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Prezes Małgorzata Skucha i przedstawiciele wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej po podpisaniu Porozumienia

WFOŚiGW w Poznaniu 
wesprze wdrażanie  
Programu Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020
W dniu 28 października 2015 r. w Poznaniu zawarte zostało 
porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkimi 
funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
w zakresie powierzenia zadań POIiŚ 2014-2020 w ramach 
realizacji II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu. 

Zadania powierzone przez Narodowy Fundusz wojewódzkim funduszom obej-
mą przygotowanie i  prowadzenie warsztatów dla wnioskodawców, wsparcie przy 
tworzeniu wniosków o  dofinansowanie oraz przeprowadzenie kontroli na miejscu 
realizacji projektów. Porozumienie dotyczy dwóch działań:

– działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w  aglomeracjach, którego celem 
jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania 
ścieków komunalnych. Zostanie to osiągnięte poprzez inwestycje w projekty gospo-
darki wodno-ściekowej w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 tys. równoważ-
nej liczby mieszkańców (RLM). Unia Europejska przeznaczyła na to działanie ponad 
1,6 mld euro,

– działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi, którego celem jest zmniej-
szenie ilości odpadów komunalnych, podlegających składowaniu. Zrealizowanie 
tego celu będzie możliwe m.in. dzięki zapewnieniu właściwej infrastruktury do za-
gospodarowywania odpadów. Alokacja z unijnego budżetu na ten cel wynosi nie-
mal 933 mln euro. We wdrażaniu działania 2.2. będą mogły uczestniczyć jedynie  
WFOŚiGW w Białymstoku, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Warszawie.

 Anna Romanowska
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Przed Funduszem  
rok nowych wyzwań
„Główne kierunki działania 
w przyszłym roku związane będą 
z projektami ukierunkowanymi 
na ochronę powietrza i poprawę 
efektywności energetycznej”

Rozmowa z Hanną Grunt – 
Prezesem Zarządu WFOŚiGW 
w Poznaniu.

Paweł Napieralski: Pani Prezes, jakie działania 
Funduszu w  2015 roku były według Pani szcze-
gólne? 

Hanna Grunt: Dziedziny, w  których funkcjonuje-
my nie zmieniają się od lat. Nasze działania dotyczą 
przede wszystkim wsparcia przedsięwzięć zwią-
zanych z  uporządkowaniem gospodarki wodno-
ściekowej. To jeden z naszych priorytetów, ponie-
waż do końca 2015 roku Polska powinna wywią-
zać się wobec Unii Europejskiej z zadań wyposaże-
nia aglomeracji w infrastrukturę ściekową, która za-
pewni prawidłowe odprowadzanie i  oczyszczanie 
ścieków, co przyczyni się do zwiększenia ochrony 
wód powierzchniowych. 

Nasze wysiłki w  2015 roku skierowane były 
również na kończenie realizacji zadań w  ramach 
dwóch programów: Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013 i Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
(WRPO) 2007-2013. Wydatki kwalifikowalne w pro-
jektach w  obydwu programach mogą być pono-
szone do 31 grudnia 2015 roku. 

Czy środki z wymienionych programów udało się 
beneficjentom w całości wykorzystać? 

– Projekty w ramach obu programów są nadal 
realizowane. W związku z oszczędnościami w dzia-
łaniach prowadzonych w  ramach WRPO, w  2015 
roku pojawiła się możliwość zrealizowania dodat-
kowych dwóch projektów kluczowych w  działa-
niu 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowe-
go i  ekologicznego: projektu przygotowanego 
przez Komendę Wojewódzką Policji w  Poznaniu 
oraz projektu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej Województwa Wielkopolskiego. Czasu jest 
niewiele, ale oba projekty mają szansę być w tym 
roku zrealizowane. Oszczędności w  ramach POIiŚ 

przeznaczane są na dodatkowe zadania w ramach 
realizowanych projektów.

Także w  ramach oszczędności, realizowany 
jest od 2014 roku projekt w ramach działania 3.6, 
w którym dofinansowanie uzyskały jednostki zwią-
zane z  zapewnieniem bezpieczeństwa ekologicz-
nego w  obszarze województwa wielkopolskiego, 
w  szczególności: Wielkopolska Komenda Policji, 
Wielkopolska Komenda Państwowej Straży Pożar-
nej, Gminy występujące w imieniu właściwych te-
renowo jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Wojewódzki Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej, 
WIOŚ, WITD.

W  nowej perspektywie 2014+ WFOŚiGW w  Po-
znaniu nie będzie już Instytucją Pośredniczącą 
programu WRPO, prawda? 

– Tak. Jednakże dla WRPO na lata 2007-2013 bę-
dziemy nadal realizować obowiązki Instytucji Po-
średniczącej – zadania związane z  monitorowa-
niem efektów i  kontrolą projektów w  okresie ich 
trwałości, czyli – w zależności od typu beneficjen-
ta – 3 lub 5 lat. 

Przed Funduszem już kolejne działania.

– 28 października 2015 r. podpisaliśmy porozu-
mienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dotyczące 
współpracy przy realizacji POIiŚ na lata 2014-2020. 
Będziemy przejmowali od NFOŚiGW część zadań, 
które będą dedykowane beneficjentom z  terenu 
województwa wielkopolskiego. Z  jednej strony 
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„Nasze wysiłki 
w 2015 roku 
skierowane 
były również na 
kończenie realizacji 
zadań w ramach 
dwóch programów: 
Programu 
Operacyjnego 
Infrastruktura 
i Środowisko 
(POIiŚ) 2007-2013 
i Wielkopolskiego 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
(WRPO) 2007-2013”
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wspomagać będziemy NFOŚiGW, a  z  drugiej po-
magać beneficjentom przy przygotowaniu projek-
tów do dofinansowania w ramach programu. My-
ślę, że to bardzo ciekawe dla Funduszu działanie, 
które powinno przynieść korzyść naszemu regio-
nowi. 

Nowym, cieszącym się dużym zainteresowa-
niem, rozpoczętym w roku 2015 jest projekt zwią-
zany z  funkcjonowaniem doradców energetycz-
nych. Wyszkoliliśmy grupę doradców energetycz-
nych liczącą, łącznie z koordynatorem, osiem osób. 
Osoby te zdały już egzaminy certyfikowane. Grupa 
pracować będzie na terenie naszego województwa 
doradzając zarówno w zakresie efektywności ener-
getycznej, bezpieczeństwa energetycznego, pozy-
skiwania w wymienionym zakresie środków z róż-
nych źródeł, łączenia tych środków, stosowania 
różnego rodzaju instrumentów finansowych, a tak-
że współpracy i pomocy technologicznej. O pora-
dę do doradców będą się mogły zwracać jednost-
ki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, ale 
też indywidualni użytkownicy. Usługi świadczone 
przez doradców będą bezpłatne.

Również w 2015 roku Fundusz zachęcał jednost-
ki samorządu terytorialnego do opracowywania 
planów gospodarki niskoemisyjnej. To kolejne 
działanie, którego celem jest ochrona powietrza. 
Jaki był odzew?

– Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni zainteresowa-
niem jednostek samorządu terytorialnego. Dotych-
czas około 60 przedsięwzięć związanych z opraco-
waniem planów gospodarki niskoemisyjnej zosta-
ło dofinansowanych ze środków NFOŚiGW i  oko-
ło 100 ze środków WFOŚiGW w  Poznaniu. To jest 
już około 160 z 226 gmin, które mamy na terenie 
naszego województwa. Pozostało około 60 gmin, 
z  którymi jesteśmy cały czas w  kontakcie. Nama-
wiamy te gminy do udziału w projekcie, uświada-
miamy, że bez planów nie będą mogły korzystać 
z  żadnych publicznych środków zewnętrznych na 
działania związane z efektywnością energetyczną. 

Do tej pory mówiliśmy o  projektach finansowa-
nych ze środków unijnych, pomówmy o  projek-
tach realizowanych ze środków własnych.

– Dotacje w  2015 roku przeznaczaliśmy przede 
wszystkim na dofinansowanie działań związanych 
z  edukacją ekologiczną, a  także czynną ochroną 
przyrody z uwzględnieniem zachowania różnorod-
ności biologicznej. Wspieraliśmy też jednostki, któ-
rych nie stać na zaciągnięcie pożyczki, a  działają 
w obszarze ochrony środowiska i monitoringu śro-
dowiska. Rozwijaliśmy działalność w  zakresie po-
życzek z umorzeniem lub bez umorzenia, w zależ-
ności od rodzaju przedsięwzięcia i typu beneficjen-
ta. Wsparcie dotyczyło głównie działań w  zakre-

sie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej 
i  inwestycji w zakresie ochrony powietrza polega-
jących na wymianie źródeł ciepła na ekologiczne, 
czy pełnej termomodernizacji. Zauważamy, że za-
interesowanie działaniami skierowanymi na ochro-
nę powietrza z roku na roku się zwiększa. W 2016 
roku na pewno będzie to jedna z  kluczowych dzie-
dzin współfinansowanych ze środków Funduszu.

Z  Pani wypowiedzi wynika, że w  2016 roku  
WFOŚiGW w  Poznaniu w  największym stopniu 
będzie się skupiał na współfinansowaniu przed-
sięwzięć związanych z  ochroną powietrza. Jakie 
inne działania, związane z  ochroną środowiska, 
będą dofinansowywane?

– Rzeczywiście, główne kierunki działania w przy-
szłym roku związane będą z  projektami ukierun-
kowanymi na ochronę powietrza i  poprawę efek-
tywności energetycznej. Planujemy rozpocząć 
współpracę z NFOŚiGW w ramach dwóch progra-
mów priorytetowych: programu PROSUMENT, któ-
ry zakłada wspieranie zakupów i  montażu mikro-
instalacji odnawialnych źródeł energii do produk-
cji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycz-
nych i spółdzielni mieszkaniowych oraz programu 
RYŚ, dotyczącego termomodernizacji jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych. Ponadto, na pew-
no będziemy działać wspólnie z Wielkopolskim Za-
rządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, w celu po-
zyskania środków, które przeznaczone zostaną na 
działania dotyczące zbiorników wodnych i regula-
cji poszczególnych cieków, które z nimi są połączo-
ne. Będziemy też, na dotychczasowym poziomie, 
dedykować środki państwowym jednostkom bu-
dżetowym, m.in. Regionalnemu Zarządowi Gospo-
darki Wodnej oraz Wojewódzkiemu Inspektoro-
wi Ochrony Środowiska, a także Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Dotyczy to oczywiście działań, które 
będą miały znaczenie dla ochrony środowiska. 

