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Podstawą realizacji prac związanych z wykonywaniem zadań państwowej słuŜby
hydrogeologicznej w latach 2012-2014 roku była umowa zawarta w dniu 16 października
2012 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(Dotujący) a Państwowym Instytutem Geologicznym-Państwowym Instytutem Badawczym
(Dotowany). Na mocy ustawy Prawo wodne nadzór nad realizacją zadań państwowej słuŜby
hydrogeologicznej pełni Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Prace wykonywane
były w oparciu o umowę dotacji nr 675/2012/Wn-50/FG-HG-DN/D w okresie
od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2015 r.
Celem prac była realizacja zadań państwowej słuŜby hydrogeologicznej powierzonych
Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu.
Zadania te określone zostały w ustawie Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku
(Dz. U. z 2012, poz.145 z późn. zm). Ustawa Prawo wodne implementuje zapisy dyrektyw
Unii Europejskiej, regulujących zagadnienia związane z gospodarką wodną
i ochroną wód przed zagroŜeniami, w tym m.in. Dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dyrektywy 2006/118/WE w sprawie
ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami i pogorszeniem ich stanu oraz
Dyrektywy 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi
przez azotany pochodzenia rolniczego.
Zgodnie z zapisem art. 102 ustawy Prawo wodne państwowa słuŜba hydrogeologiczna
(PSH) wykonuje zadania Państwa na potrzeby rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód
podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę.
Celem funkcjonowania PSH jest ograniczenie degradacji wód podziemnych przeznaczonych
głównie do konsumpcji oraz dąŜenie do prawidłowego gospodarowania zasobami wód
podziemnych stanowiących podstawę zaopatrzenia w wodę do spoŜycia ok. 70% ludności
Polski. Systematycznie prowadzone obserwacje i badania, wykonywane analizy i prognozy,
rozpowszechnianie wiedzy i informacji o stanie oraz zagroŜeniach zasobów wód
podziemnych wpisują się w realizację polityki zrównowaŜonego rozwoju Państwa.
Szczegółowy zakres zadań PSH określony jest w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie standardowych procedur zbierania
i przetwarzania informacji przez państwową słuŜbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz
państwową słuŜbę hydrogeologiczną (Dz. U. 2008, nr 225, poz. 1501). Prace realizowane w
latach 2012-2014 obejmowały wykonywanie pomiarów, obserwacji i badań
hydrogeologicznych w zakresie oceny stanu ilościowego wód podziemnych, opracowywanie
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bieŜących analiz i ocen sytuacji hydrogeologicznej w kraju, prace badawcze i rozwojowe na
potrzeby rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych, a takŜe gromadzenie,
przetwarzanie
i
udostępnianie
informacji
hydrogeologicznych
oraz
rozwój
hydrogeologicznych baz danych i obsługujących je systemów informatycznych. Zadaniem
stałym PSH było równieŜ opracowywanie oraz dystrybucja kwartalnych biuletynów
informacyjnych wód podziemnych i rocznika hydrogeologicznego oraz prognoz
i komunikatów dotyczących sytuacji hydrogeologicznej kraju, a takŜe ostrzeŜeń przed
niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania lub poboru wód
podziemnych. Informacje te przekazywane były w sposób określony w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska w sprawie podmiotów, którym państwowa słuŜba hydrogeologiczna jest
zobowiązana przekazywać ostrzeŜenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu
i częstotliwości ich przekazywania (Dz. U. 2007 Nr 158, poz. 1114). W rozpatrywanym
okresie prowadzono równieŜ bieŜące prace związane z utrzymaniem i rozwojem punktów
badawczych oraz hydrogeologicznych urządzeń pomiarowych sieci obserwacyjno-badawczej
wód podziemnych prowadzonej i rozwijanej przez państwową słuŜbę hydrogeologiczną.
W kaŜdym roku trwania umowy w realizację zadań państwowej słuŜby hydrogeologicznej
zaangaŜowanych było ok. 200 osób, będących pracownikami Państwowego Instytutu
Geologicznego w Warszawie oraz siedmiu oddziałów regionalnych PIG-PIB.
W ramach rozpatrywanej umowy zdefiniowanych zostało 35 zadań, których
zasadnicza część obejmowała prace wykonywane w sposób ciągły. Realizacja zadań
prowadzona była w dziewięciu grupach tematycznych. PoniŜej przedstawiono syntetyczny
opis zadań realizowanych w ramach poszczególnych grup tematycznych. W ramach realizacji
poszczególnych zadań osiągnięto efekt rzeczowy przedsięwzięcia określony w pkt. 4a
warunków szczególnych umowy z dnia 16 października 2012 r.:
− 7 zaktualizowanych baz danych hydrogeologicznych,
− 3 Roczniki hydrogeologiczne,
− 12 Komunikatów o bieŜącej sytuacji hydrogeologicznej, 12 Kwartalnych Biuletynów
Informacyjnych Wód Podziemnych, 12 Prognoz sytuacji hydrogeologicznej w strefach
zasilania i poboru wód podziemnych, ostrzeŜenia w razie potrzeby
− 3 mapy rocznej sumy poboru wód podziemnych, 3 mapy zasobów wód podziemnych,
3 mapy aktualizacji stanu ilościowego JCWPd, charakterystyki wszystkich tj. 172
jednolitych części wód podziemnych
− wyniki pomiarów z 350 punktów wyposaŜonych w automatyczną aparaturę
pomiarową,
− punkty objęte obserwacjami – 1150 - docelowo w roku 2015,
− wyniki pomiarów w 865 punktach sieci obserwacyjno – badawczej.

1.

Wykonywanie pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych (7 zadań)

Grupa zadań związanych z obsługą sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych
(SOBWP), prowadzeniem monitoringu wód podziemnych w zakresie ilościowym, a takŜe
realizacją monitoringu badawczego.
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Jako zadanie stałe wykonywane były corocznie w zmiennej liczbie otworów
pompowania oczyszczające i parametryczne punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód
podziemnych (2012 - 100, 2013 - 600, 2014 - 640 otworów). Działania te miały na celu
określenie stanu technicznego punktów SOBWP oraz ocenę ich przydatności do prowadzenia
dalszych badań i obserwacji. Zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi PSH
kaŜdy z punktów sieci poddawany jest procedurze oceny stanu technicznego poprzez
pompowanie co najmniej raz na 2-3 lata. W zaleŜności od uzbrojenia otworu prace
realizowane były z zastosowaniem zainstalowanych na stałe pomp lub sprzętu przewoźnego
(ryc. 1-3). Ze wszystkich 1340 punktów, w których wykonano pompowania w okresie
sprawozdawczym pobrano próbki wód do badań laboratoryjnych. Ponadto opracowano karty
dokumentacji badań terenowych i laboratoryjnych. Dokonana, wraz z pompowaniem
oczyszczającym ocena stanu technicznego punktu badawczego, polegająca na określeniu
wydajności przeprowadzonego pompowania, wykonaniu pomiarów depresji stanu zwierciadła
wód podziemnych w czasie pompowania, a następnie stabilizacji zwierciadła wody oraz
porównanie wydajności jednostkowej otworu określonej na podstawie wyników pompowania
z danymi z okresu wykonania punktu, wykazały przydatność wszystkich badanych punktów
badawczych do badań monitoringowych stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych.

