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Państwowy Monitoring Środowiska 
 źródło informacji o stanie środowiska 

w Polsce 
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Państwowy Monitoring Środowiska  
Podstawy prawne 

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 20 
lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z  2007 r. Nr 44, poz. 287 
z późn. zm.) w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska  
 
Cele, zadania i strukturę PMŚ formułuje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), zwana 
dalej ustawą Poś. 
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Państwowy Monitoring Środowiska realizowany 
jest na podstawie: 

wieloletnich programów opracowanych przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i 
zatwierdzanych przez ministra właściwego do 
spraw środowiska 
 
wojewódzkich programów monitoringu 

opracowanych przez Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska 
i zatwierdzonych przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska 
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Organizacja Państwowego Monitoringu Środowiska 

Minister Środowiska 

 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

 

 

 

 

Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska  

organy administracji 

publicznej 

     służby i inspekcje 
zarządzający drogami, 

lotniskami, koleją  

prowadzący instalacje 

lub/i urządzenia 

zadania realizowane na 

poziomie wojewódzkim, zadania 

lokalne 

nadzór i koordynacja zadań PMŚ, 

 zadania realizowane na poziomie 

krajowym 

zatwierdzanie Programu PMŚ 

Wojewodowie 

Instytuty naukowo-badawcze 

nadzór 
przepływ informacji 
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Dane dot. czynników 
sprawczych np. 
działalności społ.-
gosp., warunków 
meteorologicznych, 
hydrologicznych, 
napływów 
transgranicznych, 
dane o emisjach 
wytwarzane poza 
systemem PMŚ  

 

BLOK - OCENY I PROGNOZY 

BLOK - STAN 

PODSYSTEMY: 

1. Monitoring jakości powietrza 

2.Monitoring jakości wód 

3. Monitoring jakości gleby i ziemi 

4. Monitoring przyrody   

5. Monitoring hałasu 

6.Monitoring pól elektromagnetycznych 

7.Monitoring promieniowania 
jonizującego 

BLOK - PRESJE 

 Państwowy Monitoring Środowiska 

Informacja o środowisku 

 

Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 
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PMŚ – Monitoring jakości powietrza 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska wojewódzcy 
inspektorzy ochrony środowiska są odpowiedzialni za organizację 
i funkcjonowanie systemu monitoringu i oceny jakości powietrza; 
koordynacyjna rola i wykonywanie ocen w skali kraju jest zadaniem 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
 
Główne cele:  

 Uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu 
do standardów jakości powietrza. 

 
 Identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza. 
 
 Monitorowanie skuteczności programów naprawczych. 
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PMŚ – Monitoring jakości powietrza 

Minister Środowiska 
zarządzenie ochroną powietrza, 

zatwierdzanie raportu dla Komisji Europejskiej 

Komisja Europejska 
zarządzenie ochroną powietrza na poziomie europejskim 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
koordynacja działań dotyczących pomiarów i ocen jakości powietrza, zbiorcze oceny jakości 

powietrza, krajowa baza danych, wypełnianie obowiązków wynikających z prawa UE, 

prowadzenie portalu „Jakość powietrza” 

poziom krajowy 

poziom europejski 

IMGW i IOŚ 
pomiary jakości powietrza na 

stacjach tła 

Instytuty naukowo-

badawcze i uczelnie 
pomiary jakości powietrza na stacjach 

monitoringu należących do instytutów 

i uczelni 

podmioty gospodarcze 
pomiary jakości powietrza na stacjach 

monitoringu należących do 

podmiotów gospodarczych 

Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska 

 
 

 

 

IMGW 
dane meteorologiczne 

poziom wojewódzki 

Zarządzający danymi 

(podmioty gospodarcze, 

administracja 

samorządowa, GUS, WUS) 
dane o ładunkach emisji 

zanieczyszczeń do powietrza pomiary jakości powietrza na stacja 
monitoringu jakości powietrza należących do 

WIOŚ 

 
ocena jakości powietrza w strefach 

wraz z klasyfikacją stref 
monitorowanie wskaźnika 

średniego narażenia 

 

