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Zadanie monitoringu – dostarczanie informacji
dla oceny stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych
•

Na podstawie wyników badań monitoringowych opracowywane są komunikaty o bieżącej sytuacji
hydrogeologicznej kraju.

•

Dane monitoringowe są wykorzystywane m.in. do projektowania inwestycji mających wpływ
na wody podziemne lub korzystających z ich zasobów, wydawania decyzji administracyjnych,
pozwoleń, opinii oraz informowania społeczeństwa o stanie wód podziemnych.

•

Użytkownikami bazy MWP są organy administracji publicznej szczebla regionalnego
i centralnego, PGW Wody Polskie, ośrodki zarządzania kryzysowego, przedsiębiorstwa geologiczne
oraz osoby prywatne.

Kalendarium
•

Lata 50. i 60 XX w. – pierwsze posterunki wód podziemnych prowadzone przez Państwowy Instytut
Hydrogeologiczno-Meteorologiczny (obecnie IMGW).

•

Lata 70. XX w. – organizacja sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych przez Instytut Geologiczny
(monitoring ilościowy).

•

1991 – pierwsze badania monitoringowe jakości wód (zgodnie z zakresem ustalonym przez GIOŚ).

•

2001 – powołanie państwowej służby hydrogeologicznej (PSH). W ustawie Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.
zapisano informację o wykonywaniu pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych przez PSH oraz o sieci
stacjonarnych obserwacji wód podziemnych.

•

2004 – przystąpienie Polski do Unii Europejskiej – wdrożenie tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW).

•

2005 – powstanie sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych SOBWP (integracja dwóch sieci monitoringu
– stanu ilościowego oraz stanu chemicznego).

•

2005 – Program monitoringu jednolitych części wód podziemnych na terenie Polski (Kazimierski i in., 2005).

•

2014 – Zweryfikowany program monitoringu wód podziemnych w układzie dorzeczy na lata 2016-2021
(Kazimierski i in., 2014).

Sieć Obserwacyjno-Badawcza Wód Podziemnych SOBWP
•

W ramach SOBWP wyróżniono dwa rodzaje punktów monitoringowych:
– Stacje hydrogeologiczne I rzędu – zlokalizowane w miejscach reprezentatywnych
dla danego regionu hydrogeologicznego. Składają się zwykle z kilku studni
lub piezometrów, które ujmują różne horyzonty wodonośne.
– Stacje hydrogeologiczne II rzędu – pojedyncze studnie, piezometry lub źródła.

Oba rodzaje punktów mogą być wykorzystywane w monitoringu stanu ilościowego, monitoringu
stanu chemicznego oraz na potrzeby monitoringów badawczych.

Monitoring stanu ilościowego
•

Oddział
Górnośląski
wykonuje
w 105 punktach SOBWP:
– 10 na stacjach I rzędu,
– 95 na stacjach II rzędu.

pomiary

•

Pomiary położenia zwierciadła (głębokości) wód
podziemnych prowadzone są w sposób manualny
lub automatyczny.

•

Ręczne pomiary głębokości położenia zwierciadła
wody w otworach badawczych prowadzone są raz
w tygodniu.

Monitoring stanu ilościowego
•

Pomiary automatyczne wykonywane są przy pomocy specjalnego urządzenia do rejestracji
głębokości położenia zwierciadła i temperatury wód podziemnych. Wartości pomiarowe
(co godzinę) zapisywane są w pamięci wewnętrznej urządzenia, a następnie przesyłane
za pośrednictwem modułu transmisji danych GSM/GPRS na serwer PIG-PIB.

•

Aktualnie pomiary automatyczne wykonywane są w 57 punktach.

Monitoring stanu chemicznego
•

W ramach monitoringu stanu chemicznego wykonuje się:
– monitoring diagnostyczny ma na celu stwierdzenie aktualnego stanu wód podziemnych.
Prowadzony jest co najmniej raz na sześć lat.
– monitoring operacyjny, którego celem jest obserwacja stanu jakości wód na obszarach
o stwierdzonym oddziaływaniu presji – opróbowanie wykonywane jest dwa razy do roku
(wiosna i jesień), z wyłączeniem roku, w którym wykonuje się monitoring diagnostyczny.