Ryc. 1. Stacja hydrogeologiczna nr II/1718 Imielin (woj. śląskie) w trakcie prowadzenia pompowania otworu
pompą przenośną (2012)

Ryc. 2. Stacja hydrogeologiczna II/175 Toruń-Rubinkowo (woj. kujawsko-pomorskie i II/180 śabieniec
(woj. małopolskie) w trakcie prowadzenia pompowania otworu pompą przenośną (2013)
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Ryc.3. Stacja hydrogeologicznych I/640/3 Straduń (woj. wielkopolskie) z wyposaŜeniem umoŜliwiającym
wykonanie pompowania oczyszczającego i pobór próbki wody (zamontowana na stałe pompa głębinowa, kran
czerpalny, wodomierz), obok szafka sterująca pracą pomp głębinowych w poszczególnych otworach
obserwacyjnych (2014)

Jako zadnie ciągłe w okresie objętym realizacją przedsięwzięcia prowadzone były na
bieŜąco wszelkie prace związane z obsługą formalno-prawną sieci obserwacyjno-badawczej
wód podziemnych, obejmujące m.in. sprawowanie nadzoru nad stacjami hydrogeologicznymi
oraz kontrolę pracy obserwatorów terenowych. Na koniec marca 2012 r. (Działalność PSH
w roku 2011) stan sieci liczył 865 punktów, zaś w 2012 roku pracami objętych było 919
punktów, w 2013 - 1082, a w 2014 – 1151 (ryc. 4). Przyrost liczebności punktów związany
jest bezpośrednio z równolegle prowadzoną realizacją tematu „Reorganizacja sieci, rozwój
i przystosowanie sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych do wymagań Ramowej
Dyrektywy Wodnej”. Wyniki prowadzonych w tym projekcie prac mają przełoŜenie na
funkcjonowanie SOBWP i na bieŜąco są uwzględniane w organizacji jej funkcjonowania.

Ryc.4. Liczba punktów w sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Na ryc. 5 przedstawiono lokalizację punktów sieci na tle aktualnych regionów
obsługiwanych przez poszczególnych opiekunów regionalnych. Nadzór nad stacjami
hydrogeologicznymi I i II rzędu prowadzono zgodnie z przyjętymi zasadami kontroli
terenowej i czynności towarzyszących obsłudze punktów sieci obserwacyjno – badawczej
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wód podziemnych, zawierającymi zakres obowiązków opiekunów regionalnych
i obserwatorów terenowych, zasady prowadzenia pomiarów, częstotliwości ich wykonywania,
kontroli wykonywanych pomiarów, formy zapisu i przekazywania wyników. Włączane do
sieci punkty badawcze sukcesywnie obejmowane były pomiarami (zatrudniano obserwatorów
w terenie, przeprowadzano szkolenia).

Ryc.5. Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych na tle regionów obsługi
(wg stanu na 31.03.2015 r.)

Z liczebnością punktów sieci obserwacyjno-badawczej związana jest liczba
gromadzonych oraz przetwarzanych wyników pomiarów połoŜenia zwierciadła wód
podziemnych (codziennych na stacjach I rzędu oraz cotygodniowych na stacjach II rzędu).
W 2012 roku łącznie zgromadzono 90 005 wyników pomiarów, w 2013 – 92 859, zaś w 2014
– 103 988 (ryc. 6). Zweryfikowane wyniki pomiarów standardowych zostały przekazane do
zapisania w bazie Monitoring Wód Podziemnych (MWP).
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Ryc. 6. Liczba wyników pomiarów standardowych wykonanych w punktach sieci obserwacyjno-badawczych wód
podziemnych w latach 2012-2014

Aktualnie w 30% sieć obserwacyjno-badawcza wód podziemnych wyposaŜona jest w
automatyczną aparaturę pomiarową. WyposaŜenie punktów w nową automatyczną aparaturę
pomiarową (wymiana poprzednio funkcjonujących urządzeń oraz wyposaŜenie nowych
punktów) zrealizowane zostało w 2014 r. w ramach przedsięwzięcia „Reorganizacja sieci,
rozwój i przystosowanie sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych do wymagań
Ramowej Dyrektywy Wodnej”. W 350 punktach zainstalowane są urządzenia rejestrujące
pomiary połoŜenia zwierciadła wody w otworach z częstotliwością co 1 godzina oraz
umoŜliwiające transmisję danych do serwera zbiorczego w PIG-PIB. Zastosowana
technologia umoŜliwia bieŜący dostęp do danych pomiarowych (ryc. 7). Obecnie corocznie
generowanych jest ponad 67 tys. automatycznych pomiarów połoŜenia zwierciadła wody,
pomiarów temperatury wody podziemnej oraz ciśnienia atmosferycznego. Dane te podlegają
weryfikacji oraz po zatwierdzeniu przekazywane są do wprowadzenia do bazy danych MWP
(ryc. 8).

ZADANIA PAŃSTWOWEJ SŁUśBY HYDROGEOLOGICZNEJ W LATACH 2012-2014

8

Ryc. 7. Aplikacja Datamanager słuŜąca do zarządzania grupą automatycznych urządzeń pomiarowych

Ryc. 8. Wykres pomiarów automatycznych poziomu zwierciadła wody podziemnej (kolor fioletowy)
w zestawieniu z wynikami pomiarów manualnych wykonywanych przez obserwatorów terenowych (kolor
niebieski) - stacja hydrogeologiczna II/1488/1 Olchówka