 Marszałek Województwa 
zarządzenie ochroną powietrza 

opracowywanie i nadzór nad wdrażaniem programów ochrony powietrza 

Główny Urząd 

Statystyczny 

ocena jakości powietrza w strefach 
wyniki pomiarów jakości powietrza 
inne dane 

Europejska Agencja Środowiska 
europejskie repozytorium danych dot. jakości powietrza, oceny jakości 

powietrza w skali europejskiej 
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PMŚ – Monitoring jakości powietrza 

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w sieci pomiarów jakości powietrza  
funkcjonuje ok.: 

 650 analizatorów prowadzących pomiary automatyczne (SO2, NO2, NO, NOx, CO, O3, 
BTX, pył PM10 oraz pył PM2,5, Hg), w tym ok. 520 należących do WIOŚ; 

 184 poborników pyłu PM10 lub PM2,5 w tym 178 należących do WIOŚ. 

W systemie funkcjonuje ogółem ok. 260 stacji pomiarowych, na których prowadzone są 
pomiary automatyczne lub manualne lub automatyczne i manualne, w tym ok.150 stacji 
pomiarowych prowadzących pomiary automatyczne lub automatyczne i manualne. 
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PMŚ – Monitoring jakości powietrza 

Liczba dni  z przekroczeniami 8-godz. średniej  
kroczącej stężenia ozonu przekroczyła wartość 120 
μg/m3 (poziom docelowy) dla 2013 r. (symulacja 
modelem GEM-AQ, dane pomiarowe PMŚ); 
rozdzielczość 5 km 
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PMŚ – Monitoring jakości powietrza 

Geoportal GIOŚ INSPIRE –
zapewnienie dostępu do usług danych 

przestrzennych 

 
 

Moduł OR 

Moduł 
OW 

Moduł BI 
(przeglądanie 

danych, 
statystyki…) 

Portal jakości 
powietrza GIOŚ - 

portal  
(będą dodane wyniki 
pomiarów bieżące i 

archiwalne) 

Rdzeń bazy: 
dane o sieciach, 

stacjach, 
stanowiskach i 

wyniki 
pomiarów 

dane o : strefach, 

OW, OR, zwer. 

wyniki pom. , obsz. 

przekr., wyniki mod. 

dane UTD  

(on-line i 

wstępnie zwer.) 

Schemat transmisji, gromadzenia i udostępniania danych o jakości powietrza 

Moduł PA 

Narzędzia MKZ do generowania raportów XML 

CAS WIOŚ 

Narzędzia MKZ 

Ręczne wprowadzanie danych przez 
WIOŚ 

Portal czeski  
CHMI 

wybrane 
dane z 4 
WIOŚ 

Komisja Europejska  
 

AQ Portal EAŚ 

 
 
 

Repozytorium danych 
europejskich i  Airbase+ 

JPOAT2,0 – SI EKOINFONET 

harmonizacja danych - dostosowanie danych  
do modelu EMF INSPIRE („urządzenia do 

monitorowania środowiska”) 
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PMŚ – Monitoring jakości powietrza 

http://powietrze.gios.gov.pl/gios/ 
 

http://powietrze.gios.gov.pl/gios/
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Monitoring wód realizowany jest zgodnie z wymogami Dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, zwanej Ramową 
Dyrektywą Wodną (RDW), wraz z dyrektywami zmieniającymi.  

 

W polskim prawodawstwie podstawy monitoringu są określone w ustawie Prawo 
wodne i jego rozporządzeniach wykonawczych. 

 

 

 

PMŚ – Monitoring jakości wód powierzchniowych  
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STAN WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

STAN EKOLOGICZNY STAN CHEMICZNY 

ŚRODOWISKOWE NORMY JAKOŚCI 
(załącznik IX) 

ELEMENTY 
BIOLOGICZNE 
(podstawowe) 

ELEMENTY FIZYKO- 
CHEMICZNE 

(wspierające) 

 

ELEMENTY HYDRO-
MORFOLOGICZNE 

(wspierające) 