Bardzo ważnym działem jest ochrona po-
wierzchni ziemi, w  czym się zawiera gospodaro-
wanie odpadami. Będziemy wspomagali jednostki 
w realizacji zadań, które wynikają z budowania sys-
temów gospodarki odpadami dla poszczególnych 
gmin. 

Z  nowych działań w  2016 roku planujemy 
wspierać przedsięwzięcia związane z  ratowaniem 
pszczół oraz ich ochroną. Dofinansowanie skiero-
wane będzie głównie do podmiotów prowadzą-
cych działalność związaną z  pszczelarstwem. Po-
nadto będziemy dofinansowywać działania jedno-
stek samorządu terytorialnego z terenu wojewódz-
twa wielkopolskiego związane z usuwaniem barsz-
czu Sosnowskiego.

To tylko niektóre działania, które w  2016 roku 
będzie realizować Fundusz. Przed nami więc rok 
pełen bardzo ciekawych, pożytecznych dla społe-
czeństwa i środowiska, wyzwań.   

„Główne kierunki 
działania 

w przyszłym roku 
związane będą 

z projektami 
ukierunkowanymi 

na ochronę 
powietrza 
i poprawę 

efektywności 
energetycznej”
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Ważnym wydarzeniem przedostatnie-
go dnia (29 października br.) trwania targów  
POL-ECO-SYSTEM była konferencja nauko-
wo – techniczna Komendy Wojewódzkiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pn. „Za-
pobieganie i  likwidacja skutków klęsk ży-
wiołowych i  poważnych awarii środowi-
skowych”. W  jej trakcie podsumowano pro-
jekt „Zakup specjalistycznego sprzętu do za-
pobiegania i  likwidacji skutków klęsk ży-
wiołowych i  poważnych awarii środowisko-
wych dla woj. Wielkopolskiego”, współfinan-
sowany w  ramach WRPO na lata 2007-2013 
(koszt: 4 157 775,15 zł; wysokość dofinanso-
wania: 3 198 676,11 zł) oraz „Wsparcie tech-
niczne ratownictwa ekologicznego i  che-
micznego” i „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” – oba współ-
finansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko. Nadbrygadier Wojciech Mendelak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki podkreślił zasługi  
WFOŚiGW w Poznaniu dla krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Po części teoretycznej nastąpiło 
oficjalne przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków unijnych. Konferencję zakończył 
pokaz ratownictwa chemiczno-ekologicznego.  

 

W dniu 22 października br. odbyło się Re-
gionalne Spotkanie Zarządców Nieruchomo-
ści w  Poznaniu, które poświęcone było pro-
blematyce profesjonalnego zarządzania nie-
ruchomościami oraz prezentacji produktów 
i  rozwiązań dedykowanych tej branży. Pod-
czas konferencji Hanna Grunt – Prezes Za-
rządu WFOŚiGW w  Poznaniu przedstawiła 
prezentację nt.: „Wsparcie finansowe i  mery-
toryczne WFOŚiGW w  Poznaniu dla działań 
z zakresu oszczędzania energii – oferta finan-
sowa i doradztwo energetyczne”. Prezentacja 
miała na celu przybliżenie przedstawicielom 
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych dzia-
łalności i oferty finansowej Funduszu. W trak-
cie spotkania Maciej Kołowski – doradca 
energetyczny WFOŚiGW w  Poznaniu zapre-
zentował założenia projektu pn. „Ogólnopol-
ski system wsparcia doradczego dla sektora 
publicznego, mieszkaniowego oraz przedsię-
biorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, którego celem jest wsparcie doradcze m.in. 
inwestycji termomodernizacyjnych w  budynki mieszkalne, prowadzące do obniżenia zapotrzebowa-
nia na energię. Ponadto, Maciej Lum – koordynator projektu Doradztwa Energetycznego omówił krót-
ko nową perspektywę finansową funduszy europejskich na lata 2014-2020, z zaakcentowaniem branży 
nieruchomości. 

Strażacy podsumowali  
projekty unijne

Fundusz z ofertą dla spółdzielni  
i wspólnot mieszkaniowych
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Działania na skażonym 
terenie – fragment 
pokazu ratownictwa 
chemiczno- 
-ekologicznego

Hanna Grunt – Prezes 
Zarządu WFOŚiGW 
w Poznaniu przybliżyła 
uczestnikom spotkania 
działalność Funduszu, 
a także możliwości 
finansowania działań
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21 października br. 
w  Szkole Podstawowej 
w  Kucharach Kościelnych 
odbył się Gminny Kon-
kurs Wiedzy Ekologicznej 
„Zielono mi”, który adre-
sowany był dla szkół pod-
stawowych z  terenu gmi-
ny Rychwał. Wzięły w nim 
udział dzieci z  wszystkich 
6. placówek gminy – łącz-
nie 33 uczniów. W  pierw-
szym etapie konkursu 
dzieci pisały test odpo-
wiedni dla poziomu każ-
dej klasy, który następnie 

był sprawdzany przez nauczycieli przyrodników. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzy-
mali nagrody i upominki, które wręczyli gratulując wysokich wyników testów Marek Zieliński – Zastęp-
ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
oraz Stefan Dziamara – Burmistrz gminy Rychwał. 

Gmina Rychwał realizuje zadanie „Kształtowanie świadomości i  zachowań ekologicznych dzieci 
i młodzieży w Gminie Rychwał – projekt BLISKO NATURY”, na które pozyskano środki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dotacja w wysokości 34 300 zł) oraz 
ze Starostwa Powiatowego w Koninie (dotacja w wysokości 2 000 zł). 

Konińska spalarnia odpa-
dów komunalnych 16 paź-
dziernika br. oficjalnie prze-
kazała do Rozruchu Próbne-
go i Testów Gwarancyjnych 
Zakład Termicznego Uniesz-
kodliwiania Odpadów Ko-
munalnych. Całkowite odda-
nie inwestycji do użytkowa-
nia ma nastąpić 21 grudnia 
tego roku. 

Zakład będzie utylizować 
94 tys. ton odpadów rocznie. 
Spalarnia w Koninie powsta-

je w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi ponad 310 mln zł. Pra-
wie 11 mln zł stanowi wkład własny Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koni-
nie uzupełniony pożyczką w wysokości 1,5 mln z WFOŚiGW w Poznaniu. Fundusz udzielił inwestorowi 
również pożyczki w wysokości 9 mln zł na zachowanie płynności finansowej.

Uruchomienie spalarni odpadów w Koninie ma się przyczynić do uporządkowania polityki odpado-
wej i wyznaczyć nową politykę w tej kwestii dla całego subregionu. Spalarnia obsługiwać będzie kilka-
naście gmin, przyjmując odpady od około trzystu tysięcy mieszkańców.  

Gmina Rychwał  
blisko natury

Próbny rozruch  
konińskiej spalarni
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Wszyscy uczniowie 
biorący udział 

w konkursie otrzymali 
nagrody i upominki

Spalarnia w Koninie 
obsługiwać będzie 

kilkanaście gmin
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wydarzenia

4 października 2015 r. w Centrum Wysta-
wowo-Edukacyjnym w  Marszewie koło Ple-
szewa odbyło się ostatnie w tym roku wyda-
rzenie organizowane w  ramach Wielkopol-
skich Dni Energii 2015. Impreza towarzyszy-
ła Jesiennym Targom Rolno-Ogrodniczym 
AGROMARSZ, a  zatytułowana była „Przyja-
zna energia w  domu i  zagrodzie”. Celem ak-
cji było propagowanie wśród mieszkańców 
Wielkopolski zasad racjonalnego gospodaro-
wania energią i ochrony środowiska. 

W  ramach Dni Energii zostały zorganizo-
wane konkursy dla dzieci i młodzieży o tema-
tyce związanej z zieloną energią, oszczędza-
niem energii oraz ochroną środowiska. Oso-
by zainteresowane tematyką racjonalnego 
gospodarowania energią oraz możliwościa-
mi uzyskania finansowania do planowanych 
inwestycji mogły skorzystać z „porad energe-
tycznych” udzielanych przez ekspertów me-
rytorycznych. 

Organizatorem Wielkopolskich Dni Energii był Samorząd Województwa Wielkopolskiego w  Po-
znaniu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Poznaniu w  part-
nerstwie z  Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i  Wielkopolską Agencją Zarządzania  
Energią. 

W  Regionalnym Centrum Informacyjno 
– Doradczym Odnawialnych Źródeł Energii, 
działającym przy Zespole Szkół nr 1 w Lisko-
wie 2 października, odbyła się konferencja 
pn. „Budownictwo energooszczędne – nisko-
emisyjne”. W  spotkaniu wzięli udział przed-
stawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, 
architekci, przedstawiciele świata nauki, wła-
dze samorządowe oraz osoby indywidual-
ne zainteresowane tematyką budownictwa 
energooszczędnego. 

Na wstępie głos zabrali goście honorowi: 
Krzysztof Nosal – Starosta Powiatu Kaliskiego 
i Marek Baumgart – Zastępca Prezesa Zarządu 
WFOŚiGW w  Poznaniu. Podczas konferencji 
uczestnicy dowiedzieli się, jakie korzyści wynikają z budownictwa pasywnego, ponadto przybliżone im 
zostały zagadnienia termomodernizacji, architektury niskoenergetycznej oraz trendów w budownictwie 
energooszczędnym. Dyskutowano również o nowoczesnych, energooszczędnych systemach grzewczych,  
a także o skutecznych metodach pozyskiwania funduszy, służących inwestycjom w odnawialne źródła 
energii. 

 

Zakończenie Wielkopolskich 
Dni Energii 2015

Jak budować  
energooszczędnie?
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Imprezy organizowane 
w ramach Wielkopolskich 
Dni Energii cieszyły 
się bardzo dużym 
zainteresowaniem ze 
strony społeczności 
lokalnych

W konferencji wziął 
udział Marek Baumgart – 
Zastępca Prezesa Zarządu 
WFOŚiGW w Poznaniu
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Wybór i opracowanie:  
Paweł Napieralski
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Co dalej z ochroną 
środowiska w Polsce
W czasie targów Pol-Eco-System (27 do 30 października br.) Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu we 
współpracy z wojewódzkimi funduszami oraz Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował IV Krajową 
Konferencję Ochrony Środowiska zatytułowaną „Polityka ochrony 
środowiska w Polsce. Modele finansowania zrównoważonego rozwoju”.

