteczności monitoringu i kontroli oraz efektyw-

ności programów działań mających na celu ograniczenie odpływu 

azotu ze źródeł rolniczych w Wielkopolsce” dofinansowanego 

w ramach Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitorin-

gu środowiska oraz działań kontrolnych” ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 

2009-2014. 

W roku 2016 w Programie Operacyjnym PL 03 na poziomie 

NFOŚIGW wystąpiły oszczędności, możliwe do zagospodarowania 

przez beneficjentów realizowanych projektów na dodatkowe 

działania. WIOŚ w Poznaniu wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie 

zakresu projektu i otrzymał środki na zakup samochodu do poboru 

i przewozu prób terenowych.

W związku z rozszerzeniem zakresu projektu, zakończenie jego 

realizacji planowane jest na kwiecień 2017 r. Całkowita wartość 

projektu po rozszerzeniu zakresu zadań wynosi 1 038 854,42 zł, 

a kwota dofinansowania z Funduszu EOG – 883 026,26 zł. 

Bezpośrednim powodem przystąpienia do realizacji projektu 

była konieczność zmniejszenia napływu zanieczyszczeń do wód 

z sektora rolniczego, i w efekcie uzyskanie stopniowej poprawy 

stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz zapobieżenie 

dalszym zanieczyszczeniom. Projekt wpisuje się w najistotniejsze 

działania, które prowadzone są na obszarach szczególnie 

narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzenia 

rolniczego w ramach Programów działań mających na celu 

ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych poprzez: edukację 

rolników w zakresie obowiązującego prawa i zasad dobrej praktyki 

rolniczej, kontrolę źródeł zanieczyszczenia, monitoring jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych, w celu oceny efektów realizacji 

programów działań i monitorowania efektywności tych programów.

Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie potencjału 

organów administracji publicznej posiadających kompetencje 

dotyczące środowiska. 

Drugi okres realizacji projektu rozpoczęto wykonaniem zadań 

określonych w działaniu nr 1 Planu Wdrażania Projektu – Zakup 

aparatury kontrolno-pomiarowej oraz zakup serwera i wdrożenie 

portalu; w ramach tego etapu:

ź zakupiono samochód do 

poboru i przewozu prób 

terenowych,
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ź przygotowano dane potrzebne do uruchomienia Ekoportalu 

WIOŚ w Poznaniu, obrazujące wyniki działań monitoringowych 

i kontrolnych w postaci map wizualizujących stan środowiska 

i presje oddziaływujące na środowisko;

ź upubliczniono portal na stronie internetowej WIOŚ: 

ekoportal.poznan.wios.gov.pl.

Następnie zrealizowano działanie nr 2 „Przeprowadzenie cyklu 

szkoleń dla rolników, pracowników WIOŚ, ARiMR i ODR oraz druk 

publikacji”, w ramach którego:

‒ przeprowadzono 15 szkoleń dla rolników i doradców rolniczych 

z Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Tematyka szkoleń 

obejmowała:

ź wyniki monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych 

na OSN,

ź wymagania prawne prowadzenia gospodarstw na OSN 

i poza nimi,

ź przykłady wyliczeń dawek azotu w nawozach, potrzebnych 

do prawidłowej gospodarki nawozami naturalnymi,

ź dobre praktyki stosowane w rolnictwie.

Uczestnikom szkoleń 

przekazano „Wytyczne 

dla rolników prowadzą-

cych gospodarstwa 

rolne na OSN”.

‒   wykonano analizę i opracowanie 

wyników ankiet wypełnionych 

przez rolników prowadzących 

gospodarstwa rolne na OSN. 

Akcję ankietyzowania rolników 

na temat sposobu prowadzenia 

gospodarki rolnej przeprowa-

dzono w czasie szkoleń. Wyniki 

ankiet zostaną wykorzystane w dalszej działalności monito-

ringowej i kontrolnej.   

 ‒ przygotowano i wydano publikację podsumowującą projekt. 

W publikacji zawarto: 

ź  podstawy prawne wyznaczania i gospodarowania na OSN,

ź  wpływ biogenów na jakość wód,

ź  wyniki monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych 

prowadzonego pod kątem 

zanieczyszczenia azotanami 

pochodzenia rolniczego, 

ź  wyniki kontroli gospodarstw 

rolnych i dobre praktyki rolni-

cze na OSN w Wielkopolsce 

w latach 2004-2015, 

ź  weryfikację metodyki badań 

spełniającej wymagania sys-

temu zapewnienia jakości 

oraz kompatybilności wyników 

badanych komponentów. 

Prace terenowe związane 

z weryfikacją metodyki wyko-

nywane były przy wykorzystaniu samochodu i poborników 

zakupionych w ramach niniejszego projektu,

ź  wnioski wypracowane podczas realizacji projektu.

Prace nad projektem prowadzone w 2016 r. zakończyła 

konferencja podsumowująca projekt, zorganizowana zgodnie 

z Planem Wdrażania Projektu w ramach działania nr 3 Informacja 

i promocja projektu.

Ostatnie działania związane z niniejszym projektem zostaną 

wykonane w roku 2017 i obejmą zakup samochodu do poboru 

i przewozu prób terenowych.

Kolejne etapy realizacji projektu
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