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1 Wstęp
1.1 Cel dokumentu
Dokument zawiera strategię harmonizacji w polskiej IIP. Jest to Produkt 2.1.1: „Strategia harmonizacji
IIP” zrealizowany w ramach umowy nr ZP/BO-4-2500-20/IZ-5049/G2-19.16/2010: Rozwój
metadanych oraz harmonizacja zbiorów i usług danych przestrzennych w projekcie GEOPORTAL 2,
zaktualizowany w ramach umowy nr ZP/BO-4-2500-78/IZ-5049/G2-19.50/2012 dotyczącej rozwoju
metadanych oraz harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematów ujętych w 2 i 3
grupie tematycznej ustawy o IIP w projekcie GEOPORTAL 2. Zamówienie obejmuje tematy danych
przestrzennych, dla których organem wiodącym jest Główny Geodeta Kraju, zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489)

1.2 Struktura dokumentu
Niniejszy dokument obejmuje:
•

Rozdział 1 – Wstęp

•

Rozdział 2 – Uwarunkowania formalno-prawne

•

Rozdział 3 – Aspekty harmonizacji i integracji zbiorów danych

•

Rozdział 4 – Diagnoza stanu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce

•

Rozdział 5 – Cele strategiczne

•

Rozdział 6 – Strategia harmonizacji

•

Rozdział 7 – Działania strategiczne dla tematów objętych zamówieniem

1.3 Skróty używane w dokumencie
Poniżej przedstawione zostały najważniejsze skróty użyte w dokumencie.
Pojęcie/skrót

Wyjaśnienie

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

BDO

Baza Danych Ogólnogeograficznych

BDOT

baza danych obiektów topograficznych
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CODGiK

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

egib

Ewidencja gruntów i budynków

GUS

Główny Urząd Statystyczny

INSPIRE

Infrastructure for Spatial Information In the European Community

IIP

Infrastruktura Informacji Przestrzennej

IPE

Integrująca Platforma Elektroniczna

ISO

ang. International Organization for Standardization - Międzynarodowa
Organizacja Standaryzacyjna

LPIS

ang. Land Parcel Identification System

NUTS

ang. Nomenclature of Units for Territorial Statistics – standard geokodowania
rozwinięty w Unii Europejskiej na potrzeby identyfikowania statystycznych
jednostek terytorialnych

Minister
Środowiska

Minister właściwy do spraw środowiska

Minister
Infrastruktury

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej, gospodarki morskiej

Minister Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Minister
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi

Minister właściwy do spraw rolnictwa

Minister zdrowia

Minister właściwy do spraw zdrowia

OGC

The Open Geospatial Consortium

PRG

Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju

PRNG

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych

Rada

Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej

TERYT

Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju

Tabela 1 Lista skrótów użytych w dokumencie
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1.4 Wprowadzenie
Jednym z celów infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) jest wprowadzenie porządku w sferze
informacji przestrzennej w Polsce, poprzez dążenie do osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych
przestrzennych, metadanych i usług danych przestrzennych. Procesem stosowanym na użytek
doprowadzenia do zdolności współdziałania ww. komponentów infrastruktury jest harmonizacja.
Wdrożenie IIP odbywa się w odniesieniu do istniejących zasobów informacyjnych i polega na
tworzeniu warunków, w których zasoby te mogą być współużytkowane przez wszystkich
interesariuszy IIP i odpowiednio, efektywnie utrzymywane.
Zgodnie zapisem art. 7 ustawy o IIP jednym z zadań organów administracji prowadzących rejestry
publiczne, które zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami, jest
wprowadzenie

w

zakresie

swojej

właściwości,

rozwiązań

technicznych

zapewniających

interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizacja tych zbiorów. Organy
administracji prowadzące rejestry publiczne powinny zatem, zgodnie z wytycznymi odpowiednich
organów wiodących i współpracy z nimi, dokonać harmonizacji właściwych (odpowiadających
tematom danych przestrzennych INSPIRE) zbiorów danych. Rejestry te funkcjonują:
•

zgodnie z celami, dla których zostały utworzone,

•

w środowisku prawnym, organizacyjnym, technicznym i technologicznym gwarantującym
osiąganie tych celów,

•

dzięki zastosowanemu i utrwalonemu systemowi ich zasilania niezbędnymi danymi,
przetwarzania tych danych oraz udostępniania odpowiednio przygotowanej informacji, do
którego dostosowane są zarówno zakres i struktury danych oraz adekwatne środki
techniczne.

Potrzeby wynikające z budowy i ostatecznego funkcjonowania IIP nie były dotychczas uwzględniane
w prowadzeniu danego rejestru. Głównym problemem pojawiającym się przy wykorzystaniu danych
przestrzennych tworzonych w ramach funkcjonowania każdego z takich rejestrów publicznych na
potrzeby IIP jest fakt ich zapisania w zbiorach, które nie zapewniają interoperacyjności w kontekście
tej infrastruktury. Powstaje pytanie, co może doprowadzić do osiągnięcia interoperacyjności. Po
pierwsze twórcy dyrektywy INSPIRE, której transpozycją do polskiego prawa jest ustawa o IIP,
określili tematy danych przestrzennych, stanowiące podstawę do wydzielenia specyfikacji danych
przestrzennych. Specyfikacje te definiują struktury danych w formie schematów aplikacyjnych,
traktowanych, jako standard w wymianie informacji przestrzennych w INSPIRE. Są one dostępne w
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formie rozporządzenia o interoperacyjności oraz wytycznych dla części tematów. Specyfikacje dla 8
tematów z II i III grupy tematycznej, dla których organem wiodącym jest Główny Geodeta Kraju
posiada są na dzień opracowania dokumentów w wersji draft. Specyfikacje te zostały wymienione w
rozdziale 2. Trwają sukcesywne prace nad przygotowanie wersji finalnych. Ponieważ rozporządzenie
Komisji (UE) Nr 1089/2010 jest obowiązującym w Polsce prawem, nie przewiduje się opracowania
odrębnych rozporządzeń ani wytycznych dla tematów danych przestrzennych wymienionych w
załączniku do ustawy o IIP.
Z powyższego wynika, że najistotniejszym punktem odniesienia procesu harmonizacji będą ww.
rozporządzenie (Nr 1089/2010) oraz towarzyszące każdemu tematowi wytyczne, zawierające
interoperacyjny schemat aplikacyjny danych przestrzennych. Teoretycznie możliwe są dwie drogi
przeprowadzenia harmonizacji w zakresie zbiorów danych przestrzennych:
(1) jednorazowe i trwałe przekształcenie źródłowych zbiorów danych przestrzennych (o których
mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1089/2010), pochodzących z funkcjonującego
rejestru publicznego;
(2) opracowanie dla tego źródłowego zbioru danych przestrzennych schematu aplikacyjnego
oraz reguł i mechanizmów przekształcania zawartych w nim danych na schemat aplikacyjny
INSPIRE.
Pierwsze rozwiązanie wymagałoby modernizacji istniejącego rejestru w obszarze regulacji prawnej
i technicznej, a być może i organizacyjnej. Dotychczas przyjęte w rejestrze publicznym struktury
informacyjne, stosowane strumienie zasilające, jak również cała sfera publikacyjna, a z nimi
funkcjonujące rozwiązania techniczne musiałyby zostać zmienione. I to zmienione w obszarze
rejestru publicznego. Tak daleko posunięta ingerencja w istniejący rejestr publiczny i jego otoczenie
mogłaby zaistnieć, ale wtedy cały ciężar dostosowania (harmonizacji) spadłby na sferę rejestru, a nie
infrastruktury informacji przestrzennej.
Drugie rozwiązanie jest z punktu widzenia pragmatyki działania znacznie bardziej zasadne
i nieingerujące w przestrzeń rejestru publicznego w tak rozległy i wymagający znacznych nakładów
sposób. Pociąga ono za sobą potrzebę stworzenia mechanizmów przekształcania źródłowych, które
może odbywać się drogą zastosowania sieciowych usług przekształcania lub poprzez zastosowanie
ciągu technologicznego prowadzącego do uzyskania zgodnych ze specyfikacjami zbiorów danych
przestrzennych. W takim przypadku, nasze krajowe źródłowe zbiory danych przestrzennych
funkcjonują dalej w środowisku swojego „macierzystego” rejestru, a tylko forma przekształcona jest
przedmiotem publikacji w IIP. Nie jest przy tym wykluczone wprowadzenie drobnych usprawnień
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i ulepszeń w samym źródłowym zbiorze danych przestrzennych poprawiających sprawność procesu
przekształcania.
Zespół autorski przyjmuje drugie rozwiązanie, jako podstawę dalszych działań związanych ze strategią
harmonizacji na potrzeby IIP, pozostawiając integralną i niezależną sferę rejestru publicznego poza
obszarem rozważań. Organ administracji harmonizujący swoje zasoby pod kątem IIP zawsze będzie
sam podejmował decyzje, co do możliwości oraz stopnia modernizacji rejestru publicznego
i prowadzonych przez siebie źródłowych zbiorów danych przestrzennych.

Dostęp do wiarygodnej i aktualnej informacji przestrzennej oraz jej wykorzystanie w procesie
decyzyjnym jest istotnym problemem nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach
członkowskich Unii Europejskiej. Rozwiązanie tego problemu wymaga podjęcia wspólnych działań
nastawionych na wymianę, korzystanie, dostęp i użytkowanie zarówno danych przestrzennych, jak
i usług dotyczących danych przestrzennych na różnych szczeblach organów publicznych i w różnych
sektorach gospodarki, a zatem do utworzenia krajowych infrastruktur informacji przestrzennej
będących elementem europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej - INSPIRE. INSPIRE znalazło
swoje umocowanie prawne w postaci dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
przyjętej w dniu 14 marca 2007 r., transponowanej do prawa polskiego ustawą z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489), zwaną dalej ustawą o IIP. W myśl
art.3, pkt 2 ustawy o IIP infrastruktura informacji przestrzennej oznacza opisane metadanymi zbiory
danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są
stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy
wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie.
Dyrektywa INSPIRE i ustawa o IIP stawia wymagania, aby zbiory danych przestrzennych
odpowiadające poszczególnym tematom, udostępniane w ramach infrastruktury, stanowiły nowy,
spójny zbiór, zgodny z ustalonymi regułami. Osiągniecie takiego stanu jest możliwe dzięki przepisom
wykonawczym opracowywanym na poziomie europejskim, zapewniającym interoperacyjność oraz
harmonizację zbiorów danych przestrzennych i usług. Interoperacyjność, zgodnie z ustawą o IIP
i dyrektywą INSPIRE, jest rozumiana, jako możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz
interakcji usług danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby
wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona
(ustawa o IIP art. 3, pkt. 3; dyrektywa 2007/2/WE art. 3, pkt. 7). Termin harmonizacja zbiorów
danych został zdefiniowany w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
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(Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287) jako działania o charakterze prawnym, technicznym
i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich
przystosowania do wspólnego i łącznego wykorzystania. Definicja harmonizacji, podana w umowie
ZP/BO-4-2005-20/IZ-5049/G2-19.16/2010, dotycząca umowy nr ZP/BO-4-2500-78/IZ-5049/G219.50/2012 doprecyzowuje proces harmonizacji podając, że jest to proces zapewnienia dostępu do
danych przestrzennych w reprezentacjach, które umożliwiają łączenie tych danych w sposób spójny z
innymi zharmonizowanymi danymi, korzystając z usług sieciowych oraz stosując wspólne specyfikacje
produktów danych. Zatem w rozumieniu ustawy o IIP harmonizacja dotyczy tylko danych
przestrzennych i jest jednym z kluczowych aspektów realizacji infrastruktury informacji przestrzennej.
W odniesieniu do usług danych przestrzennych mówi się o interoperacyjności rozumianej jako
współdziałanie usług danych przestrzennych, które to usługi muszą być utworzone zgodnie ze
zharmonizowanymi przepisami wykonawczymi. Podstawą do formułowania kierunków działań
harmonizacyjnych są ogólne zasady funkcjonalności infrastruktury, zwane zasadami INSPIRE,
zapisane w preambule dyrektywy 2007/2/WE:
(1) zapewnienie przechowywania, udostępniania oraz utrzymywania danych przestrzennych na
odpowiednim szczeblu;
(2) umożliwienie łączenia w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych
źródeł we Wspólnocie i wspólne korzystanie z nich przez wielu użytkowników i wiele
aplikacji;
(3) umożliwienie wspólnego korzystania z danych przestrzennych zgromadzonych na jednym
szczeblu organów publicznych przez inne organy publiczne;
(4) udostępniane danych przestrzennych na warunkach, które nie ograniczają bezzasadnie ich
szerokiego wykorzystywania;
(5) umożliwienie łatwego wyszukania dostępnych danych przestrzennych, oceny ich przydatności
dla określonego celu oraz poznania warunków dotyczących ich wykorzystywania.
Od wejścia w życie dyrektywy INSPIRE minęło pięć lat. W okresie tym po stronie Komisji Europejskiej
trwały intensywne prace nad opracowaniem i opublikowaniem przepisów wykonawczych,
a w państwach członkowskich dokonano transpozycji dyrektywy i rozpoczęto budowę krajowych
infrastruktur informacji przestrzennej. Zdobyte doświadczenia w zakresie budowy i użytkowania
infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce we wszystkich aspektach jej funkcjonowania,
prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym, umożliwiają dokonanie oceny stanu
rozwoju IIP oraz nakreślenie strategicznych ram zmierzających do osiągnięcia pełnej operacyjności do
30 maja 2019 r. (INSPIRE Roadmap, 18.02.2011 r.). Główny Geodeta Kraju ze względu na swoje
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właściwości zainicjował identyfikację zbiorów danych przestrzennych, dla których jest organem
wiodącym. Dokumentami poprzedzającymi niniejsze opracowanie były, przyjęte przez Głównego
Geodetę Kraju:


Ramowy Program Tworzenia IIP w latach 2009-2010 (GGK 2009) określający zakres i etapy
prac koniecznych do realizacji w celu budowy IIP,



Projekt programu budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w etapie obejmującym
lata 2012-2013,



Program budowy IIP w zakresie tematów, za które odpowiada Główny Geodeta Kraju
(załącznik nr 4 do dokumentu powyżej).

Strategia harmonizacji w ramach polskiej IIP jest dokumentem opisującym działania, które należy
przedsięwziąć w celu dostosowania krajowych zbiorów i usług danych przestrzennych do wymagań
przepisów wykonawczych do dyrektywy 2007/2/WE INSPIRE oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej. W szczególności zawiera opis niezbędnych działań
koniecznych do przekształcenia zbiorów danych przestrzennych z postaci, w jakiej są prowadzone
i zarządzane przez organy administracji publicznej (lub osoby trzecie) do reprezentacji zgodnych ze
zharmonizowanymi przepisami wykonawczymi.
W strategii opisano diagnozę infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce na tle uwarunkowań
formalnoprawnych, określono cele strategiczne oraz działania konieczne do ich realizacji.
Zdefiniowano i opisano wszystkie aspekty harmonizacji i integracji zbiorów i usług danych
przestrzennych w poszczególnych tematach oraz pomiędzy tematami. Ogólny opis strategii
harmonizacji wraz z koniecznymi działaniami oraz strategię dla koordynatora IIP, organów wiodących
i innych organów administracji zawarto w rozdziale 6. Zagadnienia dotyczące strategii harmonizacji
i integracji zbiorów danych i usług dla tematów objętych zamówieniem dla harmonizacji opisano
w rozdziale 7.
Opis strategii harmonizacji IIP uzupełniają produkty:
P.2.1.2. Opis zidentyfikowanych zbiorów danych
P.2.1.3. Program i harmonogram działań dostosowawczych w zakresie harmonizacji z określeniem
podziału zadań i kompetencji
P.2.1.4. Kosztorys działań dostosowawczych
P.2.1.5. Wzory porozumień miedzy aktorami
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P.2.1.6. Reguły harmonizacji
P.2.1.7. Reguły integracji

2 Uwarunkowania formalno-prawne strategii
Podstawę prac nad strategią harmonizacji IIP w Polsce stanowiła ustawa z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489) będąca transpozycją dyrektywy
2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę
informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej INSPIRE (Dz. Urzędowy UEL 108/1). Ponadto
uwzględniono polskie przepisy wykonawcze do ustawy o IIP oraz wspólnotowe przepisy wykonawcze
do dyrektywy INSPIRE, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wytyczne
techniczne INSPIRE, normy ISO serii 19 100 dotyczące informacji przestrzennej wraz ze specyfikacjami
OGC w zakresie informacji przestrzennej oraz inne akty prawne dotyczące realizacji przedmiotu
zamówienia.
Rozporządzenia do ustawy o IIP:
−

Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług
danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 201. poz.
1333).

−

Rozporządzenie MSWiA z dnia 13 września 2010 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji
Przestrzennej (Dz.U. Nr 183, poz. 1233).

Rozporządzenia i decyzje Rady Europy i Komisji Europejskiej:
−

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania
dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

−

Errata do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie
wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych.

−

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości.

−

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie
wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług
sieciowych.

−

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania.
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−

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 268/2010 w sprawie dostępu instytucji i organów Wspólnoty
do zbiorów i usług danych przestrzennych państw członkowskich zgodnie ze
zharmonizowanymi warunkami.

−

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania
dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności
zbiorów i usług danych przestrzennych.

−

Rozporządzenie komisji (UE) NR 102/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie
(UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

Wytyczne techniczne INSPIRE:
−

INSPIRE Metadata Implementing Rules: technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN
ISO 19119 (v. 1.2) z 16.06.2010 r.

−

D2.8.I.1 INSPIRE Data Specification on Coordinate Reference Systems – Guidelines, wersja
3.1. z dnia 26.04.2010 r.;

−

D2.8.I.2 INSPIRE Specification on Geographical Grid Systems – Guidelines, wersja 3.0.1. z dnia
26.04.2010 r.;

−

D2.8.I.3 INSPIRE Data Specification on Geographical Names – Guidelines, wersja 3.0.1. z dnia
26.04.2010 r.;

−

D2.8.I.4 INSPIRE Data Specification on Administrative Units – Guidelines, wersja 3.0.1. z dnia
26.04.2010 r.;

−

D2.8.I.5 INSPIRE Data Specifications on Adresses – Guidelines, wersja 3.0.1. z dnia
26.04.2010 r.;

−

D2.8.I.6 INSPIRE Data Specification on Cadastral parcels – Guidelines, wersja 3.0.1. z dnia
26.04.2010 r.;

−

D2.8.I.7 INSPIRE Data Specification on Transport Networks – Guidelines, wersja 3.1. z dnia
26.04.2010 r.;

−

D2.8.I.8 INSPIRE Data Specification on Hydrography – Guidelines, wersja 3.0.1. z dnia
26.04.2010 r.;
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−

D2.8.II.1 Data Specification on Elevation – Draft Technical – Guidelines, wersja 3.0.3 z dnia
04.02.2013 r.;

−

D2.8.II.2 Data Specification on Land cover – Draft Technical – Guidelines, wersja 3.0.3 z dnia
04.02.2013 r.;

−

D2.8.III.3 Data Specification on Orthoimagery – Draft - Technical Guidelines, wersja 3.0.3 z
dnia 04.02.2013 r.;

−

D2.8.III.2 Data Specification on Buildings – Draft Technical - Guidelines, wersja 3.0.3 z dnia
04.02.2013 r.;

−

D2.8.III.3 Data Specification on Soil – Draft Technical - Guidelines, wersja 3.0.3 z dnia
04.02.2013 r.;

−

D2.8.III.6 Data Specification on Utility and governmental - services – Draft Technical
Guidelines, wersja 3.0.3 z dnia 04.02.2013 r.;

−

D2.8.III.8 Data Specification on Production and Industrial Facilities – Technical Guidelines,
wersja 3.0.3 z dnia 04.02.2013 r.;

−

D2.8.III.11 Data Specification on Area management/restriction/regulation zones and
reporting units – Draft Technical Guidelines, wersja 3.0.3 z dnia 04.02.2013 r.;

−

D2.10.2 INSPIRE Data Specifications – Base Models – Coverage Types, wersja 1.0.3 z dnia
05.04.2013 r.;

−

Technical Guidance for INSPIRE Schema Transformation Service wersja 3.0. z dnia
12.06.2010 r.;

−

Draft Technical Guidance for INSPIRE Coordinate Transformation Services z 15.03.2010 r.;

−

Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services, wersja 3.11 z
04.04.2013 r.;

−

Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Discovery Services, wersja 3.1 z
07.11.2011 r.;

−

INSPIRE Good practice in data and service sharing (wersja finalna) z 09.01.2013 r.;
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−

Guidance on the ‘Regulation on access to spatial data sets and services of the Member States
by Community institutions and bodies under harmonized conditions z 27.04.2010 r.

