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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Poznaniu co roku przygotowuje Raport o stanie 
środowiska w Wielkopolsce. W roku 2016 ze względu 
na zakończenie realizacji Programu Państwowego 
Monitoringu Środowiska województwa wielkopolsk-
iego na lata 2013–2015 opracowano dodatkowo 
raport zawierający podsumowanie prac wykonanych 
w ramach tego programu oraz analizy i trendy zmian 
zachodzących w środowisku. Oceny stanu środowiska 
przedstawiono na tle antropopresji oraz działań 
naprawczych im przeciwdziałających. Do oceny 
problemów środowiskowych wykorzystano zestaw 
wskaźników przygotowany przez Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska, zastosowany w przygotowaniu raportów przez wszystkie wojewódzkie inspektoraty 
ochrony środowiska, ułatwiający porównanie informacji w skali kraju.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, preferującym dostęp do informacji przy wykorzystaniu 
narzędzi informatycznych, WIOŚ w Poznaniu rozbudowuje stronę internetową poznan.wios.gov.pl, wzbogaca-
jąc ją o nowe elementy pozwalające na samodzielne wyszukiwanie informacji w układzie przestrzennym, 
publikuje codzienne komunikaty pozwalające na bieżące śledzenie zmian w stanie środowiska oraz informacje 
służące podejmowaniu decyzji środowiskowych. Po zakończeniu każdego etapu prac publikowane są ich wyni-
ki. Najpierw ukazują się zweryfikowane wyniki badań za rok poprzedni, następnie wykonane na ich podstawie 
oceny. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie, specjalne miejsca – portal Monitoring powietrza On-line 
oraz Komunikaty – poświęcono jakości powietrza. Obecny raport został opublikowany wyłącznie w formie 
elektronicznej. Zapraszamy do lektury oraz na:

· www.poznan.wios.gov.pl,
· http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/,
· http://www.gios.gov.pl,

oraz do
· aplikacji „Jakość powietrza w Polsce”.
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