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Informacja dla dziennikarzy 

Konferencja 

Wdrażamy i tworzymy innowacje 
Wykorzystanie ICT w badaniach i usługach Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 

Katowice, 24 czerwca 2015 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych wdrażając innowacyjne narzędzia ICT i budując zespół 
programistów wzmocnił swoją infrastrukturę badawczą na rzecz pełnego wykorzystania potencjału 
rozwojowego technologii cyfrowych w badaniach i usługach związanych z zarządzaniem 
środowiskiem. Połączenie dorobku i doświadczenia zdobytego w trakcie 40 lat działalności IETU 
z możliwościami ICT stanowi podstawę do tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
ochrony i zarządzania środowiskiem. 

Aby rozpropagować ideę informatyki środowiskowej i zintegrować interdyscyplinarne środowiska zajmujące 
się zarówno badaniami naukowymi w zakresie ochrony środowiska jak i zarządzaniem środowiskiem, Instytut 
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) organizuje 24 czerwca 2015 r. konferencję Wdrażamy i tworzymy 
innowacje – wykorzystanie ICT w badaniach i usługach Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. 

Konferencja odbędzie się w siedzibie IETU w Katowicach, ul. Kossutha 6. 

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, jednostek 
naukowych, przedsiębiorstw i organizacji świadczących usługi związane z ochroną środowiska, w szczególności 
w zakresie zarządzania jakością powietrza oraz terenami zdegradowanymi. 

Spotkanie będzie okazją do prezentacji nowoczesnej infrastruktury informatycznej IETU, propozycji jej 
wykorzystania w ramach współpracy naukowej oraz do dyskusji nad możliwościami i wyzwaniami, jakie 
niesie ze sobą informatyka środowiskowa w Polsce. 

Na konferencji zostaną zaprezentowane dwa rozwiązania informatyczne do wspomagania zarządzania 
środowiskiem na poziomie lokalnym, które opracowali w IETU specjaliści ochrony środowiska 
oraz programiści: 

- System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza (SINZaP2), 

- System Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym (HRA2). 

W trakcie konferencji zorganizowany zostanie konkurs z bardzo atrakcyjnymi nagrodami z obszaru ICT. 

Konferencja podsumowuje realizowany od 2011 r. projekt Rozbudowa infrastruktury informatycznej 
gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych – in2in finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji na stronie internetowej: www.in2in.pl. 

Wanda Jarosz 
Rzecznik prasowy IETU 

tel. 32 254-60-31 wew. 136, kom. 602-484-611 
jarosz@ietu.katowice.pl 
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Realizacja projektu Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy 
danych środowiskowych – in2in stała się możliwa w 2011 r. dzięki środkom uzyskanym w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  

W ciągu czterech lat infrastruktura informatyczna IETU została dostosowana do wymagań 
nowoczesnej nauki oraz komunikacji i współpracy z partnerami dysponującymi zaawansowanymi 
technologiami ICT. W celu dalszego rozwoju naukowego IETU wzmocnił potencjał infrastrukturalny 
i podniósł umiejętności pracowników. Równocześnie powstał zespół programistów, który posiada 
kompetencje do realizacji zadania z obszaru informatyki środowiskowej. 

Wdrożenie zaawansowanej infrastruktury informatycznej wraz z rozbudową systemu 
bazodanowego i zastosowaniem zaawansowanych aplikacji pozwoliło na stworzenie w IETU 
unikalnego warsztatu generowania wiedzy i narzędzi w zakresie zarządzania zasobami środowiska 
oraz komunikacji i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju obejmującego: 
1. bazy danych, w tym bazę informacji przestrzennej wraz z Geoportalem,  

2. dostęp do ucyfrowionych publikacji naukowych oraz raportów z prowadzonych badań dzięki 
tematycznej bibliotece cyfrowej funkcjonującej w Federacji Bibliotek Cyfrowych, 

3. system bezpieczeństwa danych zabezpieczający przed utratą danych spowodowaną awarią 
sprzętu, cyber atakami czy przypadkowym skasowaniem danych przez użytkownika, 

4. system wideokonferencyjny i system zdalnej edukacji na potrzeby komunikacji związanej 
z realizowanymi projektami krajowymi i międzynarodowymi oraz w celu udostępniania wiedzy 
i doświadczenia przy pomocy wideotransmisji, szkoleń zdalnych i aplikacji internetowych. 

Dzięki szkoleniom pracownicy IETU zyskali nowe kompetencje w zakresie użytkowania wdrożonych 
rozwiązań informatycznych i narzędzi. Infrastruktura informatyczna wdrożona w IETU wraz 
kompetentnym zespołem programistów stanowią uzupełnienie multipoligonu badawczego 
środowiska, na którym prowadzone są interdyscyplinarne badania środowiska oraz modelowanie 
procesów w nim zachodzących. 

W trakcie projektu zostały zmodyfikowane i udoskonalone dwa systemy wspomagające prace 
badawcze i dostarczające informacji o środowisku. 

System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza – SINZaP2 
To informatyczne narzędzie dostarcza specjalistom zarządzającym jakością powietrza informacji do 
wstępnej oceny i prognozowania jakości powietrza na wybranym obszarze.  

System opracowano dla województwa śląskiego. SINZaP2 można wdrożyć w skali lokalnej 
lub regionalnej dla innych obszarów, w oparciu o zestaw danych statycznych i dynamicznych 
opisujących emisję i warunki meteorologiczne. Wyniki modelowania dla wybranych receptorów 
mogą stanowić podstawę do wyznaczania kierunków działań naprawczych służących poprawie 
jakości powietrza. 

System Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym – HRA2 
Jest stosowany przez IETU do szybkiego uzyskania informacji o wielkości i rozkładzie przestrzennym ryzyka 
zdrowotnego, w zależności od obecnego lub planowanego sposobu użytkowania terenu. 

Zarządzającym terenami zdegradowanymi IETU oferuje usługę oceny ryzyka zdrowotnego, 
z wykorzystaniem HRA2, jako wsparcie procesów decyzyjnych związanych z remediacją terenów 
zdegradowanych chemicznie i planowaniem innych działań naprawczych w środowisku. 
HRA2 pozwala na wyznaczanie podobszarów remediacyjnych, w celu wstępnego określenia zakresu prac 
i stopnia likwidacji narażenia. Podstawą są analizy ryzyka zdrowotnego dla trzech typowych sposobów 
użytkowania terenów miejskich: mieszkaniowego, przemysłowego i rekreacyjnego oraz analizy ryzyka 
zdrowotnego dla określonych grup receptorów (np. dzieci, osoby dorosłe), z uwzględnieniem lokalnych 
warunków środowiskowych i lokalnych warunków narażenia.  