Poza podstawową siecią obserwacyjno-badawczą wód podziemnych realizującą
przede wszystkim monitoring na potrzeby oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
(JCWPd) prowadzony jest takŜe monitoring badawczy, w tym ukierunkowany na rozpoznanie
problematyki przepływów transgranicznych (monitoring graniczny prowadzony corocznie
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w ok. 200 punktach) oraz na ocenę oddziaływań antropogenicznych (monitoring lokalny
prowadzony corocznie w ok. 240 punktach). W okresie od kwietnia 2012 do marca 2015
prowadzono prace mające na celu rozwój sieci monitoringu badawczego zgodnie ze
Zweryfikowanym programem monitoringu wód podziemnych w układzie dorzeczy na lata
2016-2021 (PIG-PIB, 2014). Kontynuowano badania i obserwacje w punktach sieci
monitoringu granicznego, których obserwacje rozpoczęto przed rokiem 2009 oraz
jednocześnie prowadzono prace organizacyjne mające na celu utworzenie sieci monitoringu
wzdłuŜ tych odcinków granicy państwa, gdzie obserwacje nie były wcześniej prowadzone
(Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej). Organizacja oraz prowadzenie badań
monitoringowych w strefach przygranicznych wynikają przede wszystkim z realizacji umów
międzynarodowych oraz bieŜących ustaleń prowadzonych w Grupach Roboczych
Międzynarodowych Komisji do spraw Współpracy na Wodach Granicznych, na szczeblu
Komisji do spraw Współpracy na Wodach Granicznych, w grupach i podgrupach roboczych
Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ), na
wspólnych naradach Pełnomocników Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej do
spraw Współpracy w Dziedzinie Gospodarki Wodnej na Wodach Granicznych, we wspólnej
Grupie Roboczej ekspertów hydrologów i hydrogeologów Republiki Czeskiej oraz
Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie problematyki wód podziemnych i powierzchniowych
na obszarach przygranicznych: Police nad Metují – Kudowa Zdrój (OPKu), Krzeszów –
Adršpach (OKrA) oraz w dorzeczu górnej i środkowej Ścinawki (OS) oraz są wynikiem
realizacji umów i porozumień międzyinstytucjonalnych Państwowego Instytutu
Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego (m.in. umowa o współpracy
z Republikańskim Przedsiębiorstwem Unitarnym „Białoruski Instytut Geologiczny – Instytut
Badawczy”, pełniącym funkcję słuŜby geologicznej na Białorusi).
W ramach raportowego przedsięwzięcia kontynuowano takŜe prowadzenie oraz dalszy
rozwój sieci monitoringu lokalnego w obszarach o stwierdzonej antropopresji na stan wód
podziemnych. Aktualnie badania i obserwacje prowadzone są w 203 punktach
zlokalizowanych na obszarach oddziaływania następujących obiektów górniczych (ryc. 9):
– Kopalnia Węgla Brunatnego Konin,
– Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów,
– Kopalnia Węgla Brunatnego Turów,
– Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
– kopalnie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wraz z sąsiednimi rejonami
– Kopalnia Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
– Kopalnie Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego KGHM Polska
Miedź S.A.,
– Tarnobrzeskich kopalń siarki.
Wyniki wszystkich pomiarów głębokości do zwierciadła wody oraz wyniki analiz
chemicznych pobranych próbek wody zostały wprowadzone do bazy monitoring wód
podziemnych (MWP) oraz zestawione w formie wykresów. Równocześnie z badaniami
i obserwacjami w wytypowanych punktach monitoringu prowadzono działania mające na celu
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dokonanie uzgodnień z poszczególnymi zakładami górniczymi w sprawie porozumień,
pozwalających państwowej słuŜbie geologicznej na:
– pozyskiwanie aktualnych informacji na temat eksploatacji, szczególnie ilości
i jakości odprowadzanych wód kopalnianych,
– wykonywanie własnych pomiarów w punktach sieci monitoringowej kopalni,
– współpracy w zakresie utrzymania dobrego stanu technicznego punktów
obserwacyjno-badawczych,
– wzajemnej wymiany informacji przy ocenach oddziaływania kopalni na warunki
wodne.
Jednocześnie prowadzono prace mające na celu objęcie monitoringiem badawczym
obszarów aglomeracji miejsko-przemysłowych. Dla pięciu obszarów aglomeracji
(warszawskiej, lubelskiej, trójmiejskiej, bydgosko-toruńskiej oraz Kielc i przyległych terenów
sąsiednich gmin) opracowano programy monitoringu badawczego wód podziemnych, zaś dla
kolejnych dwóch (szczecińskiej i wrocławskiej) wykonano prace mające na celu zebranie
i przygotowanie materiałów dla opracowania wytycznych do sporządzenia programów
monitoringu jednolitych części wód podziemnych.

Ryc. 9. Lokalizacja obiektów górniczych objętych monitoringiem lokalnym na tle JCWPd

Zadanie to powinno być kontynuowane zarówno w zakresie prowadzenia badań
i obserwacji w utworzonych sieciach monitoringu badawczego, jak równieŜ w zakresie
organizacji lokalnych sieci monitoringu dla kolejnych obiektów.
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2.

Gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz udostępnianie
zgromadzonych informacji (9 zadań)

Grupa zadań związanych z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem danych
gromadzonych i przetwarzanych przez państwową słuŜbę hydrogeologiczną. W ramach
Systemu Przetwarzania Danych PSH wyodrębnione są następujące bazy danych
administrowane w ramach raportowanego przedsięwzięcia:
– Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych (bank HYDRO),
– Monitoring Wód Podziemnych (MWP),
– Zasoby Dyspozycyjne i Perspektywiczne Wód Podziemnych,
– Mapa Hydrogeologiczna Polski (GIS MHP),
– POBORY,
– Znaczniki środowiskowe.
W okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2015 r. prowadzono bieŜącą
administrację wymienionymi powyŜej bazami danych obejmującą m.in.:
– wprowadzanie do baz nowych informacji,
– uzupełnianie informacji zapisanych w bazach,
– aktualizację i weryfikację danych (w tym takŜe weryfikację terenową),
– nadzór techniczny i merytoryczny nad wprowadzanymi zmianami w
funkcjonowaniu baz,
– określanie wymagań do funkcjonalności baz danych,
– konfigurację dostępu do bazy (uwierzytelnianie uŜytkowników, definiowanie
uprawnień),
– wykonywanie kopii bezpieczeństwa,
– udostępnianie danych.
Na koniec marca 2012 roku stan CBDH wynosił 137 756 obiektów zapisanych w
bazie, w 2013 roku w bazie znajdowały się informacje o 139 693 obiektach, w 2014 r. 141 249, zaś na koniec marca 2015 liczebność obiektów zgromadzonych w bazie wynosi
143 028 (ryc. 10). Corocznie do bazy wprowadzanych jest 1,5-2,0 tys. nowych obiektów.
Jednocześnie w latach 2012-2014 weryfikacji terenowej z uŜyciem sprzętu GPS poddanych
zostało łącznie 12 371 obiektów, co znacząco podnosi jakość gromadzonych w bazie danych.
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Ryc.10. Liczeba obiektów zapisanych w Centralnej Bazie Danych Hydrogeologicznych w latach 2012-2015

Do bazy Monitoring Wód Podziemnych corocznie wprowadzonych jest ponad 90 000
wyników pomiarów prowadzonych w sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych.
Ponadto dane te podlegają przetworzeniu zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania
informacji przez państwową słuŜbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową słuŜbę
hydrogeologiczną, a wyniki są zapisywane w bazie MWP. Na bieŜąco wprowadzane
i uzupełniane są informacje o punktach funkcjonujących w sieci obserwacyjno-badawczej
wód podziemnych oraz wyniki wykonywanych pomiarów i badań.
Do bazy danych Zasobów Dyspozycyjnych i Perspektywicznych Wód Podziemnych
na bieŜąco wprowadzane są informacje o projektach dokumentacji oraz aktualnie
wykonywanych dokumentacjach określających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych.
Corocznie, zgodnie z procedurą standardową przygotowywana jest informacja o stanie
udokumentowania zasobów wód podziemnych w Polsce oraz o wielkości zasobów
dostępnych do zagospodarowania. W 2012 r. zasoby dyspozycyjne udokumentowany były dla
56% powierzchni kraju, w 2013 dla 58%, natomiast w 2014 r. stan udokumentowania
zasobów wynosił 62%. Aktualnie sumaryczna ilość zasobów zwykłych wód podziemnych
moŜliwych do zagospodarowania wynosi w Polsce 36,6 mln m3/dobę.
Obsługa i prowadzenie bazy danych Mapy hydrogeologicznej Polski obejmuje przede
wszystkim przetworzenie zasobów bazy do formatów określonych standardami udostępniania
danych (.jpg, .pdf i .shp) oraz bieŜące udostępnianie warstw informacyjnych bazy danych GIS
MHP. W okresie od kwietnia 2012 do marca 2015 dokonano konwersji 422 arkuszy MhP
przedstawiających charakterystykę głównego uŜytkowego poziomu wodonośnego oraz
arkuszy MhP-PPW WH i PPW-WJ przedstawiające charakterystykę pierwszego poziomu
wodonośnego.
Jednocześnie prowadzono realizację zadań obejmujących aktualizację, przetworzenie
i analizę informacji zgromadzonych w bazie danych MhP o obiektach i przedsięwzięciach
mogących pogorszyć lub pogarszających stan wód podziemnych, takŜe na potrzeby oceny
stanu wód podziemnych na obszarach ekosystemów o chronionych stosunkach wodnych
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w sieci NATURA 2000. W okresie od kwietnia 2012 do marca 2015 zinwentaryzowano
łącznie na terenie kraju ponad 40 tys. obiektów i przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na stan ilościowy wód podziemnych (ryc. 11). Zaktualizowane dane o obiektach
istotnie wpływających na stan ilościowy wód podziemnych zasilą bazę ciągłą GIS MHP.

