
 

 

SZANOWNI PAŃ STWO, 
każdego roku informacja o stanie środowiska w wojewó dztwie wielkopolskim jest przedstawiana i udostęp-
niana społeczeń stwu oraz wszystkim zainteresowanym instytucjom w postaci Raportu o stanie ś rodowiska w 
Wielkopolsce. Obecnie mam przyjemność zaprezentować Pań stwu najnowszą informację − za rok 2001.  

Niesłabnące zainteresowanie naszym Raportem... pozwala na stwierdzenie, że jest on przydatny i to za-
równo władzom szczebla rządowego i samorządowego, jak i wszystkim organom administracji publicznej, a 
także społeczeń stwu, ró żnorodnym instytucjom chcącym mieć wpływ na stan środowiska w wojewó dztwie 
wielkopolskim, a także podmiotom korzystającym ze środowiska w celu właściwego podejmowania decyzji 
w dalszej ich działalności. Już niejednokrotnie mieliśmy okazję przekonać się, że wyniki udostępnianych 
badań  i pomiarów, analizy przyczyn zagrożeń  środowiska, założeń  monitoringu oraz ocena stanu środowiska 
stanowią pomoc w opracowywaniu celów długoterminowych programów na poszczegó lnych obszarach 
Wielkopolski. 

Cieszy również niesłabnące, a wręcz wzrastające z każdym rokiem, zainteresowanie młodzieży i ich 
wychowawców, głównie przedstawicieli szkó ł średnich i wyższych. 

W związku z transpozycją prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, na Inspekcję Ochrony Środowi-
ska zostają nakładane nowe zadania i to zarówno w sferze kontrolnej, jak i z zakresu badań  stanu środowi-
ska, czemu i Wojewó dzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu musi sprostać. 

Wymusza to zaplanowanie i wdrożenie szeregu działań , któ re mają na celu dostosowanie organizacji i 
funkcjonowania wszystkich organów i szczebli administracji publicznej, a także wszystkich jednostek korzy-
stających ze środowiska do nowych wymagań  ustawowych.  

Pozytywne skutki prowadzonych działań  kontrolnych są odczuwalne i w ostatnim dziesięcioleciu przy-
niosły określone korzyści, któ rych efekty są wypadkową poprawy jakości stanu środowiska w województwie 
wielkopolskim. 

Tegoroczny Raport... wykazuje dalszą, postępującą poprawę stanu środowiska we wszystkich komponen-
tach w Wielkopolsce, w czym niemały udział mają również działania Wojewó dzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Poznaniu prowadzone w obszarze kontroli podmiotów oraz monitoringu stanu środowiska. 
Jednocześnie jednak w opracowaniu wykazano, że daleko nam jeszcze do osiągnięcia stanu środowiska na 
poprawnym, zadowalającym poziomie. Od wszystkich uczestniczących w procesach tworzenia i rozwoju 
naszego regionu wymaga to dalszej dyscypliny i podnoszenia świadomości w tym zakresie, czemu i ta pozy-
cja ma służyć. 

Na terenie wojewó dztwa wielkopolskiego prowadzone są badania środowiska w ramach monitoringu kra-
jowego – podstawowego oraz monitoringu regionalnego – uzupełniającego i rozszerzającego zadania moni-
toringu podstawowego. W ramach tego monitoringu z Wojewó dzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w 
Poznaniu wspó łdziała wiele instytucji, któ re także przyczyniły się do powstania niniejszego Raportu..., a są to: 
§ Wojewó dzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, 
§ Stacja Chemiczno-Rolnicza Oddział w Poznaniu, 
§ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Stacja Ekologiczna Jeziory, 
§ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu, 
§ Wojewó dzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, 
§ Komenda Wojewó dzka Policji w Poznaniu. 

Wszystkim wspó łtwó rcom chciałabym serdecznie podziękować za kolejny rok udanej wspó łpracy licząc 
jednocześnie na jej kontynuację. Szczegó lnie pragnę podziękować wszystkim pracownikom Wojewó dzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, któ rzy przyczynili się do powstania tego opracowania, gdyż 
jest to wynik ich całorocznej, rzetelnej i efektywnej pracy. 

Jednocześnie przypominam, że Raport... wzorem lat poprzednich jest dostępny w wersji drukowanej i 
elektronicznej − na płytach CD i w internecie pod adresem www.poznan.pios.gov.pl.  
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