−

D2.5 Generic Conceptual Model, wersja 3.4 z dnia 05.04.2013 r.

−

D2.7 Guidelines for the encoding of spatial data, wersja 3.3 z dnia 15.06.2012 r.

−

D2.3 Definition of Annex Themes and Scope, wersja 3.0 z dnia 03.10.2008 r.

Normy ISO serii 19 100 oraz specyfikacje OGC w zakresie informacji przestrzennej:
−

ISO 19115:2003/ Cor 1.:2006 Geographic information – Metadata (oraz odpowiednia norma
w języku polskim PN-EN ISO 19115:2010 Informacja geograficzna – Metadane).

−

ISO 19118:2005 Geographic information – Encoding (oraz odpowiednia norma w języku
polskim PN-EN ISO 19118:2006 Informacja geograficzna – Kodowanie).

−

ISO 19119:2005/A1:2008 Geographic information – Services (oraz odpowiednia norma w
języku polskim PN-EN ISO 19119:2010 Informacja geograficzna - Usługi ).

−

ISO 19128:2005 Geographic information - Web map server interface (oraz odpowiednia
norma w języku polskim PN-EN ISO 19128:2010 Informacja geograficzna - Interfejs
internetowego serwera map).

−

ISO 19136:2007 Geographic information - Geography Markup Language (GML) (również jako
PN-EN ISO 19136:2009 Informacja geograficzna - Język znaczników geograficznych GML).

−

ISO/TS 19139:2007 Geographic information - Metadata – XML Schema Implementation.

−

ISO 19142:2010 Geographic information – Web Feature Service (również jako PN-EN ISO
19142:2011 Informacja geograficzna - Internetowa usługa dostępu do obiektów).

−

OpenGIS® Catalogue Services Specification 2.0.2 - ISO Metadata Application Profile, wersja
1.0 z dnia 19.07.2007 r.

Pozostałe akty prawne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
−

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz.
1287).

−

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 1994 nr 27
poz. 96).

−

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62
poz. 627).
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−

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
880)

−

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193
poz. 1287)

−

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr
12, poz. 65, Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z
2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr
185, poz. 1092, Nr 204, poz. 1195, z 2012 r. poz. 1407.).

−

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 Nr 24,
poz.83; opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658, Nr 121,
poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr
152, poz. 1016.).

−

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie

bazy

danych

obiektów

topograficznych

oraz

bazy

danych

obiektów

ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. 2011 nr
279 poz. 1642).
−

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych
oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 383).

−

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454)

−

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w
sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i
numerycznego modelu terenu (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1571)

−

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów
kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych (Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1328)

Strona 16 z 105

−

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1246)

−

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 309)

−

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu
Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej (Dz.U. 2006 nr 108 poz. 744)

Pozostałe dokumenty opracowane na zlecenie Głównego Geodety Kraju
−

Ramowy Program Tworzenia IIP w latach 2009-2010 (GGK 2009).

−

Prace nad identyfikacją zbiorów i usług danych przestrzennych dla I i II grupy tematycznej
INSPIRE (IGiK 2009).

−

Testowanie polskich zbiorów danych przestrzennych na zgodność ze specyfikacjami danych
przestrzennych pierwszej grupy tematycznej INSPIRE (IGiK 2009; PTIP 2009).

−

Wytyczne oraz formularze sprawozdawcze dotyczące monitorowania i sprawozdawczości
(IGiK 2010).

−

Raport zawierający wyniki monitorowania wdrażania Infrastruktury Informacji Przestrzennej
w Polsce w roku 2009 (GUGIK 2010).

Przy opracowaniu strategii uwzględniono również wyniki projektów realizowanych przez GUGiK,
w szczególności projektu Geoportal2, w tym „Studium wykonalności projektu GEOPORTAL2”
i Wytyczne architektoniczne dla SIG, także inne opracowania, w tym:
Gaździcki J. 2009 „Druga faza rozwoju prac INSPIRE: stan w Europie i wyzwania dla Polski”, Roczniki
Geomatyki 2009.
Bielecka E., A. Zwirowicz-Rutkowska, 2011, „Zadania administracji publicznej związane z realizacją
zapisów ustawy o IIP”. IGiK, artykuł na prawach rękopisu.
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3 Aspekty harmonizacji i integracji zbiorów danych i usług
Obszary harmonizacji zostały zdefiniowane i opisane w dokumencie „D2.5: Generic Conceptual
Model, v 3.3 z dnia 18 czerwca 2010 r.” Obejmują one dwadzieścia komponentów interoperacyjności
wyszczególnionych na rysunku1.

Rysunek 1. Komponenty interoperacyjności, obszary harmonizacji
Źródło: D2.5: Generic Conceptual Model, v 3.3 z dn. 18 czerwca 2010 r.

Dokument definiuje 20 komponentów interoperacyjności (rysunek 1). Część z tych obszarów dotyczy
zagadnień metodycznych i terminologicznych i została już uwzględniona w odpowiednich przepisach
prawa, część wymaga podjęcia stosownych działań technicznych przez każde państwo Wspólnoty. Do
aspektów uporządkowanych na poziomie Unii należą oczywiście zasady INSPIRE, podane
w dyrektywie 2007/2/(WE) i przywoływane w większości przepisów wykonawczych, zobowiązujące
kraje członkowskie do:

Strona 18 z 105

(1) zapewnienie przechowywania, udostępniania oraz utrzymywania danych przestrzennych na
odpowiednim szczeblu;
(2) umożliwienie łączenia w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych
źródeł we Wspólnocie i wspólne korzystanie z nich przez wielu użytkowników i wiele
aplikacji;
(3) umożliwienie wspólnego korzystania z danych przestrzennych zgromadzonych na jednym
szczeblu organów publicznych przez inne organy publiczne;
(4) udostępniane danych przestrzennych na warunkach, które nie ograniczają bezzasadnie ich
szerokiego wykorzystywania;
(5) umożliwienie łatwego wyszukania dostępnych danych przestrzennych, oceny ich przydatność
dla określonego celu oraz poznania warunków dotyczących ich wykorzystywania.
Do pozostałych aspektów harmonizacji zdefiniowanych i zapisanych w obowiązujących przepisach
wykonawczych lub innych dokumentach należą: terminologia, model odniesienia, reguły schematów
aplikacyjnych i katalogi obiektów, aspekty przestrzenne i czasowe, wielojęzyczność tekstu
i przystosowalność kulturowa, model odniesienia za pomocą współrzędnych i model jednostek,
odniesienia do obiektów, wizualizacja, rejestry, jakość, przesyłanie danych oraz wieloreprezentacja.
Pozostałe elementy interoperacyjności powinny podlegać harmonizacji na poziomie kraju
członkowskiego.
Zarządzanie identyfikatorami, rejestry i procedury rejestracji wymagają harmonizacji na poziomie
koordynatora IIP, natomiast: pozyskiwanie danych, przekształcanie danych, spójność danych (między
tematami, granicami administracyjnymi, obiektami i skalami), utrzymanie danych infrastruktury,
w szczególności zarządzania danymi i aktualizacji danych, zgodność oraz metadane – są związane
z harmonizacją konkretnych zbiorów i powinny być harmonizowane na poziomie zbioru danych, przez
organ administracji.
Poniżej, na podstawie dokumentu „D2.5: Generic Conceptual Model, v 3.3 z dnia 18 czerwca 2010 r.”,
podano definicje poszczególnych aspektów harmonizacji.
Harmonizacja terminologii umożliwi stosowanie spójnego języka poprzez odnoszenie się do
terminów za pomocą słownika wielojęzycznego. Słownik nie zawiera definicji opisanych
w schematach aplikacyjnych i katalogach obiektów. Obecnie takim słownikiem jest GEMET, dostępny
pod adresem http://www.eionet.europa.eu/gemet. Kraje członkowskie mają obowiązek stosowania
tego słownika przy określaniu słów kluczowych w metadanych.
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Model odniesienia określa ramy techniczne modelowania informacji (np. wymiar modelowania
pojęciowego z regułami dla schematów aplikacyjnych), stanowiąc podstawę opracowywania
specyfikacji danych.
Reguły dla schematów aplikacyjnych i katalogów obiektów dostarczają czytelnego dla komputera
opisu

danych,

określającego

strukturę

danych.

Umożliwiają

stosowanie

mechanizmu

automatycznego zarządzania danymi. Ponadto pozwalają na ujednolicone i poprawne rozumienie
danych, poprzez jednoznaczne dokumentowanie zawartości danych w poszczególnych tematach.
Specyfikacja struktury danych przestrzennych jest przedstawiona za pomocą schematów
aplikacyjnych wyrażonych w postaci schematu pojęciowego. Schemat aplikacyjny specyfikuje typy
obiektów przestrzennych i ich właściwości (atrybuty, funkcje i operacje z nimi związane)
w konkretnych dziedzinach aplikacyjnych, odpowiadających tematom INSPIRE.
Aspekty przestrzenne i czasowe dotyczą opisu charakterystyk przestrzennych i czasowych
w schematach aplikacyjnych, w szczególności geometria i topologia w ujęciu przestrzennym
i czasowym oraz pokryć (ang. coverage), do których należą rastry, TIN, wielowymiarowe macierze.
Wielojęzyczność tekstu i przystosowalność kulturowa umożliwia użycie schematu pojęciowego dla
wielojęzycznych ciągów znaków występujących w obiektach przestrzennych w celu zastosowania we
wszystkich schematach aplikacyjnych.
Model odniesienia za pomocą współrzędnych opisuje metody stosowane do opisu przestrzennych
i czasowych układów odniesień oraz określa jednostki miar; w tym parametry transformacji
i konwersji współrzędnych.
Element harmonizacji modelowanie obiektów pozwala uniknąć niespójności geometrycznej danych
i stanowi czynnik integrujący rozproszone dane i usługi geoinformacyjne. Odnoszenie do istniejących
obiektów jest głównie stosowane dla obiektów przestrzennych z Załącznika III, poprzez wykorzystanie
obiektów z Załącznika I i II. Element ten jest ściśle związany i w pewnym sensie zależny od
zarządzania identyfikatorami.
Zarządzanie identyfikatorami określa rolę i zasady tworzenia identyfikatorów obiektów w celu
jednoznacznej identyfikacji obiektów. Planowany jest system zarządzający identyfikatorami
na poziomie wspólnotowym.
Przekształcenie danych określa zasady i sposób przekształcania krajowego schematu aplikacyjnego
(lub struktury) zbioru źródłowego na schemat aplikacyjny INSPIRE.
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Model wizualizacji (prezentacji) opisuje zasady wizualizacji danych, zgodnie ze specyfikacjami
danych. Przedstawia jak standardowe katalogi stylów prezentacji graficznej (SLD) są stosowane do
harmonizowania wizualizacji realizowanej za pomocą różnych usług przeglądania w INSPIRE.
Rejestry i procedury rejestrowania. W INSPIRE rejestry mają charakter systemowy i harmonizują
następujące obszary:
−

układy odniesień przestrzennych stosowane w zbiorach danych przestrzennych;

−

stosowane jednostki miar;

−

listy kodowe i tezaurusy stosowane w schematach aplikacyjnych;

−

słowniki pojęciowe obiektów stosowane w schematach aplikacyjnych;

−

obszary nazw identyfikatorów;

−

katalogi obiektów;

−

schematy aplikacyjne.

Rejestry muszą zostać zarejestrowane zgodnie z procedurą opisaną w normie ISO 19 135 Geographic
Information - Procedures for item registration.
Metadane – zakres informacji zawartych w metadanych i sposób jej zapisu został uregulowany
w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1205/2008.
Prowadzenie zasobu definiuje najlepsze praktyki prowadzenia zasobów danych przestrzennych m.in.
w zakresie aktualizacji przy nieprzerwanym udostępnianiu zasobów. Określa również mechanizmy
aktualizacji np. poprzez rejestrację jedynie zmian.
Jakość danych określa sposób udostępniania informacji nt. poziomu jakości danych, stosując kryteria
określone w standardach ISO 19100, w tym kompletność, spójność, aktualność i dokładność.
Informacja o jakości zbioru danych jest zapisywana w metadanych.
Przekaz danych określa metody kodowania aplikacji i danych referencyjnych, jak też produktów
informacyjnych. Kodowanie obiektów przestrzennych jest oparte na metodach modelowania
i w pełni określone za pomocą schematu aplikacyjnego wyrażonego w UML. Przekaz danych na
potrzeby usług sieciowych będzie odbywał się głównie przy użyciu GML.
Spójność pomiędzy danymi określa jak zachować spójność między różnymi reprezentacjami tego
samego obiektu przestrzennego w różnych zbiorach danych przestrzennych udostępnianych
w INSPIRE.

Strona 21 z 105

Wieloreprezentacja opisuje najlepsze praktyki agregowania danych w czasie i przestrzeni poprzez
różne

rozdzielczości

(generalizacja

danych)

m.in.

na

potrzeby

wielorozdzielczych,

wieloreprezentacyjnych zasobów danych. W chwili obecnej brakuje operacyjnie sprawdzonych
rozwiązań zapewniających wieloreprezentację.
Zasady pozyskiwania danych podają kryteria pozyskania danych dla konkretnych tematów danych
przestrzennych. Zasady te nie dotyczą procesu pozyskiwania danych przez dostawców danych,
natomiast obejmują procesy pozyskiwania danych ze zbiorów źródłowych na potrzeby
przekształcania zbiorów danych przestrzennych.
Zgodność ze specyfikacjami opisuje sposób testowania zgodności danych ze specyfikacjami danych.
Dane w INSPIRE powinny przechodzić tego typu test zgodności w sposób zautomatyzowany.

4 Diagnoza stanu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce
4.1 Podstawa prawna IIP
Podstawą prawną budowy i użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce jest ustawa
z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, opublikowana w dniu 7 maja
2010 r. w Dz. U. 76, poz. 489. Przepisy ustawy o IIP wynikają bezpośrednio z treści dyrektywy INSPIRE
oraz dostosowują i rozszerzają polskie prawo dotyczące infrastruktury informacji przestrzennej,
uwzględniając istniejące w kraju uwarunkowania, a także obejmują nowelizację sześciu ustaw, w tym
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287), bez
której nie jest możliwe właściwe wykonanie stojących przed polską geodezją i kartografią zadań
związanych z implementacją INSPIRE.
W ustawie określono podstawowe zasady tworzenia i działania IIP w Polsce, zgodnie z którymi Polska
infrastruktura obejmuje wszystkie szczeble administracji publicznej. W ramach infrastruktury mogą
być realizowane inicjatywy tworzenia infrastruktur regionalnych, lokalnych i tematycznych pod
warunkiem zapewnienia ich interoperacyjności i zgodności z przepisami wykonawczymi do dyrektywy
INSPIRE i ustawy o IIP. A zatem infrastruktura informacji przestrzennej w Polsce będzie miała
charakter interdyscyplinarny, międzyresortowy oraz wielopodmiotowy i wielotematyczny.
Ustawa wprowadza szereg mechanizmów prawnych, które umożliwią interoperacyjność w zakresie
danych przestrzennych, metadanych, usług elektronicznych, koordynacji budowy, rozwoju
i korzystania z infrastruktury. Dla uzyskania tego efektu konieczne stało się określenie kompetencji
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poszczególnych organów publicznych w zakresie obowiązków udziału w budowie infrastruktury,
a w szczególności odpowiedzialności za konkretne tematy danych przestrzennych.

4.2 Elementy IIP
Infrastruktura informacji przestrzennej obejmuje (art. 3, pkt. 2 ustawa o IIP): opisane metadanymi
zbiory danych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane
i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne
organy administracji publicznej oraz osoby trzecie. Z jednej strony mamy pewne zasoby
infrastruktury, do których należą zbiory danych, metadane i usługi, a w pewnym sensie także
procedury i środki techniczne, z drugiej zaś organy administracji publicznej i osoby trzecie
odpowiedzialne za współtworzenia IIP. Ogólny schemat architektury technicznej infrastruktury
informacji przestrzennej schematycznie zilustrowano na rysunku 2.

Rysunek 2. Ogólna architektura techniczna infrastruktury informacji przestrzennej zgodnej z INSPIRE
źródło: Studium wykonalności Projektu Geoportal 2 (GUGiK 2009) rys. str.19

Rysunek ten pokazuje umiejscowienie danych, metadanych i dotyczących ich usług oraz wskazuje na
procesy i środki techniczne konieczne do budowy utrzymania i wykorzystania IIP. Nie przestawia
jednak głównych interesariuszy IIP, nazwanych aktorami IIP, którymi są organy administracji
publicznej. Zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej głównymi aktorami IIP są:
koordynator IIP, organy wiodące, inne organy administracji publicznej oraz osoby trzecie. Ponadto
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aktorami IIP są: operator zbiorów danych i kontroler jakości. Ich zaangażowanie w budowę
infrastruktury wynika z innych aktów prawnych, np. w zakresie geodezji i kartografii operatorami
danych są ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej utworzone na mocy ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Wzajemne relacje pomiędzy aktorami IIP, a pozostałymi elementami infrastruktury, nazwanymi
ogólnie zasobem (danymi, metadanymi i usługami) pokazano na diagramie klas (rysunek 3). Za
tworzenie, utrzymanie i rozwijanie infrastruktury odpowiada Koordynator IIP, który współpracuje
z Komisją Europejską oraz organami wiodącymi i innymi organami administracji publicznej.
Koordynatorowi, działającemu w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, doradza
Rada IIP. Organ wiodący odpowiada za wskazane tematy danych przestrzennych, a także za zasoby,
które są przypisane do danego tematu, a prowadzone przez inne organy administracji, lub osoby
trzecie. Organ administracji, na podstawie informacji pozyskanych od organów wiodących,
dotyczących zasad zapewniania interoperacyjności i harmonizacji zasobów, przygotowuje dla
prowadzonych przez siebie zbiorów danych przestrzennych metadane oraz usługi. Organy
administracji w uzgodnieniu z organami wiodącymi mogą, w drodze porozumienia, tworzyć
i utrzymywać wspólne elementy infrastruktury. Ponadto organ wiodący dokonuje uzgodnień
w zakresie realizacji infrastruktury, w tym kontroli jakości, z Koordynatorem IIP. Organy wiodące,
organy administracji, koordynator są użytkownikami infrastruktury.
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Rysunek 3. Relacje między aktorami IIP a pozostałymi elementami IIP
(źródło: Bielecka, Zwirowicz-Rutkowska 2011)

Istotną rolę w budowie i funkcjonowaniu IIP pełnią operator zbiorów danych oraz kontroler jakości
Operator zbiorów danych jest jednostką (gospodarki budżetowej, budżetową, komórką organizacyjną
jednostki administracji lub inną jednostką organizacyjną) zarządzająca zbiorem (zbiorami) danych,
w imieniu organu administracji. Kontroler jakości jest jednostką organizacyjną, której organ wiodący
i/lub koordynator IIP powierzają zadania kontroli jakości harmonizacji danych w zakresie danego
tematu. Zakres i tryb oceny jakości zasobów, które zostały włączane do infrastruktury podlegają
uzgodnieniu z koordynatorem IIP, organem wiodącym lub innym organem administracji.
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Szczegółowa charakterystyka zadań i obowiązków aktorów IIP, wraz z powołaniem się na
odpowiednie przepisy prawne, została przedstawiona w podrozdziale 4.3.