Ryc. 11. Liczba przeanalizowanych w latach 2012-2014 obiektów oddziaływujących na stan ilościowy wód
podziemnych

Dla 29 wytypowanych po wstępnej analizie obszarów NATURA 2000
zlokalizowanych w regionie wodnym Górnej, Środkowej i Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego oraz Małej Wisły, Górnej Wisły i Dolnej Wisły przeprowadzono analizę warstw
informacyjnych bazy danych GIS MhP oraz ich terenową weryfikację ukierunkowaną na
określenie zasięgu zmian połoŜenia zwierciadła wód podziemnych mogących niekorzystnie
wpływać na stan ekosystemów zaleŜnych od wód podziemnych. Dla 22 obszarów spośród
wytypowanych do analizy w oparciu pomiary terenowe (pomiar wilgotność gleby miernikiem
TDR) i metody teledetekcyjne wyznaczono zasięgi podmokłości. Schemat identyfikacji
obszarów podmokłych oraz mokradłowych zbiorowisk roślinnych przedstawiono na ryc. 12.
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Ryc. 12. Identyfikacja obszarów podmokłych oraz mokradłowych zbiorowisk roślinnych

Baza POBORY corocznie gromadzi informacje o wielkości rejestrowanego poboru
wód podziemnych. DuŜą trudność stanowi coroczne pozyskanie danych z Urzędów
Marszałkowskich i GUS, przetworzenie informacji o opłatach za pobór wód oraz ich
dowiązanie do zlokalizowanych ujęć wód podziemnych. Zestawienie wartości
udokumentowanego poboru w kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia przedstawiono
w tabeli 1. Ponadto corocznie gromadzono aktualną informację o poborze w ramach
odwodnień czynnych zakładów górniczych prowadzących eksploatację ok. 100 największych
złóŜ oraz odwodnień nieczynnych zakładów górniczych (na terenie Górnośląskiego Zagłębia
Węglowego).
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Tab.1. Zestawienie udokumentowanego poboru wód podziemnych z ujęć w latach 2012-2014
Udokumentowany pobór wód Liczba ujęć wód podziemnych
Rok
podziemnych z ujęć
wprowadzonych do bazy
[mln m3]
POBORY
2012
1 584,7
18 731
2013
1 610
18 708
2014
1 586
17 862

W bazie danych znaczników środowiskowych gromadzone są informacje dotyczące
wyników h oznaczeń izotopowych wód podziemnych. W większości zasób stanowią wyniki
archiwalne pozyskane z rozproszonych źródeł (ok. 4,5 tys. rekordów). Jednocześnie do bazy
na bieŜąco wprowadzane są wyniki oznaczeń izotopowych wykonywanych w ramach
aktualnie realizowanych zadań PSH i innych projektów. Prowadzona jest integracja danych z
CBDH i CBDG oraz weryfikacja informacji o obiektach, których dotyczą wyniki oznaczeń.
W zakresie wszystkich baz danych prowadzonych przez państwową słuŜbę
hydrogeologiczną na bieŜąco prowadzono udostępnianie gromadzonych i przetwarzanych
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 r. informacji
hydrogeologicznych. Informacje udostępniane są przede wszystkim jako dane źródłowe na
potrzeby ponownego wykorzystania (na wniosek zainteresowanego) – m.in. jako dane
przestrzenne w formatach MDB, SHP, a takŜe jako dane alfanumeryczne w formie raportów
XLS/XLSX, CSV lub PDF. W przypadku części baz danych zintegrowanych w ramach
aplikacji webowej SPD PSH, moŜliwy jest równieŜ dostęp on-line do danych źródłowych
poprzez nadanie specjalnych uprawnień. Taka forma udostępniania danych cieszy się coraz
większym zainteresowaniem.

Ryc.13. Aplikacja internetowa SPD PSH
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Głównymi odbiorcami i uŜytkownikami zewnętrznymi udostępnionych danych
w 2014 byli: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW), Regionalne Zarządy Gospodarki
Wodnej (RZGW), Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), Ministerstwo
Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Główny Urząd Statystyczny (GUS),
liczne jednostki naukowe i badawcze, prywatne przedsiębiorstwa (firmy geologiczne,
konsultingowe, szeroka branŜa ochrony środowiska) oraz prywatne osoby. Zasoby
informacyjne PSH są podstawowym i powszechnie wykorzystywanym źródłem informacji
przy wykonywaniu prac projektowych, dokumentacyjnych i kartograficznych z dziedziny
hydrogeologii, geologii, geologii inŜynierskiej, ochrony środowiska oraz planowania
przestrzennego i gospodarki wodnej. Dane dostarczane przez PSH znajdują szerokie
zastosowanie w administracji rządowej, samorządowej, słuŜbach państwowych oraz, coraz
częściej, w sektorze prywatnym jako podstawowe informacje wspomagające proces
podejmowania decyzji w zarządzaniu środowiskiem, zwłaszcza w zakresie gospodarki
wodnej i ochrony środowiska.

Ryc. 14. Zestawienie ilości udostępnionych informacji z bazy CDBH (liczba obiektów)
oraz POBORY (liczba ujęć)

Ryc. 15. Zestawienie ilości udostępnionych informacji z bazy MWP (liczba punktów) oraz MHP (liczba arkuszy)
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3.

Wykonywanie bieŜących analiz i ocen sytuacji hydrogeologicznej
(4 zadania)

Grupa tematyczna obejmująca zadania związane z analizą i przetwarzaniem informacji
gromadzonych przez państwową słuŜbę hydrogeologiczną celem dostarczenia danych na
potrzeby wypełnienia zobowiązań wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 6 listopada 2008 r. w zakresie oceny sytuacji hydrogeologicznej w kraju oraz
przeprowadzenia oceny stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych. Corocznie
określany jest pobór rejestrowany w jednolitych częściach wód podziemnych (mapa wraz
z wykazem) oraz w obszarach bilansowych, co w zestawieniu z informacją o dostępnych
zasobach wód podziemnych pozwala na określenie stopnia wykorzystania wód podziemnych
w danym roku. Ponadto, jako analiza kontrolna, w cyklu rocznym przeprowadzana jest
aktualizacja oceny stanu ilościowego wód podziemnych w JCWPd.
Sumaryczna wielkość zasobów zwykłych wód podziemnych moŜliwych
do zagospodarowania,
rozumianych
jako
suma
zasobów
dyspozycyjnych
3
i perspektywicznych, wynosi w Polsce około 36,6 mln m /dobę (wg stanu rozpoznania na
31.12.2014 r.), w tym 21,2 mln m3/dobę ustalonych jako dyspozycyjne oraz 15,4 mln m3/dobę
oszacowanych jako zasoby perspektywiczne (tab. 2).
Tab.2. Dostępne do zagospodarowania (dyspozycyjne i perspektywiczne) zasoby wód podziemnych
w podziale na dorzecza i regiony wodne (stan na dzień 31.12.2014 r.)
Dorzecze
Dniestru
Dunaju
Jarft

