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Państwowy Monitoring Środowiska 

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 
1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska w celu zapewnienia wiarygodnych 
informacji o stanie środowiska  
 
Cele, zadania i strukturę PMŚ formułuje ustawa  Prawo ochrony zwana ustawą Poś. 

PMŚ jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska  
oraz  
gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku 
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Państwowy Monitoring Środowiska 

Informacja o środowisku 

 

OCENY I PROGNOZY 

STAN  
 

(dane o jakości środowiska wytwarzane  w ramach siedmiu 
podsystemów reprezentujących poszczególne komponenty środowiska  

lub specyficzne oddziaływania) 

 

PODSYSTEMY: 
 

            Monitoring jakości powietrza 

            Monitoring jakości wód 

            Monitoring jakości gleby i ziemi 

            Monitoring przyrody   

            Monitoring hałasu 

            Monitoring pól elektromagnetycznych 

           Monitoring promieniowania jonizującego 

 

PRESJE  
(dane o presjach: 

-  wytwarzane poza systemem PMŚ 

-  wytwarzane w ramach PMŚ dla 
celów prawidłowej realizacji zadań 
w poszczególnych podsystemach)    

CZYNNIKI SPRAWCZE 
(dane w zakresie działalności społ.-
gosp., warunków meteorologicznych, 
hydrologicznych, napływów 
transgranicznych itp.) 
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Podsystemy Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ),  zasoby 

źródłowe dla zbiorów danych przestrzennych na potrzeby INSPIRE  

Monitoring gatunków 
 i siedlisk morskich  

www.gios.gov.pl 
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www.gios.gov.pl  

http://www.gios.gov.pl/
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Monitoring przyrody 

http://siedliska.gios.gov.pl
/ 

http://monitoringptakow.gios.gov.pl/ 

http://zmsp.gios.gov.pl/ 

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

Zadania ustawowe 
i obowiązki sprawozdawcze - 
przykłady 
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centralna baza danych – 
Oracle   

JWODA MGSM EHAŁAS MPP MSGP OSADY MCHG JPOAT 

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  

JELMAG …   
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Raportowanie do KE – 
wypełnianie obowiązków  
wynikających dyrektyw  

EIONET 
 - European Environment Information and Observation Network 

Reporting obligations 
 

http://cdr.eionet.europa.eu/pl/eu  

EEA Central Data Repository 

www.gios.gov.pl 

Sprawozdawczość danych 
środowiskowych do KE , 
a wymagania INSPIRE 

http://cdr.eionet.europa.eu/pl/eu
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„strefy jakości powietrza” - na potrzeby ocen jakości powietrza w odniesieniu do obszaru stref 

Reporting obligations – Obowiązki sprawozdawcze wynikające z innych dyrektyw 

www.gios.gov.pl 
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Strefy jakości powietrza określone prawem na potrzeby ocen jakości powietrza   

Strefę stanowi: 
 

 aglomeracja o liczbie mieszkańców 
większej niż 250 tysięcy, 
 

 miasto o liczbie mieszkańców powyżej 
100 tysięcy, 
 

 pozostały obszar województwa, 
niewchodzący w skład miast powyżej 
100 tysięcy mieszkańców 
oraz  aglomeracji. 

Aktualnie w Polsce jest 46 stref: 
 

 12 aglomeracji 
 

 18 miast powyżej 100 tys. mieszkańców 
 

 16 województw (z wyłączeniem 
aglomeracji i miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców 
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Usługi sieciowe – interoperacyjność 

informacja zrozumiała dla potencjalnego odbiorcy interoperacyjne – „zrozumiałe dla maszyn” 

Roczne oceny jakości powietrza 

Informowanie o stanie  środowiska 

http://inspire.gios.gov.pl/isdp/gs/ows/wms?&re

quest=GetCapabilities 

www.gios.gov.pl 

INSPIRE Urządzenia – PMŚ Monitoring jakości 
 powietrza - stężeń zanieczyszczeń (urządzenia) 
wybrane stacje pomiarowe na tle ortofotomapy 

http://inspire.gios.gov.pl/isdp/gs/ows/wms?&request=GetCapabilities
http://inspire.gios.gov.pl/isdp/gs/ows/wms?&request=GetCapabilities
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Geoportal GIOŚ INSPIRE –zapewnienie dostępu 
do usług danych przestrzennych 

 
 

Moduł OR 

Moduł 
OW 

Moduł BI 
(przeglądanie 

danych, 
statystyki…) 

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.) 

