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Cel zadania

 Stworzenie platformy internetowej będącej narzędziem służącym do raportowania realizacji

działań naprawczych zapisanych w programach ochrony powietrza, dla stref województwa

podkarpackiego.

 Narzędzie ułatwia jednostkom samorządu terytorialnego sporządzanie corocznych

sprawozdań, do przekazywania których zostały zobowiązane w programach ochrony

powietrza.

 Wybrane, raportowane dane przeliczane są automatycznie na efekt ekologiczny (w postaci

redukcji emisji) oraz prezentowane w sposób graficzny (mapy, wykresy).

 Zgromadzone i zarządzane dane ułatwiają przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego

składanie raportów z działań z programów ochrony powietrza oraz niektórych działań w

ramach Regionalnego Programu operacyjnego
 Narzędzie jest przygotowane do eksportu informacji w formatach zgodnych z DECYZJĄ

WYKONAWCZĄ KOMISJI z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiającą zasady stosowania
Dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego
powietrza (2011/850/UE)



Raportowanie

 Raportowanie odbywa się on-line, po zalogowaniu użytkownika. Każdy użytkownik

uzyskuje indywidualny login oraz hasło. Hasło po pierwszym zalogowaniu może zostać

zmienione.

 Kategorie użytkowników oraz zakres przewidzianych w ramach platformy działań:

 Urzędy gmin – raportowanie, przegląd i edycja złożonych raportów, eksport raportów do

PDF oraz wydruk,

 Urzędy miejskie w miastach na prawach powiatu – raportowanie, przegląd i edycja

złożonych raportów, eksport raportów do PDF oraz wydruk,

 Starostwa powiatowe – raportowanie, przegląd i edycja złożonych raportów, eksport

raportów do PDF oraz wydruk,

 Urząd Marszałkowski – raportowanie, przegląd i edycja złożonych raportów,

weryfikacja przesłanych raportów, sporządzanie raportów zbiorczych, eksport raportów

do PDF oraz wydruk,

 WIOŚ - przegląd złożonych, zweryfikowanych raportów.

 Użytkownik niezalogowany – przegląd map efektu ekologicznego oraz wykresów

realizacji działań przewidzianych w ramach programów.



Zbierane dane

 Zestaw raportowanych danych jest uzależniony od użytkowników i jest dostosowany do

realizowanych przez nich działań wynikających z programu ochrony powietrza.

 Opracowano zestaw prostych wskaźników realizacji POP, maksymalnie ułatwiających

gminom sporządzanie raportów.

Założenie – gminy raportują wyłącznie dostępne informacje! 

 Dla każdego działania sporządzono formularz w postaci prostej ankiety.

 Dla wybranych wskaźników realizacji wyliczany jest efekt ekologiczny w postaci redukcji

emisji.

 Stworzono tabelę korelacji pomiędzy działaniami przewidzianymi w POP, RPO oraz kodami

działań zaproponowanymi w systemie raportowania do Komisji Europejskiej, tak aby ułatwić

Urzędowi sporządzanie raportów zbiorczych.



Schemat postępowania

Zebranie przez 
raportującego 
dostępnych 
informacji i 

sporządzenie raportu

(corocznie)

Przesłanie raportu do 
weryfikacji

(corocznie)

Weryfikacja, raportu 
przez pracownika 

Urzędu 
Marszałkowskiego

(corocznie)

Sporządzenie przez 
pracownika Urzędu 
Marszałkowskiego 
raportu zbiorczego

(w cyklu 3-letnim)

 Sprawozdanie składają również gminy, które w danym roku nie realizują działań

naprawczych.

 Edycja raportu możliwa jest do momentu przesłania go do weryfikacji.

 Po zweryfikowaniu raportu przez Urząd Marszałkowski dokonanie zmian w raporcie

możliwe jest wyłącznie na wniosek.



Przykłady ankiet 





Przykład fragmentu sporządzonego raportu



Urząd Marszałkowski ma pełną kontrolę nad przekazywanym danymi:

 Weryfikuje sporządzane raporty,



 Kontroluje stopień wypełnienia ankiet,



 Może rozsyłać masowe wiadomości do grup odbiorców.



 Sporządza automatycznie raport z realizacji programów zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w

sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących

zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. 2012 Poz 1034)

Sprawozdanie_za_lata_2013_2015.pdf
Sprawozdanie_za_lata_2013_2015.pdf


Wizualizacja zebranej informacji

Prezentacja wskaźników realizacji odbywa się na wykresach oraz na mapach.

Wykresy realizacji sporządzane są wyłącznie dla działań, dla których w programie przewidziano

redukcję emisji zanieczyszczeń.









Zalety

 Prostota zastosowanych rozwiązań,

 Kompleksowość,

 Wysoka skuteczność,

 Możliwość rozbudowy,

 Możliwość dostosowania do wymogów e-raportowania,

 Ułatwienie kontroli WIOŚ,

 Źródło danych do aktualizacji bazy danych emisyjnych.
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