Łaby

Niemna

Odry

Pregoły
ŚwieŜej
Ücker
Wisły

Region wodny
Dniestru
Czadeczki
Czarnej Orawy
Morawy
Jarft
Izery
Łaby i OstroŜnicy
(Upa)
Metuje
Orlicy
Niemna
Dolnej Odry i
Przymorza
Zachodniego
Górnej Odry
Środkowej Odry
Warty
Łyny i Węgorapy
ŚwieŜej
Ücker
Dolnej Wisły
Górnej Wisły
Małej Wisły
Środkowej Wisły

233.06
24.59
359.67
0.71
210.07
47.12

0
655
0
0
0
0

Zasoby
perspektywiczne
ZP
[m3/d]
27 000
0
41 000
86
36 155
5 713

19.42

0

2 355

2 355

99.38
72.52
2 515.13

0
0
14 694

12 051
8 795
299 998

12 051
8 795
314 692

20 405.73

2 682 855

18 755

2 701 610

3 829.79
39 299.66
54 479.97
7 521.69
161.41
14.71
35 084.06
43 110.26
3 942.47
101 039.81

518 962
2 188 551
3 453 214
72 511
0
2 945
3 107 412
1 516 290
961 879
6 626 366

0
2 495 631
3 701 696
1 226 065
27779
0
423 585
3 049 538
7 912
4 054 454

518 962
4 684 182
7 154 910
1 298 576
27 779
2 945
3 530 997
4 565 828
969 791
10 680 820

Powierzchnia
[km2]

Zasoby
dyspozycyjne
ZD
[m3/d]

Suma zasobów
ZD+ZP
[m3/d]
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Na ryc. 16 przedstawiono wyniki aktualizacji przeprowadzonej w roku 2014, zgodnie
z którą słabym stanem ilościowym wg stanu rozpoznania na 31.03.2015 r. charakteryzuje się
16 JCWPd.

Ryc. 16. Wyniki aktualizacji oceny stanu ilościowego JCWPd rekomendowanych do oceny
(stan na 31.03.2015 r.)

W ramach realizacji procedury standardowej w okresie od 1 kwietnia 2012 r.
do 31 marca 2015 r. opracowano i opublikowano 12 komunikatów o bieŜącej sytuacji
hydrogeologicznej, prezentujących w syntetyczny sposób charakterystykę sytuacji
hydrogeologicznej w kolejnych kwartałach roku hydrologicznego. Ponadto, w związku
z występującymi niskimi stanami wód powierzchniowych, we wrześniu 2012 r. opracowano
dodatkowy komunikat dotyczący oceny sytuacji hydrogeologicznej na obszarze Mazowsza.
Podobnie we wrześniu 2013 r., na prośbę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa opracowano
Podsumowanie sytuacji hydrogeologicznej na terenie kraju w sezonie letnim 2013. W 2014 r.
w związku ze stwierdzonym wystąpieniem niŜówki hydrogeologicznej na obszarze
województwa pomorskiego i części województwa kujawsko-pomorskiego w październiku
opracowany został dodatkowy komunikat zawierający informacje o sytuacji
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hydrogeologicznej na tym obszarze i jej ewentualnych konsekwencjach. Wszystkie
komunikaty PSH zostały przekazane do właściwych adresatów wymienionych
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów,
którym państwowa słuŜba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa słuŜba
hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeŜenia, prognozy, komunikaty i biuletyny
oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania, jak równieŜ zamieszczone w formacie PDF
na stronie internetowej państwowej słuŜby hydrogeologicznej pod adresem www.psh.gov.pl.

4.

Opracowywanie oraz przekazywanie prognoz zmian wielkości
zasobów, stanu oraz zagroŜeń wód podziemnych (1 zadanie)

Zadanie jest wypełnieniem procedury standardowej, która nakłada na państwową
słuŜbę hydrogeologiczną obowiązek opracowywania i dystrybucji prognoz sytuacji
hydrogeologicznej i ostrzeŜeń przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach
zasilania lub poboru wód podziemnych. Zapisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r., w sprawie podmiotów, którym państwowa słuŜba
hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa słuŜba hydrogeologiczna są obowiązane
przekazywać ostrzeŜenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich
przekazywania oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 r.,
w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową
słuŜbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową słuŜbę hydrogeologiczną obligują do
informowania administracji publicznej i wodnej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego
o aktualnej sytuacji hydrogeologicznej oraz moŜliwym jej rozwoju w najbliŜszym okresie,
a na ich podstawie, takŜe, przekazywania ostrzeŜeń w przypadku wystąpienia lub moŜliwości
pojawienia się stanu zagroŜenia hydrogeologicznego. W okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31
marca 2015 r. opracowanych zostało 12 Prognoz sytuacji hydrogeologicznych w zakresie:
– zmian połoŜenia zwierciadła wód podziemnych,
– zmian zasobów wód podziemnych,
– zagroŜenia wód podziemnych.
Prognoza zmian stanu wód podziemnych przedstawiana jest w zaleŜności od wielkości
zasilania wód podziemnych, tj. według dwóch scenariuszy przy załoŜeniu: scenariusza
korzystnego dla gospodarki wodnej i niekorzystnego dla gospodarki wodnej. Prognoza zmian
zasobów wód podziemnych i ich zagroŜenia opracowywana jest wyłącznie dla scenariusza
pesymistycznego.
W sprawozdawczym okresie nie wystąpiła potrzeba wydania ostrzeŜenia PSH przed
niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania lub poboru wód
podziemnych.

5.

Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych (6 zadań)