Paweł  
Napieralski 

Konferencja odbywała się w konwencji dwóch 
paneli dyskusyjnych. Otworzyło ją wystąpienie 
Hanny Grunt – Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Po-
znaniu. W  pierwszych słowach Prezes podzię-
kowała za dotychczasową współpracę przyby-
łym na konferencję samorządowcom. Po tym do-
konała szczegółowej analizy dokonań w  ochro-
nie środowiska w ciągu minionych 25 lat i przed-
stawiła wyzwania na lata 2014 – 2020. – Wycho-
dziliśmy z  bardzo trudnego okresu, do końca 
nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak jest on trud-
ny, nie do końca mieliśmy zidentyfikowane za-
grożenia – powiedziała odnosząc się do minio-
nego okresu Hanna Grunt, po czym wymieniła 
przełomowe zmiany, które zaszły w ciągu minio-
nych 25 lat. Mówiła o ogromnym wysiłku, które-
go efektem było powstanie, praktycznie od zera 
ustawodawstwa dotyczącego ochrony środowi-
ska i ogromnej konsekwencji w dążeniu do zrów-
noważonego rozwoju, o  zmianie w  świadomo-
ści społecznej. Wśród najważniejszych wyzwań 
Hanna Grunt wymieniła stabilizację prawa. Od-
nosząc się do konkretnych działań podkreśliła, 
że najważniejsze w  ciągu najbliższych lat doty-
czyć będą ochrony powietrza i wód. Prezes pod-
kreśliła też ogromny potencjał osób działających 
na rzecz ochrony środowiska, doceniła profesjo-
nalizację kadry, „którą cechuje znajomość zagad-
nień związanych z ochroną środowiska i umiejęt-
ne definiowanie zagrożeń”. Głównym celem na 
najbliższe lata ma być łączenie ochrony środowi-
ska z szerszym kontekstem gospodarczym i odej-
ście od sektorowego podejścia. Pozostałe cele to: 
pozyskiwanie i  efektywne wykorzystanie środ-
ków unijnych, wzmocnienie sektora OZE, podję-
cie decyzji dotyczącej energii elektrycznej – czy 
pozyskiwać ją mamy z atomu, czy z węgla. Odno-
śnie finansowania działań, według Prezes Grunt, 
ważne będzie ściślejsze nawiązanie współpracy  
z bankami. 

Debata pierwsza – centralizacja, 
czy decentralizacja

W pierwszym panelu zatytułowanym „Polityka 
ochrony środowiska: wyzwania w polityce ochro-
ny środowiska w  perspektywie UE 2014 – 2020 
wzięli udział: Janusz Ostapiuk – Podsekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Środowiska, Marzena Wodziń-
ska – Wicemarszałek Wielkopolski, Małgorzata 
Skucha – Prezes Zarządu NFOŚiGW, Jerzy Kuliński 
– Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Michał 
Kiełsznia – Generalny Dyrektor Ochrony Środowi-
ska, Jacek Chrzanowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW 
w Szczecinie oraz Hanna Grunt – Prezes Zarządu  
WFOŚiGW z Poznaniu. 

Jacek Chrzanowski zastanawiał się, czy da-
lej powinien postępować proces decentralizacji 
w dystrybucji pieniędzy na ochronę środowiska, 
czy zarządzanie środkami powinno odbywać się 
centralnie. – Jestem gorącym zwolennikiem de-
centralizacji – deklarował. – Decentralizacja ow-
szem, ale wszystko, jak ekonomia i ekologia musi 
mieć swój umiar i  równowagę. Myślę, że w  tej 
chwili jesteśmy na optymalnym poziomie decen-
tralizacji. W  ślad za przekazywaniem zadań mu-
szą pójść środki finansowe. Jeśli nie pójdą, samo-
rządy będą miały problem, aby udźwignąć kolej-
ne obciążenia – mówiła Marzena Wodzińska. Mał-
gorzata Skucha stwierdziła, że w systemie finan-
sowania nic nie trzeba zmieniać, a go doskonalić. 
Podobnego zdania był Michał Kiełsznia. Jerzy Ku-
liński zwrócił uwagę, ze centralizacja rozdzielania 
środków jest korzystna dla regionów z mniejszy-
mi wpływami. 

W dalszej części dyskusji zwrócono uwagę na 
aktywność Polski na forum Unii Europejskiej, co 
zaowocowało uzyskaniem ogromnych środków 
na działania związane z ochroną środowiska, a to 
przełożyło się na realizację ogromnych inwesty-
cji. – Udało nam się wykorzystać na wielką ska-

„W ślad za 
przekazywaniem 

zadań muszą 
pójść środki 
finansowe”

aktualności
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lę fundusze unijne, ponieważ realizowane pro-
jekty były w zgodzie z ochroną środowiska – mó-
wił Jerzy Kuliński. W trakcie dyskusji wyrażano za-
dowolenie z wysokości i sposobu wydatkowania 
środków unijnych – Polska jest wzorem do na-
śladowania dla sąsiadów w  kwestii budowy in-
stalacji wodno-ściekowych i  nowoczesnych spa-
larni – podkreśliła Marzena Wodzińska. W dalszej 
części dyskusji poruszano m.in. tematy dotyczą-
ce efektywności wydawania środków, często du-
żych kosztów utrzymania inwestycji po jej reali-
zacji, lepszej efektywności egzekwowania opłat 
środowiskowych.

Debata druga – dotacje, czy wolny 
rynek

W drugim panelu zatytułowanym „Modele fi-
nansowania ochrony środowiska, doświadczenia 
wdrożenia POIiŚ w perspektywie 2007-2013. Do-
bre praktyki we wdrażaniu przedsięwzięć” udział 
wzięli: Janusz Ostapiuk – Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska, Jacek Gdański – Za-
stępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Marcin Nowic-
ki z  Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, 
Piotr Matwiej – Doradca Zarządu Związku Ban-
ków Polskich, Dariusz Daniluk – Prezes Banku 
Ochrony Środowiska, Danuta Kozak-Grodzicka – 
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku oraz Marek 
Zieliński – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW 
w Poznaniu. Panel prowadzili: Danuta Kozak-Gro-
dzicka i Marek Zieliński. 

Dyskusję zapoczątkowało wystąpienie Marcina 
Nowickiego, który zastanawiał się w  jaki sposób 
powinny być finansowane działania i  sugerował, 

że w miarę możliwości finansowanie ochrony śro-
dowiska powinno być uniezależnione od pomoco-
wości publicznej. – Duże pieniądze publiczne za 
chwilę mogą się skończyć – ostrzegał i namawiał 
do budowy nowego, trwałego systemu finanso-
wania działań chroniących środowisko. – Mechani-
zmy powinny być trwałe, a są trwałe, gdy są ryn-
kowe. Środki nie powinny być wymuszane karami, 
a być może rozdzielane w systemie pozytywnych 
zachęt – mówił. Sugerował też, aby integrować 
ochronę środowiska w sektor, który można nazwać 
całościową polityką rozwoju kraju. Marcin Nowic-
ki dopuszcza możliwość dofinansowywania dota-
cyjnego działań, ale powinny one być nagrodą za 
dobrze zrealizowany projekt. Środki na inwestycje 
powinny pochodzić przede wszytkim z  wolnego 
rynku. Dariusz Daniluk pozytywnie odniósł się do 
wystąpienia poprzednika, zwrócił jednak uwagę 
na fakt, że banki w Polsce są komercyjne i muszą 
dbać o swoje wyniki, a oferują tylko środki zwrot-
ne. – Włączamy się w pomoc, w misji mamy wpi-
sane wspieranie działań na rzecz ochrony środo-
wiska, najważniejsza jest jednak dla nas zdolność  
kredytowa.

Wszyscy uczestnicy debaty zgodzili się ze 
stwierdzeniem, że na razie pieniędzy na dofinan-
sowanie inwestycji w  ochronie środowiska jest 
dużo. Obecnie trzeba je jak najracjonalniej i pod 
kontrolą wydatkować. O  finansowaniu działań 
w przyszłości trzeba już jednak myśleć dzisiaj. 

Jak zauważył jeden z uczestników podsumo-
wując konferencję, miała ona charakter szcze-
gółowej dyskusji roboczej, co jest bardzo cen-
ne. – Takie panele powinny odbywać się częściej 
– stwierdził.  

„Mechanizmy 
powinny być 
trwałe,  
a są trwałe, 
gdy są 
rynkowe”

aktualności

Druga debata, siedzą 
od lewej: Krzysztof 
Mączkowski – WFOŚiGW 
w Poznaniu, Marek Zieliński 
– Zastępca Prezes Zarządu 
WFOŚiGW w Poznaniu, 
Danuta Kozak-Grodzicka – 
Prezes Zarządu WFOŚiGW 
w Gdańsku, Janusz 
Ostapiuk – Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie 
Środowiska, Jacek Gdański 
– Zastępca Prezes Zarządu 
NFOŚiGW, Marcin Nowicki 
z Instytutu Badań nad 
Gospodarką Rynkową, Piotr 
Matwiej – Doradca Zarządu 
Związku Banków Polskich, 
Dariusz Daniluk – Prezes 
Zarządu Banku Ochrony 
Środowiska

Fo
t. 

Ba
rt

os
z 

Ja
nk

ow
sk

i



10 |      EKOFAKTY – ZIMA 2015 www.wfosgw.poznan.pl

aktualności

Doradcze wsparcie 
dla klimatu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu realizuje projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego 
dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw 
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Właśnie dobiegła 
końca faza przygotowawcza projektu – certyfikowani Doradcy 
Energetyczni są już do Państwa dyspozycji. 

Maciej Lum
Koordynator  

Zespołu Doradców  
Energetycznych

Projekt powstał z  inicjatywy Ministerstwa In-
frastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Gospo-
darki przy współpracy NFOŚiGW. Celem ogólnym 
inicjatywy jest wsparcie projektów przyczyniają-
cych się do realizacji pakietu klimatyczno-ener-
getycznego UE 20/20/20 poprzez:
– zwiększenie świadomości społeczeństwa 

w  zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyj-
nej,

– wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu 
PGN/SEAP,

– wsparcie inwestorów w  przygotowaniu 
i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywno-
ści energetycznej (EE) i OZE.
Poprzez system szkoleń, seminariów, konfe-

rencji i spotkań Doradcy Energetyczni WFOŚiGW 
w  Poznani w  ciągu najbliższych kilku lat zwięk-
szać będą świadomość samorządowców, przed-
siębiorców, ale także zwykłych mieszkańców 
Wielkopolski w zakresie oszczędzania energii i za-

stosowań odnawialnych źródeł energii. – Mamy 
nadzieję, że działania te w  dużym stopniu przy-
czynią się do poprawy jakości środowiska, w któ-
rym żyjemy i  przyniosą trwałą zmianę postaw 
mieszkańców przyczyniając się do poprawy sta-
nu powietrza – mówi Hanna Grunt – Prezes Za-
rządu WFOŚiGW w Poznaniu.