Poglądowy schemat transmisji, gromadzenia i udostępniania danych o jakości powietrza 

Moduł PA 

Narzędzia MKZ do generowania raportów XML 

16 baz 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+ 

JPOAT 2,0 – SI EKOINFONET 

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

monitorowania środowiska”) i docelowo O&M 
 

Portal GIOŚ  
- jakość 
powietrza 

Aplikacja 
mobilna 
GIOŚ – 
jakość 
powietrza 

Portale o jakości 
powietrza WIOŚ 

Ręczne wprowadzanie danych 
 przez WIOŚ 

www.gios.gov.pl 
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Portal internetowy „Jakość Powietrza” - kompleksowe źródło informacji o jakości powietrza 

Od 1 stycznia 2019 r. GIOŚ na portalu „Jakość Powietrza” 
będzie prezentował prognozy zanieczyszczenia powietrza dla Polski. 
Prognozy zanieczyszczeń powietrza będą prezentowane na 3 kolejne dni. 
 

Prognozy będą dotyczyć takich substancji jak: 
• pył zawieszony PM10 
• dwutlenek siarki SO2 
• dwutlenek azotu NO2 
• ozon troposferyczny O3 
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Portal EEA dot. jakości powietrza w Europie 

https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index  

https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
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Do 21 października 2020 r. 
wszystkie dane zgłoszone do 
ewidencji i udostępniane w 
ramach INSPIRE muszą być 
dostosowane do standardów 
określonych przez Komisję 
Europejską. 

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 
przestrzennej  (ustawa o IIP) 
 
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o IIP Główny 
Inspektor Ochrony Środowiska pełni rolę organu wiodącego 
dla tematu „urządzenia do monitorowania środowiska”  
art. 3 pkt 7i 

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 14 marca 2007 r.  ustanawiająca infrastrukturę 

informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej 
(INSPIRE)  

 

Infrastruktura informacji przestrzennej – prawo, wytyczne, informacje pomocnicze 

www.gios.gov.pl 
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Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej – zał. do ustawy o IIP, Rozdział 3, Trzecia grupa 
tematyczna pkt. 7: 
 
 Urządzenia do monitorowania środowiska - rozumiane jako lokalizacja i funkcjonowanie urządzeń do 
monitorowania środowiska i punktów  pomiarowo – kontrolnych do obserwacji 
i pomiarów emisji, stanu zasobów środowiska i innych parametrów ekosystemu w szczególności 
różnorodności biologicznej, warunków ekologicznych wegetacji. 
 
GIOŚ – organ wiodący w zakresie ww. tematu, zgodnie z ustawą o IIP 

listopad 2018 r. –   zakres  tematów na Geoportalu INSPIRE  GGK 



www.gios.gov.pl 
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Poziom europejski  

Rola GIOŚ  w zakresie INSPIRE - zapewnienie  zharmonizowanych zbiorów danych 
przestrzennych,  metadanych i usług 

GIOŚ  

Poziom krajowy - GGK 
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zapewnienie  dostępu 

do zbiorów danych 

przestrzennych za 

pośrednictwem usług 

sieciowych, najczęściej za 

pomocą Internetu  

 

możliwość  

 łączenia danych 

przestrzennych i ich usług 

pochodzących 

z różnych źródeł 

 w spójny sposób bez 

dodatkowego angażowania 

ludzi i maszyn 

może zostać osiągnięta  

poprzez zamianę 

(zharmonizowanie) 

 i  przechowywanie 

istniejących zestawów danych 

lub poprzez przekształcenie 

ich za pośrednictwem usług 

 w infrastrukturę INSPIRE 

www.gios.gov.pl 

Zapewnienie interoperacyjności na potrzeby INSPIRE 
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Interoperacyjność, dostosowywanie  sprawozdawanych zbiorów  w zakresie 
środowiska do wymagań INSPIRE, tzw. lista priorytetowych zbiorów danych 

https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/2016-5/wiki  

https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/2016-5/wiki
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/2016-5/wiki
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/2016-5/wiki
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/2016-5/wiki
https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/2016-5/wiki
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 Programy Państwowego Monitoringu Środowiska 
 

