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7. System baz danych i prezentacji informacji PMŚ 

System baz danych i prezentacji informacji PMŚ stanowi zbiór powiązanych ze sobą 
elementów, którego funkcją jest rejestrowanie, przetwarzanie i udostępnianie danych 
środowiskowych przy użyciu technik informatycznych. Docelowo system ten będzie 
elementem Systemu Informacyjnego Inspekcji Ochrony Środowiska EKOINFONET 
(SI EKOINFONET). 

Funkcjonujące obecnie bazy monitoringowe nie są w stanie sprostać narastającym 
potrzebom użytkowników oraz wymogom sprawozdawczości międzynarodowych.  

Proces budowy nowych baz danych  PMŚ rozpoczęto w Głównym Inspektoracie 
Ochrony Środowiska od prac, których celem jest aktualizacja koncepcji SI EKOINFONET, 
opracowanie koncepcji Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla SI EKOINFONET oraz 
wykonanie projektów wstępnych czterech baz danych PMŚ: monitoringu powietrza, 
monitoringu hałasu, monitoringu wód powierzchniowych (rzeki), monitoringu 
promieniowania niejonizującego. W oparciu o projekty wstępne wykonane zostaną projekty 
techniczne baz, a następnie implementacja oraz wdrożenie poszczególnych baz danych.  

Docelowo Krajowe Repozytorium Danych w zakresie PMŚ stanowić będą bazy 
obejmujące wszystkie podsystemy ujęte w niniejszym Programie. 

Ważnym elementem w programie PMŚ będzie zwizualizowanie stanu poszczególnych 
komponentów środowiska, poprzez szersze wykorzystanie Geograficznego Systemu 
Informacji (GIS). Zastosowanie tego systemu umożliwi rozpoznanie stanu środowiska, 
śledzenie zmian, prognozowanie zmian w nich zachodzących oraz optymalizacji decyzji 
bieżących i perspektywicznych w układzie przestrzennym. Systemy informacji geograficznej 
(GIS) mogą posłużyć do kompleksowego analizowania stanu i zmian środowiska 
przyrodniczego w czasie, jego waloryzacji i ochrony. W tym celu istotna jest możliwość 
szerokiego wykorzystywania zasobów danych przestrzennych pochodzących spoza systemu 
PMŚ.  

Tempo i zakres prac związanych z modernizacją funkcjonujących w Inspektoracie baz 
danych uzależnione będzie od zakończenia prac nad systemem informatycznym Inspekcji 
Ochrony Środowiska (EKOINFONET), w ramach którego powstaną nowe bazy danych oraz 
związane z tym doposażenia w specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt komputerowy.   

Do czasu ukończenia prac nad systemem EKOINFONET w Wojewódzkim 
Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach realizacji „Program Państwowego 
Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2010-2012” gromadzenie, 
weryfikacja, przetwarzanie oraz przekazywanie i upowszechnianie wyników pomiarów 
będzie odbywać się w oparciu o dotychczas funkcjonujące narzędzia informatyczne: 

 System Oceny Jakości Wody „JaWo”. Od 1990 r. wyniki w zakresie monitoringu 
wód powierzchniowych gromadzone są w komputerowej bazie danych JaWo. 
Baza ta stanowiła do roku 2007 jedyne narzędzie do gromadzenia i przetwarzania 
wyników badań, w szczególności do sporządzania rocznych ocen. Od roku 2007 
w związku z dużymi zmianami w zakresie prowadzenia monitoringu wód w bazie 
gromadzone są jedynie wyniki badań, nie stanowi ona już narzędzia do 
sporządzania ocen stanu jednolitych części wód powierzchniowych.  

 EKOINFONET – System Informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska 
„JPOAT”. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest administratorem 
funkcjonującej od 2003 r. bazy danych JPOAT, służącej do gromadzenia 
wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza w województwie ze stacji 
działających w ramach PMŚ.  
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 Ochrona przed hałasem „OPH” – baza danych o hałasie komunikacyjnym i 
przemysłowym emitowanym do środowiska. Baza funkcjonuje w WIOŚ od  
1993 r. 