4.3 Aktorzy IIP w Polsce
4.3.1 Koordynacja budowy i funkcjonowania IIP
Koordynatorem wszystkich działań związanych z IIP jest minister właściwy ds. administracji
publicznej, który powierzył wykonywanie określonych zadań Głównemu Geodecie Kraju (art. 19). Przy
ministrze działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej (art. 21.1) stanowiąca organ
opiniodawczy i doradczy. Na drugim poziomie koordynacji IIP w Polsce, dla każdego z 34 tematów
danych przestrzennych przewidziano, organ wiodący, którym może być minister lub centralny organ
administracji rządowej. Zadaniem organu wiodącego jest koordynacja prac i zapewnienie realizacji
zapisów ustawy w zakresie określonego tematu (art. 3, pkt 7). Na poziomie trzecim IIP tworzą,
utrzymują i rozwijają organy prowadzące rejestry publiczne, które zawierają dane przestrzenne
włączone do infrastruktury. Wymienione w ustawie organy wiodące, inne organy administracji
publicznej, osoby trzecie oraz koordynator są głównymi aktorami IIP, co przedstawiono na rysunku 4.
W myśl art. 19.1 ustawy o IIP Główny Geodeta Kraju, działający w imieniu ministra ds. administracji
publicznej, zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z tworzeniem, utrzymywaniem i rozbudową
infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce oraz współpracuje z Komisją Europejską w sprawach
związanych z infrastrukturą. W szczególności do zadań Głównego Geodety Kraju należy
opracowywanie projektów planów udziału organów administracji w tworzeniu i funkcjonowaniu IIP
oraz współpraca z tymi organami w zakresie tworzenia i funkcjonowania IIP. Ustawa jednak nie
określa terminu opracowania projektów planów ani źródeł informacji, stanowiącej podstawę
opracowania projektu planu, a jest to jedno z ważniejszych zadań koordynatora.
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KOMISJA EUROPEJSKA

MINISTER WŁAŚCIWY DS.
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

GŁÓWNY GEODETA KRAJU

RADA INFRASTRUKTURY
INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

MINISTER ŚRODOWISKA

GŁÓWNY GEOLOG KRAJU

MINISTER INFRASTRUKTURY

GŁÓWNY INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
GŁÓWNY KONSERWATOR
PRZYRODY

MINISTER ZDROWIA
PREZES GŁÓWNEGO
URZĘDU STATYSTYCZNEGO
MINISTER KULTURY I
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PREZES KRAJOWEGO
ZARZĄDU GOSPODARKI
WODNEJ

ORGANY JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

INNE ORGANY
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Rysunek 4. Aktorzy IIP w Polsce
(źródło: Gaździcki „Druga faza rozwoju prac INSPIRE: stan w Europie i wyzwania dla Polski”, Roczniki Geomatyki 2009)

Współpraca koordynatora IIP z organami wiodącymi polega przede wszystkim na uzgodnieniu
działań zapewniających kompletność infrastruktury informacji przestrzennej pod względem
tematycznym, obszarowym i zmienności w czasie, a także zapobieganiu pozyskiwania tych samych
danych przez więcej niż jeden organ administracji oraz monitorowaniu przebiegu tych prac. Zakres
oraz terminy monitorowania i sprawozdawczości zostały określone w DECYZJI KOMISJI z dnia
5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (odpowiednio: art. 3 – 10 i art. 11). Jednakże, ani
ustawa o IIP, ani żaden z opublikowanych przepisów wykonawczych nie określają zakresu i terminu
dokonania uzgodnień pomiędzy koordynatorem a organami wiodącymi (art. 19.1, pkt.1). Zakres
współpracy koordynatora IIP z organami wiodącymi i innymi organami administracji publicznej został
pokazany na rysunku 5.
Da zadań Głównego Geodety Kraju, któremu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powierzył
zadania koordynatora, należy także:
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1. Tworzenie i utrzymanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, który jest centralnym
punktem dostępu do usług.
2. Prowadzenie publicznie dostępnej ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych
infrastrukturą.
Ustawa o IIP stanowi, że to organy administracji zgłaszają do ewidencji zbiory oraz usługi danych
przestrzennych objętych infrastrukturą (art. 13 pkt. 3). Zgłoszenie odbywa się na zasadach ustalonych
rozporządzeniem MSWIA (Dz. U. Nr 201, poz. 1333), według których to organ administracji określa
klasyfikację tematyczną zbioru, czyli przypisuje zbiór do odpowiedniego tematu (§3 ust.1 pkt.8
rozporządzenia). Ani organ wiodący odpowiedzialny za dany temat, ani GGK jako pełniący funkcje
wykonawcze w zakresie koordynacji prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem IIP, nie
mają wpływu na sposób przypisania zbiorów do poszczególnych tematów INSPIRE. Stan ten może
doprowadzić do sytuacji błędnego przyporządkowania zbioru do poszczególnego tematu, zwłaszcza
wobec rozbieżności w tłumaczeniu nazw tematów w polskim tekście dyrektywy INSPIRE i ustawy
o IIP. Problem wymaga rozwiązań proceduralnych o charakterze prawno-administracyjnym.

Rysunek 5. Współpraca koordynatora IIP z organami administracji publicznej
(źródło: Bielecka, Zwirowicz-Rutkowska, 2011)
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GGK utworzył i utrzymuje geoportal, będący centralnym punktem dostępu do usług. Geoportal jest
obecnie rozbudowywany w ramach projektu GEOPORTAL2. Ponadto, na mocy rozporządzenia
MSWiA z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych
objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 201. poz 1333), prowadzi publicznie
dostępną ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych. Zainicjowanie działań związanych z
monitorowaniem budowy, funkcjonowania i rozwoju IIP w Polsce nastąpiło w marcu 2010 r., a
pierwszy raport z działań w roku 2009 został wysłany do KE w maju 2010 r. i jest dostępny na
stronach Internetowych GUGiK i wspólnotowego Centrum Badawczego JRC.
Koordynator IIP jest także zobowiązany określić, w drodze porozumień, zakres i warunki wymiany
danych o obiektach położonych na granicy między Rzeczpospolitą Polską i państwami sąsiadującymi
w celu zapewnienia spójności danych w ramach INSPIRE (art. 19.1, pkt. 7).

4.3.2 Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Rada jest organem opiniodawczym i doradczym działającym przy ministrze właściwym
ds. administracji publicznej, jej związek z koordynatorem IIP przedstawia rysunek 4. Rada
Infrastruktury Informacji Przestrzennej może występować z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia
infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu
tematycznego. Działanie Rady reguluje rozporządzenie MSWiA z dnia 13 września 2010 r. w sprawie
Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dz.U. Nr 183, poz. 1233). Pierwsze posiedzenie Rady
odbyło się w dniu 7 marca 2011 r.
W latach 2007-2010 działała przy Głównym Geodecie Kraju Rada ds. Implementacji INSPIRE. Zadania
jej były zbliżone do Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej i dotyczyły opiniowania
dokumentów oraz przedstawiania propozycji i formułowania wniosków na podstawie dostarczanych
ekspertyz.

4.3.3 Organy wiodące
Organy wiodące, do których należą ministrowie i prezesi urzędów centralnych wyszczególnieni
w tabeli 1, są współodpowiedzialne wraz z innymi organami administracji publicznej (art. 17.1) za
przygotowanie zbiorów danych zgodnie z zapisami ustawy i odpowiednimi przepisami wykonawczymi
krajowymi i unijnymi. W myśl art. 20.1 ustawy o IIP organizują, koordynują i monitorują działania
związane z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem IIP, w zakresie przyporządkowanych im tematów
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danych przestrzennych. Działania te muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami wykonawczymi,
czyli umożliwiać integrację i harmonizację polskich zbiorów danych w celu osiągnięcia
interoperacyjności. Schematycznie zakres zadań organów wiodących wraz z relacjami z innymi
aktorami IIP został pokazany na rysunku 6.
Ustawa wymienia 11 organów wiodących, 5 ministrów i 6 urzędów centralnych. Z analizy tabeli 1
i rysunku 7 wynika, że najwięcej obowiązków spoczywa na Głównym Geodecie Kraju, który jest
odpowiedzialny za 15 tematów, należących do pierwszej, drugiej i trzeciej grupy tematycznej. Za
temat Obszary chronione, są odpowiedzialne dwa organy wiodące: Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z zakresie ochrony zabytków i miejsc archeologicznych oraz Minister Środowiska w
odniesieniu do obszarów chronionych.

Rysunek 6. Zadania organów wiodących

Strona 30 z 105

Rysunek 7. Liczba tematów przestrzennych przyporządkowanych poszczególnym organom wiodącym.

Ustawa o IIP, poprzez nowelizację innych ustaw, daje upoważnienie do wydania szeregu
rozporządzeń ministrom pełniącym rolę organów wiodących. Do czerwca 2013 r. wydane zostały
następujące akty prawne:


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą
informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 201, poz. 1333)



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2010 r. w
sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dz.U. Nr 183, poz.1233).

Pozostałe rozporządzenia są przygotowywane przez odpowiednie resorty.
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Lp.

Organ wiodący

1

Minister Infrastruktury

2

Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

3

Nr
tematu

Tematy danych przestrzennych

3.4
3.15
3.16
1.9

Zagospodarowanie przestrzenne
Warunki oceanograficzne-geograficzne
Obszary morskie
Obszary chronione

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3.9

Obiekty rolnicze oraz akwakultury

4

Minister Środowiska

5

Minister Zdrowia

1.9
3.12
3.13
3.14
3.19
3.5

Obszary chronione
Strefy zagrożenia naturalnego
Warunki atmosferyczne
Warunki meteorologiczno-geograficzne
Rozmieszczenie gatunków
Zdrowie i bezpieczeństwo ludności

6

Główny Geodeta Kraju

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
3.2
3.3
3.6
3.8
3.11

7

Główny Geolog Kraju

2.4
3.20

Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych
Systemy siatek georeferencyjnych
Nazwy geograficzne
Jednostki administracyjne
Adresy
Działki ewidencyjne
Sieci transportowe
Ukształtowanie terenu
Użytkowanie ziemi
Ortoobrazy
Budynki
Gleba
Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe
Obiekty produkcyjne i przemysłowe
Gospodarowanie obszarem, strefy ograniczone i
regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze
Geologia
Zasoby energetyczne

8

Główny Inspektor Ochrony
Środowiska

3.7

Urządzenia do monitoringu środowiska

9

Główny Konserwator Przyrody

3.17
3.18

Regiony biogeograficzne
Siedliska i obszary jednorodne

10

Prezes GUS

3.1
3.10

Jednostki statystyczne
Rozmieszczenie ludności

11

Prezes KZGW

1.8

Hydrografia

Tabela 2 Przyporządkowanie tematów danych przestrzennych do organów wiodących
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Lista przygotowywanych rozporządzeń:
1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (na podstawie art. 26 ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. –
Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). Wprowadza zmiany w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287)

4.3.4 Organy administracji publicznej
Organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego współuczestniczą
w budowie IIP o ile prowadzą, w postaci numerycznej, rejestry publiczne zawierające zbiory danych
związane z przynajmniej jednym tematem danych przestrzennych wymienionych w załączniku do
ustawy (art.7). Zidentyfikowane zbiory danych przestrzennych, stanowiące zasób infrastruktury,
podlegają zgłoszeniu do ewidencji zbiorów i usług prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju.
Zbiory te należy opisać metadanymi, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1205/2008 oraz
utworzyć dla nich sieć usług danych przestrzennych obejmującą usługi: wyszukiwania, przeglądania,
pobierania, przekształcania zbiorów danych przestrzennych oraz uruchamiania innych usług. Ponadto
do obowiązków organu administracji należy wprowadzanie rozwiązań technicznych zapewniających
interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów (art.7).
Zapis ten bez dodatkowych uściśleń może doprowadzić do sytuacji, w której organy administracji na
podstawie stanu wiedzy o modelach INSPIRE będą samodzielnie definiowały zakres harmonizacji
i sposób mapowania dla zbioru oraz dokonywały przetworzenia danych, przyczyniając się w efekcie
do wewnętrznej niespójności udostępnianych przez różne organy administracji w ramach jednego
tematu. Zakres harmonizacji, klasyfikacje obiektów, sposób mapowania struktury istniejącego zbioru
danych na model INSPIRE, jakość zbioru wynikowego, powinny być ustanowione na poziomie
organów wiodących. Problem wymaga rozwiązań metodycznych, proceduralnych i organizacyjnych.
Kolejny problem wymagający systemowego rozwiązania dotyczy tematów danych przestrzennych,
dla których dane niezbędne do harmonizacji mogą pochodzić z dwóch lub więcej źródeł danych
utrzymywanych przez różne organy administracji. Ustawa nie daje instrumentów do skutecznej
harmonizacji takich zbiorów z zachowaniem reguł spójności i jakości zbioru publikowanego w ramach
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infrastruktury. Bez odpowiednich regulacji może wystąpić konflikt na etapie integracji zbiorów,
dotyczący odpowiedzialności za integrację tych zbiorów, w szczególności dotyczący kwestii
niespójności danych na stykach zbiorów. Ponadto podczas harmonizacji danych dla wybranych
tematów scaleniu mogą być poddawane dane pochodzące z różnych zbiorów źródłowych,
prowadzonych przez różne organy administracji. W celu zapewnienia zgodności z tematem INSPIRE
może zachodzić potrzeba korekty danych źródłowych np. zlikwidowanie niespójności danych,
budowa topologii, dopasowanie konturów dla przylegających obiektów itp. Jeżeli korekty będą
traktowane jako jeden z etapów procesu harmonizacji, tj. będą dokonane jedynie na zbiorze
wynikowym harmonizacji, wówczas powstanie pytanie o wiarygodność danych. Konieczne staje się
zatem ustanowienie procedury weryfikacji danych źródłowych w przypadku stwierdzenia
niezgodności podczas harmonizacji danych. Korekta danych źródłowych powinna być dokonywana
przez organy administracji na podstawie kryteriów jakości ustalonych odgórnie, przez organ wiodący
dla zbiorów w ramach każdego tematu.
Ze względu na wysokie koszty technologii IT organy administracji mogą, w uzgodnieniu z organami
wiodącymi, tworzyć i utrzymywać wspólne elementy infrastruktury, mając na względzie
minimalizację kosztów budowy i utrzymania tej infrastruktury, optymalizację dostępu do zbiorów
oraz usług danych przestrzennych, a także harmonizację, bezpieczeństwo i jakość tych zbiorów
i usług.
Zadania organów administracji publicznej prowadzących zbiory danych przestrzennych oraz ich
związki z organem wiodącym przedstawiono schematycznie na rysunku 8.
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Rysunek 8. Zadania organów administracji publicznej w tworzeniu i funkcjonowaniu IIP
(źródło: Bielecka, Zwirowicz-Rutkowska, 2011)

Omówione w 4.3.1 – 4.3.4 interakcje pomiędzy opisanymi powyżej aktorami IIP przedstawiono
schematycznie na diagramie sekwencji (rysunek 9).
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Rysunek 9. Interakcje pomiędzy aktorami IIP
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4.3.5 Udział osób trzecich w tworzeniu IIP
Rola osób trzecich w tworzeniu IIP w Polsce została określona w art. 10 ustawy o IIP. Zbiory i usługi
danych przestrzennych utworzone przez osoby trzecie mogą zostać włączone do infrastruktury na ich
wniosek, za zgodą właściwego organu wiodącego lub z inicjatywy organu wiodącego za zgodą osób
trzecich. Warunkiem włączenia zbiorów i usług osób trzecich do IIP jest zgodność z obowiązującymi
standardami technicznymi i interesem publicznym.

4.4 Elementy techniczne IIP
Zagadnienia związane z aspektami technicznymi infrastruktury dotyczą:
1. Utworzenia przez GGK geoportalu, będącego centralnym punktem dostępowym do danych
i usług (art.13.1).
2. Utworzenia i prowadzenia przez GGK ewidencji zbiorów danych przestrzennych i usług
(art. 13.2).
3. Tworzenia, aktualizacji i udostępniania metadanych przez organy administracji publicznej
(art. 5.1).
4. Wprowadzenia przez organy administracji rozwiązań technicznych zapewniających
interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów
(art. 7).
5. Przygotowania przez organy wiodące i przekazania organom administracji informacji
niezbędnych do wykonania zadań zapisanych w art. 7 ustaw (art. 8).
6. Utworzenia i obsługi przez organy administracji publicznej sieci usług dotyczących danych
przestrzennych, w szczególności usług: wyszukiwania, przeglądania, pobierania,
przekształcania, uruchamiania innych usług (art. 9.1, art. 9.3).
Geoportal infrastruktury informacji przestrzennej, utworzony i utrzymywany przez GGK jest dostępny
pod adresem http://www.geoportal.gov.pl. Został on zmodernizowany w ramach projektu
GEOPORTAL2. W dniu odbioru dokumentu nowa aplikacja kliencka geoportal.gov.pl ma charakter
testowy. Nadal funkcjonuje dotychczasowa wersja geoportalu bazująca na interaktywnej
przeglądarce map z narzędziami umożliwiającymi wyszukiwanie i analizowanie informacji
przestrzennych. W ramach projektu GEOPORTAL.GOV.PL zaimplementowane zostały następujące
zbiory danych przestrzennych:
- dane o charakterze katastralnym,
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- Baza Danych Ogólnogeograficznych,
- baza danych obiektów topograficznych,
- VmapL2
- ortofotomapy,
- rastry map topograficznych,
- rastry map tematycznych,
- Państwowy Rejestr Granic,
- Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych,
- Numeryczny Model Terenu,
- Centralny Bank Osnów
- Metadane zbiorów i usług danych przestrzennych.
Kolejne bazy danych przestrzennych będą udostępniane za pośrednictwem Geoportalu wraz
z postępem prac przy realizacji projektów TERYT2, GBDOT oraz ISOK, prowadzonych przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii. Rozbudowa geoportalu będzie obejmowała także zaimplementowanie
kolejnych usług danych przestrzennych. Docelowo GEOPORTAL 2, ma udostępniać wszystkie usługi
zgodne z dyrektywą INSPIRE. Dostępne usługi: wyszukiwania i przeglądania danych przestrzennych
zostaną uzupełnione o nowe usługi typu pobierania, przekształcania oraz usługi umożliwiające
uruchamianie usług danych przestrzennych.
Ewidencja zbiorów danych przestrzennych i usług jest prowadzona w postaci arkusza kalkulacyjnego
Excel i udostępniana na stronie internetowej geoportalu, pod adresem
http://www.geoportal.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=64.
W dniu 7 czerwca 2013 r. były w niej zarejestrowane 1953 zbiory danych przestrzennych w tym:


354 zbiory danych ewidencji gruntów i budynków zgłoszonych przez Starostwa, Urzędy
Miasta lub Urzędy Gminy oraz GUGiK,



1523 zbiory danych ewidencji miejscowości ulic i adresów.

Brak pełnej informacji o zbiorach źródłowych, będących podstawą utworzenia zbiorów
zharmonizowanych, utrudnia organom wiodącym podjęcie stosownych działań w zakresie
opracowania informacji niezbędnej do osiągnięcia interoperacyjności.
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Metadane, opisujące zbiory danych przestrzennych z pierwszej i drugiej grupy tematycznej oraz
usługi danych przestrzennych zostały zaimportowane do serwisu Geoportal.gov.pl lub innych
serwisów tematycznych (np. IKAR – Geoportal geologiczny). Wszystkie zidentyfikowane zbiory
należące do tematów pierwszej i drugiej grupy tematycznej, za które odpowiada GGK, zostały
opisane metadanymi, zgodnie z profilem INSPIRE. Pozostałe metadane zostaną utworzone w ramach
realizacji niniejszego zamówienia.
Do rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych
oraz harmonizację tych zbiorów należy opracowanie i udostępnienie w listopadzie 2010 r. starostom
edytora metadanych, umożliwiającego opisanie metadanymi zbiorów danych ewidencji gruntów
i budynków. GGK, jako organ wiodący w zakresie tematu działki ewidencyjne, nie tylko przekazał
narządzie do utworzenia metadanych, ale także przygotował i przekazał szczegółowe wytyczne
techniczne w zakresie opisywania metadanymi zbiorów danych egib, wypełniając tym samym zapis
art. 8 ustawy o IIP.
Usługi dotyczące danych przestrzennych, w szczególności usługi: wyszukiwania, przeglądania,
pobierania, przekształcania, uruchamiania innych usług są sukcesywnie uruchamiane przez różne
organy administracji publicznej rządowej i samorządowej. Część z organów uruchamia swoje usługi
korzystając z serwisu Geoportal.gov.pl. W lutym 2011 r. na witrynie geoforum zostało
zewidencjonowane kilkadziesiąt usług przeglądania danych (WMS) udostępnianych przez różne
organy administracji, oraz usługi WMS i CSW udostępnione w serwisie Geoportal.gov.pl.
Z przeprowadzonych badań, analizy specyfikacji technicznych INSPIRE, aktów prawnych oraz innych
dokumentów, w tym „Prac nad identyfikacją zbiorów i usług danych przestrzennych dla I i II grupy
tematycznej INSPIRE”, wykonanych przez Instytut Geodezji i Kartografii na zlecenie GUGiK w 2009 r.
i „Raportu zawierającego wyniki monitorowania wdrażania Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
w roku 2009, wynika, że:
(1) Dla wielu tematów danych przestrzennych, w tym wszystkich tematów z I i II grupy
tematycznej, zostały zidentyfikowane zbiory danych oraz stowarzyszone z nimi usługi. Część
zbiorów i usług została opisana metadanymi. Metadane zostały udostępnione za pomocą usług
katalogowych.
(2) Lista zidentyfikowanych źródeł danych dla tematów objętych zamówieniem dla harmonizacji,
czyli z pierwszej grupy tematycznej, dla których organem wiodącym jest Główny Geodeta
Kraju, obejmuje kilkanaście zbiorów gromadzonych przez różne organy administracji
publicznej. Część z tych zbiorów nie jest jeszcze dostępna dla całego kraju w postaci cyfrowej.
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Taka sytuacja dotyczy m.in. adresów gromadzonych na poziomie gmin i mapy zasadniczej.
Hydronimy i Śródlądowe Drogi Wodne w Polsce część mają postać cyfrową nie są jednak
zbiorami danych przestrzennych w rozumieniu ustawy o IIP.
(3) Zbiorami, które powinny podlegać harmonizacji są zbiory należące do jednego lub więcej
tematów, które są prowadzone w postaci cyfrowej przez organ administracji (art. 4.1 ustawy
o IIP).
(4) Dane w postaci niezharmonizowanej zostały opublikowane w formie usług przeglądania.
Można przyjąć, że dostęp do danych za pomocą usług przeglądania spełnia warunek
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania
dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych
w zakresie początkowej zdolności operacyjnej. W obecnej infrastrukturze brak jest usług
pobierania.