 Program budowy IIP w resorcie środowiska, w etapie obejmującym  
lata 2014-2015 Program 5 organów wiodących w resorcie środowiska  
[MŚ, GIOŚ,  GKP (GDOŚ), KZGW, GGK (PIG)] – art. 20 ustawy o IIP 

 

INSPIRE - Planowanie i programowanie działań w zakresie budowy 
infrastruktury informacji przestrzennej  w GIOŚ, 
w temacie „urządzenia do monitorowania środowiska”  

 Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu danych 
przestrzennych "urządzenia do monitorowania środowiska„ (rozdział 3, pkt 7 załącznika 
do ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej) etap 
obejmujący lata 2012-2013  [GIOŚ] – art. 20 ustawy o IIP 

 

wieloletnie programy opracowane przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzane przez 
ministra właściwego do spraw środowiska 

 Program budowy, utrzymania i użytkowania infrastruktury informacji 
        przestrzennej w etapie dwuletnim 2016-2017 - art. 20 ustawy o IIP 
 

 
Program Państwowego 
Monitoringu 
Środowiska na lata 
2016-2020 

www.gios.gov.pl 
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2013 -2014  realizacja projektu pn.: „Wdrożenie wymagań dyrektywy INSPIRE/    
          Dostosowanie zasobów przestrzennych PMŚ do wymagań dyrektywy INSPIRE – Etap I” 

 zaimplementowany węzeł infrastruktury informacji przestrzennej GIOŚ INSPIRE,  w tym: 
  Geoportal, 
  Katalog  metadanych, 
  Edytor metadanych wraz z walidatorem metadanych oraz  zaimplementowanym  profilem  

w zakresie urządzeń do monitorowania środowiska, zgodnie wytycznymi  INSPIRE oraz dokumentem  
D 2.8 II/III.7  dot. tematu „urządzenia do monitorowania środowiska”; 

  zapewniona interoperacyjność usług sieciowych z infrastrukturą Głównego Geodety Kraju (GUGiK)  z 
Geoportalem Krajowym i krajowym katalogiem metadanych, 

  pierwsza transza zharmonizowanych i opublikowanych zbiorów danych przestrzennych  PMŚ w 
zakresie tematu urządzenia do monitorowania środowiska,  

 opublikowane metadane dla zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych PMŚ w zakresie tematu 
urządzenia do monitorowania środowiska  oraz usług , 

 zaimplementowana aplikacja do eksportu/konwersji danych przestrzennych do formatu GML, 

  przeprowadzone szkolenia dla 150 przedstawicieli jednostek zidentyfikowanych podczas wykonanej 
    w 2012 r. inwentaryzacji, 

  zaimplementowany portal edukacyjny w ramach portalu GIOŚ INSPIRE. 

Budowa IIP w zakresie tematu „urządzenia do monitorowania środowiska”, 
 w ramach kompetencji  GIOŚ 

www.gios.gov.pl 
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 Portal  GIOŚ INSPIRE - efekty projektu wdrożeniowego  

http://inspire.gios.gov.pl 

www.gios.gov.pl 
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INTERNET 

INTRANET 

centralna baza danych INSPIRE PMŚ– Oracle   

JWODA 

INTERGRACJA 

platforma IUIP - Infrastruktura Usług Informacji Przestrzennej 

zarządzanie 
systemem 

źródła - 
OGC 

moduły 
dziedzinowe - 

GML  

metadane – 
edytor, katalog   

Portal GIOŚ Inspire – INSPIRE – Urządzenia - PMŚ  
CMS   

Geoportal  
E-learning - 

Moodle 
Portal 

metadanych  
Portal - 
INSPIRE 

usługi - OGC 

desktop - 
GIS 

Serwer mapowy ISDP  
Internetowy System Danych 

Przestrzennych 

JELMAG EHAŁAS MPP MSGP OSADY MCHG JPOAT MSGM 
CLC 

Serwer mapowy - ArcGIS 

E      K       O       I      N      F       O      N       E      T  

Poglądowy schemat architektury logicznej węzła infrastruktury informacji przestrzennej GIOŚ 

… 

www.gios.gov.pl 
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Interoperacyjność  –  wydajność, możliwość wykorzystania innych  zasobów  
danych przestrzennych  
 

Wydajność usług (…) 

Punkty pomiarowe PMŚ na tle Mapy hydrograficznej  Polski enviDMS10k.  