Doradztwo prowadzone będzie w  różnorod-
nych formach, m.in. w  ramach spotkań informa-
cyjnych, szkoleń, konferencji. Ponadto doradcy 
będą udzielać porad telefonicznie lub poprzez 
pocztę elektroniczną. Zainteresowane osoby 
będą mogły umówić się z doradcą na indywidu-
alne konsultacje. 

Za sprawne wdrożenie projektu odpowiada 
Zespół Doradców Energetycznych, który w ostat-
nich miesiącach przeszedł cykl szkoleń specjali-
stycznych, zarówno z zakresu technicznego zwią-
zanego z  efektywnością energetyczną, budow-
nictwem niskoenergetycznym i  odnawialnymi 
źródłami energii, jaki i  źródeł wsparcia finanso-
wego krajowego, unijnego czy pomocy publicz-
nej. Szkolenia zakończone zostały ogólnopolskim 
egzaminem, który zdawali doradcy energetyczni 
z  każdego województwa, otrzymując Certyfikat 
Doradcy Energetycznego.

To pierwsza tak duża inicjatywa doradcza 
w  kraju, realizowana we wszystkich wojewódz-
twach i  koordynowana przez NFOŚiGW w  War-
szawie. Co ważne, udzielane wsparcie jest całko-
wicie bezpłatne, środki na realizację inicjatywy 
zapewni Unia Europejska w  ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014- 
-2020.

Jeśli planują Państwo inwestycje z  zakresu  
efektywności energetycznej lub instalacji odna-
wialnych źródeł energii, także z  dofinansowa-
niem Unii Europejskiej – serdecznie zapraszamy  
do współpracy z  Doradcami Energetycznymi  
Funduszu.   

„Doradztwo 
prowadzone 

będzie 
w różnorodnych 

formach, m.in. 
w ramach spotkań 

informacyjnych, 
szkoleń, 

konferencji”
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Kinga Świtalska – 
doradca energetyczny  

w trakcie prezentacji 
na targach  

POL-ECO-SYSTEM
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edukacJa ekoloGiczna

Lasy w centrum 
edukacji ekologicznej

Głównym celem przedsięwzięcia pn. „Eduka-
cja Leśna na rzecz zrównoważonego rozwoju na 
terenie miasta Poznania i okolic” jest kształtowa-
nie postaw moralnej i  obywatelskiej odpowie-
dzialności za ochronę dóbr przyrody poprzez 
postrzeganie zależności między stanem środo-
wiska, a jakością życia społeczeństwa. Jego naj-
ważniejszym elementem jest las, jako złożony 
ekosystem godzący funkcje społeczne, gospo-
darcze i  ekonomiczne oraz praca leśników za-
pewniająca jego trwałość i  niezmienność z  za-
chowaniem bioróżnorodności przyrodniczej 
i powiększaniem zasobów leśnych kraju. 

RDLP w  Poznaniu dysponuje zapleczem 
edukacyjnym składającym się z  ośrodków, izb 
i  ścieżek edukacyjnych. Infrastruktura pozwa-
la na przygotowanie zajęć dla dzieci i  młodzie-
ży szkolnej. Lekcje odbywają się bezpłatnie i są 
realizowane przez cały rok. Poznańska dyrekcja 
posiada łącznie 10 Ośrodków Edukacji Leśnej 
oraz 60 ścieżek dydaktycznych. Corocznie z róż-
nych form edukacji leśnej korzysta na terenie 
RDLP w Poznaniu blisko 150 tysięcy osób.

Dotacja, którą RDLP otrzymała od WFOŚiGW 
w  Poznaniu została przeznaczona m.in. na roz-
wój ośrodków edukacji ekologicznej, druk wy-
dawnictw ekologicznych oraz na zakup nagród 
rzeczowych i  upominków w  ramach organizo-
wanych konkursów wiedzy o lasach. Najważniej-
szym elementem wzbogacającym infrastruk-

turę był zakup pomocy dydaktycznych, służą-
cych w  trakcie bezpośredniej pracy z  uczniem, 
zwłaszcza makiet edukacyjnych dla dzieci i mło-
dzieży, za pomocą których uczniowie poszerzają 
swoją wiedzę na temat chronionej fauny i flory 
oraz odkrywają zalety drewna – surowca w pełni 
ekologicznego i odnawialnego.

Ponadto poprawiona została infrastruktu-
ra ścieżek dydaktycznych, wymieniono m.in. ta-
blice edukacyjne, dostosowując je do nowocze-
snych metod przekazywania wiedzy, poprzez 
kody QR. Treści przekazywane poprzez infogra-
fiki obejmowały tematykę z różnych dziedzin le-
śnych: hodowli lasu, ochrony lasu, gospodar-
ki leśnej czy ochrony przyrody. W  celu promo-
cji działalności edukacyjnej wydano liczne pu-
blikacje i  foldery zawierające aktualną bazę in-
frastruktury edukacyjnej na terenie RDLP w Po-
znaniu. W ramach nagród rzeczowych i upomin-
ków zakupiono książki o tematyce przyrodniczej 
i edukacyjnej, wykorzystywane podczas prowa-
dzenia zajęć lub konkursów towarzyszących wy-
darzeniom medialnym, takim jak Targi Edukacyj-
ne, festyny.  

W ramach umowy dotacji podpisanej w br. Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Poznaniu (RDLP) otrzymała ze środków WFOŚiGW 
w Poznaniu dofinansowanie w kwocie 130 tys. zł. Wsparcie finansowe 
pozwala na skuteczne prowadzenie działań edukacyjnych.

Rafał Śniegocki
RDLP w Poznaniu

 

Lasy Państwowe powinny brać udział w  kształtowaniu programów 
nauczania w zakresie treści dotyczących wiedzy przyrodniczo-leśnej. 
Powinny współpracować z sektorem edukacyjnym w zakresie podno-
szenia kwalifikacji merytorycznych nauczycieli oraz aktywnie uczest-
niczyć w  prowadzeniu zajęć z  edukacji przyrodniczej, ekologicznej 
i leśnej. Dysponując wykwalifikowaną kadrą edukatorów, przy odpo-
wiednim wsparciu finansowym możemy w sposób skuteczny realizo-
wać te cele, promując postawy przyjazne środowisku oraz podkreśla-
jąc rolę lasów w życiu każdego obywatela w myśl zasad zrównoważo-
nego rozwoju.

Piotr Grygier 
dyrektor rdlP w Poznaniu

Zajęcia w czasie 
Targów Edukacyjnych 
„EkoForum”, które odbyły 
się na terenie MTP  
od 20 do 22 marca 2015 r.
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Nie tylko na drogach 
będzie bezpieczniej 
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego (WITD) w Poznaniu 
ukończył realizację projektu zakupu dwóch najnowocześniejszych 
radiowozów inspekcyjnych w Polsce wraz ze specjalistycznym 
wyposażeniem do wczesnego wykrywania i eliminowania zagrożeń 
środowiskowych.

Maja Feliksiak
WITD w Poznaniu

Zakup pojazdów został zrealizowany w  ra-
mach projektu pn. „Wsparcie techniczne WITD 
w  Poznaniu poprzez zakup dwóch specjalistycz-
nych samochodów do wczesnego wykrywania 
i eliminowania zagrożeń środowiskowych” współ-
finansowanego przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2007-
2013. Uroczyste przekazanie radiowozów odbyło 
się 3 września 2015 r., podczas obchodów świę-
ta Inspekcji Transportu Drogowego. Pojazdy te 
są już wykorzystywane przez inspektorów WITD 
w  Poznaniu podczas wykonywania codziennych 
obowiązków na wielkopolskich drogach.

Więcej niż „drogówka”
Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) to or-

gan powołany do kontroli przestrzegania przepi-
sów w zakresie przewozu drogowego. Powstanie 
tej wyspecjalizowanej służby wynikało z koniecz-
ności zapewnienia uczciwej konkurencji w trans-

porcie drogowym oraz poprawy bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym i ochrony środowiska. Obec-
nie działania Inspekcji Transportu Drogowego 
skupiają się na poprawie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, jakości świadczonych usług w trans-
porcie drogowym, stanu infrastruktury drogowej, 
rozwoju ekonomicznego i regulacji sektora trans-
portowego, warunków pracy kierowców, ochro-
nie środowiska naturalnego i  polskiego rynku 
transportowego, a także ugruntowaniu pozytyw-
nego wizerunku Inspekcji Transportu Drogowe-
go jako specjalistycznej jednostki kontrolnej. 

Codzienna praca inspektorów Wojewódzkie-
go Inspektoratu Transportu Drogowego w  Po-
znaniu, przyczynia się do wzrostu poziomu prze-
strzegania przepisów obowiązujących w  trans-
porcie drogowym, w  szczególności w  zakresie 
czasu pracy kierowców i  przewozu materiałów 
niebezpiecznych, co wpływa na poprawę bezpie-
czeństwa i porządku w ruchu drogowym. Działa-
nia Inspekcji mają również istotny wpływ na po-
prawę stanu technicznego pojazdów ciężaro-
wych i autobusów poruszających się po polskich 
drogach.

Nowoczesne urządzenia  
– niezbędne

Niezbędnym elementem zapewnia-
jącym sprawną realizację stawianych 

Inspekcji Transportu Drogowe-
go zadań, jest wyposaże-

nie jej w  nowoczesny 
sprzęt usprawniają-
cy i  poprawiający ja-
kość i  poziom pra-
cy inspektorów. Po 
realizacji projektu 
„Wsparcie technicz-
ne WITD w  Poznaniu 

poprzez zakup dwóch 
specjalistycznych samocho-  F
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„Działania 
Inspekcji mają 

istotny wpływ na 
poprawę stanu 

technicznego 
pojazdów 

ciężarowych 
i autobusów 

poruszających 
się po polskich 

drogach”

Jeden z dwóch zakupionych 
w ramach projektu samochodów
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dów do wczesnego wykrywania i  eliminowania 
zagrożeń środowiskowych” ITD w  Poznaniu zy-
skała możliwość przeprowadzania precyzyjnych 
kontroli przewozu materiałów niebezpiecznych, 
a w tym kontroli przestrzeni zamkniętych, pomia-
ru gazów wybuchowych, palnych, toksycznych, 
tlenu i  dwutlenku węgla oraz innych związków 
znajdujących się w  przestrzeni ładunkowej kon-
trolowanych pojazdów, co przyczynia się do zre-
dukowania ilości zanieczyszczeń i substancji tok-
sycznych, które mogłyby przedostać się do wód, 
ziemi i atmosfery. 