•

Podczas ostatniego monitoringu diagnostycznego
(2019 r.) Oddział Górnośląski wykonał pomiary w 156
punktach monitoringu stanu chemicznego. Obecnie
wykonujemy monitoring operacyjny w 73 punktach
monitoringowych, w sesji wiosennej i jesiennej.

Prace terenowe na stacjach SOBWP

ZAPRASZAM NA FILM

Sieć monitoringu badawczego
obszarów przygranicznych
•

Monitoring graniczny Polski z Republiką Czeską,
na granicy województw śląskiego i opolskiego,
prowadzony jest w strefie o szerokości 10 km
od granicy państwa.

•

Monitoring jest wykonywany w 22 punktach
obserwacyjnych, w tym 7 punktach dedykowanych
tylko dla monitoringu granicznego (2 monitorują
wody powierzchniowe).

Obszar przygraniczny z Republiką Czeską

Sieć monitoringu badawczego na obszarach obciążonych silną
antropopresją
•

Monitoring jest konieczny w obszarach, które wymagają bardziej szczegółowego rozpoznania
i monitorowania ze względu na dynamikę zmian warunków hydrogeologicznych
oraz chemizmu wód podziemnych.

•

Oddział Górnośląski prowadzi monitoring w związku z oddziaływaniem:
– górnictwa i powiązanego z nim przemysłu:
• likwidacja kopalń węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
• likwidacja górnictwa cynkowo-ołowiowego

– górnośląskiej aglomeracji miejsko-przemysłowej:
• liczne ogniska zanieczyszczeń punktowych, liniowych i wielkopowierzchniowych.

Obszar badań na tle aktualnych oraz zniesionych obszarów górniczych
Monitoring jest wykonywany w 15 punktach:

•

12 monitoruje górnictwo węgla kamiennego,

•

3 monitorują górnictwo cynkowo-ołowiowe.

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji
•

Pracownicy Oddziału Górnośląskiego posiadają
akredytację
Polskiego
Centrum
Akredytacji
na badania i pomiary terenowe.

•

PIG-PIB organizuje cykliczne warsztaty monitoringu
wód podziemnych, na których poruszana jest
problematyka funkcjonowania SOBWP, omawiane są
bieżące zadania oraz wykonywane porównania
międzylaboratoryjne
(audyt
wewnętrzny
dla
utrzymania właściwego standardu pobierania próbek).

Publikowanie wyników badań monitoringowych
•

Baza danych Monitoring Wód Podziemnych (MWP) dostępna
jest w:
– Systemie Przetwarzania Danych państwowej służby
hydrogeologicznej http://.spd.pgi.gov.pl/PSHv8/
– Geoportalu PSH http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
– Aplikacji GeoLOG http://geolog.pgi.gov.pl/

•

Wyniki monitoringu wód podziemnych publikowane są
w Roczniku Hydrogeologicznym oraz Kwartalnym Biuletynie
Informacyjnym Wód Podziemnych.

Podsumowanie
1. Zadaniem monitoringu jest dostarczanie informacji dla oceny stanu ilościowego
i chemicznego wód podziemnych.
2. SOBWP prowadzona przez Oddział Górnośląski PIG–PIB obejmuje:
– 105 punktów monitoringu stanu ilościowego;
– 156 punktów monitoringu stanu chemicznego (2019 r.);
– 23 punkty monitoringu badawczego:
– 7 punktów monitoringu granicznego,
– 15 punktów na obszarze aglomeracji górnośląskiej.
3. Pracownicy Oddziału Górnośląskiego posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji
na badania i pomiary terenowe.
4. Wyniki monitoringu wód podziemnych publikowane są na ogólnodostępnych portalach
internetowych.
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