4.5 Analiza SWOT
W efekcie analizy SWOT powstały cztery listy : silnych (mocnych) stron, które należy wzmacniać;
słabych stron, które trzeba niwelować; szans, które należy wykorzystywać oraz zagrożeń, których
należy unikać.
MOCNE STRONY (wewnętrzne czynniki pozytywne) stanowią wyróżniające się w sposób pozytywny
obecne rozwiązania:
(1) Uchwalenie ustawy o IIP transponującej dyrektywę 2007/2 /WE, wraz z przepisami
wykonawczymi do ustawy.
(2) Interdyscyplinarny, międzyresortowy, wielopodmiotowy i wielotematyczny charakter
polskiej IIP.
(3) Znane obowiązki wszystkich aktorów tworzących i wykorzystujących IIP.
(4) Silna pozycja Głównego Geodety Kraju jako koordynatora IIP oraz organu wiodącego
w zakresie 15 tematów.
(5) Zidentyfikowanie zbiorów danych, będących zbiorami źródłowymi dla poszczególnych
tematów do utworzenia zbiorów zharmonizowanych (w ramach procesu monitorowania
w roku 2010)
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(6) Implementacja rozwiązań technicznych umożliwiających interoperacyjność zbiorów
i usług.
(7) Uznanie serwisu Geoportal.gov.pl za przykład najlepszych praktyk w dostępie do usług
publicznych przez Internet (Raport Komisji Europejskiej „Digitizing Public Services in
Europe: Putting ambition into action”).
(8) Zapewnienie finansowania wdrożenia interoperacyjności w zakresie zadań należących do
GGK.
(9) Realizacja szkoleń zwiększających wiedzę administracji publicznej o infrastrukturze
informacji przestrzennej budowanej w Polsce i Europie oraz w zakresie zadań
określonych w ustawie o IIP.
SŁABE STRONY (wewnętrzne czynnik negatywne) będące konsekwencją ograniczeń prawnych,
technicznych i finansowych oraz niedostatecznych kwalifikacji. Rozpoznanie i zdefiniowane słabych
stron umożliwi ograniczenie ich negatywnego wpływu na budowę i rozwój IIP.
(1) Brak przepisów wykonawczych do znowelizowanych w ramach ustawy o IIP ustaw, w tym
ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
(2) Brak ram czasowych dla większości działań związanych z planowaniem, budową
i użytkowaniem IIP.
(3) Zbyt słabe oddziaływanie organów wiodących na organy administracji dysponujące
zbiorami powiązanymi z określonymi tematami INSPIRE.
(4) Brak szczegółowej diagnozy dostępności zbiorów danych przestrzennych w ramach
poszczególnych tematów. Diagnoza powinna być wykonana przez organy wiodące przy
współpracy z organami administracji publicznej i ewentualnie osób trzecich.
(5) Interdyscyplinarność i międzyresortowość polskiej IIP wymaga zainteresowania
i zaangażowanie wielu organów administracji rządowej i samorządowej. Do jej
osiągnięcia być może nie wystarczy zawarcie porozumień i konieczne będzie opracowanie
dodatkowych przepisów wykonawczych do ustawy o IIP.
(6) Brak procedur dotyczących integracji, harmonizacji i kontroli jakości.
(7) Bardzo krótki okres na osiągnięcie interoperacyjności.
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(8) Stosunkowo niska świadomość realizacji nowych zadań nakładanych przez ustawę o IIP
wśród pracowników administracji publicznej.
(9) Mało

wykwalifikowanych

specjalistów

z

zakresu

nowoczesnych

technologii

geoinformatycznych.
SZANSE (zewnętrzne czynniki pozytywne) to zjawiska i tendencje w otoczeniu IIP, które odpowiednio
wykorzystane staną się impulsem do rozwoju oraz osłabią zagrożenia.
(1) Usprawnienie pracy administracji publicznej.
(2) Sprzyjanie budowaniu e-administracji i społeczeństwa informacyjnego.
(3) Wzrost liczby firm geoinformatycznych.
(4) Projekty realizowane w organach wiodących lub innych organach administracji
publicznej.
(5) aktualnie obserwowany wzrost świadomości społeczeństwa na temat użyteczności
publicznie dostępnych danych przestrzennych spowodowany popularnością serwisów
takich jak Google maps, zumi.
ZAGROŻENIA (zewnętrzne czynniki negatywne) stanowią wszystkie czynniki stanowiące barierę
rozwoju IIP.
(1) Bardzo mało czasu na realizacje poszczególnych zadań budowy IIP.
(2) Złożoność procesu harmonizacji, rozpoznanego jedynie w wąskim gronie ekspertów.
(3) Ograniczona liczba przykładów realizacji procesu harmonizacji na poziomie regionalnym
i lokalnym oraz brak przykładów realizacji procesu na szczeblu krajowym.
(4) Ograniczone doświadczenie i wiedza w zakresie harmonizacji wśród urzędników
pracujących w organach administracji i specjalistów z branży GIS.
(5) Duża liczba nieskoordynowanych inicjatyw administracji publicznej (często inicjowanych
przez firmy komercyjne) może prowadzić do powstania rozwiązań niezgodnych
z przepisami wykonawczymi i specyfikacjami INSPIRE.
(6) Niewywiązywanie się z terminowego realizowania zapisów zawartych w porozumieniach
pomiędzy organami administracji.
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(7) Ograniczona liczba dostawców danych.
(8) Możliwość braku zapewnienia w przyszłości (perspektywa do 2019) finansowania
rozwoju ze środków UE.

5 Cele strategiczne
Strategia harmonizacji IIP obejmuje lata 2011 – 2019+, wyznaczone terminem realizacji Produktu
2.1.2 w ramach umów ZP/BO-4-2005-20/IZ-5049/G2-19.16/2010 i ZP/BO-4-2500-78/IZ-5049/G219.50/2012 oraz harmonogramem prac INSPIRE (INSPIRE Roadmap).
Celami strategicznymi budowy IIP w Polsce są:
1. Wspólne wykorzystywanie danych przestrzennych i usług dotyczących tych danych na
różnych szczeblach organów publicznych i w różnych sektorach, zmierzające do poprawy
efektywności pracy administracji publicznej i zmniejszania kosztów jej funkcjonowania m.in.
przez unikanie wielokrotnego gromadzenia tych samych danych prze różne organy.
2. Poprawa jakości informacji przestrzennej zawartej w rejestrach referencyjnych oraz poprawa
efektywności udostępniania i wykorzystania tej informacji.
3. Poprawa prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów
informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla
przedsiębiorców i obywateli.
4. Poprawa świadczenia usług przez administrację dla obywateli.
Cele strategiczne zostaną osiągnięte w wyniku utworzenia i użytkowania infrastruktury informacji
przestrzennej w Polsce zgodnej z założeniami ustawy o IIP oraz przepisami wykonawczymi INSPIRE.
Celem harmonizacji IIP jest doprowadzenie do wzajemnej spójności zbiorów danych przestrzennych
oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego wykorzystania.
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6 Strategia harmonizacji
6.1 Zakres i założenia dla strategii harmonizacji IIP
Strategia harmonizacji określa zakres działań niezbędnych do podjęcia przez aktorów IIP w celu
doprowadzenia do wzajemnej spójności zbiorów danych przestrzennych oraz ich przystosowania do
wspólnego i łącznego wykorzystania. Realizacja strategii wymaga podjęcia działań o charakterze
prawnym, organizacyjnym, metodycznym, technicznym i edukacyjnym w zakresie następujących
obszarów priorytetowych:
1. Uwarunkowań organizacyjnych IIP.
2. Uwarunkowań technicznych harmonizacji.
3. Harmonizacji zbiorów danych.
4. Udostępniania zharmonizowanych danych.
5. Monitorowania tworzenia i funkcjonowania IIP.
Powiązania obszarów priorytetowych z elementami IIP oraz procesami zapewniającymi harmonizację
pokazano na rysunku 10. Działania w ramach uwarunkowań organizacyjnych IIP dotyczą głównie
współpracy przy budowie, utrzymaniu, monitorowaniu, promocji infrastruktury, a także podnoszenia
kwalifikacji pracowników administracji. Wiążą się m.in. z zapewnieniem ram organizacyjnych,
czasowych i prawnych współpracy pomiędzy organami administracji publicznej.
Uwarunkowania techniczne harmonizacji danych obejmują działania związane z opracowaniem
założeń do harmonizacji i integracji danych przestrzennych i usług dotyczących, w tym strategii
i zasad kontroli jakości zharmonizowanych zbiorów danych i udostępnianych usług na każdym
poziomie funkcjonowania IIP oraz identyfikacji zbiorów (i usług). Strategia i zasady kontroli jakości
muszą uwzględniać wymagania techniczne zawarte w przepisach implementacyjnych do ustawy o IIP
oraz wytycznych technicznych INSPIRE, a także ramy czasowe tworzenia poszczególnych elementów
IIP w ramach projektów krajowych i INSPIRE.
W ramach uwarunkowań technicznych odbywa się także identyfikacja zbiorów danych. Identyfikacja
zbiorów danych wiąże się z przypisaniem zbioru gromadzonego przez organy administracji w
rejestrach publicznych, do poszczególnych tematów danych przestrzennych. Zidentyfikowane zbiory

Strona 44 z 105

w procesie harmonizacji staną się zbiorami źródłowymi dla danych udostępnianych przetwarzanych
w zakresie wybranego tematu.
Wynikiem etapu jest lista zbiorów danych przestrzennych wytypowanych dla poszczególnych
tematów INSPIRE.

Rysunek 10. Proces przyjęty jako założenie dla Strategii harmonizacji danych i usług w ramach IIP

Po identyfikacji zbiorów danych zostaje przesądzone, czy dane do publikacji będą pochodziły
z jednego, czy z wielu źródeł danych, a zatem czy będą wymagały tylko harmonizacji, czy także
integracji. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z jednym (w sensie zasobu i wspomagającego go
systemu informatycznego) źródłem danych, proces harmonizacji upraszcza się, gdyż nie są
wykonywane zadania związane z integracją danych, czyli łączeniem danych pochodzących z różnych
źródeł. W przypadku, gdy zidentyfikowano więcej niż jedno źródło danych dla wybranego tematu,
zadania integracji muszą być uwzględnione.
Harmonizacja zbiorów danych odbywa się na „granicy” środowisk produkcyjnego i publikacyjnego
danych przestrzennych i obejmuje zbiory, które zostały zidentyfikowane na potrzeby harmonizacji
zbiorów danych przestrzennych. Zbiory źródłowe, gromadzone w rejestrach publicznych przez organy
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administracji, pozostają niezmienne w swoim środowisku produkcyjnym. Zatem harmonizacja nie
wpływa na codzienne procesy utrzymania krajowych zasobów danych przestrzennych.
Harmonizacja danych obejmuje przygotowanie danych do publikacji zgodnie z wymogami Dyrektywy
INSPIRE. Dla tematów danych przestrzennych z I grupy tematycznej wymienionej w Ustawie o IIP1
zakres informacyjny udostępnianych danych został określony w Rozporządzeniu UE 1089/2010.
Leżące u podstaw aktu prawnego specyfikacje danych INSPIRE uzupełniają charakterystykę
zharmonizowanych danych w zakresie sposobu reprezentacji i formatu wymiany danych (zob.
specyfikacje danych INSPIRE, dokumenty D2.8.I.1 – D2.8.I.9).
Zależnie od stopnia złożoności specyfikacji danych dla tematu INSPIRE i charakterystyki zbiorów
źródłowych, etap ten może wymagać przeprowadzenia szeregu działań dostosowawczych, w tym
integracji danych. W przyjętym procesie zidentyfikowano cztery etapy:
1) HARMONIZACJA I: obejmuje zadania związane z:
o przemodelowaniem danych ze struktur danych stosowanych w schematach
implementacyjnych zbiorów źródłowych do struktur wymaganych przez model
wymiany danych zgodnie ze specyfikacjami INSPIRE dla poszczególnych tematów;
o transformacją danych z lokalnego układu współrzędnych do układu współrzędnych
uznanego za wspólny dla danych publikowanych w ramach INSPIRE;
o pracami analitycznymi na rzecz pozyskania dodatkowych informacji, które nie są
dostępne explicite w zbiorach źródłowych, a są potrzebne do spełnienia wymagań
INSPIRE dla wymiany danych ustanowionych w specyfikacjach danych INSPIRE dla
poszczególnych tematów (zob. dokument INSPIRE D2.7: Guidelines for the encoding
of spatial data).
Spełnienie wymagań informacyjnych dla określonego tematu INSPIRE może wymagać
przetworzenia danych pochodzących z dwóch lub więcej zbiorów danych przestrzennych. W
takich przypadkach działania harmonizacji danych prowadzone niezależnie dla
poszczególnych zbiorów danych uzupełniane są o działania na rzecz integracji tych zbiorów.

W wyniku realizacji działań etapu HARMONIZACJA I powstaje techniczny zbiór danych, który
spełnia wymagania informacyjne i organizacyjne dla danego tematu INSPIRE.

2) INTEGRACJA DANYCH: uzupełnia działania w zakresie harmonizacji danych. Może dotyczyć
łączenia danych pochodzących z różnych zbiorów w celu uzyskania możliwie kompletnego
zbioru zharmonizowanych danych, ale wiąże się również z ustanowieniem powiązań
1

Tematy Objęte Zamówieniem dla Harmonizacji pochodzą z I grupy tematycznej wymienionej w Ustawie o
IIP.
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logicznych i topologicznych pomiędzy zharmonizowanymi zbiorami dla poszczególnych
tematów INSPIRE.

3) HARMONIZACJA II: dotyczy zadań związanych z udostępnieniem zharmonizowanych danych
w formacie wymiany określonym przez specyfikacje danych INSPIRE.
Wynikiem realizacji tego etapu w zakresie Tematów Objętych Zamówieniem dla Harmonizacji
są zharmonizowane dane udostępnione w postaci plików GML. Pliki te mogą być następnie
udostępnione przez usługi pobierania.

4) HARMONIZACJA III: dotyczy zadań związanych z przygotowaniem danych do publikacji za
pomocą sieciowych usług przeglądania zgodnie z przyjętym modelem wizualizacji. Działania
wykonywane są najczęściej jako wewnętrzne procesy oprogramowania udostępniającego
usługi przeglądania.
Zależnie od złożoności przekształceń niezbędnych do zharmonizowania danych etap przygotowania
danych może być przeprowadzony:
•

•

Online (tzw. „w locie”), podczas realizacji żądania dostępu do zharmonizowanych danych;
działania związane z dostosowaniem do wytycznych INSPIRE dla zbiorów danych
przestrzennych są wówczas zaszyte bezpośrednio w mechanizmach publikacji danych;
offline, gdzie dostosowanie danych do wytycznych INSPIRE przeprowadzane jest niezależnie
od procedur publikacji danych; dopiero przygotowane zharmonizowane dane poddawane są
przedmiotem publikacji

Przykładowo, działania na rzecz zgodności danych ze specyfikacją w zakresie kodowania danych (zob.
etap HARMONIZACJA II) mogą odbywać się online, jako część składowa operacji realizowanych
usługą pobierania. Z drugiej strony, przedstawiony na schemacie procesu harmonizacji (zob. Rysunek
10.) techniczny zbiór danych uzyskany w wyniku realizacji etapów HARMONIZACJA I oraz INTEGRACJA
DANYCH może być albo trwałym zbiorem opisanym w ewidencji zbiorów i usług danych
przestrzennych, albo elementem logicznym procesu harmonizacji, o ile z technicznego punktu
widzenia wszystkie przekształcenia z etapów HARMONIZACJA I, INTEGRACJA DANYCH, mogą zostać
wykonane „w locie”. Głównymi przesłankami do podjęcia decyzji o sposobie realizacji etapu są
aspekty wydajnościowe, w szczególności spełnienie kryteriów jakości stawianych przez
rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące usług sieciowych (UE 976/2009).
Udostępnianie zharmonizowanych danych wiąże się z publikacją zharmonizowanych danych za
pomocą geoinformacyjnych usług sieciowych, w szczególności usług pobierania i przeglądania.
Jednym z zadań realizowanych w ramach tego etapu jest również udostępnienie metadanych o
zharmonizowanych danych. Metadane powinny być udostępnione za katalogów tak, by możliwe było
wyszukanie informacji o zbiorach w krajowej infrastrukturze informacji przestrzennej za pomocą
dostępnych usług wyszukiwania.
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Działania związane z tworzeniem i funkcjonowaniem infrastruktury są monitorowane przez organy
wiodące i koordynatora IIP, a wyniki monitorowania przekazywane Komisji Europejskiej. Na poziomie
każdego tematu danych przestrzennych niezbędne są uregulowania związane z cyklem aktualizacji
udostępnianych danych oraz zapewnieniem odpowiedniej jakości zharmonizowanych zbiorów. Biorąc
pod uwagę wymagania przedstawione w Rozporządzeniu UE 1089/2010, cykl aktualizacji nie może
przekroczyć 6 miesięcy od czasu dokonania zmiany w zbiorze(ach) źródłowych. Ponieważ
rozporządzenie nie wskazuje stopnia / zakresu aktualizacji danych, w praktyce może ona wiązać się z
ponownym przeprowadzeniem procesu harmonizacji dla zbiorów źródłowych.

6.2 Działania w obszarach priorytetowych
W celu harmonizacji IIP konieczna jest realizacja szeregu działań w ramach poszczególnych obszarów
priorytetowych.

6.2.1 Działania w ramach obszaru priorytetowego - uwarunkowania organizacyjne IIP
Konieczność podjęcia działań w ramach obszaru priorytetowego -uwarunkowania organizacyjne IIP wynika z następujących artykułów ustawy o IIP: art. 6, art. 8, art. 17.1, art.17.2, art.19.1 pkt 4 i art.
art. 20.2.
Działanie 1.1: utworzenie w GUGiK jednostki organizacyjnej ds. infrastruktury informacji
przestrzennej, odpowiedzialnej za wykonywanie zadań z zakresu budowy, utrzymania i użytkowania
IIP oraz współpracy z innymi organami administracji publicznej.
Działanie 1.2: utworzenie w każdym organie wiodącym jednostki organizacyjnej (komórki)
ds. infrastruktury informacji przestrzennej, odpowiedzialnej za wykonywanie zadań z zakresu
budowy, utrzymania i użytkowania IIP oraz współpracy z innymi organami administracji publicznej.
Działanie 1.3: identyfikacja przez organ wiodący organów administracji publicznej odpowiedzialnych
za zbiory źródłowe do utworzenia danych zharmonizowanych, czyli wypełniających określone
odpowiednimi aktami prawnymi obowiązki w ramach poszczególnych tematów.
Działanie 1.4: opracowanie, przez koordynatora IIP, projektu planu udziału organów administracji
publicznej w tworzeniu i funkcjonowaniu infrastruktury mającego na celu zapewnienie kompletności
tej infrastruktury pod względem tematycznym, obszarowym i zmienności w czasie, jak też
zapobieganiu zbędnemu pozyskiwaniu tych samych danych przez więcej niż jeden organ administracji
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(art. 19.1, pkt 1 ustawy o IIP). Plan ten powinien uwzględniać m.in. ramy czasowe dla realizacji
podejmowanych działań, tak aby ograniczyć negatywny wpływ czynnika zaliczonego do „słabych
stron” w pkt. 2.
Działanie 1.5: zawarcie porozumień między koordynatorem IIP a organem wiodącym a w zakresie
wspólnych działań dotyczących budowy i utrzymywania IIP. Działanie to eliminuje częściowo „słabe
strony” wymienione w pkt. 5.
Działanie 1.6: zawarcie porozumień między organem wiodącym a organem administracji publicznej.
Działanie zmniejszy negatywne skutki „słabych stron” wymienionych w pkt. 3, 4, 5.
Działanie 1.7: organizacja przedsięwzięć promujących i wspierających budowę i rozwój IIP w Polsce.
Działanie powinno być realizowane przez koordynatora IIP we współpracy z organami wiodącymi.
Działanie 1.8: Przeszkolenie pracowników administracji publicznej w zakresie metadanych.
Działanie 1.9: Przeszkolenie pracowników administracji publicznej w zakresie zadań związanych
z harmonizacją i integracją danych przestrzennych zgodnie w przepisami wykonawczymi i wytycznymi
technicznymi INSPIRE.
Działanie 1.10: Przeszkolenie pracowników administracji publicznej w zakresie zadań związanych
z wdrożeniem i obsługą usług danych (6.3).
Działania w zakresie szkolenia powinny być realizowane przez organy wiodące w uzgodnieniu z
ministrem właściwym do spraw administracji publicznej (art. 6 ustawy o IIP).