Najnowocześniejsze w Polsce
Nabyte w  ramach WRPO samochody to po-

jazdy wyjątkowe zarówno w zakresie zastosowa-
nych w  nich innowacyjnych rozwiązań techno-
logicznych, jak i  oprzyrządowania. W  skład bar-
dzo bogatego wyposażenia wchodzą m.in. urzą-
dzenia kontrolno – pomiarowe: wagi nieautoma-
tyczne wraz z  interfejsem pozwalające na elimi-
nowanie z  ruchu pojazdów przeciążonych, de-
gradujących drogi; dymomierz przenośny z son-
dą wertykalną – do pomiaru stopnia zadymienia 
spalin emitowanych przez silniki z zapłonem sa-
moczynnym; miernik wielogazowy Ibrid z  elek-
tryczną pompką próbującą – wyposażony w sen-
sor katalityczny do pomiaru gazów, par palnych 
i  wybuchowych oraz dwa sensory elektrotech-
niczne do pomiaru tlenu i siarkowodoru oraz lot-
nych związków organicznych, pozwalający na 
szczegółową kontrolę przewozów ADR; mier-
nik promieniowania – licznik Geigera – przezna-
czony do ciągłego pomiaru i  rejestracji wartości 
promieniowania/radioaktywności w  określonym 
miejscu; sonometr – zestaw do pomiaru pozio-
mu dźwięku pojazdów, pozwalający na elimino-
wanie zbyt głośnych pojazdów; kamera endosko-

powa – do kontroli przestrzeni zamkniętych, czy 
miejsc trudno dostępnych do wykorzystania np. 
przy wykrywaniu ingerencji w układ tachografu; 
lustro inspekcyjne – do badania podwozia pojaz-
du, celem wykrycia niebezpiecznych wycieków, 
korodujących elementów itp.; zestaw do kontro-
li paliwa – pozwalający na sprawdzenie legalno-
ści paliwa. – Zakupione w ramach tego projektu 
pojazdy, dzięki systemowi wczesnego wykrywa-
nia zagrożeń, niewątpliwie wpłyną na poprawę 
bezpieczeństwa środowiskowego i  ekologiczne-
go regionu, co sprzyjać będzie poprawie jakości 
życia jego mieszkańców, jak i  ich poczucia bez-
pieczeństwa – mówi Sławomir Nastała – Wielko-
polski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogo-
wego.   

 

Zakup przez nasz Inspektorat radiowozów  
inspekcyjnych wraz ze specjalistycznym wy-
posażeniem był możliwy dzięki zaangażo-
waniu pracowników Wojewódzkiego Inspek-
toratu Transportu Drogowego w Poznaniu 
oraz wsparciu WFOŚiGW w Poznaniu, a w tym 
w  szczególności Hanny Grunt – Prezesa  
Zarządu.
Wyposażenie wielkopolskiej inspekcji w te 
nowoczesne pojazdy w istotny sposób przy-
czynia się do dbałości o stan środowiska  
naturalnego w szczególności przez zmniej-
szanie emisji spalin i eliminowanie z ruchu 
pojazdów zagrażających środowisku. 

Sławomir Nastała
wielkopolski  
wojewódzki inspektor 
transportu drogowego 

„Nabyte w ramach 
WRPO samochody  
to pojazdy 
wyjątkowe 
zarówno w zakresie 
zastosowanych 
w nich 
innowacyjnych 
rozwiązań 
technologicznych, 
jak i oprzy- 
rządowania”

O projekcie i finansowaniu
Jesienią 2014 r. WITD złożyła wniosek o dofinansowanie projektu na zakup dwóch specjalistycz-
nych samochodów do wczesnego wykrywania i eliminowania zagrożeń środowiskowych w kon-
kursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Pod koniec 2014 roku projekt pn. 
„Wsparcie techniczne WITD w Poznaniu poprzez zakup dwóch specjalistycznych samochodów do 
wczesnego wykrywania i eliminowania zagrożeń środowiskowych” umieszczony został na liście pro-
jektów wyłonionych do dofinansowania. 28 stycznia 2015 roku zostało podpisane porozumienie 
w  sprawie dofinansowania projektu. 21 sierpnia 2015 roku dokonano odbioru nowych pojazdów.
Całkowita wartość projektu: 999 696,03 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego wyniosło 795 846,40 zł. 
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Eliminowanie  
zanieczyszczenia  
powietrza w praktyce
Na dachu budynku „Ars Medical” Sp. z o.o. w Pile zamontowano  
70 kolektorów słonecznych. Było to podstawowe działanie w ramach 
realizacji projektu pn. „Budowa kolektorów słonecznych z instalacją 
do przesyłu energii w celu modernizacji systemu przygotowania 
ciepłej wody w Ars Medical Sp. z o.o. w Pile”. Inwestycja otrzymała 
dofinansowanie w ramach WRPO 2007-2013. 

Grażyna  
Wyspiańska

„Ars Medical”  
Sp. z o.o.

W  2006 roku „Ars Medical” Sp. z  o.o. odkupi-
ła od Powiatu Pilskiego dotychczas wynajmo-
wany budynek. Już w latach 2008-2009 przepro-
wadzono termomodernizację obiektu. Kolejnym 
działaniem „dla środowiska” była realizacja pro-
jektu „Budowa kolektorów słonecznych z instala-
cją do przesyłu energii w  celu modernizacji sys-
temu przygotowania ciepłej wody w Ars Medical 
Sp. z o.o. w Pile”. W roku 2014 projekt ukończono. 
– Do powstania pomysłu na opracowanie oraz 
realizację projektu przyczyniła się chęć współ-
uczestniczenia w  realizacji polityk horyzontal-
nych promowanych przez Unię Europejską w za-
kresie ochrony środowiska naturalnego, tj. ogra-
niczaniu emisji szkodliwych substancji do atmos-
fery poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii – wyjaśnia lek. med. Zygmunt Malinowski 
– Prezes Zarządu „Ars Medical”. O realizacji projek-
tu decydowały też względy ekonomiczne, wyni-
kające z oszczędności w zakresie obniżenia kosz-
tów ogrzewania wody w  obiekcie użyteczności 
publicznej, jakim jest placówka medyczna „Ars 
Medical” Sp. z o.o. w Pile.

Częściowa niezależność
Przedmiotem projektu była instalacji na da-

chu budynku 70 sztuk kolektorów słonecznych 
o mocy 0,1021 MW, wraz z modernizacją instala-
cji grzewczej do wody użytkowej w podpiwniczo-
nym budynku placówki o  kubaturze 27 496 m3 

i  powierzchni użytkowej 7 540,55 m2. Kolektory 
słoneczne posiadają łączną powierzchnię absorp-
cyjną 127,26 m2 (1,818 m2/1szt.) o współczynniku 
optycznym 80,2%. System solarny docelowo ma 
wytwarzać 229,07 GJ/rok energii cieplnej netto. 
Rezultatem projektu będzie bezpośredni wpływ 

na otoczenie zdefiniowany przez 388,76 GJ/rok 
zaoszczędzonej energii cieplnej (107,99 MWh/
rok), co stanowi 505,39 GJ/rok energii pierwotnej, 
tj.11,46 % w stosunku do całkowitego zapotrze-
bowania na ciepło w okresie przed termomoder-
nizacją. 

Do momentu uruchomienia instalacji jedy-
nym źródłem ogrzewania obiektu było ciepło do-
starczane przez przedsiębiorstwo Miejska Ener-
getyka Cieplna w  Pile. Obecnie wykorzystanie 
„ciepła miejskiego” przez „Ars Medical” jest moc-
no ograniczone, a  latem 2015 roku ciepła woda 
użytkowa dostarczana była w  całości przez wła-
sną instalację solarną. Korzyści finansowe zwią-
zane z  realizacją projektu są znaczne. Zakłada 
się, że w  skali roku oszczędności będą wynosić 
średnio 19 126,86 zł, a  wynikać będą z  obniże-
nia kosztów podgrzania 1 m3 wody z 34,74 zł na 
24,66 zł. 

Mniej pyłów
– Założone cele zgodne są z  nadrzędnym 

celem programu WRPO 2007-2013 w  zakresie 
zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza po-
przez redukcję emisji gazów i  pyłów w  regionie 
Wielkopolski, jak również z  celami Strategii Roz-
woju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. 
takimi jak: ład przestrzenny, zrównoważony roz-
wój, efektywność ekonomiczna oraz ochrona na-
turalnych, nieodnawialnych zasobów i zminimali-
zowanie negatywnego oddziaływania na otocze-
nie – mówi Zygmunt Malinowski.

Wymienione cele realizowane są poprzez ra-
cjonalne użytkowanie surowców takich jak wę-
giel i  miał w  centralnym systemie grzewczym 
oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji 

„Latem 2015 
roku ciepła 

woda użytkowa 
dostarczana była 

w całości przez 
własną instalację 

solarną”
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„Celem 
projektu 
jest również 
podniesienie 
świadomości 
ekologicznej 
lokalnej 
społeczności”

do atmosfery. Projekt realizowany przez Spółkę 
na pewno wpłynie pozytywnie na ochronę i po-
prawę regionalnego środowiska naturalnego, po-
nieważ w  otoczeniu lokalizacji inwestycji, w  od-
ległości ok. 5 km, znajdują się obszary NATURA 
2000 ze zbiorowiskiem chronionych ptaków i ro-
ślin (Puszcza nad Gwdą, Nadnoteckie Łęgi, Dolina 
Noteci, rezerwat przyrody Kuźnik Bagienny i Kuź-
nik Olsowy). 

– Celem projektu jest również podniesienie 
świadomości ekologicznej lokalnej społeczno-
ści poprzez stosowanie różnych form informa-
cji i promocji o realizowanej inwestycji proekolo-
gicznej – wyjaśnia Zygmunt Malinowski.

Krótka historia, szybki rozwój
Historia „Ars Medical” Sp. z  o.o. w  Pile sięga 

roku 1991. Z początkiem lat 90-tych, na III piętrze 
budynku byłego szpitala miejskiego w  Pile, uru-
chomiono Pracownię Diagnostyki Kardiologicz-
nej pod kierownictwem lekarza medycyny Zyg-

munta Malinowskiego. Wyposażono ją w  apa-
raturę do echokardiografii, testu wysiłkowego 
oraz EKG. Równolegle utworzono Pracownię Dia-
gnostyki Laboratoryjnej, Poradnię Internistycz-
no-Kardiologiczną, Ortopedyczną oraz Medy-
cyny Pracy. Pierwszym utworzonym oddziałem 
był Oddział Internistyczno–Kardiologiczny, na-
stępnie Oddział Rehabilitacji pourazowej i  lecz-
niczej oraz Oddział Leczenia Uzależnień. Dalszy 
rozwój placówki (od 2002 r.) to powstanie Pra-
cowni Tomografii Komputerowej, Pracowni Rezo-
nansu Magnetycznego, Pracowni RTG z kosztow-
nym oraz nowoczesnym sprzętem medycznym, 
Pracowni Mikrobiologii, Oddziału Chemioterapii 
oraz Oddziału Paliatywnego.