 

Inne bazy, gromadzące dane wspierające działania PMŚ: 
 Karty Składowisk – Moduł danych z monitoringu składowisk – w bazie 

gromadzone są wyniki badań monitoringowych prowadzonych przez 
zarządzającego składowiskiem w zakresie wód powierzchniowych, wód 
podziemnych, wód odciekowych, gazu składowiskowego, gleby. Baza 
funkcjonuje w WIOŚ od 2007 r. 

 Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska „WBZ” – rejestr punktowych 
źródeł emisji do powietrza. Baza funkcjonuje w WIOŚ od 2005 r. 

 EKOINFONET – System Informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska – 
Wojewódzka Baza Informacji o Korzystaniu ze Środowiska (WBIOŚ) – w bazie 
gromadzone są dane o emisji zanieczyszczeń do środowiska. 

 

Bazy własne wspomagające gromadzenie, weryfikację, przetwarzanie i upowszechniania 
informacji środowiskowej wytworzonej w ramach PMŚ:  

 Arkusz Excel – zbiór tabel stanowi uzupełnienie bazy „JaWo” w zakresie 
gromadzenia wyników badań dla wskaźników, których brak jest w bazie Jawo. 
Funkcjonuje w WIOŚ od 2007 r.  

 Arkusz Excel – tabele zwierające wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych. 
 Arkusz Excel – Ewidencja oczyszczalni ścieków. 
 Arkusz Excel – Ewidencja ujęć wód przeznaczonych do celów komunalnych i 

przemysłowych. 
 Baza "Stacje paliw"  - gromadzi informacje o stacjach paliw zlokalizowanych na 

terenie województwa podkarpackiego. Napisana w php, przechowuje dane w 
mysql, umożliwia zdalną pracę. 

 
 Schemat przepływu informacji na poziomie wojewódzkim i krajowym w zakresie 
gromadzonych wyników badań przedstawiono na schematach.  
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Ryc. 7.1. Automatyczny i manualny monitoring powietrza 

Stacje automatyczne: 
 Automatyczne stacje pomiarowe, serwer zarządzający nimi oraz baza danych wyników 
pomiarów tworzą sieć VPN, która zapewnia bezpieczeństwo i poufność przesyłanych danych. 
Wyniki pomiarów ze stacji automatycznych rozmieszczonych na terenie całego województwa 
spływają automatycznie drogą internetową do centralnej bazy danych zlokalizowanej w 
budynku WIOŚ Rzeszów. Stąd po ich sprawdzeniu są udostępniane na dedykowanej do tego 
stronie WWW oraz przekazywane do bazy JPOAT. Dane pomiarowe są gromadzone w 
relacyjnej bazie danych MSSQL Server 2005. 
 Administrator systemu ma możliwość zdalnego dostępu do stacji oraz zarządzania. 
Operatorzy systemu mają możliwość sprawdzenia i walidacji danych pomiarowych.  
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Stacje manualne: 
 Dane ze stacji manualnych po odczytaniu ze stacji wprowadzane są ręcznie do systemu 
JPOAT przez operatorów w Rzeszowie i delegaturach. Następnie są walidowane i przesyłane 
do bazy krajowej w GIOŚ. System posiada wspólną bazę danych dla całego województwa. 
Wybrany zakres dane jest również prezentowany na dedykowanej do tego stronie WWW. 
Baza danych systemu JPOAT jest w formacie MySQL.  
 
 
 

 
 

Ryc. 7.2. Monitoring jakości wód. 

 Wyniki pomiarów wprowadzane są przez operatorów ręcznie. System posiada oddzielne 
bazy danych w Rzeszowie i delegaturach. Dane z każdej z osobna baz są przekazywane do 
bazy krajowej. Baza danych systemu JAWO jest w przestarzałym formacie DBF. Program 
posiada interfejs tekstowy.  
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Ryc. 7.3. Monitoring hałasu 

 Wyniki pomiarów wprowadzane są przez operatorów ręcznie. System posiada oddzielne 
bazy danych w Rzeszowie i delegaturach, które są scalane w bazę wojewódzką, 
przekazywaną do bazy krajowej. Baza danych systemu OPH jest w przestarzałym formacie 
DBF.  
 
