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Pilotaż wdrożenia platformy do monitorowania

zanieczyszczeń przemysłowych został

przeprowadzony jako część projektu Siscode,

realizowanego przez Krakowski Park Technologiczny,

ze środków europejskiego programu Horyzont 2020. 

Na poziomie regionalnym, Krakowski Park

Technologiczny włączył się w proces konsultacji

Programu ochrony powietrza (POP) opracowywanego

przez Urząd Marszałkowski Województwa

Małopolskiego 

PILOTAŻ

Koordynator Partnerzy



Zakres pilotażu

Pilotaż zawierał dwa
elementy: 

platformę internetową

adresowaną do mieszkańców

oraz firm zlokalizowanych na

terenie gminy Skawina

przeprowadzenie wizyjnego

monitoringu zgłoszenia

incydentu zanieczyszczenia

powietrza przez zakład

przemysłowy z tego terenu

Jednym z głównych kierunków

działań w zakresie ochrony

powietrza wymienionych 

w Programie Ochrony Powietrza

jest m.in. ograniczenie emisji

przemysłowych do środowiska

i edukacja ekologiczna

mieszkańców. W ramach

przeprowadzonych warsztatów,

uczestnicy reprezentujący

administrację, biznes, uczelnie,

organizacje pozarządowe oraz

samych mieszkańców wskazali, że

w zakresie poprawy jakości

powietrza konieczne jest objęcie

regulacjami i kontrolą sektora

przemysłu, w szczególności

małych i średnich przedsiębiorstw. 

Aby umożliwić wdrożenie części

rekomendacji wynikających 

z przeprowadzonych warsztatów,

zespół Krakowskiego Parku

Technologicznego włączył się 

w organizację hackathonu

Smogathon 2019. Podczas

wydarzenia przyznano specjalną

nagrodę wdrożeniową. 

 Nagrodzono projekt zespołu

Qubit, dotyczący monitoringu

zanieczyszczeń przemysłowych,

czyli jednego z priorytetów

nowego POP.



Pilotaż składał się  z  dwóch etapów:

przygotowanie prototypu

platformy we współpracy 

z przedstawicielami  Urzędu

Marszałkowskiego,  Wojewódzkiego

Inspektoratu Ochrony Środowiska,

Urzędu Miasta i  Gminy Skawina

testy platformy z docelowymi

użytkownikami :  mieszkańcami gminy

Skawina oraz przedstawicielami

przedsiębiorstw 

Etapy pilotażu TESTY
PLATFORMY

GRUPA ODBIORCÓW: 

MIESZKAŃCY GMINY SKAWINA 

I PRZEDSTAWICIELE PRZEDSIĘBIORSTW

1 faza testów
TESTY WEWNĘTRZNE

ZESPOŁU
PROJEKTOWEGO

 

2 faza testów

3 faza testów
WYWIADY Z OSOBAMI

INDYWIDUALNYMI (20) I
PRZEDSIĘBIORSTWAMI

(5)
 

TESTY WŚRÓD
PRACOWNIKÓW KPT,

UMWM (13 osób)

ANKIETA ONLINE (16
respondentów)



PODSUMOWANIE

przeprowadzono pełne

wdrożenie platformy do

monitorowania

zanieczyszczeń

przemysłowych

Zespół prowadzący pilotaż zebrał

wiele cennych uwag, dotyczących

działania platformy, jakości danych

oraz potencjalnych dodatkowych

zadań. 

Projekt SISCODE otrzymał dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań

naukowych i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 788217.

kompleksowa ewaluacja prototypu przeprowadzona na

referencyjnej grupie mieszkańców i przedsiębiorstw 

zdefiniowanie mocnych i słabych stron platformy 

zwiększenie wiedzy i świadomości społeczności lokalnych

w zakresie zanieczyszczeń przemysłowych 

pomocne narzędzie w budowaniu pozytywnej marki firmy

wśród mieszkańców

skalowalność rozwiązania w pozostałych gminach 

Efekty pilotażu:

z rekomendacją usprawnień i modyfikacji

w województwie małopolskim