Ze świadczeń zdrowotnych oferowanych 
przez Spółkę korzystają pacjenci ubezpiecze-
ni w  Narodowym Funduszu Zdrowia (ok. 60%), 
pracownicy zakładów pracy w   ramach medycy-
ny pracy, pacjenci prywatni indywidualni, bądź 
kierowani przez towarzystwa ubezpieczeniowe 
(łącznie ponad 200 tys. pacjentów rocznie).  

O projekcie i finansowaniu
W dniu 30 czerwca 2014 r. podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jako Instytucją Pośredniczącą, o dofinansowanie projektu pn. 
„Budowa kolektorów słonecznych z instalacją do przesyłu energii w celu modernizacji systemu przy-
gotowania ciepłej wody w Ars Medical Sp. z o.o. w Pile” ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 
2007-2013. Projekt zrealizowany został w latach 2012-2014 (inwestycję odebrano w grudniu 2014).
Ogólna wartość inwestycji wynosiła 279 472,61 zł z czego 193 131,47 zł stanowi uzyskana dotacja. 
Pozostała kwota (86 341,14 zł) to środki własne „Ars Medical”.  

Na dachu obiektu 
zainstalowano  
70 kolektorów o łącznej 
powierzchni absorpcyjnej 
wynoszącej 127,26 m2
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Rok 2015 to – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach POIiŚ” – ostatni rok ponoszenia wydatków 
kwalifikowalnych w ramach wdrażanych projektów. Tym samym jest to 
rok, w którym kończy się realizacja większości projektów. To nie oznacza 
ustania obowiązków, które mają do spełnienia beneficjenci. 

Zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko w ciągu 30 dni od za-
kończenia realizacji projektu, beneficjent zobo-
wiązany jest do złożenia wniosku o płatność koń-
cową i – tym samym – końcowego rozliczenia in-
westycji. Pozytywna weryfikacja wniosku o  płat-
ność końcową i wypłacenie ostatniej transzy do-
finansowania nie oznacza jednak, iż beneficjent 
zrealizował wszystkie obowiązki nałożone umo-
wą o dofinansowanie. Dla zrealizowanych projek-
tów rozpoczyna się bowiem okres trwałości, któ-
ry trwa aż 5 lat! 

To co najważniejsze
Każdy beneficjent, który otrzymał dofinanso-

wanie ze środków Unii Europejskiej w perspekty-
wie finansowej 2007-2013, zobowiązany jest do 
zapewnienia trwałości projektu w  rozumieniu 

art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006. Ozna-
cza to, iż w okresie pięciu lat od wypłaty ostatniej 
transzy dofinansowania w  ramach projektu, nie 
może on zostać poddany znaczącej modyfikacji. 
Tym samym beneficjent musi zapewnić przede 
wszystkim, iż majątek zakupiony w  ramach pro-
jektu nie zmieni charakteru własności i  będzie 
użytkowany zgodnie z  założeniami projektu, 
a  także zachowany zostanie cel projektu (w tym 
wskaźniki produktu/rezultatu). W tym okresie nie 
są zatem dopuszczalne takie działania, jak np.:
– sprzedaż majątku powstałego w ramach pro-

jektu, 
– zaprzestanie prowadzenia działalności, na po-

trzeby której majątek został wytworzony,
– wyłączenie wytworzonego w  ramach projek-

tu majątku z eksploatacji,
– utracenie lub zmniejszenie wskaźników reali-

zacji projektu, 

Anna  
Romanowska

Zakończenie  
realizacji projektu… 
i co dalej?

„Beneficjent musi 
zapewnić przede 

wszystkim, iż 
majątek zakupiony 

w ramach 
projektu nie 

zmieni charakteru 
własności i będzie 

użytkowany 
zgodnie 

z założeniami 
projektu”

Dotychczas, w ramach projektów wdrażanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Poznaniu w  ramach POIiŚ 2007-2013, okres 
trwałości rozpoczął się dla dwóch z nich:
 
1) Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej podrawickich miejscowości – 

Masłowo etap 3-4 i Szymanowo, zrealizowany przez Gminę Rawicz. Trwałość dla 
projektu rozpoczęła się we  wrześniu 2014 roku.

 
2) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w  Gminie Pleszew, zrealizowany przez 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z  o.o. w  Pleszewie. Trwałość dla projektu 
rozpoczęła się w sierpniu 2015 roku.
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które przyniosą nieuzasadnioną korzyść 
przedsiębiorstwu/podmiotowi publicznemu lub 
wpłyną na warunki, charakter lub cel realizacji 
projektu. 

Zachęcamy do zapoznania się z  opracowa-
niem „Zagadnienie zachowania trwałości pro-
jektu współfinansowanego z  Funduszy Europej-
skich”. Dokument dostępny jest na stronie in-
ternetowej www.wfosgw.poznan.pl, w  zakład-
ce „POIiŚ”/„Informacje dla beneficjentów”. Jest 
to podręcznik systematyzujący wiedzę w  zakre-
sie trwałości projektu, a  także zawierający przy-
kłady rozwiązań stosowanych w  sytuacjach pro-
blemowych.

Przygotowani do kontroli?
Spełnienie obowiązku zachowania trwałości 

projektu podlega monitoringowi i kontroli przez 
instytucje wdrażające/zarządzające środkami 
unijnymi. 

Monitoring trwałości projektu realizowany 
jest głównie poprzez nałożenie na beneficjen-
tów obowiązku sporządzania i  przekazywania 
corocznie do instytucji wdrażających raportów 
z  osiągniętych efektów. Wzór i  terminy przeka-
zywania raportów określone zostały w „Wytycz-
nych w  zakresie sprawozdawczości Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2007 – 2013”. Dokument ten pozwala monitoro-
wać faktyczne wykorzystanie w  dłuższym okre-
sie infrastruktury powstałej w  ramach projektu, 
poprzez badanie zmiany wartości wskaźników 
rezultatu dla projektu oraz trwałości, utworzo-
nych w wyniku realizacji projektu, nowych miejsc  
pracy.

Kontrola trwałości projektu odbywa się na 
zasadach określonych w  „Wytycznych w  zakre-
sie kontroli realizacji Programu Operacyjnego In-
frastruktura i  Środowisko 2007-2013”. Kontrola 
trwałości projektu przeprowadzana jest przynaj-
mniej rok po zakończeniu projektu i prowadzona 
jest w miejscu jego realizacji. Zgodnie z w/w Wy-
tycznymi, celem kontroli trwałości i jednocześnie  
zakresem tej kontroli, jest między innymi spraw-
dzenie: 
– czy w ramach projektu nie nastąpiły znaczące 

modyfikacje w  rozumieniu art. 57 ust. 1 roz-
porządzenia 1083/2006, a więc w szczególno-

ści, czy majątek wytworzony w  wyniku reali-
zacji projektu jest wykorzystywany zgodnie 
z przeznaczeniem,

– czy cel projektu został zachowany,
– czy beneficjent wypełnia obowiązki w zakre-

sie informacji i promocji projektu,
– czy nie nastąpiła zmiana okoliczności powo-

dujących możliwość odzyskania przez be-
neficjenta podatku VAT, który stanowił wy-
datek kwalifikowalny w  okresie realizacji  
projektu,

– czy nie została złamana zasada zakazu po-
dwójnego finansowania,

– czy projekt nie wygenerował dochodu, który 
nie został uwzględniony w  analizie finanso-
wej przygotowanej na etapie aplikowania,

– a także, czy beneficjent przechowuje we wła-
ściwy sposób dokumentację związaną z  pro-
jektem.

Porządek w dokumentach  
musi być

W  zakresie odpowiedniego przechowywania 
dokumentacji związanej z projektem, beneficjent 
jest zobowiązany do jej odpowiedniego archiwi-
zowania. Archiwizacja polega na przechowywa-
niu, w wersji papierowej lub na informatycznych 
nośnikach danych, w  sposób gwarantujący na-
leżyte bezpieczeństwo, wszelkich danych zwią-
zanych z  realizacją projektu. Archiwizacji podle-
ga w szczególności dokumentacja projektu zwią-
zana z  zarządzaniem finansowym i  technicznym 
oraz procedurami zawierania umów z wykonaw-
cami. Dokumenty powinny być przechowywa-
ne przez okres co najmniej trzech lat od daty za-
mknięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. 

Podsumowując należy zaznaczyć, że okres 
trwałości projektu to czas, kiedy nadal mogą zo-
stać stwierdzone nieprawidłowości, skutkujące 
nałożeniem korekty finansowej na projekt, a – co 
za tym idzie – zwrotem dofinansowania.

Dlatego też, Drodzy Beneficjenci, pamiętajcie 
o  nałożonych na Was obowiązkach związanych 
z  realizacją umowy o  dofinansowanie, zarówno 
do końca realizacji projektów, jak też w okresie – 
rozpoczynającej się po wypłacie ostatniej transzy 
dofinansowania – trwałości.   

„Okres trwałości 
projektu to czas, 
kiedy nadal mogą 
zostać stwierdzone 
nieprawidłowości, 
skutkujące 
nałożeniem 
korekty finansowej 
na projekt, 
a – co za tym 
idzie – zwrotem 
dofinansowania”
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Od lat na terenie województwa wielkopolskiego stwierdzane są 
przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych oraz benzo(a)pirenu w pyle 
PM10. Są to zanieczyszczenia szczególnie niebezpieczne dla zdrowia 
ludzi. Zanieczyszczenia pyłowe zawierają w swym składzie części 
respirabilne, które z powietrzem trafiają do płuc, powodując poważne 
szkody w organizmie.

Województwo wielkopolskie od lat boryka 
się z problem zanieczyszczenia powietrza atmos-
ferycznego. Istotny problem stanowią podwyż-
szone stężenia frakcji pyłowych oraz benzo(a)pi-
renu (BaP) w  pyle PM10, od lat osiągają warto-
ści ponadnormatywne. Jest to szczególnie ważne 
z punktu widzenia zdrowotności, powodują one 

bowiem niekorzystny wpływ na zdrowie i samo-
poczucie mieszkańców. 