6.2.2 Działania w ramach obszaru priorytetowego – uwarunkowania techniczne
harmonizacji
Konieczność podjęcia działań w ramach obszaru priorytetowego – Uwarunkowania techniczne
harmonizacji - wynika z następujących artykułów ustawy o IIP: art. 7 i art. 20.1.
Działanie 2.1: identyfikacja przez każdy z organów wiodących, w zakresie swojej odpowiedzialności,
zbiorów i usług danych przestrzennych, uwzględniająca stopień pokrycia kraju danymi gromadzonymi
w każdym ze zidentyfikowanych zbiorów i przekazanie tej informacji do koordynatora IIP w Polsce.
Realizacja działania minimalizuje czynniki negatywne (słabe strony) wymienione w pkt. 4 i 8.
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Działanie 2.2: opisanie zidentyfikowanych zbiorów metadanymi. Działania powinny być realizowane
przez organ administracji odpowiedzialny za zbiór danych (art. 5.1 ustawy o IIP).
Działanie 2.3: opracowanie przez organy wiodące metodyki osiągania interoperacyjności, w tym reguł
harmonizacji i integracji zidentyfikowanych zbiorów danych.
Działanie 2.4: opracowanie przez organ wiodący strategii i zasad kontroli jakości zharmonizowanych
danych.
Działanie 2.5: opracowanie przez organ wiodący strategii i zasad kontroli jakości udostępnianych
usług w ramach IIP na każdym poziomie funkcjonowania IIP.
Działanie 2.6: powołanie kontrolerów jakości.
Działanie 2.7: opracowanie przez koordynatora IIP warunków i zasad osiągania interoperacyjności,
w tym zasad kontroli jakości.
Działanie 2.8: zgłoszenie zbioru do ewidencji i powiadomienie organu wiodącego o zgłoszeniu.
Działania 2.3 – 2.7 minimalizują skutki wewnętrznych czynników negatywnych wymienionych
w pkt. 6, 8 i 9.

6.2.3 Działania w ramach obszaru priorytetowego – Harmonizacja zbiorów danych
Konieczność realizacji zadań w ramach tego obszaru priorytetowego wynika z art. 5, art. art.7,
art.20.1 ustawy o IIP.
Działanie 3.1: wdrożenie przez organ wiodący systemu kontroli jakości zharmonizowanych zbiorów
i wprowadzanych rozwiązań technicznych na wszystkich poziomach organizacyjnych IIP, zgodnie
z harmonogramem, zmierzające do minimalizacji negatywnych skutków wymienionych w pkt. 6
„słabych stron” w analizie SWOT.
Działanie 3.2: harmonizacja danych dla pierwszej grupy tematycznej.
Działanie 3.3: opisanie metadanymi zharmonizowanych zbiorów pierwszej grupy tematycznej.
Działanie 3.4: harmonizacja danych dla drugiej grupy tematycznej.
Działanie 3.5: opisanie metadanymi zharmonizowanych zbiorów drugiej grupy tematycznej.
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Działanie 3.6: harmonizacja danych dla trzeciej grupy tematycznej.
Działanie 3.7: opisanie metadanymi zharmonizowanych zbiorów trzeciej grupy tematycznej.
Działanie 3.8: budowa przez organy administracji publicznej rozwiązań technicznych umożliwiających
osiągnięcie interoperacyjności usług, w tym narzędzi do tworzenia, walidacji i edycji metadanych oraz
harmonizacji.
Działanie 3.9: utrzymanie zharmonizowanych zbiorów danych.

6.2.4 Działania w ramach obszaru priorytetowego – udostępniania zharmonizowanych
danych.
Konieczność realizacji zadań w ramach tego obszaru priorytetowego wynika z art.7, art.9 i art.
20.1 ustawy o IIP.
Działanie 4.1: utworzenie usług dotyczących wyszukiwania z początkową zdolnością operacyjną do
dnia 09.05.2011 r., zaś usług w pełni zgodnych z rozporządzeniem do 09.11.2011 r.
Działanie 4.2: utworzenie usług dotyczących przeglądania z początkową zdolnością operacyjną do
dnia 09.05.2011 r., zaś usług w pełni zgodnych z rozporządzeniem do 09.11.2011 r.
Działanie 4.3: utworzenie usług dotyczących pobierania z początkową zdolnością operacyjną do dnia
28.06.2012 r., zaś usług w pełni zgodnych z rozporządzeniem do 28.12.2012 r.
Działanie 4.4: utworzenie usług dotyczących przekształcania z początkową zdolnością operacyjną do
dnia 28.06.2012 r., zaś usług w pełni zgodnych z rozporządzeniem do 28.12.2012 r.

6.2.5 Działania w ramach obszaru priorytetowego – monitorowanie tworzenia
i funkcjonowania IIP
Konieczność realizacji zadań wynika z art.19.1, pkt. 2 i 3 ustawy o IIP.
Działanie 5.1: opracowanie przez Koordynatora IIP projektów informacji i sprawozdań przebiegu prac
w zakresie tworzenia i funkcjonowania i rozwoju IIP.
Działania 5.2 - 5.3: monitorowanie tworzenia i funkcjonowania IIP zgodnie z ustalonym
harmonogramem i zasadami na poziomie koordynatora (działanie 5.2) i organu wiodącego (działanie
5.3).

Strona 51 z 105

Działania 5.4 – 5.5: organizacja działań naprawczych w sytuacjach związanych z nieterminowym lub
niezgodnym z kryteriami jakości wykonywaniem zadań na poziomie kraju (działanie 5.4
podejmowane przez koordynatora) i tematu danych przestrzennych (działanie 5.5 podejmowane
przez organ wiodący).
Działania 5.6 – 5.7: ustalenie cyklu aktualizacji (działanie 5.6 podejmowane przez organ wiodący) oraz
aktualizacja zharmonizowanych danych dla określonego tematu danych przestrzennych zgodnie z
wymogami Rozporządzenia UE 1089/2010 (działanie 5.7 podejmowane przez organ administracji).
Dla opisanych działań został przygotowany harmonogram uwzględniający terminy realizacji
wynikające z zapisów ustawy o IIP, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, kalendarza INSPIRE
oraz terminów realizacji produktów w ramach projektu Geoportal2 objętych umową nr ZP/BO-42500-20/IZ-5049/G2-19.16/2010, jak również umową ZP/BO-4-2500-78/IZ-5049/G2-19.50/2012.
Mapowanie działań na słabe strony zamieszczone w analizie SWOT przedstawia tabela 3

Rada
L.P

1

2

3

4

Koordynator

Organ wiodący

Organ
administracji

SŁABE STRONY
Brak przepisów wykonawczych do
znowelizowanych w ramach
ustawy o IIP ustaw, w tym ustawy
prawo geodezyjne i kartograficzne
Brak ram czasowych dla większości
działań związanych z
planowaniem, budową i
użytkowaniem IIP.
Zbyt słabe oddziaływanie organów
wiodących na organy administracji
dysponujące zbiorami
powiązanymi z określonymi
tematami INSPIRE.
Brak szczegółowej diagnozy
dostępności zbiorów danych
przestrzennych w ramach
poszczególnych tematów.
Diagnoza powinna być wykonana
przez organy wiodące przy
współpracy z organami
administracji publicznej i
ewentualnie osób trzecich.

działanie 1.6

działanie 1.6

działanie 1.4

działanie 1.6
działanie 5.5.

działanie 1.6
działanie 2.1

działanie 2.8
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Interdyscyplinarność i
międzyresortowość polskiej IIP
wymaga zainteresowania i
zaangażowania wielu organów
administracji rządowej i
samorządowej. Do jej osiągnięcia
być może nie wystarczy zawarcie
porozumień i konieczne będzie
opracowanie dodatkowych
przepisów wykonawczych do
5 ustawy o IIP.
Brak procedur dotyczących
integracji, harmonizacji i kontroli
6 jakości.
Bardzo krótki okres na osiągnięcie
7 interoperacyjności.
Stosunkowo niska świadomość
realizacji nowych zadań
nakładanych przez ustawę o IIP
wśród pracowników administracji
8 publicznej.
Mało wykwalifikowanych
specjalistów z zakresu
nowoczesnych technologii
9 geoinformatycznych.

działanie 1.5

działanie 1.3
działanie 1.6

działanie 2.7

działania 2.3 - 2.6
działanie 3.1

działanie 2.7

działanie 1.8 - 1.10
działanie 2.1
działanie 1.8 działania 2.3 - 2.6 1.10

działanie 2.7

działanie 1.8 - 1.10 działanie 1.8 działania 2.3 - 2.6 1.10

działanie
1.4

Tabela 3 Mapowanie działań i słabych stron

6.3 Strategia dla koordynatora IIP
Strategia dla koordynatora obejmuje wyszczególnienie zadań koordynatora, podanie działań
koniecznych do ich realizacji oraz rekomendacji.
Zadanie 1: zapewnienie mechanizmów komunikacji z organami wiodącymi, terminarza działań
i spotkań, terminarza realizacji zadań harmonizacyjnych dla każdej grupy tematycznej w sposób,
który umożliwi opublikowanie danych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy INSPIRE, a także systemu
kontroli jakości (art.18.1 i art. 19.1, ust. 1 i 6 ustawy o IIP).
Działanie 1.1: utworzenie w GUGiK jednostki organizacyjnej ds. infrastruktury informacji
przestrzennej, odpowiedzialnej za wykonywanie zadań z zakresu budowy, utrzymania
i użytkowania IIP oraz współpracy z innymi organami administracji publicznej.
Rekomendacja 1: Jednostka ta powinna być umocowana odpowiednio wysoko w strukturze
organizacyjnej urzędu i mieć wydzielone stanowiska ds. koordynacji IIP w Polsce oraz
ds. koordynacji dla poszczególnych tematów, za które odpowiada GGK.
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Rekomendacja 2: osoby zatrudnione w jednostce powinny mieć doświadczenie w pracy
w administracji publicznej, wiedzę dotyczącą budowy IIP i INSPIRE, biegłą znajomość języka
angielskiego.
Działanie 1.4: opracowanie projektu planu udziału organów administracji publicznej w tworzeniu i
funkcjonowaniu infrastruktury mającego na celu zapewnienie kompletności tej infrastruktury pod
względem tematycznym, obszarowym i zmienności w czasie, jak też zapobieganiu zbędnemu
pozyskiwaniu tych samych danych przez więcej niż jeden organ administracji.
Rekomendacja 1: koordynator powinien zwrócić się do organów wiodących z prośbą
o przygotowanie listy organów administracji, które powinny brać udział w budowie
infrastruktury z perspektywy każdego z tematów.
Rekomendacja 2: Koordynator powinien, we współpracy z organami wiodącymi
zidentyfikować zakres i rodzaj powiązań pomiędzy tematami, których harmonizacja wymaga
ścisłej współpracy dwóch lub więcej organów oraz opracować procedury współpracy.
Działanie 1.5: zawarcie porozumień między koordynatorem IIP a organem wiodącym w zakresie
współpracy przy budowie i utrzymaniu IIP.
Rekomendacja 1: porozumienia powinny obejmować współpracę w zakresie opracowywania
reguł harmonizacji i integracji dla poszczególnych tematów danych przestrzennych;
wspólnych inicjatyw dotyczących działań wspierających rozwój IIP, szkoleń kadr oraz
pozyskiwania środków na budowę i rozwój IIP, kontroli jakości harmonizacji i integracji
danych i usług.
Zadanie 2: zapewnienie jednolitego w kraju mechanizmu publikowania danych oraz publicznie
dostępnego rejestru do publikowania danych INSPIRE oraz utworzenie i utrzymywanie rejestrów
systemowych obejmujących m.in.: obszary nazw identyfikatorów, schematy aplikacyjne, katalogi
obiektów (art.18.1, art. 13.1 ustawy o IIP).
Działanie

2.7:

opracowanie

przez

koordynatora

IIP

warunków

i

zasad

osiągania

interoperacyjności, w tym zasad kontroli jakości.
Rekomendacja 1: ogólne warunki i zasady osiągania interoperacyjności i kontroli jakości
powinny być opiniowane przez Radę.
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Rekomendacja 2: koordynator powinien zalecić organom wiodącym ustalenie zasad
identyfikacji obiektów w ramach poszczególnych tematów, za które odpowiadają, tak aby
możliwe było ustalenie wymaganych powiązań między tematami (budowa powiązań między
tematami powinna być zapewniona niezależnie od terminu publikacji danych dla
poszczególnych tematów).
Rekomendacja 3: budowa IIP jest działaniem innowacyjnym wymagającym niejednokrotnie
podejmowanie działań o charakterze nowatorskim. Koordynator powinien zapewnić środki
finansowe do wykonania niezbędnych ekspertyz i prac badawczych, w tych zaleconych do
wykonania przez Radę.
Rekomendacja 4: Wytyczne INSPIRE w zakresie interoperacyjności zbiorów danych i usług
wymagają, aby każdy obiekt posiadał identyfikator, składający się z niezmiennej przestrzeni
nazw oraz unikalnego w obrębie przestrzeni lokalnego identyfikatora. Identyfikatory te muszą
być dostępne publicznie pod niezmiennym adresem url. Zaleca się, aby do czasu formalnego
rozwiązania kwestii publikacji przestrzeni nazw dla INSPIRE oraz dostępności pod publicznym
i niezmiennym adresem przyjąć jako przestrzeń nazw dla zharmonizowanych zbiorów
z obszaru Polski
url:http://geoportal.gov.pl/INSPIRE/danenamespace:[IdentyfikatorZbioru]localId:[Identyfikat
orOiektuWZbiorze].
Rekomendacja 5: rejestry dla obszary nazw identyfikatorów, schematy aplikacyjne, katalogi
obiektów powinny być dostępne przez e-PUAP z poziomu geoportalu pełniącego rolę punktu
dostępowego do usług.
Zadanie 3: zapewnienie mechanizmów monitorowania tworzenia i funkcjonowania IIP (art.19.1, ust.3
i ust.5 ustawy o IIP).
Działanie 5.1: opracowanie projektów informacji i sprawozdań przebiegu prac w zakresie
tworzenia i funkcjonowania i rozwoju IIP.
Rekomendacja 1: przy opracowywaniu projektów informacji koordynator powinien zasięgać
opinii Rady.
Rekomendacja 2: w projektach informacji i sprawozdań należy podać terminy przygotowania
informacji i sprawozdań przez organy wiodące.
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Działanie 5.2: monitorowanie tworzenia i funkcjonowania IIP zgodnie z harmonogramem.
Rekomendacja 1: w celu usprawnienia procesu monitorowania zaleca się współpracę z Radą
i powoływanymi przez Radę Zespołami (np. Zespołu Metadanych Pierwszej i Drugiej Grupy
Tematycznej)
Działanie 5.4: organizacja działań naprawczych w sytuacjach związanych z nieterminowym lub
niezgodnym z kryteriami jakości wykonywaniem zadań na poziomie kraju.
Rekomendacja 1: zaplanowanie i przeprowadzenie działań naprawczych powinno być
uzgadniane z Radą.
Zadanie 4: prowadzenie akcji promocyjnej w zakresie budowy i wykorzystania IIP(art. 19.1, ust. 4
ustawy o IIP).
Działanie 1.7: organizacja przedsięwzięć promujących i wspierających budowę i rozwój IIP
w Polsce. Działanie powinno być realizowane przez koordynatora IIP we współpracy z organami
wiodącymi.
Rekomendacja 1: działania promocyjne mogą być łączone z działaniami edukacyjnymi.
Rekomendacja 2: do działań promocyjnych należy w jak największym stopniu wykorzystać
Internet.

6.4 Strategia dla organu wiodącego
Strategia dla organu wiodącego obejmuje zadania niezbędne do podjęcia w celu zapewnienia
harmonizacji i interoperacyjności w ramach poszczególnych tematów danych przestrzennych (art.3,
pkt 7), podanie działań koniecznych do ich realizacji oraz rekomendacji.
Zadanie 1: zapewnienie mechanizmów komunikacji z organami administracji prowadzącymi zbiory
danych przestrzennych, systemu kontroli jakości, terminarza realizacji zadań harmonizacyjnych (dla
każdego organu administracji), który umożliwi opublikowanie danych zgodnie z wymaganiami
Dyrektywy INSPIRE (art. 8, art. 17, art.20.2, art. 29 i art. 30 ustawy o IIP).
Działanie 1.2: utworzenie w każdym organie wiodącym jednostki organizacyjnej (komórki)
ds. infrastruktury informacji przestrzennej, odpowiedzialnej za wykonywanie zadań z zakresu
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budowy, utrzymania i użytkowania IIP oraz współpracy z innymi organami administracji
publicznej.
Rekomendacja 1: osoby zatrudnione w jednostce powinny mieć doświadczenie w pracy
w administracji publicznej, wiedzę dotyczącą budowy IIP i INSPIRE, biegłą znajomość języka
angielskiego.
Działanie

