Wizyta przedstawicieli EEA w ramach projektu GISC –
8.10.2012 r.
Z inicjatywy Europejskiej Agencji
Środowiska, w dniu 8 października 2012 r.,
odbyło
się
spotkanie
poświęcone
komponentowi naziemnemu programu
GMES
(Globalny
Monitoring
dla
Środowiska i Bezpieczeństwa). Polska była
kolejnym państwem odwiedzanym przez
przedstawicieli
Europejskiej
Agencji
Środowiska w ramach prowadzonej
w projekcie GISC (GMES in situ
coordination) serii wizyt krajowych.

Projekt GISC jest dodatkowym działaniem
EEA, realizowanym przez Agencję obok
jej programowych zadań. Finansowany jest
ze
środków
Siódmego
Programu
Ramowego i obejmuje lata 2010-2012,
przy czym rozważane jest przedłużenie
projektu
lub
podpisanie
kolejnego
kontaktu. Celem GISC, w którym EEA
podjęła
się
roli
skoordynowania
przepływów danych in-situ dla usług
GMES, jest zapewnienie trwałego dostępu
do odpowiednich danych naziemnych
o środowisku w jego szerokim rozumieniu.
W ramach projektu realizowanych jest
kilka zadań, w tym identyfikacja
dostępnych
danych
i inwentaryzacja
zasobów państw członkowskich oraz

zacieśnienie współpracy z innymi niż
EIONET międzynarodowymi sieciami
skupiającymi dostawców określonych
typów informacji (np. EuroGeoSurveys,
EuroGeographics). Dane te mają zapewnić
niezbędny wkład do rozwoju usług GMES,
które
zostały
przedstawione
m.in.
w Rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie
europejskiego programu obserwacji Ziemi
(GMES) i jego początkowych operacji
(lata
2011-13)
opublikowanym
w październiku 2010 r. Usługi te dotyczą
następujących obszarów tematycznych:
monitoring
obszarów
lądowych,
zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo,
monitoring
środowiska
morskiego,
monitoring atmosfery, dostosowywanie się
do zmian klimatu i łagodzenie ich
skutków.
Prowadzone w ramach GISC wizyty
krajowe, poświęcone identyfikacji danych
in-situ
w poszczególnych
państwach,
prowadzone są przez EEA w porozumieniu
z reprezentantami krajowymi:
- w strukturach zarządzania GMES, do
których należy Komitet GMES;
- w strukturach zarządzania EEA oraz
EIONET, do których należy Zarząd EEA
oraz
Krajowe Punkty Kontaktowe
EEA/EIONET.
W związku z powyższym gospodarzami
spotkania w Polsce byli Centrum Badań
Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
oraz Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska.
Jednocześnie wizyty takie dotyczą tak
szerokiego
zakresu
danych,
że
w przypadku Polski udział w spotkaniu
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wzięło ponad 40 osób reprezentujących
przeszło 20 instytucji.

Projekt GISC reprezentowały Inese
Podgaiska i Eugenija Schuren, natomiast
gospodarzy: Andrzej Jagusiewicz Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
wiceprzewodniczący Zarządu EEA; Marek
Banaszkiewicz - Dyrektor Centrum Badań
Kosmicznych PAN, członek Komitetu
GMES; Lucyna Dygas Ciołkowska Dyrektor Departamentu
Monitoringu
i Informacji o Środowisku GIOŚ, Krajowy
Punkt
Kontaktowy
EEA/EIONET;
pracownicy DMIŚ i CBK. W spotkaniu
udział wzięli także przedstawiciele
Ministerstwa
Nauki
i Szkolnictwa Wyższego - instytucji
wiodącej ws GMES oraz Ministerstwa
Gospodarki,
zaangażowanego
m.in.
w prace na rzecz przystąpienia Polski do
Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz
wspierania przedsiębiorczości w ramach
polityki kosmicznej.
Ponadto w obradach uczestniczyli także
reprezentanci: Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii (zdecydowanie najwięcej
danych
będących
przedmiotem

zainteresowania
GMES),
Instytutu
Geodezji i Kartografii, Ministerstwa
Środowiska,
Instytutu
Meteorologii
i Gospodarki Wodnej – PIB, Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej, Instytutu
Ochrony Środowiska – PIB, Instytutu
Oceanologii PAN, Instytutu Geofizyki
PAN,
Instytutu
TechnologicznoPrzyrodniczego,
Instytutu
Uprawy
Nawożenia
i
Gleboznawstwa,
Państwowego Instytutu Geologicznego PIB,
Dyrekcji
Generalnej
Lasów
Państwowych, Instytutu Badawczego
Leśnictwa,
Ministerstwa
Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej,
Głównego
Urzędu
Statystycznego.
Spotkanie otworzył Główny Inspektor
Ochrony
Środowiska
–
Andrzej
Jagusiewicz. Reprezentantki EEA omówiły
zakres i cele projektu GISC. Następnie
strona polska przedstawiła swój udział
w Programie GMES. Główną częścią
spotkania był tzw. okrągły stół, podczas
którego
zebrani
kolejno
omawiali
zidentyfikowane przez EEA zasoby
danych krajowych będących przedmiotem
zainteresowania
GMES.
Szczególnie
istotne dla Agencji było uzyskanie
informacji na temat polityki udostępniania
danych przez poszczególne instytucje
w Polsce. W dyskusji zwrócono jednak
uwagę, że cele i efekty Programu muszą
być lepiej przedstawiane i bardziej
widoczne.
Następnym etapem będzie opracowanie
przez EEA, z udziałem strony polskiej,
informacji
inwentaryzującej
zasoby
danych.

Opracowano: Małgorzata Bednarek,
Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku,
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