Grupa zadań związanych z szeroko pojętym zagadnieniem prowadzenia efektywnej
ochrony zasobów wód podziemnych w Polsce. W latach 2012-2014 zrealizowane zostały
duŜe projekty związane z opracowaniem prognozy zagroŜeń dla dostępnych do
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zagospodarowania zasobów wód podziemnych w warunkach spodziewanych zmian
klimatycznych oraz charakterystyki jednolitych części wód podziemnych wraz analizą presji
i oceną rzeczywistych oddziaływań na stan wód. Opracowano takŜe wskazania
hydrogeologiczne do programów działań łagodzących i eliminujących skutki potencjalnych
deficytów dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych w tych obszarach
bilansowych, w których mogą wystąpić znaczne spadki zasobów prognozowanych na lata
2030-2050. Wskazania te dotyczą działań mających na celu osiągnięcie i utrzymanie dobrego
stanu ilościowego wód podziemnych w sytuacji potencjalnego zagroŜenia obszarów
bilansowych lokalnym lub okresowym brakiem pełnej dostępności do zasobów wód
podziemnych dla ich uŜytkowników zgodnie z ustalonymi priorytetami w zakresie
korzystania z wód. Wskazania hydrogeologiczne dotyczą m.in. optymalizacji rozrządu
zasobów wód podziemnych oraz dystrybucji powstałych ścieków w obrębie obszarów
bilansowych z uwzględnieniem aktywnego sterowania retencją wód powierzchniowych
i podziemnych. Działania optymalizacyjne w zakresie rozrządu zasobów obejmują
uzasadnioną hydrogeologicznie zmianę połoŜenia stref intensywnego poboru wód
podziemnych (relokacja ujęć) i wyznaczania obszarów do ekstensywnego rozproszonego
poboru wód podziemnych. Innym działaniem z tej grupy jest skierowanie zrzutu
niewykorzystanej części pobranych wód podziemnych do rejonów zagroŜonych deficytem
wód powierzchniowych. Do działań optymalizacyjnych zalicza się takŜe przenoszenie poboru
wód podziemnych z płytkich poziomów wodonośnych (o duŜej wraŜliwości na cykliczne
zmiany klimatyczne) do głębokich poziomów uŜytkowych o długim czasie reakcji na zmiany
klimatyczne i stabilizującym dynamikę zasobów. Takie działanie łagodzi skutki spadku
infiltracji opadów w posusznym cyklu lat hydrologicznych i zapobiega okresowym deficytom
zasobów wód podziemnych. Odrębną grupę działań optymalizacyjnych stanowi sztuczne
zasilanie wód podziemnych i sterowanie odpływem powierzchniowym z wykorzystaniem
budowli i urządzeń hydrotechnicznych w korytach i dolinach rzecznych oraz zbiorników
małej retencji. Podobny charakter mają zabiegi kształtujące warunki mikro- i mezoreliefu
powierzchni terenu w sposób sprzyjający ograniczaniu spływu powierzchniowego
i wzrostowi infiltracji efektywnej opadów atmosferycznych do wód podziemnych. W tej
samej grupie mieszczą się równieŜ działania obejmujące wodooszczędne technologie
nawadniania roślin.
Wykorzystanie proponowanych wskazań hydrogeologicznych do opracowania
dokumentów planistycznych gospodarki wodnej będzie słuŜyło osiągnięciu zrównowaŜonego
zaspokojenia potrzeb wodnych ludności, gospodarki i ekosystemów zaleŜnych od wód
podziemnych jako nadrzędnego celu rozwoju cywilizacyjnego w warunkach zagroŜenia
moŜliwymi negatywnymi skutkami zmian klimatycznych spodziewanych do roku 2050.
W ramach wykonanej zgodnie z zapisami załącznika II.2 Ramowej Dyrektywy
Wodnej charakterystyki jednolitych części wód podziemnych przeprowadzono ocenę ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla kaŜdej JCWPd. W wyniku wykonanej
analizy potencjalnych presji i rzeczywistych oddziaływań na stan wód wskazano 38 JCWPd
jako zagroŜonych nieosiągnięciem celów środowiskowych (ryc. 17).
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Ryc. 17. Wynik oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych w JCWPd

Parametrem wykorzystywanym przy opracowaniu charakterystyk JCWPd oraz ocenie
reprezentatywności punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych jest „wiek”
wód występujących w jednostce wynikający z warunków zasilania poziomów wodonośnych.
Czas obiegu wody w warstwie wodonośnej, uzyskany dzięki analizie zawartości trytu,
w ustalonych warunkach przepływu, nazywany takŜe czasem przebywania wody w warstwie
wodonośnej, jest parametrem pozwalającym wnioskować o systemach krąŜenia i wymiany
wód podziemnych. Uzyskane w ten sposób informacje dają pogląd na dynamikę
i odnawialność wód podziemnych w obrębie JCWPd, jak równieŜ pozwalają wnioskować
o potencjalnym ich zagroŜeniu zanieczyszczeniami antropogenicznymi. Dotyczy to zwłaszcza
moŜliwości prognozowania przenikania zanieczyszczeń o charakterze obszarowym,
powodowanych na przykład przez rolnictwo. W zaleŜności od ilości zbadanych punktów
monitoringu i rozkładu ich gęstości na obszarze kraju, uzyskuje się ogólnokrajowy,
regionalny lub lokalny obraz antropogenicznych zmian hydrodynamicznych. Dane dotyczące
dynamiki pozwalają równieŜ prognozować moŜliwość i czas odwrócenia negatywnego trendu
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zmian wskaźników fizykochemicznych w przypadku JCWPd zagroŜonych nieosiągnięciem
celów środowiskowych pod względem stanu chemicznego. W ramach realizacji
przedsięwzięcia w latach 2012-2014 łącznie wykonano 576 oznaczeń trytu w próbkach wód
podziemnych pobranych w punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych.
WaŜnym zagadnieniem realizowanym w ramach niniejszej grupy tematycznej było
wykonywanie modeli numerycznych jednolitych części wód podziemnych dla JCWPd o
stanie słabym bądź proponowanych jako transgraniczne. W okresie objętym realizacją
przedmiotowego przedsięwzięcia opracowano modele numeryczne dla kolejnych 12 JCWPd.
Szczególną uwagę poświęcono równieŜ zagadnieniom związanym z procesem
ustanawiania obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP).
W okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2015 r. wspólnie z przedstawicielami RZGW
prowadzono prace związane z przygotowaniem 8 projektów rozporządzeń dyrektorów RZGW
w sprawie ustanowienia obszarów ochronnych GZWP (tab. 3). Prowadzono bieŜące wsparcie
merytoryczne dla RZGW w zakresie dokumentowania i ochrony GZWP. Weryfikowano
równieŜ katalog zakazów, nakazów i ograniczeń zalecanych do wprowadzenia
w dokumentacjach hydrogeologicznych. Dyskutowano zasady wyznaczania granic obszarów
ochronnych, dostosowania przebiegu tych granic do wymogów aktu prawa miejscowego oraz
szacowania kosztów ich ustanawiania.
Tab. 3. Wykaz GZWP, dla których w latach 2012-2014 podjęto prace mające na celu opracowanie projektu
rozporządzenia dyrektora RZGW w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego GZWP

Numer i nazwa GZWP

6.

2012

405 Niecka Radomska, 138 Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka

2013

123 Stargard-Goleniów, 117 Bytów, 330 Gliwice

2014

134 Dębno, 306 Wschowa, 401 Niecka Łódzka

Utrzymywanie i modernizacja
pomiarowych (3 zadania)

hydrogeologicznych

urządzeń

Grupa zadań związanych z utrzymaniem punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód
podziemnych, ich infrastruktury oraz sprzętu terenowego, laboratoryjnego, transportowego
i informatycznego w stanie umoŜliwiającym realizację zadań państwowej słuŜby
hydrogeologicznej zgodnie z przyjętymi standardami na odpowiednim poziomie
merytorycznym. Zadania obejmują przeprowadzanie cyklicznych przeglądów technicznych,
oceny stanu SOBWP, urządzeń i aparatury oraz wykonywanie na bieŜąco koniecznych prac
serwisowych, remontowych lub zakupów stanowiących uzupełnienie uŜytkowanych
zestawów bądź ich dostosowanie do aktualnych potrzeb i wymagań. W związku
z powyŜszym zakupy realizowane w ramach rozpatrywanej umowy związane były przede
wszystkim z wymianą części zamiennych lub uszkodzonych elementów sprzętu i aparatury.
Wszystkie prace prowadzono pod nadzorem opiekunów regionalnych sieci obserwacyjnobadawczej wód podziemnych, wykonanie prac potwierdzono protokółem zdawczoodbiorczym. Dla utrzymania sprawności technicznej punktów sieci obserwacyjno-badawczej
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wód podziemnych i moŜliwości włączania kolejnych punktów badawczych, konieczne jest
kontynuowanie tych prac w 2015 r. i w latach następnych.