Pył PM10 to frakcja pyłu zawieszonego o śred-
nicy ziaren nie przekraczającej 10 µm, natomiast 
pył PM2,5 to frakcja o średnicy ziaren nieprzekra-
czającej 2,5 µm. BaP jest natomiast jednym z naj-

groźniejszych przedstawicieli wielopierścienio-
wych węglowodorów aromatycznych, cechują go 
silne właściwości rakotwórcze. Ma on zdolność 
do osiadania na ziarnach pyłów, wraz z  którymi 
drogą inhalacji przedostaje się do wnętrza orga-
nizmu. Ziarna o  średnicy poniżej 2,5 µm powo-
dują największe problemy zdrowotne, gdyż mają 
zdolność wnikania do pęcherzyków płucnych 
skąd przedostają się do krwiobiegu. W  ten spo-
sób toksyczne zanieczyszczenia rozprowadzane 
są po całym organizmie.

W związku z  toksycznymi właściwościami za-
nieczyszczeń pyłowych oraz częstym przekracza-
niem norm dopuszczalnych ustanowionych ze 
względu na ochronę zdrowia ludzi, analizy w za-
kresie identyfikacji źródeł emisji i tendencji zmian 
pyłu drobnego w powietrzu wzbudzają duże za-
interesowanie wśród społeczeństwa. Na podsta-
wie prawa krajowego i  europejskiego dla pyłu 
PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu określone zo-
stały poziomy dopuszczalne oraz docelowe sub-
stancji w powietrzu. 

W oczekiwaniu na czyste powietrze
Z  roku na rok sytuacja wydaje się nie zmie-

niać: w  największych miastach regionu odno-
towywane są przekroczenia zarówno dla po-
ziomów dopuszczalnych dla roku, jak i  ilości dni 
z przekroczeniami w ciągu roku.

Dla pyłu PM10 dopuszczalna wartość śred-
nioroczna wynosi 40 µg/m3, wartość śrenio-
dobowa wynosi 50 µg/m3 i  dopuszcza się jej 
przekroczenie 35 razy w  roku. W  latach 2005-
2014 na terenie największych miast regionu 
WIOŚ w  Poznaniu dwukrotnie stwierdził prze-
kroczenie wartości średniorocznej. Było to w Ka-
liszu w  2005 oraz 2006 r. Na sytuację aerosani-
tarną miasta wpływ ma wiele czynników, w tym 
przypadku istotną rolę odgrywa charakter zabu-
dowy i  położenie geograficzne. Lokalizacja Kali-
sza w dolinie Prosny sprzyja napływom mas po-
wietrza z kierunku zachodniego i południowo za-
chodniego, osłabiając tym samym sposób prze-
wietrzania miasta. Znaczenie ma również spo-
sób ogrzewania budynków oraz lokalizacja in-

Anna  
Chlebowska-Styś

WIOŚ w Poznaniu

W powietrzu bez zmian
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stalacji przemysłowych. Należy zwrócić uwagę 
na fakt, że wysoką, zbliżającą się do normy, war-
tość stężenia średniorocznego obserwowano na 
wszystkich przytoczonych stanowiskach. Prze-
kroczenie dopuszczalnych wartości stężeń śred-
niodobowych, na wszystkich przytoczonych sta-
nowiskach stwierdzono więcej niż 35 razy w cią-
gu roku. 

Od 2010 roku WIOŚ w Poznaniu prowadzi po-
miary pyłu PM2,5 na stanowiskach w Kaliszu oraz 
w  Poznaniu. Od 2015 roku pomiary prowadzo-
ne są również na nowym stanowisku w  Plesze-
wie. Na podstawie przeprowadzonych pomia-
rów corocznie stwierdza się przekroczenia 
wartości dopuszczalnej, która obecnie wynosi 
25 µg/m3 dla czasu uśredniania – rok kalenda-
rzowy. Zdecydowanie gorszą jakość powietrza 
pod względem zanieczyszczenia pyłem PM2,5 
obserwuje się w Kaliszu, od 2010 roku stwierdza 
się przekroczenie wartości dopuszczalnej śred-
niej dla roku. W  Poznaniu przekroczenie stwier-
dzono dwukrotnie, w 2011 i 2014 roku.

Zbyt dużo benzo(a)pirenu
Zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem 

na terenie województwa osiąga bardzo wysoki po-
ziom. Stężenia średnioroczne, których poziom 
docelowy wynosi 1 ng/m3, przekraczane są co 
roku i  to kilkukrotnie na każdym stanowisku 
pomiarowym WIOŚ. W latach 2010-2014 wartość 
docelowa BaP w PM10 przekraczana była co roku 
na każdym stanowisku, najwyższą wartość stęże-
nia obserwowano w Kaliszu, wynosiła ona prawie 
5 ng/m3, tym samym przekraczając normę 5-krot-
nie. Prognozy nie przewidują osiągnięcia poziomu 
docelowego w przeciągu kilku najbliższych lat.

Jesień i zima najgorsze
Stężenia zanieczyszczeń pyłowych oraz ben-

zo(a)pirenu w  powietrzu są silnie zależne od  
panujących warunków meteorologicznych. Naj-
większe znaczenie mają temperatura oraz pręd-

kość wiatru. Niska temperatura powietrza oraz 
słaby wiatr sprzyjają powstawaniu sytuacji smo-
gowych w  mieście. Duża prędkość wiatru nato-
miast wpływa korzystnie na proces przewietrza-
nia miasta. Zależność stężenia pyłu PM10 i PM2,5 
oraz BaP od temperatury potwierdzają oblicze-
nia statystyczne. Wykonane korelacje wskazują 
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na ujemną zależność między temperaturą a  imi-
sją zanieczyszczeń pyłowych.

Porównując wartości stężeń średniomiesięcz-
nych PM10, PM2,5 oraz BaP zauważyć można wy-

raźną zmienność sezonową. Załączone wykre-
sy obrazują wartości średniomiesięczne dla roku 
2014. Zdecydowanie wyższe stężenia zanieczysz-
czeń obserwowano w miesiącach jesiennych i zi-
mowych, sezon letni charakteryzował się spad-
kiem emisji. Najwyższe wartości stężeń obser-
wowano ponownie w  Kaliszu. Wyraźne zależno-
ści między imisją omawianych zanieczyszczeń, 
a  temperaturą stwierdzono dla stanowisk zloka-
lizowanych w Poznaniu oraz Pile.

 Zanieczyszczenia pyłowe oraz wielopierście-
niowe węglowodory aromatyczne, w  tym BaP, 
emitowane są do środowiska głównie w wyniku 
spalania paliw stałych, czy odpadów. Różne źró-
dła podają, że około 77% całkowitej emisji BaP do 
powietrza z terenu Polski związane jest z indywi-
dualnym ogrzewaniem budynków. Niekorzystne 
warunki meteorologiczne oraz spalanie w domo-
wych instalacjach do ogrzewania, paliw o niskiej 
jakości, przyczynia się do powstawania sytuacji 
smogowych.   

Zdzisław W. Krajewski
wielkopolski wojewódzki  
inspektor ochrony środowiska 

Hanna Kończal
zastępca wielkopolskiego wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska

Z  przedstawionych danych wynika, że woje-
wództwo wielkopolskie boryka się z  proble-
mem zanieczyszczenia powietrza. Zanieczysz-
czenia dla których stwierdzane są przekrocze-
nia to pył PM10 i  PM2,5 oraz benzo(a)piren. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w  Poznaniu stwierdza wysokie stężenia tych-
że zanieczyszczeń głównie w  sezonie grzew-
czym, ich bardzo wysoka wartość w sezonie zi-
mowym wpływa na wynik rocznej oceny jako-
ści powietrza. Mimo, iż w  sezonie letnim stę-
żenia zanieczyszczeń pyłowych oraz BaP są ni-
skie (poniżej dopuszczalnych norm), wartości 
średnioroczne są rokrocznie przekraczane. Za-
leżność pomiędzy występowaniem wysokich 
wartości stężeń zanieczyszczeń pyłowych oraz 
BaP w  okresie z  niskimi temperaturami po-
twierdzają wykonane obliczenia statystyczne. 
Wyniki pomiarów prowadzonych na terenie 
województwa oraz obliczenia matematyczne 
pozwalają przypuszczać, że zła jakość powie-
trza na terenie wielkopolskich miast związana 
jest głównie ze zjawiskiem niskiej emisji z sek-
tora komunalno-bytowego. W  celu poprawy 
jakości powietrza należy podjąć działania na-
prawcze i  zapobiegawcze. Najważniejszym 
wydaje się redukcja emisji z procesów spalania 
w paleniskach indywidualnych. 
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PM2,5

PM10

BaP
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ocHrona Przyrody

Raniuszek

Jak dokarmiać ptaki

Część naukowców twierdzi, że dokarmiając 
ptaki pomagamy przeżyć słabym osobnikom 
i  tym samym naruszamy pewną naturalną rów-
nowagę w  środowisku. Człowiek jednak doko-
nał już tak wielkiej ingerencji w  środowisko, że 
wątpliwości wspomnianej grupy naukowców 

mają znaczenie znikome wobec tego, że ludzie 
chcą pomagać ptakom. Jednak po to, by nie po-
czynić więcej szkód niż pożytku, trzeba robić to 
z głową. Proponuję zastanowić się nad kilkoma 
zasadami prawidłowego żywienia skrzydlatego 
bractwa. 

Dokarmianie warto rozpocząć na początku 
grudnia, nawet jeśli zima jest łagodna. To czas, 
kiedy ptaki mogą się przyzwyczaić do naszego 
karmnika. Jak już przyjdzie sroga i śnieżna zima, 
wówczas nie będą miały czasu, by w trakcie krót-
kich dni zbyt długo szukać.

Z tego samego powodu, jeżeli zdecydowali-
śmy się na rozpoczęcie dokarmiania, nie wolno 
przerywać go nawet na jeden dzień! Ptaki przy-
zwyczajone do naszej „stołówki” w trakcie krót-
kiego dnia nie znajdą niczego nowego. Pusty 
karmnik prawie zawsze oznacza śmierć, gdy nie 
znajdzie się nowego miejsca na zjedzenie.

Dokarmiamy przez cały okres zimy, nawet do 
początków kwietnia. No chyba, że w marcu na-
stąpią długotrwałe ocieplenia i dalsze działanie 
karmnika nie będzie miało sensu. Sami zorientu-
jemy się po zmniejszającej się liczbie ptaków, że 
jest to już zbędne. 

