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Pilotażowe wdrożenie monitoringu gatunków i siedlisk 
morskich w latach 2015-2018

Konieczność prowadzenia monitoringu na terenie kraju oraz monitoringu z 
uwzględnieniem sieci Natura 2000 w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska wynika z zapisów art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. zm.). 

Dane pozyskane w tym monitoringu posłużą do śledzenia skuteczności działań 
ochronnych oraz do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wynikających 
z Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 
czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego (Dyrektywa Ramowa w sprawie Strategii Morskiej).



Harmonogram projektu pn.: „Pilotażowe wdrożenie 
gatunków i siedliska morskich w latach 2015-2018”



Ryby i minogi

Osiem monitorowanych przedmiotów ochrony: 

• minóg morski i minóg rzeczny: 10 stanowisk, 50 stacji* 
(badania migracji i mikrosiedlisk);

• parposz: 1 stanowisko, 1 stacja;

• boleń: 6 stanowisk, 23 stacje;

• piskorz: 5 stanowisk, 15 stacji*;

• koza: 4 stanowiska, 20 stacji;

• ciosa: 1 stanowisko, 3 stacje;

• różanka: 4 stanowiska, 20 stacji.

* Liczba stacji do weryfikacji w terenie Boleń złowiony na stanowisku Wisła 
Śmiała  (2016-08-24)
Fot. Tomasz Kuczyński 



Ssaki morskie

Cztery monitorowane przedmioty 
ochrony: 

• morświn: dwa stanowiska 
badawcze (Zatoka Pomorska, 
Ławica Stilo), łącznie 10 C-POD 
wystawionych na 24 miesiące, 
serwis i zgrywanie danych co 8 
tygodni, naloty lotnicze;

• foka szara, foka pospolita, foka 
obrączkowana: obserwacje 
lotnicze wzdłuż całego 
polskiego wybrzeża.

Stado fok szarych w Rezerwacie Mewia Łacha
(2016-05-23)

Fot. Maciej Kozakiewicz



Siedliska
Pięć monitorowanych przedmiotów ochrony:

• Piaszczyste ławice podmorskie (1110): 3 stanowiska, 15 stacji; 

• Ujścia rzek, estuaria (1130): 11 stanowisk, 11 profili pomiarowych;

• Jeziora przymorskie i zalewy, laguny (1150): 8 stanowisk, 33 stacje;

• Duża płytka zatoka (1160): 1 stanowisko, 11 stacji;

• Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170): 3 stanowiska, 16 stacji.

Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170), 
stanowisko: Głazowisko Ławica Słupska (czerwiec 2016)

Jeziora przymorskie i zalewy, laguny (1150), 
stanowisko: Jezioro Gardno (sierpień 2016)



Obszary realizacji monitoringu gatunków i siedlisk 
morskich

Łącznie w ramach monitoringu wyznaczono 38 stanowisk badawczych, w tym: na 
20 rzekach, na 6 jeziorach, na 3 zalewach oraz 9 stanowisk w obszarach morskich.
W obrębie wszystkich stanowisk wyznaczono 212 stacji badawczych.

Procentowy udział stanowisk badawczych w poszczególnych 
obszarach realizacji monitoringu gatunków i siedlisk morskich

Procentowy udział stacji badawczych w poszczególnych obszarach 
realizacji monitoringu gatunków i siedlisk morskich



Uzyskane pozwolenia i zgody na prowadzenie badań w 
ramach monitoringu gatunków i siedlisk morskich

Instytucje, organy lub podmioty wydające zgodę lub pozwolenie 
na badania

Liczba uzyskanych 
zgód lub pozwoleń

• Nadleśnictwa 12

• Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska 10

• Dyrektorzy Urzędów Morskich 8

• Minister Środowiska 7

• Zarządy Okręgowych Polskiego Związku Wędkarskiego 5

• Użytkownicy Rybaccy 5

• Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego 4

• Marszałkowie Województw 3

• Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej 2

• Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 1

• Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 1

• Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego 1

• Gmina 1

Łącznie 60



Pozyskiwanie danych – formularze 
terenowe i laboratoryjne

Na potrzeby monitoringu gatunków i siedlisk morskich opracowano lub 
zmodyfikowano łącznie 27 formularzy, w tym: 

• dla badań ryb i minogów – 7; 

• dla badań ssaków morskich – 4;

• dla badań siedlisk – 16.

Na dzień 30 września 2016 r. w wyniku prac terenowych i laboratoryjnych zostało 
wypełnione 608 formularzy, które podlegają weryfikacji i zatwierdzaniu.



Działania informatyczne w projekcie pn.: „Monitoring 
gatunków i siedlisk morskich w latach 2015-2018”

W celu umożliwienia realizacji monitoringu, równolegle z 
pracami merytorycznymi trwają prace nad Systemem 
Informatycznym Monitoringu Gatunków i Siedlisk Morskich 
(SI MGiSM).