Wywołanie usługi dot. Mapy hydrograficznej enviDMS50k. 

www.gios.gov.pl 
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GIOŚ INSPIRE – schematy, typy obiektów  

Rezultaty implementacji – 
baza danych w modelu 
zgodnym z D2.8.II/III.7
 

D2.8.II/III.7 Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines - obligatoryjne typy 
obiektów: 

– Environmental Monitoring Facility  (EMF) – lokalizacja urządzeń do monitorowania środowiska, 

– Environmental Monitoring Network  (EMN) – zasięgi przestrzenne urządzeń – sieci urządzeń,  

– Environmental Monitoring Programme  (EMP) – zasięgi przestrzenne programów monitorowania, 

– Environmental Monitoring Activity  (EMA) – zasięgi przestrzenne aktywności i stanów urządzeń oraz powiązań 
                                                                                    pomiędzy obiektami. 

 

 

W dniu 30 kwietnia 2015 r. opublikowano 
zaktualizowane schematy  XML dla zbiorów 
danych przestrzennych.  „Stare schematy” 
zostały utrzymane do kwietnia 2016 r.  Od 
tego terminu zobowiązuje się do stosowania 
nowych schematów - 
https://inspire.ec.europa.eu/schemas/  

www.gios.gov.pl 

https://inspire.ec.europa.eu/schemas/
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Zharmonizowane 
zbiory danych 

przestrzennych, 
zestandaryzowane 

dane 

Pliki GML 3.2.1 
INSPIRE zgodne  
ze schematem 
D2.8.II/III.7 

 

Dotychczas opracowane metadane dla zasobów 
PMŚ, zgodne z profilem tematu – urządzenia do 
monitorowania środowiska, wymagają aktualizacji 
do nowych wytycznych   - prace w toku 

Identyfikator  dla zasobu  
„Urządzenia do 

monitorowania środowiska 
w ramach PMŚ” 
PL.ZIPOS.2467 

.xml 

 GIOŚ INSPIRE – standaryzacja, harmonizacja na potrzeby INSPIRE  

www.gios.gov.pl 
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L.p. Typ usługi Rodzaj publikowanych danych Adres usługi 

Domyślny standard 

usługi/ pozostałe 

deklarowane 

1. Usługa 

wyszukiwania 

INSPIRE  

CSW 

Metadane zbiorów i usług INSPIRE 

węzła GIOŚ 

http://inspire.gios.gov.pl/aquarius-

csw/get?request=GetCapabilities&service=CSW 

 