- fitoplankton 
 
- fitobentos i makrofity 
 
- makrobezkręgowce 
bentoniczne 
 
- ichtiofauna 

- reżym 
hydrologiczny 
 

- ciągłość 
 
- morfologia 

- stan fizyczny 
 

- tlen 
 
-materia organiczna 
 

-biogeny 
 

-zasolenie 
 

- specyficzne 
zanieczyszczenia 
syntetyczne i 
niesyntetyczne 

 

Schemat oceny stanu wód powierzchniowych wg RDW 

PMŚ – Monitoring jakości wód powierzchniowych  



       GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA  

www.gios.gov.pl Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku 

W zależności od kategorii i typu wód powierzchniowych badana jest różna, choć 
zbliżona liczba wskaźników charakteryzujących elementy biologiczne, 
fizykochemiczne i hydromorfologiczne (dla oceny stanu lub potencjału 
ekologicznego) oraz chemiczne (dla oceny stanu chemicznego). 

Przykładowo, dla wód płynących w pełnym zakresie monitoringu 
diagnostycznego badane jest: 

• 5 wskaźników elementów biologicznych, 
• 8 wskaźników elementów hydromorfologicznych, 
• 45 wskaźników elementów fizykochemicznych 
• ponad 40 substancji charakteryzujących stan chemiczny. 

Różne elementy badane są z różną częstotliwością. Substancje priorytetowe 
badane są 12 razy w roku, podczas gdy większość elementów biologicznych raz 
w roku. Monitoring diagnostyczny wykonuje się zwykle raz w cyklu 
sześcioletnim. Inne rodzaje monitoringu mają zwykle mniejszy zakres, ale 
większą częstotliwość w cyklu. 

PMŚ – Monitoring jakości wód powierzchniowych  
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PMŚ – Monitoring jakości wód powierzchniowych  

Dla oceny stanu 
ekologicznego podstawowe 
znaczenie ma ocena 
elementów biologicznych, 
podczas gdy ocena 
elementów 
fizykochemicznych i 
hydromorfologicznych ma 
rolę wspierającą 

Fot. P. Panek 
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PMŚ – Monitoring jakości wód powierzchniowych  

We wstępnym programie monitoringu wód powierzchniowych na lata 2016-2021 przewidziano 
monitorowanie 632 JCWP jeziornych (na 1038) za pomocą 597 ppk, 2367 JCWP rzecznych (na 4586) 
za pomocą 2443 ppk oraz 8 JCWP przejściowych i 11 JCWP przybrzeżnych. 
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PMŚ – Monitoring jakości wód powierzchniowych  

Dane PMŚ przetworzone przez IMGW-PIB, uproszczone 
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PMŚ – Monitoring jakości wód powierzchniowych  

Stan lub potencjał ekologiczny 
jezior w latach 2010-2012 

Stan chemiczny jezior w latach 
2010-2012 

Dane PMŚ przetworzone przez IOŚ-PIB 
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Wody przejściowe i przybrzeżne – wyniki oceny za lata 2010-2012 

PMŚ – Monitoring jakości wód powierzchniowych  

 
BIOLOGIA 

 
 

 
 
  
 
 
  
  

 
 
 
 

Fitoplankton  Fitobentos Makrozoobentos  Ichtiofauna 

Co badamy?  

Substancje priorytetowe 
i inne substancje 
zanieczyszczające 
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PMŚ – Monitoring jakości wód powierzchniowych  

Co oceniamy? 
Monitoring Morza Bałtyckiego  DOBRY ZŁY 

STAN 

Ramowa 

Dyrektywa  

Wodna (RDW) 

Ramowa Dyrektywa  

ws. Strategii Morskiej 

(RDSM) 

5 Stan bardzo 

dobry 

Dobry stan środowiska 

(GES) 

4 Stan dobry 

3 Stan 

umiarkowany 

Stan 

niezadowalający/niepożąd

any (subGES) 2 Stan słaby 

1 Stan zły 

Jak oceniamy ? 

