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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  2013 r., poz. 686 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 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), zwana dalej 
ustawą Poś. 

Państwowy Monitoring Środowiska – zgodnie art. 25 ust. 2 ustawy Poś– stanowi 
system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, 
przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.  
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Podsystemy Państwowego Monitoringu Środowiska  
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Schemat przepływu informacji 
dotyczących jakości powietrza 

PMŚ – Monitoring jakości powietrza  
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PMŚ – Monitoring jakości powietrza 

Geoportal GIOŚ INSPIRE –zapewnienie dostępu 
do usług danych przestrzennych 

Geoportal GIOŚ INSPIRE –zapewnienie dostępu 
do usług danych przestrzennych 
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Schemat transmisji, gromadzenia i udostępniania danych o jakości powietrza 

Moduł PA 

Narzędzia MKZ do generowania raportów XML Narzędzia MKZ do generowania raportów XML 

16 baz CAS WIOŚ 16 baz CAS WIOŚ 

Narzędzia MKZ Narzędzia MKZ 

Ręczne wprowadzanie danych przez WIOŚ 

Portal czeski  
CHMI 

Portal czeski  
CHMI 

wybrane 
dane z 4 
WIOŚ 

Komisja Europejska Komisja Europejska  
 

AQ Portal EAŚ 

 
 
 

 
 

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”) 
 

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

monitorowania środowiska”) 
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INSPIRE - prawo, mapa drogowa INSPIRE, wytyczne, 
specyfikacje … 

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r.  ustanawiająca 
infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)  

 
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej  (ustawa o IIP) 

Załącznik do ustawy o IIP, Rozdział 3, Trzecia grupa tematyczna pkt. 7  
Urządzenia do monitorowania środowiska
monitorowania środowiska i punktów  pomiarowo 
zasobów środowiska i innych parametrów ekosystemu w szczególności różnorodności biologicznej, warunków 
ekologicznych wegetacji

Załącznik 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 

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o IIP Główny Inspektor Ochrony Środowiska pełni rolę 
organu wiodącego
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 7 i 
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INSPIRE - Aktywności KE 
 w zakresie tematycznym EMF 
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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 

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

 

W dniu 1 października 
2015 r. Minister 
Środowiska zatwierdził 
nowy program 
Państwowego 
Monitoringu 
Środowiska na lata 
2016-2020 
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Budowa infrastruktury informacji przestrzennej  dla tematu „urządzenia 
do monitorowania środowiska” w ramach kompetencji  GIOŚ 

2012  Realizacja projektu o charakterze analityczno- koncepcyjno – inwentaryzacyjnym 
            pn.: „Opracowanie założeń do wdrożenia wymagań dyrektywy INSPIRE w zakresie 
           „urządzeń do monitorowania środowiska” 

- Inwentaryzacja potencjalnych zasobów danych przestrzennych wpisujących się w temat urządzenia do 

monitorowania środowiska. Ankietyzacja przeprowadzona bezpośrednio  w siedzibach 
jednostek/instytucji w całym kraju (tj. organy centralne, samorządowe, instytuty naukowe, inne) 

-  Wstępna analiza zasobów PMŚ pod kątem możliwości spełnienia wymagań dyrektywy INSPIRE 

   w odniesieniu do tematu urządzenia do monitorowania środowiska  

-  Opracowanie wstępnych założeń koncepcyjnych na potrzeby budowy infrastruktury informacji  

    przestrzennej w zakresie tematu urządzenia do monitorowania środowiska   

Liczba zinwentaryzowanych zasobów danych przestrzennych wynosiła 80, w tym: 
•42 zasoby danych przestrzennych IOŚ, 
•38 innych krajowych zasobów danych przestrzennych  

-  Wstępne opracowanie matadanych dla zbiorów źródłowych PMŚ ( wg. Rozporządzenia ws. metadanych)  

Biorąc po uwagę instytucje wraz z ich oddziałami / jednostkami terenowymi, informacja o zasobach 
pozyskiwana była w 57 instytucjach. 

Wybrane rezultaty projektu 
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Budowa infrastruktury informacji przestrzennej  dla tematu 
„urządzenia do monitorowania środowiska” w ramach kompetencji  
GIOŚ, na podstawie zasobów  danych PMŚ 

2013 -2014 Projekt wdrożeniowy pn.: „Wdrożenie wymagań dyrektywy INSPIRE/  
                    Dostosowanie zasobów przestrzennych PMŚ do wymagań dyrektywy INSPIRE – Etap I” 

- zaimplementowany węzeł infrastruktury informacji przestrzennej GIOŚ, w tym Geoportal (wewnętrzny  

    i zewnętrzny), katalog metadanych, edytor metadanych wraz z walidatorem metadanych oraz   
    zaimplementowanym profilem w zakresie urządzeń do monitorowania środowiska, zgodnie wytycznymi 
   INSPIRE, w tym z dokumentem  D 2.8 II/III.7  tj. dla tematu „urządzenia do monitorowania środowiska” 

