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Beneficjent koordynujący:
Uniwersytet Wrocławski

Współbeneficjent: 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska
we WrocławiuObszar realizacji projektu:
województwo dolnośląskie

Okres realizacji projektu:
01.09.2013 – 30.09.2017
Budżet (koszty kwalifikowalne zatwierdzone 
przez KE):
1,01 mln Euro

19 osób zaangażowanych, w tym 7 zatrudnionych



Podstawy projektu LIFE-APIS/PL:
 przekroczenia poziomów dopuszczalnych w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5

oraz ozonu na Dolnym Śląsku,
 nieskuteczne działania prowadzone w zakresie poprawy jakości powietrza,
 niewielka świadomość społeczeństwa o jakości powietrza,
 potrzeba wiedzy dotyczącej interakcji pomiędzy jakością powietrza, czynnikami

meteorologicznymi oraz czynnikami zdrowotnymi.

Projekt LIFE-APIS/PL –problem ekologiczny

W ramach projektu APIS podjęto prace mające na
celu integrację:
 systemów modelowania jakości powietrza

(zanieczyszczenia powietrza, warunki biometeo-
rologiczne)

 systemu informowania społeczeństwa o jakości
powietrza



Jakość powietrza na Dolnym Śląsku

Wysokie stężenia pyłu zawieszonego:
• Emisja pyłu głównie ze źródeł komunalno-bytowych;
• Maksymalne stężenia przypadające na sezon grzewczy;
• Liczba dni z przekroczeniami uzależniona od temperatury w chłodnej porze roku
• Brak wyraźnej tendencji spadkowej
• W 37 gminach przez ostanie 5 lat liczba dni z przekroczeniami poziomu 50 µgm-3 była wyższa niż 35



Brak wiedzy mieszkańców o jakości powietrza

Świadomość ekologiczna 
mieszkańców województwa 
dolnośląskiego w zakresie 
jakości powietrza 

Czy zetknął(ęła) się Pan/Pani kiedykolwiek z informacjami na temat 
aktualnej jakości powietrza w Pana/Pani miejscowości? (N=500, w%) 

Raport dostępny na stronie http://life-apis.meteo.uni.wroc.pl/



Ocena jakości powietrza w miejscu zamieszkania

50,6 %

Jak ocenia Pan/Pani jakość powietrza w Pana/Pani miejscu zamieszkania w sezonie 

grzewczym jest… (N=500, w%)



Wpływ jakości powietrza w miejscu zamieszkania na 
zdrowie

Czy uważa Pana/Pani , że jakość powietrza w Pana/Pani miejscu zamieszkania ma 

negatywny skutek dla zdrowia Pana(i) lub członków Pana(i) rodziny? (N=500, w%)

50,2 % nie widzi związku

pomiędzy jakością powietrza

a zdrowiem!



Projekt LIFE-APIS/PL – cel projektu

Podstawowy cel projektu:

budowa systemu informowania i ostrzegania

społeczeństwa w zakresie stanu powietrza.

Podstawowe cechy systemu:

• powszechny dostęp dla mieszkańców

regionu i administracji;

• prognozowane wartości stężeń zanieczy-

szczeń powietrza, parametrów meteo-

rologicznych i biometeorologicznych;

• prognozy o rozdzielczości czasowej 1h,

obejmujące okres 72h;

• wysoka jakość prezentowanych obliczeń;

• wykorzystanie oprogramowania open

source.



Projekt LIFE-APIS/PL – cele szczegółowe

I. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu modelowania jakości powietrza: 
wykorzystanie modeli WRF, WRF-Chem, aktualizacja baz emisyjnych, przygotowanie i 
aktualizacja wskaźników jakości powietrza

II. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu informowania o zagrożeniach: 
usługi internetowe (m.in. geoportal), tablice informacyjne, komunikaty w mediach

III. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu wspomagania zarządzania
jakością powietrza:
homogenizacja baz emisyjnych, wspieranie działań krótkoterminowych



Projekt LIFE-APIS/PL – wykorzystywane narzędzia

I. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu modelowania jakości powietrza:

Wykorzystanie modeli WRF i WRF-Chem:

• duża rozdzielczość przestrzenna danych tła meteorologicznego –

możliwość szczegółowego modelowania dyspersji i depozycji

zanieczyszczeń,

• zintegrowana meteorologia i chemia atmosfery

• zmienność emisji zanieczyszczeń w czasie,

• zmienność emisji zanieczyszczeń w pionie,

• opracowana szczegółowa informacja przestrzenna o emisji

zanieczyszczeń dla obszaru Dolnego Śląska



Geoportal – prognoza stężeń pyłu zawieszonego PM10 dla okresu 24 – 26.05.2016

Geoportal NaszePowietrze

I. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu modelowania jakości powietrza:



Zasoby obliczeniowe – usługa zlecona (finansowana ze 

środków NFOŚiGW)

http://wcss.pl/

Infrastruktura obliczeniowa i usługowa

wykorzystywana na potrzeby prognoz

utrzymywana jest przez Wrocławskie

Centrum Sieciowo-Superkomputerowe

(WCSS).

