
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowio-
nych wdrażając innowacyjne narzędzia ICT 
i budując zespół programistów wzmocnił 
swoją infrastrukturę badawczą na rzecz 
pełnego wykorzystania potencjału roz-
wojowego technologii cyfrowych w ba-
daniach i usługach związanych z zarządza-
niem środowiskiem. Połączenie dorobku 
i doświadczenia zdobytego w trakcie 40 lat 
działalności IETU z możliwościami ICT sta-
nowi podstawę do tworzenia i wdraża-
nia innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
ochrony i zarządzania środowiskiem.

System Identyfikacji Napływu Zanie-
czyszczeń Powietrza (SINZaP2) oraz Sys-
tem Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym 
(HRA2) to własne rozwiązania informa-
tyczne IETU do wspomagania proce-
sów decyzyjnych na poziomie lokalnym 
związanych z poprawą jakości powietrza 
lub z oczyszczaniem i podejmowaniem 
innych działań naprawczych na terenach 
zdegradowanych chemicznie.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych 
środowiskowych (in2in)

Realizacja projektu umożliwiła wdrożenie innowacyjnego warsztatu ICT do generowania 
wiedzy i tworzenia narzędzi do zarządzania zasobami środowiska, komunikacji oraz edukacji 
na rzecz zrównoważonego rozwoju.

IETU wzmocnił swój potencjał infrastrukturalny i kompetencje pracowników w zakresie 
 prowadzenia badań naukowych oraz świadczenia specjalistycznych usług dla administracji 
publicznej i podmiotów gospodarczych.
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tel. 32 254 60 31, faks 32 254 17 17
ietu@ietu.katowice.pl
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System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza SINZaP2

SINZaP2 jest systemem informatycznym 
służącym do:

• gromadzenia danych o źródłach 
i emisji zanieczyszczeń do powie-
trza na monitorowanym obszarze 
i modelowania emisji pochodzących 
z tych źródeł,

• określania poziomu stężeń zanie-
czyszczeń powietrza napływających 
do wybranego receptora,

• identyfikacji kierunku napływu za-
nieczyszczeń,

• modelowania stężeń zanieczyszczeń 
powietrza w sieci receptorów,

• weryfikacji modelowanych stężeń 
zanieczyszczeń powietrza na pod-
stawie stężeń obserwowanych.

SINZaP2 umożliwia:
• prognozowanie zmian stężeń zanie-

czyszczeń w powietrzu na skutek 
zmiany warunków atmosferycz-
nych,

• identyfikację wybranych zanieczysz-
czeń na analizowanym obszarze.

System dostarcza informacji do wstępnej 
oceny i prognozowania jakości powietrza 
na wybranym obszarze.

Ocena ryzyka zdrowotnego jest anali-
zą potencjalnych negatywnych skutków 
zdrowotnych, które mogą wystąpić w wy-
niku narażenia na szkodliwe substancje 
obecne w mediach środowiskowych 
na danym terenie.

Zgodnie z nowymi przepisami Prawa 
ochrony środowiska istotnym czynnikiem 
dla istnienia i zakresu obowiązku reme-
diacji będzie wymóg wykonania oceny 
występowania znaczącego zagrożenia 
dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. 
Stwierdzenie braku takiego zagrożenia 
pozwoli na wyłączenie bądź ograniczenie 
zakresu obowiązku remediacji.

Prognoza temperatury dla terenu Polski  
(SINZaP2, model WRF)

Prognoza i obserwowane stężenia PM10  
dla wybranych receptorów (SINZaP2, model CALPUFF)

Ocena ryzyka zdrowotnego za pomocą programu 
HRA2, dla aktualnej i nowej funkcji terenu

Aktualna funkcja terenu 
PRZEMYSŁOWA

Nowa funkcja terenu 
REKREACYJNA

Ryzyko niedopuszczalne

Ryzyko dopuszczalne

System Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym HRA2

Etapy oceny ryzyka zdrowotnego

OPRACOWANIE ZESTAWU
DANYCH

OCENA NARAŻENIA
Scenariusze użytkowania

terenu
OCENA TOKSYCZNOŚCI

CHARAKTERYSTYKA
RYZYKA

System HRA2 stosowany jest do szybkiego 
uzyskania informacji o wielkości i rozkła-
dzie przestrzennym ryzyka zdrowotnego, 
w zależności od obecnego lub planowane-
go sposobu użytkowania terenu.

Szacowanie ryzyka zdrowotnego odbywa 
się na podstawie informacji o właściwo-
ściach fizykochemicznych i toksykologicz-
nych substancji chemicznych, zawartych 
w bazie danych systemu HRA2 stanowią-
cej jego integralną część.

IETU oferuje zarządzającym terenami zde-
gradowanymi ocenę ryzyka zdrowotnego, 
jako wsparcie procesów decyzyjnych zwią-
zanych z remediacją terenów zdegrado-
wanych chemicznie i planowaniem innych 
działań naprawczych w środowisku.

HRA2 umożliwia:
• prowadzenie analiz ryzyka zdro-

wotnego dla trzech typowych 
sposobów użytkowania terenów 
miejskich: mieszkaniowego, prze-
mysłowego i rekreacyjnego,

• wykonywanie analizy ryzyka zdro-
wotnego dla określonych grup re-
ceptorów (np. dzieci, osoby doro-
słe), z uwzględnieniem lokalnych 
warunków środowiskowych i lokal-
nych warunków narażenia,

• obliczanie lokalnych, bezpiecznych 
dla zdrowia zawartości substancji 
zanieczyszczających w glebie stano-
wiących kryteria remediacyjne,

• wyznaczanie podobszarów reme-
diacyjnych, w celu wstępnego okre-
ślenia zakresu prac i stopnia likwi-
dacji narażenia.
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SINZaP2 opracowano dla województwa 
śląskiego. Można go wdrożyć w skali lo-
kalnej i regionalnej dla innych obszarów, 
w oparciu o zestaw danych statycznych 
i dynamicznych opisujących emisję i wa-
runki meteorologiczne.

Wyniki modelowania dla wybranych 
receptorów mogą stanowić podstawę 
do wyznaczania kierunków działań na-
prawczych służących poprawie jakości 
powietrza.