Good  

Environmental  

Status 

http://www.dgukenvis.nic.in/An algal bloom of Cochlodinium sp.JPG
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PMŚ – Monitoring jakości wód powierzchniowych  

Cecha 5 - Eutrofizacja 

Klasyfikacja i ocena stanu 
środowiska wód morskich – 
bieżąca ocena za rok 2013  

Cecha 8 – Substancje zanieczyszczające i efekty biologiczne Cecha 9 – Substancje zanieczyszczające w rybach 

Cecha 6 – Integralność dna morskiego 
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PMŚ – Monitoring jakości wód powierzchniowych  

http://www.gios.gov.pl/artykuly/podkategoria/109/Monitoring-jakosci-wod-powierzchniowych 
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 
2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 
wód podziemnych transponujące wymagania 
Ramowej Dyrektywy Wodnej i dyrektywy 
2006/118/WE w sprawie ochrony wód podziemnych 
przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu . 

Od 2010 roku ocena stanu JCWPd wykonywana 
jest z zastosowaniem testów klasyfikacyjnych. 
Pozwala to określić stan tych wód uwzględniając 
nie tylko skład chemiczny i stopień 
wykorzystania zasobów wód podziemnych, lecz 
również wpływ na jakość wód pobieranych dla 
zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, na 
wody powierzchniowe pozostające w 
bezpośrednim kontakcie z wodami podziemnymi 
czy na chronione ekosystemy lądowe zależne od 
wód podziemnych. 

Badania jakości wód podziemnych są prowadzone 
w ok. 1000 punktów pomiarowych. 

PMŚ – Monitoring jakości wód podziemnych  

Badania i ocena stanu chemicznego wód podziemnych 
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PMŚ – Monitoring jakości wód podziemnych  
http://mjwp.gios.gov.pl/ 
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PMŚ – Monitoring chemizmu gleb ornych Polski  

Celem programu jest ocena stanu zanieczyszczenia i zmian właściwości gleb w wymiarze 
czasowym i przestrzennym. 

Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest realizowany od roku 1995. 
 W 5-letnich odstępach czasowych są pobierane próbki glebowe z 216 stałych punktów 
pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na gruntach ornych charakterystycznych dla 
pokrywy glebowej kraju. 

http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=monit 
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Zadaniem monitoringu 
przyrody jest określenie 

wpływu zmian 
środowiskowych na organizmy 

w celu zapobiegania 
negatywnym skutkom tych 
zmian w przyrodzie, a więc 

uzyskania danych  na potrzeby 
zorganizowania skutecznej 

ochrony gatunków i układów 
ekologicznych. 

http://www.gios.gov.pl/artykuly/podkategoria/11/Monitoring-przyrody 

PMŚ – Monitoring przyrody  
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 PMŚ - Monitoring Ptaków Polski  

 
http://monitoringptakow.gios.gov.pl 

Wydano szereg Biuletynów 
Monitoringu Przyrody 
poświęcony w całości 
ptakom oraz Atlas 
pospolitych ptaków Polski, 
w tym metodyki 

 
 

Raport dla Komisji Europejskiej z 
wdrażania Dyrektywy Ptasiej w 
zakresie Monitoringu Ptaków Polski , 
opracowany w  ramach PMŚ, 
przekazano do Generalnej Dyrekcji 
Ochrony  Środowiska 
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PMŚ – Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych 

Badania monitoringowe realizowane w roku 2013 były kontynuacją prac wykonanych w latach 2006-2008 oraz 2009-
2011 w ramach pierwszej, drugiej i trzeciej fazy monitoringu. 

Badania monitoringowe były prowadzone na 
stanowiskach badawczych (powierzchniach 
monitoringowych) wybranych z uwzględnieniem 
specyfiki poszczególnych typów siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków. 
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PMŚ - Monitoring lasów 

Monitoring lasów jest systemem oceny środowiska leśnego 
i kondycji zdrowotnej drzewostanów na podstawie ciągłych 
lub periodycznych obserwacji i pomiarów wybranych 
indykatorów na stałych powierzchniach obserwacyjnych. 

http://www.gios.gov.pl/monlas/index.html 

148 SPO II 
rzędu  

W sieci 16 x 16 km 
znajduje się 586 SPO I 
rzędu, a w sieci 8 x 8km 
2200 
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PMŚ – Monitoring hałasu 
Jednym z zadań PMŚ jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu 
akustycznego środowiska stosownie do zapisów  art. 26 i 117 ustawy – Poś. 