1.3:

identyfikacja

przez

organ

wiodący

organów

administracji

publicznej

odpowiedzialnych za zbiory źródłowe do utworzenia danych zharmonizowanych, czyli
wypełniających określone odpowiednimi aktami prawnymi obowiązki w ramach poszczególnych
tematów.
Rekomendacja 1: w przypadku zgłoszenia do ewidencji zbiorów przypisanych do tego

samego tematu przez kilka organów administracji organ wiodący wskazuje do
harmonizacji zbiór, który zawiera dane źródłowe (pierwotne) i ewentualnie zbiory,
które powinny podlegać integracji.
Rekomendacja 2: jeśli dla danego tematu danych przestrzennych nie zostaną

zidentyfikowane

organy

administracji

prowadzące

zbiory

źródłowe

należy

zidentyfikować osoby trzecie będące w posiadaniu odpowiednich zbiorów.
Działanie 1.6: zawarcie porozumień między organem wiodącym a organem administracji
publicznej prowadzącej zbiory.
Rekomendacja 1: porozumienie powinno określać terminy realizacji zadań wyznaczonych
ustawą oraz zakres udzielonego wsparcia przez organ wiodący.
Rekomendacja 2: w sytuacji, gdy zharmonizowane zbiory powstają w wyniku integracji kilku
istniejących zbiorów danych gromadzonych przez różne organy administracji porozumienie
powinno określać organ administracji odpowiedzialny za nowoutworzony zbiór, w tym zasady
zarządzania danymi, aktualizację danych oraz zasady pokrywania kosztów związanych
z utrzymaniem nowopowstałych zbiorów danych.
Rekomendacja 2: w celu minimalizacji kosztów budowy i utrzymania elementów IIP
porozumienie może określać zakres wspólnego tworzenia i utrzymania elementów
infrastruktury.
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Zadanie 2: przygotowanie dla organów administracji informacji niezbędnej do harmonizacji danych
oraz osiągania interoperacyjności w ramach tematów, za które są odpowiedzialne (art. 17.1, art.20
ustawy o IIP).
Działanie 2.1: identyfikacja przez każdy z organów wiodących, w zakresie swojej
odpowiedzialności, zbiorów i usług danych przestrzennych, uwzględniająca stopień pokrycia kraju
danymi gromadzonymi w każdym ze zidentyfikowanych zbiorów i przekazanie tej informacji do
koordynatora IIP w Polsce.
Rekomendacja 1: na etapie identyfikacji zbiorów danych należy wybrać zbiory będące
rejestrami publicznymi, zapewniające utworzenie danych dla konkretnego tematu w stopniu
zapewniającym możliwie kompletne pokrycie danymi obszaru Polski oraz pozyskanie
aktualnych danych dla co najmniej wszystkich obiektów obowiązkowych.
Działanie 2.3: opracowanie przez organy wiodące metody osiągania interoperacyjności, w tym
reguł harmonizacji i integracji zidentyfikowanych zbiorów danych.
Rekomendacja 1: reguły powinny uwzględniać specyfikę poszczególnych tematów,
konieczności integracji danych z różnych zbiorów źródłowych oraz zachowanie spójności
w ramach tematu i pomiędzy tematami.
Rekomendacja 2: każdy organ wiodący powinien przygotować plan harmonizacji zbiorów
danych w zakresie tematu(ów).
Rekomendacja 3: organ wiodący – we współpracy z organami administracji - powinien
przygotować plan publikacji danych dla każdego tematu. Organ wiodący powinien
koordynować działania w zakresie tematu tzn. ustalić z organami poziom szczegółowości
publikowanych danych zbiór, z którego publikowane są dane, odpowiedzialność za
zharmonizowanie i utrzymanie zharmonizowanych danych.
Rekomendacja 4: przypisanie przez organ administracji zidentyfikowanego zbioru do tematu
INSPIRE (w momencie zgłaszania do ewidencji zbiorów i usług) powinno odbywać się po
akceptacji organu wiodącego odpowiedzialnego za danych temat i w porozumieniu z GGK.
Osiągnąć to można w drodze porozumienia pomiędzy organem wiodącym a organem
administracji publicznej.
Rekomendacja 5: organy wiodące powinny, we współpracy z organami administracji, określić
zakres i rodzaj powiązań pomiędzy tematami, ustalić minimum działań niezbędnych do
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harmonizacji danych. Organ wiodący powinien zapewnić mechanizmy komunikacji pomiędzy
organami administracji odpowiadającymi za zasoby, dla których harmonizacja danych musi być
koordynowana ze względu na powiązania pomiędzy danymi.
Rekomendacja 6: Jeśli dane niezbędne do utworzenia zbioru IIP pochodzą z więcej niż jednego
rejestru (zbioru źródłowego) etap harmonizacji należy poprzedzić integracją danych. Organ
wiodący odpowiedzialny za przygotowanie danych dla tematu INSPIRE powinien ustanowić,
który z organów administracji publicznej jest odpowiedzialny za przygotowanie oraz
utrzymanie zbioru zgodnego z przepisami implementacyjnymi INSPIRE.
Rekomendacja 7: jeśli w wyniku działań integracyjnych niezbędna będzie korekta danych organ
wiodący powinien zalecić organom administracji publicznej prowadzącym zbiory dokonanie
stosownych korekt w zbiorach źródłowych.
Rekomendacja 8: organ wiodący powinien przygotować dla organów administracji publicznej
zalecenia dotyczące opisów zbiorów GML metadanymi, uwzględniające m.in. sposób referencji
na dane z poziomu plików GML.
Działanie 2.4: opracowanie przez organ wiodący strategii i zasad kontroli jakości
zharmonizowanych danych.
Rekomendacja 1: opracowanie strategii i zasad kontroli jakości powinno odbywać się
w porozumieniu i po uzgodnieniu działań z koordynatorem.
Rekomendacja 2: wytyczne do strategii i kontroli jakości powinny być przygotowane przez
Radę.
Rekomendacja 3: Rada powinna określić wymagane rekomendacje dla jednostki
organizacyjnej pełniącej zadania kontrolera jakości.Rekomendacja 4: kontrola jakości
powinna być w jak największym stopniu zautomatyzowana.
Działanie 2.5: opracowanie przez organ wiodący strategii i zasad kontroli jakości udostępnianych
usług w ramach IIP na każdym poziomie funkcjonowania IIP.
Rekomendacja 1: opracowanie strategii i zasad kontroli jakości powinno odbywać się
w porozumieniu i po uzgodnieniu działań z koordynatorem.
Rekomendacja 2: wytyczne do strategii i kontroli jakości powinny być przygotowane przez
Radę.
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Rekomendacja 3: Rada powinna określić wymagane rekomendacje dla jednostki
organizacyjnej pełniącej zadania kontrolera jakości.
Rekomendacja 4: kontrola jakości powinna być w jak największym stopniu zautomatyzowana.
Działanie 3.1: wdrożenie przez organ wiodący systemu kontroli jakości zharmonizowanych
zbiorów i wprowadzanych rozwiązań zapewniających odpowiednią jakość infrastruktury.
Rekomendacja 1: system kontroli powinien uwzględniać wytyczne techniczne zawarte
w rozporządzeniach wykonawczych do dyrektywy INSPIRE i ustawy o III.
Rekomendacja 2: kontrola poprawności harmonizacji i metadanych powinna być
przeprowadzona automatyczne na podstawie wcześniej zaakceptowanych testów.
Rekomendacja 3: w razie konieczności należy przeprowadzić również kontrolę przez
operatora.
Działanie 2.6: powołanie kontrolerów jakości.
Rekomendacja 1: zadania kontroli jakości danych i usług powinno się powierzyć jednej
jednostce organizacyjnej.
Zadanie 3: monitorowanie stanu harmonizacji danych oraz osiągania interoperacyjności dla
tematów, za które są odpowiedzialne (art. 20.1 ustawy o IIP).
Działania 5.3: monitorowanie tworzenia i funkcjonowania IIP w zakresie tematu.
Rekomendacja 1: monitorowanie należy przeprowadzać co najmniej raz w roku,
wykorzystując do tego wskaźniki podane w rozporządzeniu.
Rekomendacja 2: wyniki monitorowania należy przekazać koordynatorowi w terminie do 20
kwietnia każdego roku.
Działania 5.5: organizacja działań naprawczych w sytuacjach związanych z nieterminowym lub
niezgodnym z kryteriami jakości wykonywaniem zadań na poziomie tematu danych
przestrzennych.
Rekomendacja 1: organy wiodące mogą wspierać się (np. poprzez wymianę doświadczeń)
w wypracowywaniu rozwiązań wpływających na podniesienie jakości wykonywanych działań.
Rekomendacja 2: działania naprawcze należy skonsultować z koordynatorem i Radą.
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Działanie 5.6: ustalenie cyklu aktualizacji zbiorów danych
Rekomendacja 1: cykl aktualizacji powinien być dostosowany do potrzeb krajowych,
związanych z prowadzeniem rejestru źródłowego.
Zadanie 4: organizacja szkoleń dla pracowników administracji publicznej i promocja IIP (art. 6 ustawy
o IIP).
Działanie 1.7: organizacja przedsięwzięć promujących i wspierających budowę i rozwój IIP
w Polsce.
Rekomendacja 1: działania organizowane przez organy wiodące powinny m.in. obejmować:
tworzenie bazy wiedzy o INSPIRE i IIP, bazy materiałów edukacyjnych, forum ekspertów
udzielających odpowiedzi na pytania pracowników administracji publicznej z zakresu
harmonizacji danych.
Rekomendacja 2: działania edukacyjne powinny uwzględniać różny stopień wiedzy z zakresu
geoinformacji i IIP.

6.5 Strategia dla organu administracji
Strategia dla organu administracji podaje zadania, działania w ramach zadań i rekomendacje
dotyczące wykonania zadań.
Zadanie 1: zgłaszanie do ewidencji zbiorów i usług objętych infrastrukturą (art.13, pkt. 3 ustawy
o IIP).
Działanie: zgłoszenie zbioru do ewidencji i powiadomienie organu wiodącego o zgłoszeniu.
Rekomendacja 1: Zgłoszenie to powinno poprzedzać uzgodnienie z organem wiodącym
tematu danych przestrzennych, do którego zostanie przypisany zbiór.
Zadanie 2: zapewnienie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację
zbiorów (art. 7 ustawy o IIP). Przed przestąpieniem do harmonizacji organ administracji powinien
otrzymać od organu wiodącego wytyczne dotyczące harmonizacji (art. 8 ustawy o IIP).
Działanie 3.2: harmonizacja danych dla pierwszej grupy tematycznej.
Działanie 3.4: harmonizacja danych dla drugiej grupy tematycznej.
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Działanie 3.6: harmonizacja danych dla trzeciej grupy tematycznej.
Rekomendacja2 1: dyrektywa INSPIRE nie wymaga od krajów członkowskich gromadzenia
nowych danych, a zatem decyzja o modyfikacji zakresu gromadzonych danych w rejestrach
publicznych jest zawsze decyzją suwerenną każdego państwa. Przy podejmowaniu takiej
decyzji organ administracji publicznej powinien się kierować obowiązującymi aktami prawnymi
oraz pragmatyką działań. Dla niektórych klas przewidzianych w modelu danych INSPIRE,
niemających swojego odpowiednika w polskich zbiorach, dane można pozyskać sztucznie m.in.
poprzez wyliczenie. Nie zaleca się jednak sztucznego tworzenia obiektów niemających
odpowiedników w zbiorach źródłowych.
Rekomendacja 2: wykonanie procesu harmonizacji i jeśli to konieczne integracji należy
powierzyć osobom lub jednostce zapewniającej należytą jakość wykonania tych prac.
Rekomendacja 3: jeśli w wyniku działań integracyjnych niezbędna będzie korekta danych organ
administracji publicznej dokona stosownych korekt w zbiorach źródłowych.
Rekomendacja 4: zaleca się wersjonowanie obiektów w zbiorach zharmonizowanych tylko
wtedy, gdy są one wersjonowane w zbiorze źródłowym.
Rekomendacja 5: w celu minimalizacji kosztów związanych z harmonizacją, integracją zbiorów
oraz ich aktualizacją zaleca się stworzenie zbioru technicznego będącego wynikiem
przetworzeń wykonanych w ramach etapu „Harmonizacja I”. Ze względu na techniczny
charakter zbiór ten nie musi być zgłaszany do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych
i opisywany metadanymi.
Rekomendacja 6: zaleca się, aby włączenie do infrastruktury osób trzecich poprzedzić
uzgodnieniami z organem wiodącym odpowiedzialnym za temat danych przestrzennych.
Działanie 3.8: budowa przez organy administracji publicznej rozwiązań technicznych umożliwiających
osiągnięcie interoperacyjności usług, w tym narzędzi do tworzenia, walidacji i edycji metadanych oraz
harmonizacji.
Rekomendacja 1: w opisie przedmiotu zamówienia należy podać wymagania funkcjonalne
i pozafunkcjonalne dla wszystkich narzędzi.

2

Rekomendacje dotyczą działań 3.2, 3.4 i 3.6
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Rekomendacja 2: wymagania dotyczące narzędzi powinny uwzględniać co najmniej istniejące
przepisy wykonawcze.
Rekomendacja 3: Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym na wykonanie
rozwiązań technicznych powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym
charakterze.
Działanie 3.9: utrzymanie zharmonizowanych zbiorów danych.
Rekomendacja 1: Zharmonizowane zbiory należy aktualizować przy nieprzerwanym
udostępnianiu zasobów, co można osiągnąć wprowadzając mechanizmy rejestracji zmian.
Organy administracji powinny stworzyć warunki organizacyjne, techniczne i finansowe
zapewniające aktualizację zbiorów IIP w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od daty
wprowadzenia zmiany w zbiorze źródłowym.
Zadanie 3: tworzenie, udostępnianie i aktualizacja metadanych (art. 5.1 ustawy o IIP).
Działanie 3.3: opisanie metadanymi zharmonizowanych zbiorów pierwszej grupy tematycznej
Działanie 3.5: opisanie metadanymi zharmonizowanych zbiorów drugiej grupy tematycznej
Działanie 3.7: opisanie metadanymi zharmonizowanych zbiorów trzeciej grupy tematycznej
Rekomendacja 13: Organ administracji powinien monitorować aktualność metadanych
opisujących zbiory danych przestrzennych i w razie konieczności dokonać stosownych zmian
w pliku (plikach) metadanych.
Zadanie 4: tworzenie i utrzymania sieci usług danych przestrzennych (art. 9.1 ustawy o IIP).
Działanie 4.1: utworzenie usług dotyczących wyszukiwania z początkową zdolnością operacyjną do
dnia 09.05.2011 r., zaś usług w pełni zgodnych z rozporządzeniem do 09.11.2011 r.
Działanie 4.2: utworzenie usług dotyczących przeglądania z początkową zdolnością operacyjną do
dnia 09.05.2011 r., zaś usług w pełni zgodnych z rozporządzeniem do 09.11.2011 r.
Działanie 4.3: utworzenie usług dotyczących pobierania z początkową zdolnością operacyjną do
dnia 28.06.2012 r., zaś usług w pełni zgodnych z rozporządzeniem do 28.12.2012 r.

3

Rekomendacja do zadań 3.3, 3.5 i 3.7.
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Działanie 4.4: utworzenie usług dotyczących przekształcania z początkową zdolnością operacyjną
do dnia 28.06.2012 r., zaś usług w pełni zgodnych z rozporządzeniem do 28.12.2012 r.
Rekomendacja 14: utworzenie usług należy powierzyć wykonawcy zapewniającemu należytą
jakość wykonania tych prac.
Zadanie 5: przeszkolenie pracowników administracji publicznej
Działanie 1.8: przeszkolenie pracowników administracji publicznej w zakresie metadanych.
Działanie 1.9: przeszkolenie pracowników administracji publicznej w zakresie zadań związanych
z harmonizacją i integracją danych przestrzennych zgodnie w przepisami wykonawczymi i
wytycznymi technicznymi INSPIRE.
Działanie 1.10: przeszkolenie pracowników administracji publicznej w zakresie zadań związanych
z wdrożeniem i obsługą usług danych (6.3).
Rekomendacja 15: należy zapewnić mechanizmy zatrzymania w pracy osobów
przeszkolonych.
Rekomendacja 2: na szkolenia należy kierować zarówno osoby bezpośrednio zatrudnione
przy harmonizacji jak i osoby pełniące funkcje kierownicze.
Działanie 5.7: aktualizacja zharmonizowanych danych dla określonego tematu danych
przestrzennych zgodnie z wymogami Rozporządzenia UE 1089/2010.
Rekomendacja 1: aktualizacji zbiorów musi towarzyszyć aktualizacja metadanych.

4
5

Rekomendacja do działań 4.1-4.4.
Rekomendacje dotyczą działań 1.8-1.10.
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Tabela 4 przedstawia mapowania działań i odpowiednich aktorów IIP
Problem/zadanie

art. Ustawy o IIP

Rada

zapewnienie mechanizmów komunikacji z organami
wiodącymi, terminarza działań i spotkań, terminarza
art.18.1 i art. 19.1,
realizacji zadań harmonizacyjnych dla każdej grupy
ust. 1 i 6
tematycznej w sposób, który umożliwi
opublikowanie danych zgodnie z wymaganiami
Dyrektywy INSPIRE, a także systemu kontroli jakości

Koordynator
działanie 1.1

działanie 1.4-rek. 1 i
2

działanie 1.5

działanie 1.5

działanie 2.7

działanie 2.7-rek. 2

działanie 5.1-rek. 2

art.18.1, art. 13.1

zapewnienie mechanizmów monitorowania
tworzenia i funkcjonowania IIP

działanie 5.1 - rek. 1
art.19.1, ust.3 i ust.5 działanie 5.2 - rek. 1

działanie 5.1

działanie 5.4 - rek. 1

działanie 5.4

art. 19.1, ust. 4
art. 8, art. 17,
art.20.2, art. 29 i art.
30

działanie 2.7rekomendacja 1 i 3

Organ administracji
działanie 1.1

działanie 1.4

zapewnienie jednolitego w kraju mechanizm
publikowania danych oraz publicznie dostępnego
rejestru do publikowania danych INSPIRE oraz
utworzenie i utrzymywanie rejestrów systemowych
obejmujących m.in.: obszary nazw identyfikatorów,
schematy aplikacyjne, katalogi obiektów (art.18.1,
art. 13.1 ustawy o IIP).

prowadzenie akcji promocyjnej w zakresie budowy
i wykorzystania IIP
zapewnienie mechanizmów komunikacji z organami
administracji prowadzącymi zbiory danych
przestrzennych, systemu kontroli jakości, terminarza
realizacji zadań harmonizacyjnych (dla każdego
organu administracji), który umożliwi opublikowanie

Organ wiodący

działanie 5.2
działanie 1.7

działanie 1.7
działanie 1.2

działanie 1.2

działanie 1.3

działanie 1.3
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działanie 1.6

działanie 1.6

działanie 2.1
działanie 2.3
przygotowanie dla organów administracji informacji
niezbędnej do harmonizacji danych oraz osiągania
interoperacyjności w ramach tematów, za które są
odpowiedzialne

art. 17.1, art.20

działanie 2.4 - rek. 2
i3
działanie 2.5 - rek. 2
i3

działanie 2.4-rek. 1

działanie 2.4

działanie 2.5-rek. 1

działanie 2.5

działanie 2.3-rek. 3,
4, 5, 6, 7 i 8

działanie 2.6
działanie 3.1
monitorowanie stanu harmonizacji danych oraz
osiągania interoperacyjności dla tematów, za które
są odpowiedzialne
organizacja szkoleń dla pracowników administracji
publicznej i promocja IIP

art. 20.1

art. 6

działanie 1.7

działanie 1.7-rek. 1

zgłaszanie do ewidencji zbiorów i usług objętych
infrastrukturą

art.13, pkt. 3

działanie 1.8

działanie 1.8

działanie 5.3-rek. 2

działania 5.3
działania 5.5

zapewnienie interoperacyjności zbiorów i usług
danych przestrzennych oraz harmonizację zbiorów
art. 8
(art. 7 ustawy o IIP). Przed przestąpieniem do
harmonizacji organ administracji powinien otrzymać
od organu wiodącego wytyczne dotyczące
harmonizacji
tworzenie, udostępnianie i aktualizacja metadanych art. 5.1

działanie 3.2
działanie 3.4
działanie 3.6-rek. 6

działanie 3.6
działanie 3.8
działanie 3.9
działanie 3.3
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działanie 3.5
działanie 3.7
art. 9.1
tworzenie i utrzymania sieci usług danych
przestrzennych

działanie 4.1
działanie 4.2
działanie 4.3
działanie 4.4

przeszkolenie pracowników administracji publicznej

działanie 1.8
działanie 1.9
działanie 1.10

Tabela 4 Mapowanie działań i aktorów IIP
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7 Działania strategiczne dla tematów objętych zamówieniem dla
harmonizacji
7.1 Zbiory danych objęte zamówieniem
Rozdział „Realizacja strategii harmonizacji dla tematów objętych zamówieniem” definiuje działania,
które powinny zastać podjęte przez aktorów biorących udział w procesie harmonizacji dla
poszczególnych tematów, dla których organem wiodącym jest GGK, w odniesieniu do informacji
podanych w tabeli 2.
Lp.

3

Temat danych przestrzennych
Systemy odniesienia za
pomocą współrzędnych
Systemy siatek
georeferencyjnych
Nazwy geograficzne

4

Jednostki administracyjne

5

Adresy

6

Działki ewidencyjne

7

Sieci transportowe

1
2

8

Ukształtowanie terenu

9

Użytkowanie ziemi

10

Ortoobrazy

11

Budynki

12

Gleba

Zbiór danych
Brak zbiorów
Brak zbiorów
Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych - PRNG
Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek
Podziału Terytorialnego Kraju – PRG
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów
Statystycznych (NTS)
baza danych obiektów topograficznych - punkty adresowe
Spis Pocztowych Numerów Adresowych (Spis PNA)
Przetworzone i zintegrowane dane o charakterze
katastralnym (LPIS)
baza danych obiektów topograficznych
Baza Danych Ogólnogeograficznych w skali 1:250 000
Zbiór NMT, NMPT w ramach projektu ISOK
Zbiór NMT oraz dane wektorowe w ramach projektu LPIS
Dane batymetryczne BMHW
Program Żuławski - 2030
baza danych obiektów topograficznych
Corine Land Cover 2006
Zbiór ortoobrazów w ramach projektu ISOK
Zbiór ortoobrazów w ramach projektu LPIS
baza danych obiektów topograficznych
Ewidencja Gruntów i Budynków
Mapa Glebowo-Rolnicza W Skali 1:5 000 (Oraz Baza Danych
Profili Glebowych Dla Województwa) - Dla Poszczególnych
Województw
Mapa Glebowo-Rolnicza 1:25 000 Oraz Baza Danych Profili

Strona 68 z 105

13

Usługi użyteczności publicznej
i służby państwowe

14

Obiekty produkcyjne i
przemysłowe

15

Gospodarowanie Obszarem,
strefy ograniczone i
regulacyjne oraz jednostki
sprawozdawcze

Glebowych
Monitoring Chemizmu Gleb Ornych Polski (Element
Państwowego Monitoringu Środowiska W Zakresie Jakości
Gleb I Ziemi)
Geochemia Polski
Mapa Hydrograficzna
Mapa Sozologiczna
Monitoring chemizmu gleb ornych Polski (element
Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości
gleb i ziemi)
Mapa Geośrodowiskowa Polski 1:50 000
Mapa Hydrogeologiczna Polski 1:50 000
Leśna Mapa Numeryczna
Mapa glebowo-siedliskowa
GESUT
K-GESUT
BDOT10k
MGŚP
baza danych obiektów topograficznych
Mapa Geośrodowiskowa Polski
Mapa Geośrodowiskowa Polski
baza danych obiektów topograficznych
Strefy ochronne ujęć wód powierzchniowych i
podziemnych
Centralny rejestr form ochrony przyrody
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
Leśna Mapa Numeryczna
Obszary Szczególnie Narażone
BDOT10k
Rejestr Obszarów Górniczych
Baza danych MIDAS
Mapy Nawigacyjne
Mapa Podziału Hydrograficznego Polski
Obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych
Typologia jednolitych części wód powierzchniowych i
podziemnych
Wody podziemne pod RDW

Tabela 5 Zbiory danych przestrzennych podlegające zidentyfikowane jako potencjalne źródła danych dla harmonizacji
INSPIRE

Dla tematów Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych oraz Systemy siatek georeferencyjnych
nie wskazano źródeł danych (tabela 2), ponieważ, zgodnie z dokumentami D2.8.I.1 INSPIRE
Specification on Coordinate Reference Systems – Guidelines v.3.1 oraz D2.8.I.2 INSPIRE Specification
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on Geographical Grid Systems – Guidelines v.3.0.1, nie przewiduje się przygotowania zbiorów
dostępnych za pomocą usług pobierania i przeglądania. Tematy te są istotne przy określaniu
położenia obiektów przestrzennych zdefiniowanych dla pozostałych grup tematycznych INSPIRE. W
tabeli 5 umieszczono zbiory danych przestrzennych zidentyfikowane, jako potencjalne źródła danych
dla procesu harmonizacji w ramach INSPIRE.