 Prezentacja informacji zgromadzonych w ramach realizacji PMŚ odbywać się 
będzie poprzez: 

 Wizualizację wyników pomiarów za pośrednictwem strony internetowej. 
 Wizualizacja wyników pomiarów jakości powietrza z funkcjonujących w ramach 

PMŚ na obszarze województwa stacji automatycznych i manulanych jest 
prowadzona za pośrednictwem strony internetowej Inspektoratu. Układ strony 
umożliwia w przystępny i szybki sposób prezentację wyników pomiarów jakości 
powietrza na wszystkich stacjach automatycznych będących w nadzorze WIOŚ, z 
możliwością analizy szczegółowej danych z pojedynczych stacji oraz porównań dla 
wszystkich funkcjonujących w województwie stacji. Układ tabelaryczny i 
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graficzny prezentowanych danych pozwala na analizę wyników pomiarów w 
różnych przedziałach czasowych.   

 W trybie „on line” prezentowane są również pomiary ze stacji meteo, a wyniki tych 
pomiarów stanowią istotne źródło informacji przy interpretacji danych monitoringu 
jakości powietrza. 

 Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej GIS.  
 W pracach realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w zakresie projektowania sieci 

monitoringu wód powierzchniowych wykorzystywany jest system informacji 
geograficznej (GIS). System ten pozwala na gromadzenie, przetwarzanie, analizę i 
prezentację danych pozyskanych z różnych źródeł oraz na ich odniesienie 
przestrzenne. W latach 2010-2012 WIOŚ będzie kontynuował prace na rzecz 
monitoringu wód powierzchniowych z wykorzystaniem systemu GIS. W związku z 
wielką funkcjonalnością, pozwalającą na zarządzanie, wzajemne powiązanie, 
analizowanie, modelowanie oraz wymianę informacji w postaci danych 
przestrzennych, a także z uwagi na obowiązek zapewnienia społeczeństwu dostępu 
do informacji, rola systemu GIS w monitoringu środowiska będzie się zwiększać.   

 Tematyczne prezentacje multimedialne wykonane w programie PowerPoint. 
 Wyniki pomiarów i badań realizowanych w ramach PMŚ będą prezentowane w 

trakcie spotkań z przedstawicielami organów rządowych i samorządowych,  
przedsiębiorcami, młodzieżą szkolną i akademicką, organizacjami ekologicznymi. 
Powszechnie stosowaną formą przekazywania informacji środowiskowej jest 
prezentacja multimedialna i taką formę prezentacji danych w latach 2010-2012 
WIOŚ będzie kontynuował.   

 Aktualizację roczną wyników pomiarów i badań. 
 Zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie sposobu 

udostępniania informacji o środowisku, WIOŚ corocznie będzie aktualizował 
zawartość zakładki „Informacja o środowisku” na stronie internetowej WIOŚ.  

 Popularyzację zagadnień środowiskowych za pośrednictwem strony internetowej.  
 Wyniki badań uzyskane w ramach realizacji PMŚ obejmujące badania prowadzone 

na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym stanowią podstawę sporządzania 
opracowań tematycznych, raportów, biuletynów, komunikatów. Materiały będą 
umieszczane na stronie internetowej Inspektoratu w formie dokumentów MS 
WORD lub PDF lub plików w formacie graficznym.    

 W miarę posiadanych środków, w ramach systemu informatycznego WIOŚ będzie 
również prowadził działania obejmujące: 

 zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania narzędziowego, 
 udział w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez GIOŚ i inne 

jednostki, 
 wdrażanie i testowanie nowych oprogramowań zakupionych centralnie na potrzeby 

PMŚ, 
 współudział we wdrażaniu nowych elementów systemu EKOINFONET w WIOŚ, 
  rozwijanie i wdrażanie do wspomagania ocen i prognoz systemu informacji 

przestrzennej GIS, technik zobrazowania satelitarnego GMES oraz modelowania 
matematycznego,  

 w zakresie zasobów danych przestrzennych WIOŚ będzie dążyć do 
zestandaryzowania informacji przestrzennej w WIOŚ (mając na uwadze, 
standaryzację, interoperacyjność i harmonizację zbiorów danych przestrzennych) 
zgodnie z prawodawstwem krajowym i aktami wykonawczymi KE do dyrektywy 
2007/2/WE ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie 
(INSPIRE)." 