PMŚ obejmuje pomiary wykonywane przez Wojewódzkie 
Inspektoraty Ochrony Środowiska, zarządzających drogami, 
liniami kolejowymi i lotniskami oraz mapy akustyczne 
wykonywane przez podmioty prawnie zobowiązane.  

W zależności od pochodzenia hałasu 
środowiskowego (źródła) 
wyróżniamy podstawowe kategorie: 

 hałas przemysłowy 
 hałas komunikacyjny, a tym:  

 drogowy (uliczny) 
 lotniczy 
 kolejowy 

 

 
WIOŚ wykonują pomiary hałasu środowiskowego za pomocą mierników poziomu dźwięku oraz 
nowoczesnych automatycznych systemów mobilnego monitoringu hałasu. 

Mierzonymi wskaźnikami w odniesieniu do jednej doby są 
krótkookresowe poziomy LAeqD oraz LAeqN, których wartości są 
wykorzystywane do ustalania i kontroli warunków korzystania ze 
środowiska akustycznego. Do prowadzenia długookresowej polityki 
ochrony przed hałasem określa się wartości poziomów 
długookresowych LDWN oraz LN. 
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PMŚ – Monitoring hałasu 
 

 http://www.gios.gov.pl/artykuly/podkategoria/3/panstwowy-monitoring-srodowiska 

 

Corocznie są publikowane w BMŚ informacje 
„Zanieczyszczenie środowiska hałasem w świetle badań 
WIOŚ”, a co 5 lat informacje zbiorcze wraz z trendami 
„Stan klimatu akustycznego w Polsce na w świetle 
badań WIOŚ”.  

Monitoring hałasu zasila swoimi danymi na poziomie kraju 
głównie administrację rządową (w szczególności GUS)  i 
samorządową, szkoły i uczelnie. 

http://www.gios.gov.pl/artykuly/podkategoria/3/panstwowy-monitoring-srodowiska
http://www.gios.gov.pl/artykuly/podkategoria/3/panstwowy-monitoring-srodowiska
http://www.gios.gov.pl/artykuly/podkategoria/3/panstwowy-monitoring-srodowiska
http://www.gios.gov.pl/artykuly/podkategoria/3/panstwowy-monitoring-srodowiska
http://www.gios.gov.pl/artykuly/podkategoria/3/panstwowy-monitoring-srodowiska
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PMŚ – Monitoring hałasu 

Jedna z wielu części, mapy akustycznej dla 
hałasu drogowego dla wskaźnika LDWN dla 
dzielnicy Żoliborz w Warszawie. 

 Mapy akustyczne pokazują zanieczyszczenie środowiska 
hałasem pochodzącym z głównych źródeł hałasu. Mapy 
akustyczne sporządzane są w cyklach 5 – cio letnich. 
(Dotychczas w 2007 i 2012 r.). 

Poniżej analiza wykonana w ramach PMŚ dot. porównania w I i II 
rundzie mapowania akustycznego liczby osób zagrożonych 
hałasem drogowym w poszczególnych klasach poziomów 
dźwięku LDWN w aglomeracjach > 250 000 mieszkańców. 
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PMŚ – Monitoring hałasu 

Na poziomie europejskim informacje z map akustycznych przekazywane są do Komisji 
Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). 

Na stronach internetowych EEA zamieszczone są 
wyniki mapowania akustycznego dla całej Europy. 

http://noise.eionet.europa.eu/  

Powyższa analiza wykonana została przez EEA -  stopień 
ekspozycji na hałas w 13 mapowanych stolicach w ramach 
rundy II – 2012 r. (z wyróżnioną Warszawą znajdującą się na 
czwartym miejscu pod względem ekspozycji/zagrożenia 
hałasem po Londynie, Sofii i Wiedniu) 

http://noise.eionet.europa.eu/
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PMŚ - Monitoring pól elektromagnetycznych 

W rozumieniu ustawy Poś ochrona przed 
polami elektromagnetycznymi polega na 
zapewnieniu jak najlepszego stanu 
środowiska poprzez utrzymanie poziomów 
pól elektromagnetycznych poniżej 
dopuszczalnych lub co najmniej na tych 
poziomach oraz na zmniejszaniu poziomów 
pól elektromagnetycznych co najmniej do 
dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.  

