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 Rozliczenie zadania „Wspomaganie działania wojewódzkiego 
monitoringu atmosfery w ramach zintegrowanej sieci pomiarów  
i badań jakości powietrza  z wykorzystaniem zasobów systemu 

AIRPOMERANIA”  

 

Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie i zgodnie z harmonogramem rzeczowo 

finansowym stanowiącym załącznik do umowy WFOŚ/D/54/2013. 

Planowany efekt ekologiczny w postaci uzyskania dyspozycyjności urządzeń 

pomiarowych powyżej 90% został osiągnięty. Dyspozycyjność stacji liczona w 

stosunku do czasu pracy urządzeń pomiarowych na wszystkich stacjach ARMAAG była 

wyższa niż 95%. Po rocznej walidacji jedynie z dwóch analizatorów nie uzyskano 

kompletnej serii danych.  

Osiągnięte zostały cele postawione przed siecią monitoringu ARMAAG określone na 

podstawie wymagań Państwowego Monitoringu Środowiska jako procent ważnych 

danych przekazanych instytucjom biorącym udział w systemie ocen jakości powietrza.  

Z informacji publikowanych na stronie internetowej www.airpomerania.pl skorzystało 

400000 użytkowników. Użytkownicy strony www.armaag.pl wylistowani zostali w 

załączniku 1. 

Dostęp do informacji o jakości powietrza realizowany był również za pomocą 

materiałów tradycyjnych (miesięczne sprawozdania z badań i raport 1993-2013) oraz w 

sposób elektroniczny na panelach  prezentacyjnych LCD umieszczonych w obiektach 

użyteczności publicznej. Na stronie internetowej Fundacji umieszczony został roczny 

raport z działalności sieci w roku 2012.  

Kwalifikowane koszty zadania obejmowały: 

1. wspomaganie sieci ARMAAG (funkcjonowanie stacji lokalnych i stacji 

centralnej CAS przy ulicy Brzozowej) tj. zabezpieczenie zasilania, 

bezpieczeństwo danych i komunikacji on-line, asysty techniczne i 

informatyczne w obu centrach –WIOŚ  

i ARMAAG, serwis urządzeń i części wymienne i zużywające się, 

monitoring obiektów i ich ubezpieczenie, 

2. udostępnianie informacji społeczeństwu – asysta informatyczna i techniczna 

paneli informacyjnych, modyfikacje stron internetowych zgodnie ze 

zgłaszanymi postulatami, zabezpieczenie dostępu do internetu, materiały do 

informacji papierowej.  

Koszt zadania ogółem:  545 046,97 zł 

Koszt eksploatacji:  418305,67 zł 

Koszt informacji:  126741,37zł 

http://www.airpomerania.pl/
http://www.armaag.pl/
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Struktura kosztów eksploatacji przedstawia się następująco: 

 

Informacja o jakości powietrza udostępniania poprzez strony internetowe oraz on-line 

na panelach informacyjnych jest na bieżąco monitorowana w sposób określony 

rozporządzeniem  o częstotliwości i terminach udostępniania informacji. 

Dodatkowe lub wymagane przez dysponenta monitoringu powietrza informacje w roku 

2013 dotyczyły wprowadzenia nowych zakładek na stronie odnośnie prezentowania 

danych średniodobowych i poziomów informowania i alarmowania. Widoki nowych 

zakładek w załącznikach 2 i 3. 

Zgodnie z paragrafem  6 na stronie ARMAAG umieszczona była informacja o 

dofinansowaniu zadania przez WFOŚiGW  w Gdańsku wraz z logiem Dotującego. 
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