2.0.2 

2. Usługa przeglądania 

INSPIRE  

WMS 

Zharmonizowane dane opisujące 

urządzenia do monitorowania 

środowiska w zakresie baz danych 

PMŚ  

http://inspire.gios.gov.pl/isdp/gs/ows/wms?&re

quest=GetCapabilities 

1.3.0 / 

1.1.1, 1.1.0 

Zbiory Corine Land Cover (CLC) – 

wszystkie polskie edycje zbioru  

http://mapy.gios.gov.pl/arcgis/services/WMS/C

LC/MapServer/WMSServer?service=WMS&REQ

UEST=GetCapabilities 

1.3.0 / 

1.1.1, 1.1.0 

3.  Usługa pobierania 

INSPIRE  

WFS 

Zharmonizowane dane opisujące 

urządzenia do monitorowania 

środowiska w zakresie baz danych 

PMŚ 

http://inspire.gios.gov.pl/isdp/gs/ows/wfs?&req

uest=GetCapabilities 

2.0.0, 

GML 3.2.1/ 

1.1.0 

4. Usługa pobierania 

INSPIRE  

ATOM 

Zharmonizowane dane opisujące 

urządzenia do monitorowania 

środowiska w zakresie baz danych 

PMŚ 

http://inspire.gios.gov.pl/gios/atom/download/

pl.xml 

1.0, 

GML 3.2.1 

Zestawienie istniejących usług danych przestrzennych w ramach węzła GIOŚ INSPIRE 

www.gios.gov.pl 

http://inspire.gios.gov.pl/aquarius-csw/get?request=GetCapabilities&service=CSW
http://inspire.gios.gov.pl/aquarius-csw/get?request=GetCapabilities&service=CSW
http://inspire.gios.gov.pl/aquarius-csw/get?request=GetCapabilities&service=CSW
http://inspire.gios.gov.pl/isdp/gs/ows/wms?&request=GetCapabilities
http://inspire.gios.gov.pl/isdp/gs/ows/wms?&request=GetCapabilities
http://mapy.gios.gov.pl/arcgis/services/WMS/CLC/MapServer/WMSServer?service=WMS&REQUEST=GetCapabilities
http://mapy.gios.gov.pl/arcgis/services/WMS/CLC/MapServer/WMSServer?service=WMS&REQUEST=GetCapabilities
http://mapy.gios.gov.pl/arcgis/services/WMS/CLC/MapServer/WMSServer?service=WMS&REQUEST=GetCapabilities
http://inspire.gios.gov.pl/isdp/gs/ows/wfs?&request=GetCapabilities
http://inspire.gios.gov.pl/isdp/gs/ows/wfs?&request=GetCapabilities
http://inspire.gios.gov.pl/gios/atom/download/pl.xml
http://inspire.gios.gov.pl/gios/atom/download/pl.xml
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Usługi WMS – Przykłady interoperacyjności zharmonizowanych zbiorów - 
 Urządzenia do monitorowania środowiska w ramach PMŚ 

Zharmonizowany zbiór „INSPIRE Urządzenia – PMŚ Monitoring jakości powietrza – stężeń z  zanieczyszczeń w roku 2015” 
na tle ortofotomapy   

www.gios.gov.pl 



       GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA  

Usługi WMS – Przykłady interoperacyjności zharmonizowanych zbiorów PMŚ 

Przykład wizualizacji na geoportalu GIOŚ INSPIRE oraz w oprogramowaniu QGIS zharmonizowanego zbioru w zakresie 
tematu „urządzenia do monitorowania środowiska”  - zbiór o nazwie „INSPIRE Urządzenia –PMŚ – Monitoring lasów 2012” 
(lokalizacja stałych powierzchni próbnych) na tle zasobów opublikowanych przez inne organy (np. GDOŚ) 

www.gios.gov.pl 
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Zbiór Corine Land Cover 2012 i zbiór o nazwie „INSPIRE Urządzenia –PMŚ – Monitoring lasów 2012”  
    (lokalizacja stałych powierzchni próbnych ) 

Usługi WMS – Przykłady interoperacyjności 

http://clc.gios.gov.pl/ 
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Geoportal GIOŚ INSPIRE - przykłady wizualizacji zasobu PMŚ 

Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych w zakresie tematu „urządzenia do monitorowania środowiska”  – „INSPIRE 
Urządzenia – PMŚ - Monitoring jakości wód podziemnych”. 

http://mjwp.gios.gov.pl/ 
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Zharmonizowany zbiór danych przestrzennych w zakresie tematu 
„urządzenia do monitorowania środowiska”  na podstawie danych 
zgromadzonych w ramach PMŚ – „INSPIRE Urządzenia – PMŚ - Monitoring 
chemizmu gleb ornych Polski”. 

http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_
jakosci_gleb/Raport_MChG_etap3.pdf 
 

Przekroczenia pierwiastków 
śladowych w glebie na podst. 

badań z 2015 r. 

http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb
/index.php?mod=monit  

Geoportal GIOŚ INSPIRE - przykłady wizualizacji zasobu  PMŚ 
 

http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_jakosci_gleb/Raport_MChG_etap3.pdf
http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_jakosci_gleb/Raport_MChG_etap3.pdf
http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=monit
http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=monit
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Geoportal GIOŚ INSPIRE – przykłady funkcjonalności   

www.gios.gov.pl 
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Edytor i katalog metadanych 

http://inspire.gios.gov.pl 
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Edytor metadanych, zaimplementowany profil dla tematu 
urządzenia do monitorowania środowiska 