7.2 Działania strategiczne w zakresie tematu Nazwy geograficzne
Organ administracji prowadzący zasób: Główny Geodeta Kraju.
Organ administracji odpowiedzialny za harmonizację: Główny Geodeta Kraju.
Jednostka odpowiedzialna za udostępnianie zbioru: CODGiK
Działania strategiczne obejmują:
Pozyskanie danych do harmonizacji:
−

Zbiór podlegający harmonizacji: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych.

Obsługę identyfikatorów:
−

zbiorów: stosowanie jako przestrzeni nazw identyfikatora nadanego w ewidencji zbiorów i
usług;

−

obiektów: odwoływanie się do ustalonej przez GGK niezmiennej przestrzeni nazw;

−

wersji obiektów: nie dotyczy;

Określenie spójności:
−

Określenie reguł spójności pomiędzy obiektami tematu nazwy geograficzne

−

Określenie reguł spójności pomiędzy danymi należącymi do tematu nazwy geograficzne a
innymi tematami – brak powiązań z innymi tematami

Określenie zasad badania zgodności zbioru ze specyfikacjami, w tym przygotowania testów
akceptacyjnych.
Harmonizację (przekształcanie) danych bez konieczności integracji, obejmującą:
−

transformację układu współrzędnych,

−

mapowanie obiektów i atrybutów,

−

przekształcenie formatu danych,
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−

sprawdzenie poprawności harmonizacji.

Określenia zasad prowadzenia zasobu:
−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację: CODGiK

−

Konieczność monitorowania aktualizacji zbioru źródłowego i dokonanie aktualizacji zbioru
zharmonizowanego nie później niż 6 miesięcy od daty wprowadzenia zmiany w zbiorze
źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu powinny
podlegać następujące elementy metadanych:
i. data aktualizacji zbioru,
ii. zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),
iii. historia,
iv. wersja formatu wymiany danych,
v. dostęp sieciowy do zasobu,
vi. zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji.

Publikacja danych – poziom centralny.

7.3 Działania strategiczne w zakresie tematu Jednostki administracyjne
Organ administracji prowadzący zasób: Główny Geodeta Kraju.
Organ administracji odpowiedzialny za harmonizację: Główny Geodeta Kraju.
Jednostka odpowiedzialna za udostępnianie zbioru: CODGiK
Działania strategiczne obejmują:
Pozyskanie danych do harmonizacji:
−

Zbiór podlegający harmonizacji: Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju.

−

Zbiór dodatkowy „dostarczający” danych – TERYT (podział na NUTS) – prowadzony przez Główny
Urząd Statystyczny

Obsługę identyfikatorów:
−

zbiorów: stosowanie jako przestrzeni nazw identyfikatora nadanego w ewidencji zbiorów i usług;
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−

obiektów: odwoływanie się do ustalonej przez GGK niezmiennej przestrzeni nazw;

−

wersji obiektów: nie dotyczy;

Określenie spójności:
−

Określenie reguł spójności pomiędzy obiektami tematu jednostki administracyjne

−

Określenie reguł spójności pomiędzy danymi należącymi do tematu jednostki administracyjne a
tematem jednostki statystyczne.

Określenie zasad badania zgodności zbioru ze specyfikacjami, w tym przygotowania testów
akceptacyjnych.
Harmonizację (przekształcanie) danych wraz z integracją identyfikatorów NUTS, obejmującą:
−

transformację układu współrzędnych,

−

mapowanie obiektów i atrybutów,

−

integracja identyfikatorów NUTS z jednostkami administracyjnymi,

−

przekształcenie formatu danych,

−

sprawdzenie poprawności harmonizacji.

Określenia zasad prowadzenia zasobu:
−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację: CODGiK

−

Aktualizacja zbioru zharmonizowanego nie później niż w czerwcu każdego roku.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu powinny
podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,

ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,

v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikacja danych – poziom centralny.
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7.4 Działania strategiczne w zakresie tematu Adresy
Organ administracji prowadzący zasób: Główny Geodeta Kraju.
Organ administracji odpowiedzialny za harmonizację: Główny Geodeta Kraju (lub marszałek dla
danych z obszaru województwa).
Jednostka odpowiedzialna za udostępnianie zbioru: CODGiK (lub WODGiK).
Działania strategiczne obejmują:
Pozyskanie danych do harmonizacji:
−

Zbiór podlegający harmonizacji: baza danych obiektów topograficznych.

−

Należy rozważyć możliwość pozyskania danych o Kodach pocztowych, których właścicielem jest
Poczta Polska.

Obsługę identyfikatorów:
−

zbiorów: stosowanie jako przestrzeni nazw identyfikatora nadanego w ewidencji zbiorów i usług;

−

obiektów: odwoływanie się do ustalonej przez GGK niezmiennej przestrzeni nazw;

−

wersji obiektów: nie dotyczy;

Określenie spójności:
−

Określenie reguł spójności pomiędzy obiektami tematu adresy.

−

Określenie reguł spójności pomiędzy danymi należącymi do tematu adresy a innymi tematami,
w tym budynki, jednostki administracyjne (zależność typu <<voidable>>).

Określenie zasad badania zgodności zbioru ze specyfikacjami, w tym przygotowania testów
akceptacyjnych.
Harmonizację (przekształcanie) danych bez konieczności integracji, obejmującą:
−

transformację układu współrzędnych,

−

mapowanie obiektów i atrybutów,

−

przekształcenie formatu danych,

−

sprawdzenie poprawności harmonizacji.

Określenia zasad prowadzenia zasobu:
−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację: CODGiK
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−

Aktualizacja zbioru zharmonizowanego nie później niż w czerwcu każdego roku.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu powinny
podlegać następujące elementy metadanych:
i. data aktualizacji zbioru,
ii. zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),
iii. historia,
iv. wersja formatu wymiany danych,
v. dostęp sieciowy do zasobu,
vi. zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikacja danych – poziom centralny.
W przyszłości należy rozważyć możliwość publikacji danych dla tematu adresy z poziomu
województwa, wówczas organem odpowiedzialnym za harmonizację będzie marszałek, a jednostką
udostępniającą dane – WODGiK.

7.5 Działania strategiczne w zakresie tematu Działki ewidencyjne
Organ administracji prowadzący zasób: Główny Geodeta Kraju.
Organ administracji odpowiedzialny za harmonizację: Główny Geodeta Kraju.
Jednostka odpowiedzialna za udostępnianie zbioru: ARiMR
Działania strategiczne obejmują:
Pozyskanie danych do harmonizacji:
−

Zbiór podlegający harmonizacji: Przetworzone i zintegrowane dane o charakterze
katastralnym (LPIS).

Obsługę identyfikatorów:
−

zbiorów: stosowanie jako przestrzeni nazw identyfikatora nadanego w ewidencji zbiorów
i usług;

−

obiektów: odwoływanie się do ustalonej przez GGK niezmiennej przestrzeni nazw;

−

wersji obiektów: nie dotyczy;
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Określenie spójności:
−

Określenie reguł spójności pomiędzy obiektami tematu działki ewidencyjne.

−

Określenie reguł spójności pomiędzy danymi należącymi do tematu działki ewidencyjne
a innymi tematami.

−

Określenie zasad badania zgodności zbioru ze specyfikacjami, w tym przygotowania testów
akceptacyjnych.

Harmonizację (przekształcanie) danych bez konieczności integracji, obejmującą:
−

transformację układu współrzędnych,

−

mapowanie obiektów i atrybutów,

−

przekształcenie formatu danych,

−

sprawdzenie poprawności harmonizacji.

Określenia zasad prowadzenia zasobu:
−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: ARiMR

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: CODGiK

−

Aktualizacja zbioru zharmonizowanego raz w roku, nie później niż w 6 miesięcy od wprowadzenia
zmian w zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu powinny
podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,

ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,

v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.
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7.6 Działania strategiczne w zakresie tematu Sieci transportowe
Organ administracji prowadzący zasób: Główny Geodeta Kraju.
Organ administracji odpowiedzialny za harmonizację: Główny Geodeta Kraju (lub marszałek dla
danych z obszaru województwa).
Jednostka odpowiedzialna za udostępnianie zbioru: CODGiK (WODGiK)
Działania strategiczne obejmują:
Pozyskanie danych do harmonizacji:
−

Zbiory podlegające harmonizacji: baza danych obiektów topograficznych, Baza Danych
Ogólnogeograficznych w skali 1:250 000.

Obsługę identyfikatorów:
− zbiorów: stosowanie jako przestrzeni nazw identyfikatora nadanego w ewidencji
zbiorów i usług;
− obiektów: odwoływanie się do ustalonej przez GGK niezmiennej przestrzeni nazw;
− wersji obiektów: nie dotyczy;
Określenie spójności:
−

Określenie reguł spójności pomiędzy obiektami tematu sieci transportowe

−

Określenie reguł spójności pomiędzy danymi należącymi do tematu sieci transportowe
a innymi tematami danych przestrzennych, m.in. budynki.

−

Określenie zasad badania zgodności zbioru ze specyfikacjami, w tym przygotowania testów
akceptacyjnych.

Harmonizację (przekształcanie) danych wraz z integracją, obejmującą:
−

transformację układu współrzędnych,

−

mapowanie obiektów i atrybutów zbioru baza danych obiektów topograficznych - drogi, koleje
do obiektów schematu aplikacyjnego zbioru do publikacji,

−

mapowanie obiektów i atrybutów zbioru Baza Danych Ogólnogeograficznych (1:250 000) do
obiektów w schemacie aplikacyjnym zbioru do publikacji,

−

integracja danych z „wybranych” w wyniku mapowania zbiorów źródłowych,
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−

przekształcenie formatu danych,

−

sprawdzenie poprawności harmonizacji.

Określenia zasad prowadzenia zasobu:
−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację: CODGiK

−

Monitorowanie aktualizacji zbiorów źródłowych i w razie zmian aktualizacja zbioru
zharmonizowanego nie później niż w 6 miesięcy od daty zmian w zbiorach źródłowych.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu powinny
podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,

ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,

v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

W przyszłości należy rozważyć możliwość publikacji danych dla tematu sieci transportowe z poziomu
województwa, wówczas organem odpowiedzialnym za harmonizację będzie Marszałek, a jednostką
udostępniająca dane – WODGiK.

7.7 Działania strategiczne w zakresie tematu Budynki
Organy administracji prowadzące zasoby:
•

Główny Geodeta Kraju (GGK)

•

Starosta

Organ administracji odpowiedzialny za harmonizację: Główny Geodeta Kraju.
Jednostki odpowiedzialne za udostępnianie zbiorów:
•

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK)

•

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK)
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Działania strategiczne obejmują:
Pozyskanie danych do harmonizacji:
−

Zbiory podlegające harmonizacji:
−

baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k)

−

Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB)

Obsługę identyfikatorów:
−

zbiorów: stosowanie jako przestrzeni nazw identyfikatora nadanego w ewidencji zbiorów i
usług;

−

obiektów: odwoływanie się do ustalonej przez GGK niezmiennej przestrzeni nazw;

−

wersji obiektów: nie dotyczy;

Określenie spójności:
−

Określenie reguł spójności pomiędzy obiektami tematu Budynki.

−

Określenie reguł spójności pomiędzy danymi należącymi do tematu Budynki a innymi
tematami.

−

Określenie zasad badania zgodności zbioru ze specyfikacjami, w tym przygotowania testów
akceptacyjnych.

Harmonizację (przekształcanie) danych bez konieczności integracji, obejmującą:
−

transformację układu współrzędnych,

−

mapowanie obiektów i atrybutów,

−

przekształcenie formatu danych,

−

sprawdzenie poprawności harmonizacji.

Określenia zasad prowadzenia zasobu:
•

baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k)
−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: GGK

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: GGK
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−

Aktualizacja zbioru zharmonizowanego raz w roku, nie później niż w 6 miesięcy od
wprowadzenia zmian w zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru

ii. zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych)
iii. historia
iv. wersja formatu wymiany danych
v. dostęp sieciowy do zasobu
vi. zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji
•

Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB)
−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: Starosta

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: CODGiK

−

Aktualizacja zbioru zharmonizowanego raz w roku, nie później niż w 6 miesięcy od
wprowadzenia zmian w zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,

ii. zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),
iii. historia,
iv. wersja formatu wymiany danych,
v. dostęp sieciowy do zasobu,
vi. zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji
Publikowanie danych – poziom centralny.
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7.8 Działania strategiczne w zakresie tematu Obiekty produkcyjne
i przemysłowe
Organ administracji prowadzące zasoby:
•

Główny Geodeta Kraju (GGK)

•

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)

Organ administracji odpowiedzialny za harmonizację: Główny Geodeta Kraju.
Jednostki odpowiedzialne za udostępnianie zbiorów:
•

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK)

•

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)

Działania strategiczne obejmują:
Pozyskanie danych do harmonizacji:
−

Zbiory podlegające harmonizacji:
−

baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k)

−

Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP)

Obsługę identyfikatorów:
−

zbiorów: stosowanie jako przestrzeni nazw identyfikatora nadanego w ewidencji zbiorów i
usług;

−

obiektów: odwoływanie się do ustalonej przez GGK niezmiennej przestrzeni nazw;

−

wersji obiektów: nie dotyczy;

Określenie spójności:
−

Określenie reguł spójności pomiędzy obiektami tematu Obiekty produkcyjne i przemysłowe.

−

Określenie reguł spójności pomiędzy danymi należącymi do tematu Obiekty produkcyjne i
przemysłowe a innymi tematami.

−

Określenie zasad badania zgodności zbioru ze specyfikacjami, w tym przygotowania testów
akceptacyjnych.

Harmonizację (przekształcanie) danych bez konieczności integracji, obejmującą:
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−

transformację układu współrzędnych,

−

mapowanie obiektów i atrybutów,

−

przekształcenie formatu danych,

−

sprawdzenie poprawności harmonizacji.

Określenia zasad prowadzenia zasobu:
•

baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k)
−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: GGK

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: GGK

−

Aktualizacja zbioru zharmonizowanego raz w roku, nie później niż w 6 miesięcy od
wprowadzenia zmian w zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:

•

▪

data aktualizacji zbioru

▪

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych)

▪

historia

▪

wersja formatu wymiany danych

▪

dostęp sieciowy do zasobu

▪

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP)
−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: PIG-PIB

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: CODGiK

−

Aktualizacja zbioru zharmonizowanego raz w roku, nie później niż w 6 miesięcy od
wprowadzenia zmian w zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,

ii. zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),
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iii. historia,
iv. wersja formatu wymiany danych,
v. dostęp sieciowy do zasobu,
vi. zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji
Publikowanie danych – poziom centralny.

7.9 Działania strategiczne w zakresie tematu Gospodarowanie obszarem,
strefy ograniczone i regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze
Organy administracji prowadzące zasoby związane ze strefami ograniczonymi:
• Główny Geodeta Kraju (GGK),
• Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB),
• Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW),
• Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych (GDLP),
• Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ),
• Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (BHMW).
Organ administracji odpowiedzialny za harmonizację: Główny Geodeta Kraju.
Jednostki odpowiedzialne za udostępnianie zbiorów:
• Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK),
• Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
• Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
• Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych,
• Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
• Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.
Działania strategiczne obejmują:
Pozyskanie danych do harmonizacji z jednostek udostępniających je:
−

Zbiory podlegające harmonizacji:
− Mapa Geośrodowiskowa Polski(PIG-PIB),
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− BDOT10k (CODGIK),
− Strefy ochronne ujęć wód powierzchniowych i podziemnych (KZGW),
− Główne zbiorniki wód podziemnych (PIG-PIB),
− Leśna mapa numeryczna (GDLP),
− OSN – obszary szczególnie narażone (KZGW),
− Baza MIDAS (PIG-PIB),
− Mapy nawigacyjne (BHMW),
− Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (KZGW),
− Obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze
źródeł komunalnych (KZGW),
− Typologia jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (KZGW),
− Wody podziemne pod RDW (PIG-PIB)
Obsługę identyfikatorów:
−

zbiorów: stosowanie jako przestrzeni nazw identyfikatora nadanego w ewidencji zbiorów
i usług;

−

obiektów: odwoływanie się do ustalonej przez GGK niezmiennej przestrzeni nazw;

−

wersji obiektów: nie dotyczy;

Określenie spójności:
−

Określenie reguł spójności pomiędzy obiektami tematu Gospodarowanie obszarem / strefy
ograniczone / regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze.

−

Określenie reguł spójności pomiędzy danymi należącymi do tematu Gospodarowanie
obszarem / strefy ograniczone / regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze a innymi
tematami.

−

Określenie zasad badania zgodności zbiorów ze specyfikacjami, w tym przygotowania testów
akceptacyjnych.

Harmonizację (przekształcanie) danych bez konieczności integracji, obejmującą:
−

transformację układu współrzędnych,

−

mapowanie obiektów i atrybutów,
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−

przekształcenie formatu danych,

−

sprawdzenie poprawności harmonizacji.

Określenia zasad prowadzenia zasobu:
•

Mapa Geośrodowiskowa Polski (PIG-PIB)
−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: PIG-PIB.

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: CODGiK.

−

Konieczność monitorowania aktualizacji zbioru źródłowego i dokonanie aktualizacji
zbioru zharmonizowanego nie później niż 6 miesięcy od daty wprowadzenia zmiany w
zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i. data aktualizacji zbioru,
ii. zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),
iii. historia,
iv. wersja formatu wymiany danych,
v. dostęp sieciowy do zasobu,
vi. zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

•

Strefy ochronne ujęć wód powierzchniowych i podziemnych (KZGW)
−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: KZGW.

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: KZGW.

−

Konieczność monitorowania aktualizacji zbioru źródłowego i dokonanie aktualizacji
zbioru zharmonizowanego nie później niż 6 miesięcy od daty wprowadzenia zmiany w
zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,

ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,
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v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.
•

Główne zbiorniki wód podziemnych (PIG-PIB)
−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: PIG-PIB.

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: CODGiK.

−

Konieczność monitorowania aktualizacji zbioru źródłowego i dokonanie aktualizacji
zbioru zharmonizowanego nie później niż 6 miesięcy od daty wprowadzenia zmiany w
zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,

ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,

v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.

•

Leśna mapa numeryczna (GDLP),
−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: RDLP.

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: CODGiK.

−

Konieczność monitorowania aktualizacji zbioru źródłowego i dokonanie aktualizacji
zbioru zharmonizowanego nie później niż 6 miesięcy od daty wprowadzenia zmiany w
zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,

ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,
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iv.

wersja formatu wymiany danych,

v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.
•

OSN – obszary szczególnie narażone (KZGW)
−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: KZGW.

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: CODGiK.

−

Konieczność monitorowania aktualizacji zbioru źródłowego i dokonanie aktualizacji
zbioru zharmonizowanego nie później niż 6 miesięcy od daty wprowadzenia zmiany w
zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,

ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,

v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.

•

Baza MIDAS (PIG-PIB)
−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: PIG-PIB.

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: CODGiK.

−

Konieczność monitorowania aktualizacji zbioru źródłowego i dokonanie aktualizacji
zbioru zharmonizowanego nie później niż 6 miesięcy od daty wprowadzenia zmiany w
zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i.
ii.

data aktualizacji zbioru,
zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),
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iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,

v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.
•

Mapy nawigacyjne (BHMW)
−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: BHMW, Urząd Morski w
Gdyni.