Ryc.18. Wzór tablicy informacyjnej stacji hydrogeologicznej

Ryc.19. Otwór badawczy na stacji hydrogeologicznej Lubochenek

Ryc. 20. Stacja hydrogeologiczna I rzędu Zawoja
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WaŜnym zadaniem realizowanym w analizowanej grupie tematycznej jest działalność
zespołu ds. badań zasięgów zanieczyszczeń zaistniałych w wyniku zdarzeń incydentalnych,
awarii lub katastrof. W okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2015 r. realizowano prace
badawczo-rozpoznawcze, które zazwyczaj były inicjowane zgłoszeniami ze strony lokalnych
władz samorządowych lub instytucji prowadzących gospodarkę wodną w kraju. W okresie
sprawozdawczym m.in. wykonano następujące prace:
– Nowa Dęba – rozpoznanie strefy zanieczyszczenia wód podziemnych związkami
chlorowcopochodnymi w rejonie ujęcia dla miasta,
– Sosnowiec, wyrobisko Bór Wschodni – ocena zagroŜenia dla wód podziemnych
w rejonie wypełnianego skałą płoną wyrobiska,
– Wesoła k. Warszawy - rozpoznanie strefy zanieczyszczenia wód podziemnych
związkiem organicznym MTBE w rejonie ujęcia dla miasta,
– Police – ocena zanieczyszczenia starorzecza Odry związkami ropopochodnymi
pochodzącymi ze starej fabryki benzyn,
– Słaboszewo – ocena stanu wód w rejonie kopalni wapieni,
– Bieruń – ocena wpływu na stosunki wodne przekształcenia obszaru stanowiącego
korytarz ekologiczny oraz polder przeciwpowodziowy w obszar o charakterze
obiektów usługowych,
– Zawiercie – ocena wpływu na stan wód deponowania odpadów na terenie
wyrobiska w wapieniach górnej jury,
– Rydułtowy – ocena wpływu na wody podziemne deponowania odpadów na terenie
wyrobiska pocegielnianego,
– Linowo – ocena wpływu na stan wód podziemnych rekultywowanego składowiska
odpadów komunalnych,
– Piekary Śląskie – ocena wpływu na stan wód podziemnych deponowania odpadów
z oczyszczalni ścieków na terenie zrekultywowanej hałdy odpadów.

7.

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji
hydrogeologicznych (1 zadanie)

Zadanie obejmujące realizację prac mających na celu utrzymanie i rozwój systemu
gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych obejmującego następujące bazy
danych:
– Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych (CBDH, tzw. Bank HYDRO),
– Monitoring Wód Podziemnych (MWP),
– Baza danych poboru rejestrowanego wód podziemnych (POBORY),
– Baza danych GIS zasobów dyspozycyjnych i perspektywicznych wód
podziemnych dla obszaru Polski,
– Mapa hydrogeologiczna Polski (GIS MHP),
– Baza Danych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP),
– Mapa obszarów zagroŜonych podtopieniami (PODTOPIENIA),
– Jednolite części wód podziemnych (JCWPd),
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– Baza danych znaczników środowiskowych.
Celem zadania jest utrzymanie baz danych PSH oraz aplikacji słuŜących do zrządzania
danymi w stanie umoŜliwiającym sprawną realizację prac państwowej słuŜby
hydrogeologicznej. Na bieŜąco prowadzono więc prace organizacyjne, merytoryczne oraz
informatyczne w zakresie wynikającym z bieŜących potrzeb administratorów i uŜytkowników
poszczególnych baz danych. Opracowano równieŜ nowy schemat biznesowy
administratorów/właścicieli biznesowych elementów systemu oraz wypracowano model
procesu komunikacji dla obsługi zgłoszeń między administratorami merytorycznymi aplikacji
w pionie PSH a działami utrzymania IT w PIG/lub po stronie wykonawcy zewnętrznego.
Przeprowadzono takŜe pierwszy etap wdroŜenia narzędzia klasy business analytics
(BA)/business intelligence (BI), którego głównym celem jest dostarczenie PSH szerokich
moŜliwości analityczno-raportowych oraz elastycznego narzędzia do udostępniania
wybranych danych z baz danych PSH (w tym wdroŜenie infrastruktury hurtowni danych wraz
z aplikacjami do analizy i prezentacji danych).
Realizowano takŜe prace związane z zagwarantowaniem publicznego dostępu do
informacji hydrogeologicznych. W tym celu przeprowadzono modernizację portalu
dziedzinowego e-PSH (http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/), na którym publikowane są usługi WMS
prezentujące wybrane zestawienia danych hydrogeologicznych.

Ryc. 21. Portal usług e-PSH

Dostosowano takŜe przeglądarkę mapową e-PSH do działania z urządzeniami
mobilnymi, a ponadto rozbudowano funkcjonalność przeglądarki mobilnej PIG-PIB
(GeoLOG) w zakresie prezentacji danych hydrogeologicznych. Aplikacja umoŜliwia
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w nowoczesny dostęp do danych z róŜnych dziedzin geologii integrując na poziomie warstwy
prezentacyjnej dane gromadzone w ramach zadań PSH i PSG (ryc.21 i 22).

Ryc. 22. Przykładowy widok aplikacji mobilnej GeoLOG

8.

Opracowywanie
i
publikacja
i edukacyjnych (3 zadania)

materiałów

informacyjnych

Grupa zadań związanych z opracowaniem i dystrybucją publikacji państwowej słuŜby
hydrogeologicznej, w tym Kwartalnych Biuletynów Informacyjnych Wód Podziemnych,
Roczników Hydrogeologicznych oraz Informatorów PSH. Łącznie w latach 2012-2014
opracowano i opublikowano 12 Kwartalników, 3 Roczniki oraz 3 Informatory PSH (ryc. 23).
Ponadto prowadzono bieŜącą redakcję nad serwisem internetowym państwowej słuŜby
hydrogeologicznej (www.psh.gov.pl), gdzie umieszczano aktualne informacje na temat
działalności PSH, publikacje i opracowania oraz inne informacje istotne dla gospodarki
wodnej w kraju.

Ryc.23. Informatory PSH opracowane i opublikowane w latach 2012-2014
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9.

