
WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

Problem złej jakości powietrza jest głównym problemem środowiskowym na terenie województwa 
opolskiego, a jego bezpośrednie skutki dotykają całe społeczeństwo województwa. Problem 
z największym natężeniem występuje w miastach: spośród 33 gmin ze stwierdzonym obszarem 
przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, 27 to miasta, a 80% ludności narażonej na ponadnormatywne 
stężenia pyłu zawieszonego PM10 mieszka w największych 10 miastach województwa. Głównym 
lokalnym źródłem przekroczeń pyłów zawieszonych i benzo(a)piernu jest ogrzewanie indywidualne, 
które odpowiada za 42% stężeń w obszarze przekroczeń.  

 Za przyczynę niewystarczającej skuteczności realizacji programów ochrony powietrza uznano brak 
systemu zarządzania tj. odpowiednich narzędzi oraz kompetencji w samorządach lokalnych. Także 
z raportu KE wynika, że środki legislacyjne i administracyjne podjęte do tej pory w Polsce 
są niewystarczające i konieczne jest ich wzmocnienie na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.  

 W dniu 19 czerwca 2019 r. Województwo Opolskie złożyło Concept Note i 22 października 2019 r. 
otrzymaliśmy zaproszenie KE do złożenia pełnego wniosku (Full Proposal) o dofinansowanie. 
Planujemy złożyć pełny wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością powietrza w województwie opolskim” w ramach Programu LIFE.  

 W zamierzeniach projekt ma wspierać samorządy gminne i powiatowe w realizacji zadań (działań 
naprawczych) określonych w programie ochrony powietrza (dalej POP) poprzez przygotowanie 
zasobów organizacyjnych (narzędzi, kompetencji, materiałów). Gminy województwa opolskiego stoją 
przed wyzwaniem związanym z ograniczeniem niskiej emisji (emisji z sektora komunalno-bytowego) 
poprzez wymianę kilkudziesięciu tysięcy źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.  

 Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej 
województwa opolskiego wszystkich szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych 
w programie ochrony powietrza (POP). Cel będzie realizowany poprzez przygotowanie i wdrożenie 
do praktyki samorządów województwa opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, 
województwo) jednolitego systemu informacyjnego wspierającego realizację POP oraz zwiększenie 
świadomości społecznej w zakresie problematyki jakości powietrza poprzez zwiększenie 
zaangażowania samorządów, społeczeństwa oraz organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych 
w realizację działań naprawczych oraz działania na rzecz zapewnienia publicznego wsparcia dla 
działań naprawczych w zakresie POP.  

 W ramach projektu zostanie wypracowany m.in.:  

• model zarządzania programem ochrony powietrza (rola administratora systemu, procesy 
realizacji działań naprawczych, projekt bazy danych i systemu IT, opis stanowiska gminnego 
koordynatora POP, program dwusemestralnych studiów podyplomowych, zasady współpracy, 
raportowania i aktualizacji systemu);  

• zwiększenie efektywności, skuteczności i jakości obsługi mieszkańców poprzez podniesienie 
kompetencji gminnych koordynatorów POP;  

• wojewódzki system informowania o stanie jakości powietrza w czasie rzeczywistym 
obejmujący co najmniej jeden punkt pomiarowy w każdej gminie;  

• systemy elektronicznej wymiany informacji (webservices) o wielkości napływów pomiędzy 
regionami i transgranicznych;  

• przygotowanie i utrzymanie platformy współpracy, zaangażowanych stron tj. dzielenia się 
najlepszymi praktykami i informacjami między organami dla zapewnienia jakości powietrza, 
w ramach której planuje się cykliczne warsztaty urzędników w celu doskonalenia praktycznych 
kompetencji, wymiany doświadczeń oraz doskonalenia systemu zarządzania oraz zbierania 
danych i postulatów do aktualizacji wojewódzkiego programu ochrony powietrza. Zakłada się 



także współpracę z audytorami energetycznymi z WFOŚiGW, wymianę doświadczeń z innych 
województw a także doświadczeń międzynarodowych;  

• przygotowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie jakości powietrza (seminaria, 
konferencje, wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne);  

• rozszerzenie planowanego systemu IT o wojewódzką bazę wydanych pozwoleń w zakresie 
limitów emisyjnych/ dodatkowy moduł systemu informatycznego - umożliwienie stosowania 
mechanizmu kompensacji  

• przygotowanie dedykowanych, jednolitych standardów i narzędzi pracy  
 Szczegółowa baza danych o źródłach niskiej emisji (wojewódzka baza kopciuchów) – 

zasilenie bazy danych,  
 System informatyczny wspierający proces wymian źródeł oraz raportowanie realizacji zadań 

w ramach POP. 

Trwają również rozmowy, aby rozszerzyć grupę partnerów w projekcie LIFE o Ministerstwo Rozwoju 
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 