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: CODGiK.

−

Konieczność monitorowania aktualizacji zbioru źródłowego i dokonanie aktualizacji
zbioru zharmonizowanego nie później niż 6 miesięcy od daty wprowadzenia zmiany w
zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,

ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,

v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.
•

Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (KZGW)
−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: KZGW.

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: CODGiK.

−

Konieczność monitorowania aktualizacji zbioru źródłowego i dokonanie aktualizacji
zbioru zharmonizowanego nie później niż 6 miesięcy od daty wprowadzenia zmiany w
zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,
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ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,

v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.
•

Typologia jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (KZGW)
−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: KZGW.

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: CODGiK.

−

Konieczność monitorowania aktualizacji zbioru źródłowego i dokonanie aktualizacji
zbioru zharmonizowanego nie później niż 6 miesięcy od daty wprowadzenia zmiany w
zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,

ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,

v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.

•

Wody podziemne pod RDW (PIG-PIB)
−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: PIG-PIB.

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: CODGiK.

−

Konieczność monitorowania aktualizacji zbioru źródłowego i dokonanie aktualizacji
zbioru zharmonizowanego nie później niż 6 miesięcy od daty wprowadzenia zmiany w
zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
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i.

data aktualizacji zbioru,

ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,

v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.
•

BDOT10k (CODGIK)
−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: CODGiK.

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: CODGiK.

−

Konieczność monitorowania aktualizacji zbioru źródłowego i dokonanie aktualizacji
zbioru zharmonizowanego nie później niż 6 miesięcy od daty wprowadzenia zmiany w
zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,

ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,

v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.
•

Obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych (KZGW)
−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: KZGW.

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: CODGiK.

−

Konieczność monitorowania aktualizacji zbioru źródłowego i dokonanie aktualizacji
zbioru zharmonizowanego nie później niż 6 miesięcy od daty wprowadzenia zmiany w
zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
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i.

data aktualizacji zbioru,

ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,

v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.

7.10 Działania strategiczne w zakresie tematu Ortoobrazy
Organ administracji prowadzący zasób: Główny Geodeta Kraju.
Organ administracji odpowiedzialny za harmonizację: Główny Geodeta Kraju.
Jednostka odpowiedzialna za udostępnianie zbioru: CODGiK
Działania strategiczne obejmują:
Pozyskanie danych do harmonizacji:
−

Zbiór podlegający harmonizacji: Przetworzony oraz zintegrowany zbiór ortoobrazów
pochodzących z projektów LPIS oraz ISOK.

Obsługę identyfikatorów:
−

zbiorów: stosowanie jako przestrzeni nazw identyfikatora nadanego w ewidencji zbiorów
i usług;

−

obiektów: odwoływanie się do ustalonej przez GGK niezmiennej przestrzeni nazw;

−

wersji obiektów: nie dotyczy;

Określenie spójności:
vii. Określenie reguł spójności pomiędzy obiektami tematu ortoobrazy.
viii. Określenie reguł spójności pomiędzy danymi należącymi do tematu ortoobrazy, a innymi
tematami.
ix. Określenie zasad badania zgodności zbioru ze specyfikacjami, w tym przygotowania testów
akceptacyjnych.
Harmonizację (przekształcanie) danych bez konieczności integracji, obejmującą:
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−

transformację układu współrzędnych,

−

mapowanie obiektów i atrybutów,

−

przekształcenie formatu danych,

−

sprawdzenie poprawności harmonizacji.

Określenia zasad prowadzenia zasobu:
−

Informatyczny System Osłony Kraju

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: GUGiK

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: CODGiK

−

Aktualizacja zbioru zharmonizowanego: nie później niż w 6 miesięcy od wprowadzenia zmian
w zbiorze źródłowym (aktualizacja zbioru źródłowego jest nieregularna).

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
−

data aktualizacji zbioru,

−

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

−

historia,

−

wersja formatu wymiany danych,

−

dostęp sieciowy do zasobu,

−

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.
−

System Identyfikacji Działek Rolnych w Polsce

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: ARiMR

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: CODGiK

−

Aktualizacja zbioru zharmonizowanego: nie później niż w 6 miesięcy od wprowadzenia zmian
w zbiorze źródłowym (aktualizacja zbioru źródłowego jest nieregularna).

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
−

data aktualizacji zbioru,
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−

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

−

historia,

−

wersja formatu wymiany danych,

−

dostęp sieciowy do zasobu,

−

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.

7.11 Działania strategiczne w zakresie tematu Ukształtowanie terenu
Organy administracji prowadzący zasoby:
•

Główny Geodeta Kraju,

•

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej,

•

Dyrektor RZGW w Gdańsku.

Organ administracji odpowiedzialny za harmonizację: Główny Geodeta Kraju.
Jednostki odpowiedzialne za udostępnianie zbiorów:
•

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

•

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

•

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.

Działania strategiczne obejmują:
Pozyskanie danych do harmonizacji:
−

Zbiory podlegający harmonizacji:
− NMT i NMPT pochodzące z projektu ISOK,
− NMT i dane wektorowe pochodzące z projektu LPIS,
− Dane batymetryczne (BHMW),
− NMT i NMTP pochodzące z projektu Żuławy (Program Żuławski – 2030).

Obsługę identyfikatorów:
−

zbiorów: stosowanie jako przestrzeni nazw identyfikatora nadanego w ewidencji zbiorów
i usług;
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−

obiektów: odwoływanie się do ustalonej przez GGK niezmiennej przestrzeni nazw;

−

wersji obiektów: nie dotyczy;

Określenie spójności:
−

Określenie reguł spójności pomiędzy obiektami tematu ukształtowanie terenu.

−

Określenie reguł spójności pomiędzy danymi należącymi do tematu ukształtowanie terenu
a innymi tematami.
Określenie zasad badania zgodności zbioru ze specyfikacjami, w tym przygotowania testów

−

akceptacyjnych.
Harmonizację (przekształcanie) danych bez konieczności integracji, obejmującą:
−

transformację układu współrzędnych,

−

mapowanie obiektów i atrybutów,

−

przekształcenie formatu danych,

−

sprawdzenie poprawności harmonizacji.

Określenia zasad prowadzenia zasobu:
•

Informatyczny System Osłony Kraju
− Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: GUGiK
− Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: GUGiK
− Aktualizacja zbioru zharmonizowanego: nieregularna - nie później niż w 6 miesięcy od
wprowadzenia zmian w zbiorze źródłowym (zbiór źródłowy aktualizowany jest
nieregularnie).
− Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i. data aktualizacji zbioru,
ii. zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),
iii. historia,
iv. wersja formatu wymiany danych,
v. dostęp sieciowy do zasobu,
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vi. zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji
Publikowanie danych – poziom centralny.
•

System Identyfikacji Działek Rolnych w Polsce

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: ARiMR

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: GUGiK

−

Aktualizacja zbioru zharmonizowanego raz w roku, nie później niż w 6 miesięcy od
wprowadzenia zmian w zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,

ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,

v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.
•

Dane batymetryczne

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: BHMW

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: GUGiK

−

Aktualizacja zbioru zharmonizowanego raz w roku, nie później niż w 6 miesięcy od
wprowadzenia zmian w zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,

ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,
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v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.
•

Projekt Żuławy (Program Żuławski – 2030)

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: RZGW w Gdańsku

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: GUGiK

−

Aktualizacja zbioru zharmonizowanego raz w roku, nie później niż w 6 miesięcy od
wprowadzenia zmian w zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,

ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,

v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.

7.12 Działania strategiczne w zakresie tematu Usługi użyteczności
publicznej i służby państwowe
Organ administracji prowadzący zasób: Główny Geodeta Kraju, Główny Geolog Kraju.
Organ administracji odpowiedzialny za harmonizację: Główny Geodeta Kraju.
Jednostka odpowiedzialna za udostępnianie zbioru: CODGiK, PIG, PODGIK
Działania strategiczne obejmują:
Pozyskanie danych do harmonizacji:
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−

Zbiór podlegający harmonizacji: Przetworzone i zintegrowane dane Geodezyjnej Ewidencji
Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT, KGESUT).

−

Zbiór podlegający harmonizacji: Przetworzone i zintegrowane dane dotyczące tematu
gospodarowania odpadami (BDOT10K, MGśP).

Obsługę identyfikatorów:
−

zbiorów: stosowanie jako przestrzeni nazw identyfikatora nadanego w ewidencji zbiorów
i usług;

−

obiektów: odwoływanie się do ustalonej przez GGK niezmiennej przestrzeni nazw;

−

wersji obiektów: nie dotyczy;

Określenie spójności:
−

Określenie reguł spójności pomiędzy obiektami tematu usługi użyteczności publicznej i służby
państwowe.

−

Określenie reguł spójności pomiędzy danymi należącymi do tematu usługi użyteczności
publicznej i służby państwowe, a innymi tematami.

−

Określenie zasad badania zgodności zbioru ze specyfikacjami, w tym przygotowania testów
akceptacyjnych.

Harmonizację (przekształcanie) danych bez konieczności integracji, obejmującą:
−

transformację układu współrzędnych,

−

mapowanie obiektów i atrybutów,

−

przekształcenie formatu danych,

−

sprawdzenie poprawności harmonizacji.

Określenia zasad prowadzenia zasobu:
•
−

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu.
Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: PODGIK

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: CODGiK

−

Aktualizacja zbioru zharmonizowanego raz w roku, nie później niż w 6 miesięcy od
wprowadzenia zmian w zbiorze źródłowym.
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−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,

ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,

v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.
•

Krajowa Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu.

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: CODGIK

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: CODGiK

−

Aktualizacja zbioru zharmonizowanego raz w roku, nie później niż w 6 miesięcy od
wprowadzenia zmian w zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,

ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,

v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.
•
−

baza danych obiektów topograficznych.
Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: CODGiK

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: CODGiK
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−

Aktualizacja zbioru zharmonizowanego raz w roku, nie później niż w 6 miesięcy od
wprowadzenia zmian w zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,

ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,

v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.
•
−

Mapa Geośrodowiskowa Polski.
Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: PIG-PIB

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: CODGiK

−

Aktualizacja zbioru zharmonizowanego raz w roku, nie później niż w 6 miesięcy od
wprowadzenia zmian w zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,

ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,

v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.

7.13 Działania strategiczne w zakresie tematu Użytkowanie ziemi
Organy administracji prowadzące zasóby:
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Główny Geodeta Kraju, Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
Organ administracji odpowiedzialny za harmonizację: Główny Geodeta Kraju.Jednostki
odpowiedzialne za udostępnianie zbiorów:
- Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK)
- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ)
Działania strategiczne obejmują:
Pozyskanie danych do harmonizacji:
−

Zbiór podlegający harmonizacji:
−

Przetworzone i zintegrowane dane pochodzące z bazy danych obiektów topograficznych
w skali 1:10000 (BDOT10k).

−

Baza pokrycia terenu Corine Land Cover 2006 (CLC2006)

Obsługę identyfikatorów:
W przypadku BDOT10k:

−

zbiorów: stosowanie jako przestrzeni nazw identyfikatora nadanego w ewidencji zbiorów
i usług;

−

obiektów: odwoływanie się do ustalonej przez GGK niezmiennej przestrzeni nazw;

−

wersji obiektów: nie dotyczy;

W przypadku Corine Land Cover 2006:
−

zbiorów: brak identyfikatora nadanego w ewidencji zbiorów i usług;

−

obiektów: brak ustalonej przez GGK niezmiennej przestrzeni nazw;

−

wersji obiektów: nie dotyczy;

Zgodnie z regułą harmonizacji H-1 harmonizacji danych w zakresie wybranego tematu podlegają
tylko te zbiory danych przestrzennych, które zostały zgłoszone w ewidencji zbiorów i usług
danych przestrzennych prowadzonej przez GGK, mają nadany jednoznaczny identyfikator zbioru
w infrastrukturze informacji przestrzennej oraz są powiązane z danym tematem.
Wobec zbioru Corine Land Cover, który nie zostały jeszcze zgłoszony,

organ administracji

powinnien podjąć działania prowadzące do ich umieszczenia w ewidencji. Działania te powinny
zostać wykonane przed rozpoczęciem prac harmonizacyjnych.
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Określenie spójności:
−

Określenie reguł spójności pomiędzy obiektami tematu użytkowanie ziemi.

−

Określenie reguł spójności pomiędzy danymi należącymi do tematu użytkowanie ziemi,
a innymi tematami.

−

Określenie zasad badania zgodności zbioru ze specyfikacjami, w tym przygotowania testów
akceptacyjnych.

Harmonizację (przekształcanie) danych bez konieczności integracji, obejmującą:
−

transformację układu współrzędnych,

−

mapowanie obiektów i atrybutów,

−

przekształcenie formatu danych,

−

sprawdzenie poprawności harmonizacji.

Określenia zasad prowadzenia zasobu:
•
−

baza danych obiektów topograficznych w skali 1:10000 (BDOT10k).
Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: marszałek, GGK

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: marszałek, GGK

−

Aktualizacja zbioru zharmonizowanego raz w roku, nie później niż w 6 miesięcy od
wprowadzenia zmian w zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,

ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,

v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.
•
−

baza danych pokrycia terenu Corine Land Cover 2006.
Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru źródłowego: GIOŚ
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−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: GGK

−

Aktualizacja zbioru zharmonizowanego raz w roku, nie później niż w 6 miesięcy od
wprowadzenia zmian w zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu
powinny podlegać następujące elementy metadanych:
vii.

data aktualizacji zbioru,

viii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

ix.

historia,

x.

wersja formatu wymiany danych,

xi.

dostęp sieciowy do zasobu,

xii.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.

7.14 Działania strategiczne w zakresie tematu Gleba
Zasoby oraz prowadzące je organy (administracji):
i.

Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5 000 (oraz baza danych profili glebowych dla województwa
– jeśli istnieje) – dla poszczególnych województw - Marszałek województwa,

ii.

Mapa glebowo-rolnicza 1:25 000 oraz baza danych profili glebowych - Dyrektor IUNG w
Puławach,

iii.

Monitoring chemizmu gleb ornych Polski (element Państwowego Monitoringu Środowiska w
zakresie jakości gleb i ziemi) - Główny Inspektor Ochrony Środowiska,

Organ administracji odpowiedzialny za harmonizację: Główny Geodeta Kraju.
Jednostki odpowiedzialne za udostępnianie wymienionych zbiorów:
i.

Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5 000 (oraz baza danych profili glebowych dla
województwa) - Marszałek województwa,

ii.

Mapa glebowo-rolnicza 1:25 000 oraz baza danych profili glebowych - Dyrektor IUNG w
Puławach,

iii.

Monitoring chemizmu gleb ornych Polski (element Państwowego Monitoringu Środowiska w
zakresie jakości gleb i ziemi) - Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
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Działania strategiczne obejmują:
Pozyskanie danych do harmonizacji:
−

Zbiór podlegający harmonizacji: dane dotyczące przestrzennej zmienności siedliska
glebowego, a także dane charakteryzujące przydatność rolniczą, właściwości i stan zagrożeń
gleb Polski

Obsługę identyfikatorów:
−

zbiorów: stosowanie jako przestrzeni nazw identyfikatora nadanego w ewidencji zbiorów
i usług;

−

obiektów: odwoływanie się do ustalonej przez GGK niezmiennej przestrzeni nazw;

−

wersji obiektów: nie dotyczy;

Określenie spójności:
−

Określenie reguł spójności pomiędzy obiektami tematu Gleba.

−

Określenie reguł spójności pomiędzy danymi należącymi do tematu Gleba a innymi tematami.

−

Określenie zasad badania zgodności zbioru ze specyfikacjami, w tym przygotowania testów
akceptacyjnych.

Harmonizację (przekształcanie) danych bez konieczności integracji, obejmującą:
−

transformację układu współrzędnych,

−

mapowanie obiektów i atrybutów,

−

przekształcenie formatu danych,

−

sprawdzenie poprawności harmonizacji.

Określenia zasad prowadzenia zasobu:
−

Jednostki odpowiedzialne za aktualizację zbiorów źródłowych:
−

Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5 000 (oraz baza danych profili glebowych dla
województwa) - Marszałek województwa,

−

Mapa glebowo-rolnicza 1:25 000 oraz baza danych profili glebowych - Dyrektor IUNG w
Puławach,

−

Monitoring chemizmu gleb ornych Polski (element Państwowego Monitoringu Środowiska
w zakresie jakości gleb i ziemi) - Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
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−

Geochemia Polski - Dyrektor PIG-PiB

−

Jednostka odpowiedzialna za aktualizację zbioru zharmonizowanego: CODGiK

−

Aktualizacja zbioru zharmonizowanego raz w roku, nie później niż w 6 miesięcy od wprowadzenia
zmian w zbiorze źródłowym.

−

Konieczność monitorowania aktualności metadanych. W szczególności monitorowaniu powinny
podlegać następujące elementy metadanych:
i.

data aktualizacji zbioru,

ii.

zasięg czasowy zbioru (data i czas dla zawartości zbioru danych),

iii.

historia,

iv.

wersja formatu wymiany danych,

v.

dostęp sieciowy do zasobu,

vi.

zgodność zbioru ze specyfikacjami i datowanie dla specyfikacji

Publikowanie danych – poziom centralny.

7.15 Rekomendacje dla Głównego Geodety Kraju
7.15.1 Rekomendacje zmian przepisów prawnych
(1) Rekomenduje się, aby w projektach rządowych planów realizacji zadań z geodezji i kartografii
(art. 7a, pkt 17 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) zostały uwzględnione działania
Głównego Geodety Kraju związane z tworzeniem i funkcjonowaniem IIP.
(2) Rekomenduje się, aby w przygotowywanych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne:
a. Wprowadzić zapis określający, który ze zbiorów jest zbiorem źródłowym przeznaczonym
do harmonizacji i publikacji na potrzeby INSPIRE w ramach każdego z tematów, za które
odpowiada GGK.
b. Jeśli to konieczne określić zasady wersjonowania obiektów.
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c. Dla każdego zbioru określić przestrzeń nazw konieczną do jednoznacznej identyfikacji
obiektów.
d. Określić zasady aktualizacji zbiorów i opisujących je metadane.
e. Podać jednoznaczne zasady, kiedy zbiór danych przestrzennych może być traktowany
jako utworzony „przed” lub „po” wejściu w życie ustawy o IIP (art. 30 ustawy o IIP).
f.

Określić system kontroli zgodności zbioru z odpowiednimi przepisami technicznymi
obejmujący, co najmniej opis procedury kontroli jakości i testy sprawdzające zgodność.

7.15.2 Rekomendacje zmian modeli danych źródłowych
(1) Ze względu na duże prawdopodobieństwo zmian modeli INSPIRE nie zaleca się
dostosowywania modeli danych źródłowych do modeli INSPIRE. Zmiany takie należy
rozważyć po osiągnięciu przez INSPIRE pełnej funkcjonalności.
(2) W celu zmniejszenia kosztów budowy i utrzymania IIP w Polsce oraz optymalizację
dostępności do danych (art. 5.2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz art. 17.2
ustawy o IIP) zaleca się, aby do czasu operacyjnego uruchomienia zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomościach dla całego kraju zbiorem źródłowym podlegającym
harmonizacji był zbiór LPIS, zawierający przetworzone i zintegrowane dane o charakterze
katastralnym.

7.15.3 Rekomendacje dotyczące integracji danych pochodzących od różnych organów
administracji geodezyjnej i kartograficznej
W celu integracji danych należy dokonać:
−

identyfikacji zbiorów, w tym zbioru podstawowego, z którego będą pochodziły dane dla
większości obiektów przestrzennych i ich atrybutów oraz zbiorów uzupełniających;

−

mapowania schematu aplikacyjnego zbioru źródłowego na schemat aplikacyjny w środowisku
publikacyjnym;

−

analizy brakujących obiektów i/lub ich atrybutów;

−

analizy zbioru/zbiorów uzupełniających w kontekście „posiadania” brakujących atrybutów.
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7.15.4 Rekomendacje dotyczące integracji danych pochodzących od różnych organów
administracji publicznej

W celu integracji danych należy dokonać:
−

identyfikacji zbiorów, z których będą mogły pochodzić dane dla większości obiektów
przestrzennych i ich atrybutów oraz zbiorów uzupełniających;

−

analizy jakości danych ich kompletności oraz modelu pojęciowego, a następnie wyboru
najwłaściwszych danych,

−

mapowania schematu aplikacyjnego wybranego zbioru źródłowego na schemat aplikacyjny w
środowisku publikacyjnym;

−

analizy brakujących obiektów i/lub ich atrybutów;

−

analizy zbioru/zbiorów uzupełniających w kontekście „posiadania” brakujących atrybutów.
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