.xml 

Profile 
metadanych 

www.gios.gov.pl 
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Katalog metadanych  

http://inspire.gios.gov.pl/aquarius-csw/services 

Efekt wyszukiwania  metadanych 
po słowach kluczowych  

http://inspire.gios.gov.pl/aquarius-csw/get?service=CSW&request=GetCapabilities 

www.gios.gov.pl 
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Portal  edukacyjny w ramach portalu GIOŚ INSPIRE  

http://inspire.gios.gov.pl 

www.gios.gov.pl 
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L.p. 
Nr zał.  

i tematu 
Temat danych przestrzennych Organ wiodący Organ administracji* 

1. 3.13 Warunki atmosferyczne 

minister właściwy do spraw 
środowiska 

Minister Środowiska 2. 3.14 Warunki meteorologiczno-geograficzne 

3. 3.19 Rozmieszczenie gatunków 

4. 3.18 
Siedliska i obszary przyrodniczo 

jednorodne 
Główny Konserwator Przyrody Główny Konserwator Przyrody 

5. 3.3 Gleby 

Główny Geodeta Kraju Główny Geodeta Kraju 
6. 3.11 

Gospodarowanie obszarem, strefy 
ograniczone 

i regulacyjne oraz jednostki 
sprawozdawcze 

7. 3.5 Zdrowie i bezpieczeństwo ludności 
minister właściwy do spraw 

zdrowia, 
Minister Zdrowia 

8. 3.15 Warunki oceanograficzno-geograficzne 
minister właściwy do spraw 

gospodarki morskiej 
Minister Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej 

Inne tematy danych przestrzennych INSPIRE, w które potencjalnie wpisują się zasoby PMŚ 

www.gios.gov.pl 

Rezultaty prac analitycznych wykonanych w 2016 r.  
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Głównym celem Projektu jest zapewnienie ciągłości działania i rozwój  węzła GIOŚ INSPIRE  
w temacie „urządzenia do monitorowania środowiska”, zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa 
w zakresie INSPIRE, dostosowanie zasobów danych będących w kompetencji GIOŚ, jako organu wiodącego 
i organu administracji publicznej, do wymagań standaryzacyjnych i harmonizacyjnych wynikających z dyrektywy 
INSPIRE, wpisujących się w zakres tematu „urządzenia do monitorowania środowiska” oraz innych 
zidentyfikowanych tematów  INSPIRE.  

„Utrzymanie i rozwój węzła infrastruktury informacji przestrzennej GIOŚ INSPIRE 
oraz dostosowanie zasobów danych przestrzennych GIOŚ do wymagań dyrektywy 
INSPIRE wraz z warsztatami”  

2017 – 2020   Kontynuacja prac w zakresie utrzymania i rozwoju węzła 

Od 2017 r. rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn.:  „Utrzymanie i rozwój infrastruktury informacji przestrzennej 
GIOŚ. Wdrożenie wymagań dyrektywy INSPIRE – Dostosowanie zasobów danych przestrzennych GIOŚ do wymagań 
dyrektywy INSPIRE – Etap II”, w ramach którego wykonywany jest projekt pn.:  

Termin realizacji projektu:   22 września 2017 r.  - 30 października 2020 r.  

www.gios.gov.pl 
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2017 – 2020   Kontynuacja prac w zakresie utrzymania i rozwoju węzła 

   
Implementacja modelu Observations &Measurements (O&M) 
 dla danych PMŚ 
 

Tematy danych przestrzennych: 
 - Urządzenia do monitorowania środowiska, 
 - Warunki atmosferyczne, 
 - Warunki meteorologiczno-geograficzne, 
 - Warunki oceanograficzno-geograficzne, 
 - Gleby, 
 - Rozmieszczenie gatunków. 