- zapewniona interoperacyjność usług sieciowych z infrastrukturą Głównego Geodety Kraju (GUGiK), 

     w tym z Geoportalem Krajowym i krajowym katalogiem metadanych 
- opracowany model logiczny – schemat bazy danych dla tematu urządzenia do monitorowania środowiska, 

 

Wybrane rezultaty projektu - realizacja obowiązków określonych ustawą o IIP  (m.in. art. 5, 6, 7, 9, 13, 30, 32) 

- zharmonizowane i opublikowane zbiory danych przestrzennych w zakresie tematu urządzenia do 

    monitorowania środowiska,  
- opublikowane metadane dla zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych 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 
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Budowa infrastruktury informacji przestrzennej  dla tematu 
„urządzenia do monitorowania środowiska” w ramach kompetencji  
GIOŚ, na podstawie zasobów  danych PMŚ  

2015 – 2016 Utrzymanie i użytkowanie węzła IIP GIOŚ oraz zaplanowanie działań i aktywności 
                       w zakresie  dalszego rozwoju wdrożonego węzła IIP GIOŚ 

 W toku opracowanie nowego Programu budowy, utrzymania i użytkowania infrastruktury  W toku opracowanie nowego Programu budowy, utrzymania i użytkowania infrastruktury 
informacji przestrzennej w etapie dwuletnim 2016-2017  

Udział w wypełnianiu obowiązków 
wynikających  z monitorowania  i 
sprawozdawczości w zakresie INSPIRE 
[Koordynacja GUGiK] 

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

European Environment Information and Observation Network 

Zaplanowanie działań dotyczących utrzymania i rozwoju  infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie 
kompetencji  GIOŚ uzależnione będzie od pozyskanych środków finansowych 

http://cdr.eionet.europa.eu/pl/eu/inspire/monitoring/
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INTERNET 

INTRANET 

centralna baza danych INSPIRE PMŚ– Oracle 11g  

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 - Joomla  

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 GLONY CLC 

Serwer mapowy - ArcGIS 

E      K       O       I      N      F       O      N       E      T  

Poglądowy schemat architektury logicznej węzła infrastruktury informacji przestrzennej GIOŚ 
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GIOŚ INSPIRE - efekty projektu wdrożeniowego  

http://inspire.gios.gov.pl 
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 Portal  GIOŚ INSPIRE - efekty projektu wdrożeniowego  

http://inspire.gios.gov.pl 
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 Portal  GIOŚ INSPIRE - efekty projektu wdrożeniowego  

http://inspire.gios.gov.pl 
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Geoportal GIOŚ INSPIRE  
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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 
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Katalog metadanych  

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

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

Efekt wyszukiwania  metadanych 
po słowach kluczowych  
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Portal  edukacyjny w ramach portalu GIOŚ INSPIRE  

http://inspire.gios.gov.pl 
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INTEROPERACYJNOŚĆ zasobów PMŚ w zakresie tematu urządzenia ….   

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  

Usługi WMS - Przykłady interoperacyjości  zharmonizowanych zbiorów „ INSPIRE Urządzenia PMŚ  …. 

Przykład wizualizacji na geoportalu GIOŚ INSPIRE oraz w  narzędziu QGIS zharmonizowanego zbioru w zakresie tematu „urządzenia do 
monitorowania środowiska”  -  zbiór o nazwie „INSPIRE Urządzenia –PMŚ – Monitoring lasów 2012” (lokalizacja stałych powierzchni próbnych) 
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GIOŚ INSPIRE – rezultaty projektu wdrożeniowego -  zharmonizowane 
zbiory danych przestrzennych, metadane, zestandaryzowane dane 

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

 

Metadane zgodne z profilem dla tematu – 
Urządzenia do monitorowania środowiska 

Identyfikator  dla zasobu  
„Urządzenia do 

monitorowania środowiska 
w ramach PMŚ” 
PL.ZIPOS.2467 

.xml 
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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: 

 

 

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  
danych przestrzennych .  „Stare 
schematy” utrzymane będą do 
kwietnia 2016 r. Zaleca się 
wdrażanie nowych schematów 
http://inspire.ec.europa.eu/index
.cfm/newsid/11810

W dniu 30 kwietnia 2015 r. 
opublikowano zaktualizowane 
schematy  xml dla zbiorów 
danych przestrzennych .  „Stare 
schematy” utrzymane będą do 
kwietnia 2016 r. Zaleca się 
wdrażanie nowych schematów - 
http://inspire.ec.europa.eu/index
.cfm/newsid/11810  

http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11810
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11810
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11810
http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11810
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GIOŚ INSPIRE - interoperacyjności – metadane – usługi wyszukiwania 

Poziom krajowy 

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

Mapa 
pokrycia 
terenu 

CLC 2012 CLC 2012   

Nowa podstrona internetowa 
GIOŚ  dot. CLC wkrótce 

Mapa pokrycia 

terenu CLC2006 

http://clc.gios.gov.pl/ 
Usługa przeglądania WMS - Corine Land Cover 

http://mapy.gios.gov.pl/arcgis/services/WMS/CLC/MapServer/WMSServer 
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Dziękuję za uwagę 