Organizacja prac związanych z realizacją zadań PSH (1 zadanie)

Zadanie obejmuje prowadzenie koordynacji wszystkich zadań państwowej słuŜby
hydrogeologicznej w okresie objętym realizacją przedsięwzięcia. W ramach realizacji zadania
wykonywanie są prace związane z organizacją działań zespołów wykonawczych, nadzorem
merytorycznym i technicznym, kontrolą stanu zaawansowania prac i prowadzeniem
sprawozdawczości. Corocznie opracowywany jest Biuletyn państwowej słuŜby
hydrogeologicznej zawierający syntezę realizacji zadań w bieŜącym roku. Ponadto obejmuje
obsługę organizacyjną powołanego przez Dyrektora PIG-PIB Zespołu konsultantów
ds. państwowej słuŜby hydrogeologicznej.
Opisane powyŜej zadania, wykowywane w 9 grupach tematycznych, stanowią syntezę
realizacji poszczególnych zadań w okresie trwania umowy od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca
2015 r. Zestawienie zadań realizowanych w latach 2012-2014 prezentuje tabela 4.
Szczegółowy opis prac wykonanych w ramach realizacji poszczególnych zadań w kolejnych
latach został zawarty w rocznych raportach przedstawiających zakres, przebieg oraz wyniki
prac. Podstawowe informacje o zadaniach PSH realizowanych w poszczególnych latach
przedstawione zostały w Biuletynach państwowej słuŜby hydrogeologicznych zawierających
syntezę realizacji prac.
Tab. 4. Zestawienie zadań realizowanych w latach 2012-2014
Nr
zadania
I
1
2
3
4
5

6

7
II

Nazwa zadania
Wykonanie pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych
Przeprowadzenie pompowań oczyszczających oraz oznaczeń składu chemicznego wody dla
oceny stanu technicznego otworów, zagroŜeń w wyniku ingresji, ascenzji wód słonych lub
dopływu wód zdegradowanych antropogenicznie
Prowadzenie monitoringu wód podziemnych w strefach granicznych RP ze szczególnym
uwzględnieniem stref intensywnej antropopresji
Obsługa formalno-prawna i organizacyjna sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych,
sprawowanie nadzoru nad stacjami hydrogeologicznymi I i II rzędu, kontrola pracy
obserwatorów terenowych
Obsługa i serwis automatycznej aparatury pomiarowej i transmisji danych MWP
Prowadzenie pomiarów stanu zwierciadła wód podziemnych lub wydajności źródeł, w ramach
sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, w 400 nowych punktach obserwacyjnych
ustanowionych w ramach realizacji przedsięwzięcia „Reorganizacja, rozwój i przystosowanie
Gromadzenie pomiarów monitoringu ilościowego (poziomu zwierciadła i wydajności źródeł),
weryfikacja i kwalifikowanie ich do zapisania w bazie danych MWP
Organizacja lub reorganizacja oraz prowadzenie monitoringu lokalnego (np. wokół duŜych
obiektów typu kopalnia węgla brunatnego lub duŜe zakłady przemysłowe, których
oddziaływanie jest znaczące na cały obszar lub fragmenty kilku JCWPd)
Gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz udostępnianie zgromadzonych
informacji
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8

9
10
11
12
13

14
15
16
III
17
18

19
20
IV
21
V
22
23
24
25
26

Prowadzenie, aktualizacja, weryfikacja i udostępnianie zasobów informacyjnych Centralnego
Banku Danych Hydrogeologicznych i siedmiu Regionalnych Banków Danych
Hydrogeologicznych
Opracowanie w zakresie standardowym wyników pomiarów w sieci obserwacyjno-badawczej
poziomu zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł, archiwizacja wyników
przetwarzania
Prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie zasobów informacyjnych bazy danych MWP w
zakresie ilościowym
Prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie bazy danych GIS zasobów dyspozycyjnych i
perspektywicznych wód podziemnych dla obszaru Polski.
Prowadzenie bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski - gromadzenie, przetwarzanie i
archiwizowanie danych oraz udostępnianie informacji
Aktualizacja, weryfikacja i przetworzenie informacji zgromadzonych w bazie danych GIS Mapy
hydrogeologicznej Polski o obiektach i przedsięwzięciach mogących pogorszyć lub
pogarszających stan wód podziemnych
Analiza warstw informacyjnych bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski dla oceny
stanu wód podziemnych na obszarach ekosystemów o chronionych stosunkach wodnych w
sieci NATURA 2000.
Prowadzenie, aktualizacja, weryfikacja i udostępnianie bazy danych poboru rejestrowanego z
ujęć wód podziemnych na podstawie oficjalnych danych krajowych (baza POBORY)
Prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie bazy danych znaczników środowiskowych wód
podziemnych
Wykonywanie bieŜących analiz i ocen sytuacji hydrogeologicznej
Opracowanie mapy rocznej sumy poboru rejestrowanego wód podziemnych w obszarach
bilansowych w skali 1:500 000
Opracowanie mapy zasobów dyspozycyjnych i perspektywicznych wód podziemnych w
obszarach bilansowych w skali 1:500 000 wraz z wykazem ustalonych zasobów
dyspozycyjnych i zaktualizowanych zasobów perspektywicznych
Określenie poboru rejestrowanego wód podziemnych w jednolitych częściach wód
podziemnych (JCWPd) wraz z aktualizacją oceny stanu ilościowego wód podziemnych w
JCWPd zagroŜonych ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych
Opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej komunikatów o bieŜącej
sytuacji hydrogeologicznej
Opracowywanie oraz przekazywanie prognoz zmian wielkości zasobów, stanu oraz
zagroŜeń wód podziemnych
Opracowywanie prognoz sytuacji hydrogeologicznej i ostrzeŜeń przed niebezpiecznymi
zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania lub poboru wód podziemnych
Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych
Prognoza zagroŜeń dla dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych w
warunkach spodziewanych zmian klimatycznych w perspektywie lat do 2030 r. i do 2050 r.
wraz ze wskazaniami do programów działań łagodzących skutki lokalnych deficytów zasobów
Oszacowanie kierunku i wielkości przepływów oraz chemizmu wód podziemnych w profilu
granicy państwa z Federacją Rosyjską (Obwód Kaliningradzki)
Opracowanie modeli numerycznych dla JCWPd o stanie słabym oraz JCWPd proponowanych
jako transgraniczne
Charakterystyka wód podziemnych zgodnie z zapisami załącznika II.2 Ramowej Dyrektywy
Wodnej
Prowadzenie działań wspierających ustanawianie obszarów obszarach ochronnych GZWP wraz
z oceną efektywności ochrony zbiorników

27

Ocena dynamiki zasilania wód podziemnych w punktach monitoringu JCWPd

VI

Utrzymywanie i modernizacja hydrogeologicznych urządzeń pomiarowych
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28

Utrzymanie i rozwój punktów badawczych i infrastruktury pomiarowo-technicznej sieci
obserwacyjno-badawczej państwowej słuŜby hydrogeologicznej (prace techniczne, serwisowe i
remontowe)

29

Utrzymanie, naprawa, serwis, uzupełnienie zestawu sprzętu do badań oraz sprzętu
pomiarowego, wymiana zuŜytej lub uszkodzonej aparatury pomiarowej. Dokonywanie
przeglądów i serwisowania sprzętu terenowego, laboratoryjnego, informatycznego i
transportowego

30
VII
31
VIII
32

Prowadzenie działań zespołu ds. badań zasięgów zanieczyszczeń zaistniałych w wyniku zdarzeń
incydentalnych, awarii lub katastrof
Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych
System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania
informacji hydrogeologicznej, dostosowanie do Dyrektywy INSPIRE oraz do aktualnych aktów
prawnych
Opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i edukacyjnych
Opracowanie, publikacja i dystrybucja kwartalnych biuletynów informacyjnych wód
podziemnych i roczników hydrogeologicznych

33

Opracowanie, publikacja i dystrybucja informatorów PSH

34

Prowadzenie strony internetowej PSH

IX

Organizacja prac związanych z realizacją zadań PSH
Organizacja i nadzór prac związanych z realizacją zadań PSH, opracowanie i dystrybucja
Biuletynów PSH, koordynacja prac związanych z przygotowywaniem danych na potrzeby
raportowania

35
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