  Rozszerzenie zakresu udostępnianych danych o dane obserwacyjno-
pomiarowe pozyskiwane w ramach PMŚ 

Udostępnienie w ramach IIP danych obserwacyjno-pomiarowych 

Jodła 

 Implementacja usługi OGC  Sensor Observation Service 
      jako usługi pobierania 

 - zgodność z rekomendacjami INSPIRE, 
 - usługa jest dedykowana dla danych obserwacyjno-pomiarowych, 
 - zapewnienie jednolitego dostępu do odmiennych tematycznie, 
   wyników obserwacji … 

www.gios.gov.pl 



       GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA  

Dostosowanie  metadanych do wersji 2.0 wytycznych  
technicznych Technical Guidance for the implementation 
of INSPIRE dataset and service metadata based  
on ISO/TS 19139:2007, 2017 r. 
 
 - dostosowanie serwera katalogowego (usługa   wyszukiwania), 
 - aktualizacja istniejących metadanych, 
 - aktualizacja narzędzia Edytora metadanych, 
 - aktualizacja narzędzia Walidatora metadanych, 
 - aktualizacja wyszukiwarki metadanych. 
 

Aktualizacja metadanych  

2017 – 2020   Kontynuacja prac w zakresie utrzymania i rozwoju węzła 

Otwarcie danych przestrzennych PMŚ 
i udostępnienie ich jako Linked Open Data 

    Cele: 
 - osiągnięcie kolejnego stopnia otwartości danych, 
 - publikacja zgodnie z Resource Description Format (RDF), 
 - wyszukiwanie SPARQL i GeoSPRQL, 
 - udostępnienie metadanych zgodnie z Data Catalog Vocabulary (DCAT), 
 - optymalizacja wyszukiwania przez popularne przeglądarki Internetowe (HTML + JSON-LD). 

www.gios.gov.pl 
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2017 – 2020   Kontynuacja prac w zakresie utrzymania i rozwoju węzła 
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2017 – 2020   Kontynuacja prac w zakresie utrzymania i rozwoju węzła 
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www.gios.gov.pl 

narzędzia do 
szkicowania 

bufor 

2017 – 2020   Kontynuacja prac w zakresie utrzymania i rozwoju węzła 

Wybrane funkcjonalności aplikacji mapowej   

 dodawanie usług  
np.: WMS 

selekcja 
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2017 – 2020   Kontynuacja prac w zakresie utrzymania i rozwoju węzła 

Wybrane funkcjonalności aplikacji mapowej   
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Cel to ocena stanu - 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/ 

niepożądany (subGES) 

2 Stan słaby 

1 Stan zły 

Jak oceniamy ? 

Good  

Environmental  

Status 

Wyzwania - dostosowanie zbiorów źródłowych PMŚ do wymagań INSPIRE 

http://www.dgukenvis.nic.in/An algal bloom of Cochlodinium sp.JPG
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Źródło: „Ocena wód płynących w oparciu o Hydromorfologiczny  Indeks Rzeczny  (HIR)” 

„Ocena całej JCWP opiera się na badaniu terenowym od jednego do trzech odcinków badawczych, w zależności od 

zróżnicowania użytkowania terenu w dolinie rzecznej. Zgodnie z nazewnictwem stosowanym w PMŚ 
 odcinek badawczy w rozumieniu tej metodyki jest tożsamy ze stanowiskiem pomiarowym na potrzeby wykonania 
obserwacji hydromorfologicznych i wchodzi w skład punktu pomiarowo-kontrolnego. Zatem w skład punktu pomiarowo-
kontrolnego w typowych sytuacjach może wchodzić od jednego do trzech stanowisk hydromorfologicznych.” 

Wyzwania - dostosowanie zbiorów PMŚ do wymagań INSPIRE, semantyka…  
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Wyzwanie - dostosowanie zbiorów PMŚ do INSPIRE 
– Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych (MGiSP) 

Badania monitoringowe prowadzone są na stanowiskach badawczych (powierzchniach monitoringowych) wybranych 
 z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

http://siedliska.gios.gov.pl/pl/ Zwierzęta 98 gatunków, ok. 2400 stanowisk 

Siedliska  78 typów, ok. 5300 stanowisk 

Rośliny   85 gatunków, ok. 900 stanowisk 

http://siedliska.gios.gov.pl/pl/
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Wyzwanie – dostosowanie zbiorów PMŚ do INSPIRE  - 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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