W ramach tych prac powstały trzy główne moduły logiczne:

• Moduł mapowy,

• Moduł CMS,

• Moduł planowania i zarządzania monitoringiem.



Moduł mapowy SI MGiSM

• W SI MGiSM do obsługi danych GIS oraz 
generowania map wykorzystywany będzie ArcGIS
Server.

• Mapy prezentowane będą poprzez przeglądarkę 
internetową w webowej aplikacji mapowej.

• Część map to mapy statyczne, które tworzone są 
w trakcie prac projektowych, a wykorzystywane 
będą jako mapy podkładowe dla kompozycji 
mapowych; część map to mapy dynamiczne 
generowane w zależności od parametrów 
określonych przez użytkownika.



Moduł systemu zarządzani treścią (CMS)

• Portal internetowy odpowiedzialny za publikacje i prezentację danych o 
monitoringu gatunków i siedlisk morskich.

• Udostępnia pozyskane informacje w postaci artykułów, dokumentów i danych 
multimedialnych. 

• Pozwala na zarządzenie treścią oraz jej dostępnością dla wybranych grup 
użytkowników. 

• Z poziomu portalu będzie można przejść do aplikacji mapowej.



Moduł planowania i zarządzania monitoringiem 
gatunków i siedlisk morskich

• Komponent systemu odpowiedzialny za wspieranie procesu 
monitoringu, który umożliwia planowanie badań, 
gromadzenie wyników badań oraz udostępnianie danych.



Badacz 4. Badacz 5. Badacz n

Użytkownicy SI MGiSM w monitoringu gatunków i 
siedlisk morskich

Badacz 1. Badacz 2. Badacz 3.

Badacz: 
• wykonawca prac 

badawczych, który zbiera 
dane w terenie lub 
wykonuje analizy 
laboratoryjne, następnie 
opracowuje wyniki i 
wprowadza je do systemu, 
tworząc w ten sposób zbiór 
danych źródłowych,

• użytkownik o charakterze 
eksperta, który wprowadza 
wyniki analiz wykonanych 
na zbiorze danych 
źródłowych.



Użytkownicy SI MGiSM w monitoringu gatunków i 
siedlisk morskich

Koordynator ds. 
ichtiologicznych

Koordynator ds. 
ssaków 

morskich

Koordynator ds. 
siedlisk

Koordynator dziedzinowy: 
• użytkownik systemu 

sprawujący nadzór 
merytoryczny nad Badaczami,

• uczestnik monitoringu 
podlegający Koordynatorowi 
głównemu po stronie 
wykonawcy,

• odpowiada za prace 
realizowane w swoim 
obszarze merytorycznym i 
kieruje pracą podlegających 
mu Badaczy.



Użytkownicy  SI MGiSM w monitoringu gatunków i 
siedlisk morskich

Koordynator Główny po stronie Wykonawcy

Koordynator Główny po stronie 
Wykonawcy: 
• użytkownik systemu, który 

zarządza całością programu 
monitoringu,

• ustala harmonogramy prac, 
planuje i nadzoruje zadania 
uczestników, zatwierdza 
standardy, metodykę i 
organizuje pracę 
Koordynatorów 
dziedzinowych,

• pozostaje w kontakcie 
operacyjnym i formalnym z 
Koordynatorem głównym po 
stronie Zamawiającego.



Pozostali użytkownicy i ich role w monitoringu 
gatunków i siedlisk morskich

Użytkownik Opis roli

Użytkownik zarejestrowany: Użytkownik pochodzący z szerokiej grupy użytkowników, który jest zarejestrowany w systemie, nadano mu 

uprawnienia i ma dostęp do dodatkowych modułów i informacji po zalogowaniu do systemu.

Administrator Odpowiada za administrację portalem CMS, zarządza układem, szablonami, banerami, grupami użytkowników.

Administrator IT Odpowiada za infrastrukturę, działanie sieci oraz systemów, pilnuje bezpieczeństwa, definiuje i zarządza 

użytkownikami w systemach Zamawiającego.

Edytor Odpowiada za przygotowanie treści publikowane w modułu CMS. Posiada dostęp do portalu CMS od frontu i 

zaplecza.

Edytor GIS Odpowiada za przygotowanie map podkładowych i tematycznych prezentowanych w portalu mapowym.

Ekspert Odpowiada za analizę danych wprowadzonych przez Badacza i innych użytkowników. Analizuje zebrane wyniki, 

wprowadza oceny zgodnie z przyjętą metodologia, opracowuje założenia prezentacji wyników prac oraz może 

przygotowywać raporty i opracowania do wykorzystania w projekcie.

Koordynator główny ze 

strony zamawiającego

Reprezentuje Zamawiającego, monitoruje, nadzoruje i rozlicza z wykonanych prac Koordynatora głównego ze strony 

Wykonawcy.

