
Realizacja 
Celów 

Zrównoważonego 
Rozwoju:wodyC Z Y S T E

Czym jest program Czyste Wody?
Czyste Wody to zbiór inicjatyw i projektów podejmowanych przez 
producentów środków ochrony roślin, których celem jest zapobieganie 
zanieczyszczeniom wód w wyniku niewłaściwego stosowania tych produktów. 
W ramach programu promujemy i upowszechniamy wśród użytkowników 
środków ochrony roślin Dobre Praktyki i nowe rozwiązania ograniczające 
ryzyko zanieczyszczenia wód. 
Jedną z inicjatyw jest TOPPS - Train Operators to Promote Practices and 
Sustainability, czyli szkolenie operatorów opryskiwaczy w celu upowszechniania 
Dobrych Praktyk w ramach rolnictwa zrównoważonego. TOPPS zainicjowano 
w 2005 roku jako ogólnoeuropejski projekt wspierany przez Unię Europejską. 
W ramach inicjatywy przeszkolono dziesiątki tysięcy użytkowników środków 
ochrony roślin i doradców z 25 krajów. 



PROMUJE bezpieczne 
i zrównoważone stosowanie 

środków ochrony roślin w trosce 
o bezpieczeństwo wód i gleb

angażuje europejskich ekspertów 
(naukowców i doradców) we wspólne 
tworzenie PRAKTYCZNYCH 
ROZWIĄZAŃ SŁUŻĄCYCH 
OCHRONIE WÓD – mając 
na uwadze dobro rolnictwa 
i środowiska

Dobre Praktyki, poradniki 
i narzędzia wspomagania decyzji 
STANOWIĄ WARTOŚCIOWY 
WKŁAD w realizowanie Ramowej 
Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy 
o zrównoważonym stosowaniu 
pestycydów

TWORZY europejskie, jednolite 
Dobre Praktyki, które pomagają 

osiągnąć Cele Zrównoważonego 
Rozwoju związane z ochroną wód 

– wykorzystując synergię pomiędzy 
ochroną środowiska i wydajnością 
rolnictwa oraz wskazując obszary 

wymagające wsparcia ze strony 
programów rolnośrodowiskowych

W POLSCE w ciągu ostatnich 5 lat 
szkolenia z dobrych praktyk ochrony wód 

przeprowadzono m.in. we wszystkich 
16 Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, 

9 uczelniach wyższych 
i 16 szkołach zawodowych

w UE MATERIAŁY EDUKACYJNE 
opracowane w ramach TOPPS 
wykorzystywane są podczas 
tworzenia Krajowych Planów 
Działania i planów gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy oraz 
ułatwiają wdrożenie programów 
rolnośrodowiskowych

darmowe NARZĘDZIA 
WSPOMAGANIA DECYZJI 

w formie aplikacji dostępnych online 
i offline, służące do: 

• zidentyfikowania obszarów 
zagrożonych zanieczyszczeniem 

środkami ochrony roślin 
• zoptymalizowania parametrów 

opryskiwacza 
• ograniczenia ryzyka znoszenia cieczy 

użytkowej dostępne są na stronie
www.bezpiecznie.org

ponad 90 000 doradców, 
szkoleniowców, nauczycieli 
i rolników w Europie odbyło 
SZKOLENIE Z DOBRYCH 
PRAKTYK ochrony wód  

nasze osiągnięcia 
DO DZIŚ:

PROGRAM  
Czyste Wody w UE



W real izacj i  programu
Czyste Wody w UE
OD 2005 ROKU

uczestniczy większość 
europejskich krajów

KRAJE REALIZUJĄCE 
PROGRAM

OBECNIE INICJATYWA TOPPS W POLSCE JEST PROWADZONA I FINANSOWANA 
PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ROŚLIN



ZWIĘKSZANIE liczby lokalnych inicjatyw 
na rzecz ochrony wód i PROMOWANIE 
Dobrych Praktyk w krajach członkowskich 
poprzez materiały edukacyjne 
opracowane w ramach TOPPS 

ZWIĘKSZENIE DOTARCIA 
do środowisk rolniczych poprzez specjalistyczne szkolenia 

z dziedziny ochrony wód, takie jak TOPPS Academy

WSPÓŁPRACA z zainteresowanymi 
stronami w celu rozszerzenia możliwości 
finansowania nowoczesnych rozwiązań 

korzystnych zarówno dla europejskiego 
rolnictwa, jak i środowiska

KONTYNUOWANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH 
I INFORMACYJNYCH skierowanych do użytkowników 
środków ochrony roślin poprzez organizowanie 
seminariów i szkoleń oraz udostępnienie 
bezpłatnych materiałów na stronie www.bezpiecznie.org 

UTWORZENIE ZLEWNI POKAZOWYCH 
w celu przedstawienia efektów wdrażania 

Dobrych Praktyk ograniczających ryzyko 
zanieczyszczenia wód w różnych warunkach 

klimatycznych panujących w Europie

program
Czyste Wody w UE

wizja i plany

PARTNERZY MERY TORYCZNI PROGRAMU

WEJDŹ NA STRONĘ BEZPIECZNIE .ORG , 
ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ I  POBR AĆ MATERIAŁY EDUK ACYJNE!