Zasoby:

• 12 węzłów obliczeniowych (każdy węzeł

24 rdzenie Intel Xeon E5-2670 v3 2.3

GHz, Haswell, pamięć RAM 64, 128 lub

512 GB/węzeł)



Dane wejściowe do modelowania
Bardzo szczegółowa informacja przestrzenna o emisji zanieczyszczeń dla obszaru
Dolnego Śląska – baza emisyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska we Wrocławiu
• baza TNO (standardowe dane wejściowe dla większości modeli dyspersji

zanieczyszczeń) , rozdzielczość 5 x 5 km, przeskalowane do roboczej
rozdzielczości modelu 4 x 4 km

• baza WIOŚ, szczegółowe, aktualne emisyjne dane w rozdzielczości 1 x 1 km,
przeskalowane do rozdzielczości 4 x 4 km

Projekt LIFE-APIS/PL – baza emisji



Pył zawieszony PM10– emisja powierzchniowa (w tym em. niska)

Baza WIOŚDane TNO

Projekt LIFE-APIS/PL – baza emisji
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Pył zawieszony PM10– emisja powierzchniowa (w tym em. niska)

Baza WIOŚDane TNO

Projekt LIFE-APIS/PL – baza emisji dla gmin



Prototypowa mobilna stacja pomiarowa (aparatura 

finansowana w 100%)

Zaplanowanie pomiarów mobilnych



Prototypowa mobilna stacja pomiarowa

Zaplanowanie pomiarów mobilnych

prototypy finansowane w 100%



Prototypowa mobilna stacja pomiarowa

Pomiary mobilne jakości powietrza

prototypy finansowane w 100%



Prototypowa mobilna stacja pomiarowa

Pomiary mobilne warunków meteorologicznych

prototypy finansowane w 100%



Projekt LIFE-APIS/PL – cele szczegółowe

Akustyczny
sondaż

atmosfery

Pomiary struktury warstwy granicznej atmosfery



Prototypowa mobilna stacja pomiarowa

Pomiary struktury warstwy granicznej atmosfery



Prototypowa mobilna stacja pomiarowa

Prototypowy sodar bistatyczny



Mobilne sesje pomiarowe:
• Góry Izerskie
• Wrocław
• Bystrzyca Kłodzka +Nowa Ruda
• Dzierżoniów, 
• Łagiewniki
• Trzebnica
• Oleśnica
• Jawor
• Karpacz
• Leśna
• Kotlina Jeleniogórska
• Jelenia Góra
• Gmina Długołęka
• Wisznia Mała

Nissan NV200, dotacja UM Wrocławia

Prototypowa mobilna stacja pomiarowa w praktyce





Platforma pomiarowa

• Zaprojektowana przez 

firmę Optimum 

• Pomiar T i RH 

(psychrometr)

• Czujnik optyczny PMx

• Czujnik ozonu

• Kamera 

DJI MATRICE 600PRO

• dotacja UM Wrocławia

• hexacopter

• Czas lotu do 40 min.

• zasięg 2km

Pomiary mobilne z wykorzystaniem drona



Projekt LIFE-APIS/PL – upowszechnienie informacji

II. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu informowania o zagrożeniach: 
usługi internetowe (m.in. geoportal), tablice informacyjne, komunikaty w 
mediach



System informowania o zagrożeniach

Baza danych 
geoprzestrzennych

•Geoportal
(powietrze.uni.wroc.pl)

• Aplikacja mobilna

• Tablice informacyjne

• Ostrzeżenia o ryzyku 
wystąpienia przekroczeń

WRF-Chem

II. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu informowania o zagrożeniach: 
usługi internetowe (m.in. geoportal), tablice informacyjne, komunikaty w 
mediach



Geoportal NaszePowietrze

Udostępnienie prognoz odbywa się poprzez Geoportal Projektu LIFE-
APIS/PL.
Geoportal został udostępniony we wrześniu 2016.
Zawartość:
1. Prognozy stężeń zanieczyszczeń powietrza, przede wszystkim:

• pył zawieszony PM10, PM2,5
• tlenki azotu
• ozon troposferyczny

2. Indeks Jakości Powietrza
3. Prognozy podstawowych parametrów meteorologicznych (temperatura, 

wilgotność, kierunek i prędkość wiatru, opad...)
4. Informacja o warunkach biometeorologicznych (stres chłodu, gorąca)

powietrze.uni.wroc.pl
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Podgląd prognoz w wybranych punktach