Trzeba pamiętać, że nie wszystko nadaje się 
do wykładania w karmnikach. Najlepsze są ziar-
na zbóż, kaszy gryczanej i słonecznika (jest tłu-
sty i przez to atrakcyjny dla ptaków). Dla uatrak-
cyjnienia oferty żywieniowej warto czasami wy-
łożyć suszone owoce bzu i jarzębiny, nawet nie-

co rodzynek – może wówczas coś ciekawego 
przyleci do karmnika? Jeśli chcemy wykładać 
tłuszcze, musimy pamiętać o tym, by były nieso-
lone. Jeśli smalec, to jałowy, jeśli słoninę to po-
zbawioną soli (można ją wyłożyć na noc w wo-
dzie i sól się wytrąci). 

Nie karmimy chlebem, zapomnijmy o tym, że 
to dobry pokarm dla ptaków zimą! W tym okre-
sie chleb łatwo wilgotnieje i  ptakom szkodzi: 
albo pleśnieje, albo wypycha brzuchy! Nie po-
dajemy wody – ptaki same potrafią o nią zadbać 
szukając cieków wodnych i kałuż, nawet połyka-
jąc śnieg. Jedzenia karmnikowego też nie pod-
grzewamy. To zbędne. Pamiętajmy, by karmnik 
wykładać w  miejscu niedostępnym dla kotów 
i  innych drapieżników. Można wieszać je przy 
gęstych krzewach – w razie ataku drapieżników 
ptaki będą miały dokąd uciec lub wysoko na bal-
konach, tak, by żaden kot tam się nie dostał.

Nie wykładamy jedzenia na blaszanych pół-
kach, blaszkach i pudełkach – ptakom też mogą 
zamarznąć nogi. 

Pamiętajmy, mądre dokarmianie bardzo pta-
kom pomaga. One za tę pomoc wiosną się nam 
odwdzięczą.   

Zbliżająca się zima każe przypomnieć o tradycyjnym w tym okresie 
dokarmianiu ptaków. Pojawiają się niekiedy naukowe wątpliwości na 
temat zasadności dokarmiania, jednak pozytywny nawyk pomocy ptakom 
w trakcie zimy jest tak duży, że nie warto zwracać uwagi na te głosy, 
a bardziej zastanowić się nad tym, jak to robić mądrze. 

Krzysztof 
Mączkowski
WFOŚiGW  
w Poznaniu
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„Nie karmimy 
chlebem, 
zapomnijmy 
o tym, że to 
dobry pokarm 
dla ptaków 
zimą!”
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Nadwarciański  
Park Krajobrazowy

Mowa o  Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym, 
powstałym w  1995 roku na obszarze 13  428 
ha położonych na terenie gmin: Lądek, Pyzdry, 
Rzgów i Zagórów. W granicach parku znajduje się 
fragment doliny środkowej Warty rozciągającej 
się od autostrady A2 po ujście Prosny. Dominu-
jącym elementem ukształtowania terenu jest tu 
szeroka pradolina, wyżłobiona przez połączone 
wody z topniejącego lądolodu oraz wody Prawar-
ty, z  wyraźnie zaznaczonymi krawędziami two-
rzącymi naturalne punkty widokowe. Dziś prado-
liną płynie Warta, w czasie okresowych wezbrań 
zalewająca znaczne połacie płaskiego dna doliny. 

– Niegdyś dolinę porastały lasy łęgowe, dziś 
jej unikatowy krajobraz tworzy mozaika podmo-
kłych łąk, szuwarów, pastwisk, gruntów ornych 
i zadrzewień. Uzupełnieniem tego obrazu są licz-
ne starorzecza, czyli niewielkie jeziorka o sierpo-
watym kształcie, stanowiące odcięte fragmenty 
dawnego koryta rzeki – mówi Janusz Łakomiec, 
Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Woje-
wództwa Wielkopolskiego. – Niekiedy tuż obok 

nich widać zbudowane z niewiel-
kich drobinek piasku okaza-

łe wydmy, które przeciętne-
mu turyście kojarzą się ra-

czej z wybrzeżem Bałtyku 
– dodaje.

Kolorowe bogactwo łąk 

Roślinność parku tworzą liczne, zróżnicowa-
ne zespoły, od bagiennych i  torfowiskowych po 
wydmowe. Nad Wartą i większymi starorzeczami 
zachowały się fragmenty naturalnych łęgów nad-
rzecznych. W  miejscach zabagnionych występu-
ją olsy. Powierzchnię starorzeczy pokrywają zbio-
rowiska malowniczych lilii wodnych, wokół roz-
ciągają się szuwary. O  charakterze parku decy-
dują jednak przede wszystkim rozległe łąki, war-
te obejrzenia szczególnie wiosną, gdy mienią się 
prawdziwą feerią barw. Flora parku obejmuje bli-
sko tysiąc gatunków, z czego około 10% stanowią 
rośliny rzadkie i  chronione. Spośród nich wyróż-
nia się kilka gatunków efektownych storczyków, 
w  tym przede wszystkim storczyk błotny, rosną-
cy tu na jednym z  nielicznych stanowisk w  kra-
ju. Lokalną osobliwość stanowią śródlądowe sło-
norośla tworzone przez gatunki o „morskich” na-
zwach – świbkę morską, mlecznika nadmorskie-
go czy jarnika solankowego.

Królestwo żaby i bociana
Fauna parku jest bogata i  zróżnicowana. 

–  Stwierdzono tu występowanie zarówno cieka-
wych gatunków bezkręgowców, jak i ryb (np. pi-
skorza i kozy) oraz ssaków (bobra i wydry), jednak 
szczególnie istotna jest rola doliny Warty w życiu 
płazów i ptaków – podkreśla Janusz Łakomiec. Ta 
pierwsza grupa reprezentowana jest m.in. przez 
pięć gatunków żab, rzekotkę drzewną i  kumaka 
nizinnego. Dla ptaków, stwierdzonych tu dotych-
czas w liczbie ponad 230 gatunków, dolina środ-
kowej Warty stanowi ważną ostoję lęgową oraz 
miejsce odpoczynku w czasie sezonowych prze-
lotów. Podmokłe łąki stwarzają dogodne warun-
ki do życia dla ptaków siewkowych: czajki, krwa-
wodzioba i rycyka, chruścieli (np. kokoszki) oraz 
wielu kaczek. Nad Wartą i  jej dopływami spoty-

Wspólną cechą większości parków krajobrazowych regionu jest obecność 
malowniczych jezior polodowcowych. Jest jednak park, w którym wprawdzie 
jezior nie brakuje, lecz jego krajobraz ma zupełnie inny charakter.  
Na dodatek uważny obserwator dostrzeże tu pewne szczegóły jakby wprost 
przeniesione… z morskiego wybrzeża.

Piotr Basiński 
Zespół Parków  

Krajobrazowych  
Województwa  

Wielkopolskiego

Kumak nizinny

kraJobrazowe Parki wielkoPolSki

„Powierzchnię 
starorzeczy 
pokrywają 

zbiorowiska 
malowniczych lilii 
wodnych, wokół 

rozciągają się 
szuwary”
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Pocysterski 
klasztor 
w Lądzie 
nad Wartą

Wydmy w rejonie 
Pietrzykowa zwane 
Białymi Górami 

kraJobrazowe Parki wielkoPolSki

„Wśród 
zabytków parku 
na pierwszy 
plan wysuwa 
się wspaniałe 
pocysterskie 
opactwo 
w Lądzie”

ka się zimorodki i  remizy, 
w  rejonie starorzeczy że-
rują śmieszki i  rybitwy. Ci-
szę często przerywa klangor 
żurawi i  huczenie bąka, a  wczesną wiosną – ha-
łaśliwe gęgawy. Warto odnotować wysokie za-
gęszczenie gniazd bociana białego, pojawia się 
również jego skryty krewniak – bocian czarny. 
W okresie przelotów park odwiedzają liczne ptaki 
siewkowe, kaczki i gęsi. 

Ekoturystyka i ekoedukacja
Wśród zabytków parku na pierwszy plan wy-

suwa się wspaniałe pocysterskie opactwo w  Lą-
dzie, wpisane na prestiżową listę pomników hi-
storii. Na uwagę zasługuje też rokokowy pałac 
biskupi w Ciążeniu, w którym zgromadzono uni-
katowe zbiory literatury masońskiej. W Pyzdrach 
warto zobaczyć Muzeum Regionalne urządzone 
w  pofranciszkańskim zespole klasztornym oraz 
efektowny kościół farny. W pobliskim Borzykowie 
zrekonstruowano posterunek graniczny z czasów 
zaborów. Wizytę w  parku najlepiej zaplanować 
na początek czerwca, gdy w  Lądzie odbywa się 
Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej.

Przez teren parku przebiegają ścieżki dydak-
tyczne, czerwony szlak pieszy oraz fragment Nad-
warciańskiego Szlaku Rowerowego. Wielbicie-
li zagadek z  pewnością zainteresuje gra tereno-
wa – quest „Pyzdry Kazimierza warte”. Warto sko-
rzystać z  wodnej wycieczki Wielką Pętlą Wielko-
polski, rozpoczynając ją na przystani w Lądzie lub 
Pyzdrach. Unikatową atrakcją są też promy rzecz-
ne bez własnego napędu funkcjonujące w Sługo-

cinie i Ciążeniu. – Wszystkich miłośników turysty-
ki przyrodniczej i edukacji ekologicznej szczegól-
nie gorąco zapraszam do wizyty w zabytkowym 
dworze w  Lądzie, w  którym mieści się Ośrodek 
Edukacji Przyrodniczej – mówi Janusz Łakomiec. 
– Nasz obiekt prowadzący zróżnicowaną działal-
ność dydaktyczną stanowić może dla nich przy-
jazną „bramę” prowadzącą do licznych przyrodni-
czych i  kulturowych skarbów Nadwarciańskiego 
Parku Krajobrazowego – dodaje. 
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PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013 ORAZ Z EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013.

Prezes Hanna Grunt odebrała statuetkę Acanthus Aures przyznaną WFOŚiGW w Po-
znaniu za najlepiej zorganizowane stoisko

Kardynał Peter Kodwo Appiah Turkson – Przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et 
Pax”, Maciej Grabowski – Minister Środowiska i biskup Damian Bryl z Archidiecezji 
Poznańskiej w czasie uroczystego otwarcia targów

Hanna Grunt– Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu w trakcie podpisywania Porozu-
mienia z NFOŚiGW. Stoi minister Janusz Ostapiuk

Marta Jankowska i Robert Złotek na stoisku WFOŚiGW w Poznaniu 

Byliśmy na targach 
POL-ECO-SYSTEM 
2015

Fot. Bartosz Jankowski

Marek Baumgart – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu wręczył nagrody 
finansowe uczestnikom finału konkursu o Puchar Recyklingu

Nagrodzone stoisko WFOŚiGW w Poznaniu


