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Informacje ogólne
W listopadzie 2015 roku przeprowadzono szkolenia dla
pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu ochrony Środowiska
i urzędów w ramach działania nr 2 Planu Wdrażania Projektu:
„Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla rolników, pracowników WIOŚ,
ARiMR i ODR oraz druk publikacji”. Celem szkoleń było:
‒

podwyższenie kompetencji i doskonalenie pracy inspektorów
kontrolujących gospodarstwa rolne oraz przygotowanie do
nowych zadań inspektorów pracujących na terenach nie
objętych jeszcze obszarami szczególnie narażonymi na
zanieczyszczenie azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych OSN, konieczne w związku planowanym poszerzeniem
tychże obszarów,

‒

podniesienie umiejętności pracowników WIOŚ w zakresie
korzystania z informacji przestrzennej na temat środowiska
naturalnego, a w szczególności hydrograficznych oraz
hydrologicznych danych przestrzennych.

Zadania kończące pierwszy etap
realizacji projektu
W dniach 18-20 listopada 2015 r. przeprowadzono szkolenia dla
pracowników administracji publicznej w zakresie kontroli
gospodarstw rolnych na OSN. W szkoleniach wzięli udział
pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Poznaniu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dwa dni
szkoleniowe poświęcono wyłącznie głównemu tematowi,
natomiast 19 listopada swoimi doświadczeniami podzielili się
również przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Wśród obecnych byli Pani Magdalena Żmuda –
Dyrektor RZGW w Poznaniu oraz Pani Julia Kazulo-Gawryś
Naczelnik Wydziału Kontroli na miejscu ARiMR.

Szkolenia te kończyły pierwszy etap projektu, realizacja
następnych zadań przewidziana jest na rok 2016.

Spotkanie otworzył Wielkopolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska Zdzisław W. Krajewski, który dokonał
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wprowadzenia do tematyki szkolenia. Następnie wygłoszony
został wykład „Wdrażanie Dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia
12 grudnia 1991 r. (tzw. Dyrektywy Azotanowej) w regionie wodnym
Warty – stan obecny i perspektywa” przygotowany na podstawie
materiałów RZGW w Poznaniu. Później Pani Julia Kazulo-Gawryś
z ARiMR Warszawa podzieliła się ze słuchaczami doświadczeniami ARiMR w realizacji kontroli przestrzegania wymogów
wynikających z programu działań na OSN. Kolejnym tematem była
„Realizacja kontroli wymogu W1 w zakresie wzajemnej zgodności
na OSN” zaprezentowana przez przedstawiciela Wielkopolskiego
Oddziału Regionalnego ARiMR.

W dniu 27 listopada 2015 roku odbyło się szkolenie dla
pracowników WIOŚ w Poznaniu w zakresie korzystania z informacji
przestrzennej na temat środowiska naturalnego, a w szczególności
hydrograficznych oraz hydrologicznych danych przestrzennych.
Drugim elementem szkolenia było przygotowywanie i korzystanie
z danych, które będą prezentowane na tworzonym w ramach
projektu Ekoportalu WIOŚ w Poznaniu. Będą to wyniki działań
monitoringowych i kontrolnych w postaci map wizualizujących stan
środowiska i presje oddziaływujące na środowisko. Ekoportal
pozwoli udoskonalić ważny element pracy WIOŚ jakim jest
pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji.

Kolejne etapy realizacji projektu

Wytyczne dla inspektorów WIOŚ do prowadzenia kontroli
gospodarstw rolnych na OSN, w tym:
‒ wpływ gospodarki rolnej na stan wód,
‒ podstawy wyznaczania terenów szczególnie narażonych na
zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego,
‒ wyniki monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych
prowadzonego przez WIOŚ w Poznaniu, badania IUNG,
‒ założenia programu i wymagania dla rolników program działań
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych,
‒ monitoring efektów wdrażania programu,
‒ procedury kontrolne dotyczące gospodarstw rolnych,
‒ zarządzenia pokontrolne i ich realizację
przedstawiła Pani Anna Jagodzik – główny specjalista WIOŚ
w Poznaniu, ekspert w kontroli podmiotów prowadzących
działalność rolniczą. Spotkanie uzupełniła dyskusja i wymiana
doświadczeń przedstawicieli wszystkich instytucji biorących udział
w spotkaniu.
Wszystkim uczestnikom, a także do Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska i pozostałych wojewódzkich inspektoratów
ochrony środowiska przekazano „Wytyczne
dla inspektorów do kontroli gospodarstw
rolnych”.

‒

‒
‒
‒
‒

Następny etap realizacji projektu obejmie:
przygotowanie map wizualizujących stan środowiska i presje
oddziaływujące na środowisko oraz prezentację na stronie
internetowej „Ekoportalu WIOŚ w Poznaniu”,
szkolenia dla rolników i pracowników Ośrodków Doradztwa
Rolniczego,
analizę i opracowanie wyników ankiet wypełnionych przez
rolników prowadzących gospodarstwa rolne na OSN,
przygotowanie i wydanie publikacji podsumowującej projekt,
zorganizowanie konferencji, na której zostaną zaprezentowane
rezultaty projektu.

Dane kontaktowe:
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
w Poznaniu
ul.Czarna Rola 4
61-625 Poznań
tel: (61)8270-520
e-mail: projekty@poznan.wios.gov.pl
www.poznan.wios.gov.pl
www.eeagrants.org
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