Unormowany monitoring pól elektromagnetycznych funkcjonuje od 2008 roku (Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu  i sposobu prowadzenia 
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku Dz. U. Nr 221 poz. 
1645). 

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się 
w ramach Państwowego Monitoringu Środowisku (art. 123 ustawy Poś).  
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PMŚ - Monitoring pól elektromagnetycznych 

Na terenie całego kraju zlokalizowana jest 
sieć 2160 punktów pomiarowych na 
obszarach dostępnych dla ludności, po 135 
punktów na terenie każdego województwa z 
podziałem na: 

• centralne dzielnice lub osiedla miast o 
liczbie mieszkańców   przekraczającej 50 tys. 
• pozostałe miasta 
• tereny wiejskie Sieć  monitoringu pól elektromagnetycznych 
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PMŚ - Monitoring pól elektromagnetycznych 

W oparciu o wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych wykonywane są roczne 
i trzyletnie oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w skali kraju jak 
i dla poszczególnych województw, a oceny udostępniane są na stronach internetowych 
GIOŚ oraz WIOŚ. Odbiorcą opracowań jest administracja rządowa i samorządowa, 
uczelnie, szkoły, biblioteki i społeczeństwo. 

W wyznaczonych punktach pomiarowych, w cyklu 
trzyletnim, pracownicy wojewódzkich inspektoratów 
ochrony środowiska wykonują pomiary składowej 
elektrycznej pola elektromagnetycznego. 
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Raporty Inspekcji Ochrony  Środowiska jako źródło informacji 
o stanie środowiska w kraju 

Raporty tematyczne i opracowania metodyczne 
w ramach Biblioteki Monitoringu Środowiska 

Raporty o stanie środowiska w Polsce  
(opracowywane przez GIOŚ, co 4 lata) 

Raporty o stanie środowiska w województwach 
(opracowywane przez WIOŚ, co roku lub co 2 lata) 

Krajowy raport mozaikowy. Stan środowiska w latach 2000-2007 (wspólny projekt 
GIOŚ i WIOŚ), aktualizacja za lata 2004-2012 w opracowaniu 
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GIOŚ wiceprzewodniczącym Zarządu EEA ,  
Krajowy Punkt Kontaktowy EEA/EIONET ulokowany w DMiIoŚ GIOŚ - koordynacja współpracy z EEA w ramach EIONET 

Europejska Agencja Środowiska 

Bazy danych 
(w oparciu 
m.in. o CDR) 

Wskaźniki 

Mapy i wykresy  

Raporty i analizy 
tematyczne 

SOER (2015  
w przygotowaniu) 
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 Wykorzystanie danych o stanie środowiska 

 w raportach międzynarodowych 
 

Oceny środowiska w kraju 
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Globalne oceny 
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centralna baza danych – 
Oracle 11g  

JWODA JELMAG EHAŁAS MPP MSGP OSADY MCHG JPOAT GLONY 

E      K     O     I     N     F     O    N     E      T  
   w zakresie PMŚ 

System Informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska  
EKOINFONET 

 w zakresie Państwowego Monitoringu Środowiska 
w fazie  rozwoju  
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PMŚ - portal INSPIRE, katalog metadanych, edytor metadanych 
http://inspire.gios.gov.pl 
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PMŚ - Geoportal GIOŚInspire 
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Fragment CORINE Land Cover 2000 
okolice Warszawy 

Mapa pokrycia 
terenu CLC 2012  

już wkrótce 

Mapa pokrycia 

terenu CLC2006 

Przykład zasobu GIOŚ i EEA - Corine Land Cover 
udostępnianego za pomocą usług danych 
przestrzennych (WMS) na Geoportalu GIOŚ  

http://clc.gios.gov.pl/ 
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Dziękuję bardzo za uwagę 