Redaktor główny Odpowiada za zarządzenie zawartością CMS, układem i jakością treści, sprawdzaniem oraz zatwierdzaniem 

artykułów do publikacji. Współpracuje z administratorami oraz edytorami. Posiada dostęp do modułu CMS zarówno 

od zaplecza, jak i od frontu. Użytkownik sprawujący organizacyjną kontrolę nad redaktorami w module CMS.

Redaktor Odpowiada za zarządzenie zawartością CMS, układem i jakością treści, sprawdzaniem oraz zatwierdzaniem 

artykułów do publikacji. Współpracuje z administratorami oraz edytorami. Posiada dostęp do modułu CMS zarówno 

od zaplecza, jak i od frontu.

Użytkownik: podstawowy użytkownik korzystający z systemu z zewnątrz. Jest to użytkownik niezarejestrowany, pochodzący z szerokiej 

grupy zewnętrznych interesariuszy projektu takich jak administracja publiczna, samorządy, instytucje naukowo-badawcze, organizacje NGO 

i obywatele.



Role użytkowników zarejestrowanych w poszczególnych 
modułach SI MGiSM

Badacz

Badacz
Koordynator 
dziedzinowy

Badacz

Badacz
Koordynator 
dziedzinowy

Koordynator 
główny 

Wykonawcy

Ekspert

Ekspert

Redaktor 
główny

Edytor Redaktor Edytor GIS

Moduł CMS

Role merytoryczne w monitoringu

Administrator

Moduł mapowy

Koordynator 
główny 

Zamawiający

Administrator 
IT

Moduł planowania i zarządzania MGiSM



Procesy wspierane przez moduł planowania i zarządzania 
SI MGiSM

• W SI MGiSM wdrażany jest moduł planowania i zarządzania 
monitoringiem. Moduł umożliwiać będzie planowanie i koordynowanie 
postępów prac monitoringowych. 

• Organizacja prac monitoringowych będzie oparta na rolach 
(zarejestrowanych użytkownikach) w systemie. 

• Zalogowany użytkownik będzie miał dostęp do panelu użytkownika. 
Zawartość panelu użytkownika będzie zależna od wybranej roli oraz 
posiadanych uprawnień. 

Diagram procesu biznesowego – pozyskiwanie danych monitoringowych



Workflow w kontekście SI MGiSM

• Workflow umożliwia określenie, jakie role w monitoringu pełnią 
poszczególni użytkownicy i jaką rolę odgrywają w przepływie 
formularzy.

• Workflow w kontekście SI MGiSM porządkuje procesy planowania, 
zlecania zadań oraz umożliwia weryfikowanie wyników. Każdy 
formularz w systemie posiada określony zestaw stanów (np. 
’roboczy’, ’do sprawdzenia’, ’do zatwierdzenia’, ’do korekty’).

• Poszczególne role w SI MGiSM mogą wykonywać ograniczony zakres 
operacji na formularzu (np. KD – sprawdzać i flagować, KGW –
zatwierdzać, Badacz – tylko wprowadzać i edytować). Operacje 
wykonywane przez użytkowników mogą zmieniać jego stan.  

• Podział odpowiedzialności pomiędzy rolami w ramach workflow, 
zestaw dopuszczalnych operacji na formularzach oraz przejścia 
pomiędzy stanami są automatyczne zarządzane przez SI MGiSM.



Workflow w planowaniu i zarządzaniu badaniami 
środowiskowymi w MGiSM

• Moduł planowania i zarządzania monitoringiem będzie umożliwiał 
gromadzenie wyników badań terenowych i analiz laboratoryjnych w jednej 
centralnej bazie danych źródłowych. 

• W celu zapewnienia spójności wprowadzanych danych, w systemie zostaną 
zaimplementowane formularze elektroniczne, służące do wprowadzania 
wyników prac terenowych i laboratoryjnych.



Workflow w planowaniu i zarządzaniu badaniami 
środowiskowymi w MGiSM

• Formularze elektroniczne będą zbudowane na podstawie szablonów formularzy 
papierowych.

• Formularze elektroniczne będą podstawowym i głównym źródłem danych 
gromadzonych w SI MGiSM. Użytkownicy systemu nie będą posiadać bezpośredniego 
dostępu do bazy danych. 

• Wypełnienie elektronicznego formularza i zapisanie go w systemie, skutkować będzie 
zapisaniem wprowadzonych wartości w centralnej bazie danych. 

• Użytkownicy będą mieli nieograniczony dostęp online do procesu pozyskiwania danych 
z punktów badawczych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.



Miejsce wielodyscyplinarnych badań środowiskowych 
realizowanych w ramach MGiSM w kompleksowym Systemie 
Informatycznym Monitoringu Gatunków i Siedlisk Morskich 

Obszar realizacji badań środowiskowych 

Agregacja 
danych

Raporty, 
analizy



Dziękuję za uwagę