Geoportal NaszePowietrze



31.03.2016, g. 17:00

Prognoza zmienności przestrzennej stężeń NOX

Geoportal NaszePowietrze
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Geoportal NaszePowietrze



System informowania o zagrożeniach

Baza danych 
geoprzestrzennych

•Geoportal
(powietrze.uni.wroc.pl)

• Aplikacja mobilna

• Tablice informacyjne

• Ostrzeżenia o ryzyku 
wystąpienia przekroczeń

WRF-Chem

II. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu informowania o zagrożeniach: 
usługi internetowe (m.in. geoportal), tablice informacyjne, komunikaty w 
mediach



System informowania o zagrożeniach – aplikacja 
mobilna „NaszePowietrze”

Zaprojektowanie geoportalu
mieszania

Aplikacja mobilna
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Tablice informacyjne



Tablice informacyjne



Zainstalowano 15 tablic informacyjnych
o Wrocław (4 tablice)
o Jelenia Góra
o Wałbrzych
o Legnica
o Bolesławiec
o Strzegom
o Dzierżoniów
o Jawor
o Oława
o Lądek Zdrój
o Polanica Zdrój
o Oborniki Śląskie

Tablice informacyjne
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Skutki zdrowotne zanieczyszczeń powietrza

Okres analizy: lata 2008-2015

Zasięg analizy:

14 miejscowości Województwa Dolnośląskiego, dla

których dostępne były dane pomiarowe dla pyłu

zawieszonego oraz dane zdrowotne.

1. Bogatynia

2. Głogów

3. Jelenia Góra

4. Legnica

5. Nowa Ruda

6. Oława

7. Osiecznica

8. Polkowice

9. Szczawno-Zdrój

10.Świdnica

11.Świeradów-Zdrój

12.Wałbrzych

13.Wrocław

14.Zgorzelec





Działania promocyjne

Udział w konferencjach



Działania promocyjne

Konferencja naukowa – JAKOŚĆ POWIETRZA A ZDROWIE - 2015



Działania promocyjne

Konferencja naukowa – JAKOŚĆ POWIETRZA A ZDROWIE - 2017



Działania promocyjne

Wystąpienia w mediach i artykuły w prasie



Działania promocyjne

Spotkanie edukacyjne, warsztaty dla dzieci i nie tylko..

Legnica Lądek Zdrój

DFN

Wrocław
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Działania promocyjne

Udział w pracach zespołu roboczego ds. jakości powietrza przy 
Urzędzie Marszałkowskim



Działania promocyjne
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Podsumowanie – wartość dodana poza produktami
projektu i pracą naukową



W projekcie zaangażowane było 19 osób (7 osób zatrudnionych);

Współpraca naukowa (np. ze środowiskiem medycznym)

Nawiązana współpraca pomiędzy ZKiOA a firmami komercyjnymi

– nowe pomysły;

Nawiązana współpraca pomiędzy ZKiOA a administracją

samorządową;

Zakupiony i pozyskany nowy sprzęt i aparatura;

Cenne nowe i stare znajomości !

Doświadczenie: PZP, organizacja spotkań, PR

Aspekt społeczny realizowanego projektu

Możliwości komercjalizacji (?)



Podsumowanie – trudności

• Długie procedury na Uniwersytecie

• Podwójna sprawozdawczość UE i NFOŚiGW

• Zatrudnienie odpowiedniego zespołu projektowego

• Obowiązki naukowe i dydaktyczne pracowników

oddelegowanych vs obowiązki projektowe

• Brak doświadczenia – niedoszacowane pozycje w budżecie

• Brak możliwości finansowania wynagrodzeń pracowników

oddelegowanych

• Czasami problemy z komunikacją z grupą odbiorców



Podsumowanie – co DALEJ?

Okres trwałości projektu - 5 lat:

1. Dalsze prace związane z prognozowaniem

2. Pomiary mobilne:

a) rozkład przestrzenny PM2.5 – ocena jakości powietrza

b) nowe podejście do szacowania emisji

3. Rozwój technik pomiarowych współpraca z firmami

komercyjnymi

4. Działania promocyjne i edukacyjne, wspieranie procesów

decyzyjnych

5. Nowy projekt LIFE (2019-2023) dotacja KE i ocena wniosku

przez NFOŚiGW (CZEKAMY na decyzję)



Zapraszamy do odwiedzenia nas na:

http://life-apis.meteo.uni.wroc.pl/

https://powietrze.uni.wroc.pl/

https://prognozy.uni.wroc.pl/

https://www.facebook.com/LifeApis/

http://life-apis.meteo.uni.wroc.pl/
https://powietrze.uni.wroc.pl/
https://prognozy.uni.wroc.pl/
https://www.facebook.com/LifeApis/

