
 

 

UCHWAŁA Nr 21 

RADY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 

 

z dnia 24 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie zmiany treści standardu programu budowy, utrzymania i użytkowania  

infrastruktury informacji przestrzennej 

 

 

 Na podstawie art. 20 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 78 poz. 489) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

 Po rozpatrzeniu propozycji zgłoszonych przez Ministerstwo Środowiska pismem z 

dnia 28 maja 2015 r. Rada  IIP wprowadza następujące zmiany wyżej wymienionego 

standardu przyjętego uchwałą nr 20 z dnia 19 marca 2015 r. : 

1) W objaśnieniach standardu po trzecim zdaniu dodaje się zdanie: „W przypadku gdy 

zaplanowano takie same działania dla kilku tematów, organ wiodący lub koordynujący 

może umieścić w głównej części punktu 2 ogólny wstęp opisowy” 

2) W podrozdziale 3.1, punkt 5 skreśla się słowa „oraz upowszechnianie wiedzy i 

umiejętności w zakresie informacji geoprzestrzennej” 

 

§ 2 

Zmieniony standard stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 
 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Infrastruktury Informacji Przestrzennej 

 

-/- 

 

Jerzy Gaździcki 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały nr 21 Rady IIP 

z dnia 24 czerwca 2015 r. 

 

STANDARD TREŚCI PROGRAMU BUDOWY, UTRZYMANIA  

I UŻYTKOWANIA INFRASTRUKTURY INFORMACJI 

PRZESTRZENNEJ W ETAPIE DWULETNIM 20..-20.. 
 

OBJAŚNIENIA 

Standard dotyczy: 

 programów udziału organów wiodących w budowie, utrzymaniu i użytkowaniu IIP, 

 programu budowy IIP. 

Standard obejmuje 3 rozdziały i streszczenie. Każdy z rozdziałów podzielony jest na 

podrozdziały, których obligatoryjne  elementy treści podane są kursywą. Organ (wiodący lub 

koordynujący), który sporządza dany program może dodawać inne elementy stosownie do 

potrzeb. 

Standard podany jest poniżej w wersji dla organu wiodącego i dotyczy udziału tego organu w 

budowie IIP. Rozdział 2 obejmuje tyle podrozdziałów, ile jest tematów przyporządkowanych 

organowi wiodącemu. Dla n tematów są to podrozdziały 2.1, 2.2, … 2.n, ogólnie 2.i dla 

i=1,2, … n. 

W przypadku gdy zaplanowano takie same działania dla kilku tematów, organ wiodący lub 

koordynujący może umieścić w głównej części punktu 2 ogólny wstęp opisowy. 

Wersja dla organu koordynującego dotycząca budowy całej IIP ma analogiczną strukturę i te 

same obligatoryjne elementy treści. 

W standardzie stosuje się następujące oznaczenia i definicje: 
1) IIP – infrastruktura określona ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej (ustawą o IIP) z dnia 4 

marca 2010 r. 

2) Temat – temat danych przestrzennych określony ustawą o IIP. 

3) Zbiór danych IIP w temacie – zbiór danych należący do tematu i prowadzony w jego ramach, który 

może być zbiorem danych INSPIRE lub zbiorem danych komplementarnych w temacie. 

4) Zbiór danych INSPIRE w temacie – wyselekcjonowany zbiór danych IIP podlegający 

sprawozdawczości, harmonizacji i udostępnianiu według wymogów i specyfikacji  INSPIRE. 

5) Zbiór danych komplementarnych w temacie – zbiór danych IIP w temacie, który nie jest zbiorem 

danych INSPIRE i jest prowadzony zgodnie z potrzebami i przepisami krajowymi, stanowiąc użyteczne 

uzupełnienie danych INSPIRE. 

6) Zasób danych IIP w temacie  – ogół zbiorów danych należących do tematu i prowadzonych w jego 

ramach.  

7) Zasób danych IIP – ogół zasobów danych IIP w tematach. 

 

 

STANDARD 

 

1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 

 

1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 

1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu wiodącego, podstawa prawna. 

2) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe dotyczące punktu kontaktowego organu 

wiodącego. 

3) Lista tematów (części tematów) przyporządkowanych ustawą o IIP. 

1.2 STRUKTURA KOORDYNACYJNA I WYKONAWCZA 

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 

2) Jednostki współpracujące. 



3) Schemat organizacyjny. 

1.3 PODSTAWY PRAWNE 

1) Ustawy, rozporządzenia, inne przepisy. 

2) Potrzeby legislacyjne. 

 

2. PROGRAM DZIAŁAŃ W UJĘCIU TEMATYCZNYM 

 

2.i  PROGRAM DZIAŁAŃ DLA TEMATU i  

1) Analiza stanu obecnego w świetle obowiązujących już przepisów, projektów. 

specyfikacji danych INSPIRE oraz zidentyfikowanych potrzeb krajowych. 

2) Aktualizacja list zbiorów danych IIP (INSPIRE i komplementarnych) w temacie. 

3) Zakres i terminy prac wynikające z przepisów INSPIRE i potrzeb krajowych. 

4) Planowane i realizowane projekty dotyczące tworzenia, utrzymania i użytkowania 

zbiorów i usług danych przestrzennych w temacie. 

5) Relacje względem innych organów wiążące się z tematem. 

6) Stan do osiągnięcia na koniec etapu programowania. 

 

3. PROGRAM DZIAŁAŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 

 

3.1 WZMOCNIENIE KOORDYNACJI I WSPÓŁPRACY 

1) Wzmacnianie własnej struktury koordynacyjnej. 

2) Współdziałanie z organem koordynującym. 

3) Współpraca z innymi organami wiodącymi. 

4) Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego. 

5) Współpraca z instytucjami kształcenia na poziomie wyższym i średnim. 

6) Zapewnienie niezbędnych przepływów danych z/do rejestrów publicznych. 

3.2 BADANIA I ROZWÓJ 

1) Określenie optymalnych modeli danych w tematach IIP  z uwzględnieniem wymagań 

INSPIRE oraz potrzeb i możliwości krajowych. 

2) Zapewnienie harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych pod względem 

technologicznym. 

3) Dalsze prace badawcze ukierunkowane na możliwie szybkie osiąganie praktycznych 

efektów IIP. 

3.3 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KSZTAŁCENIE SPECJALISTÓW 

1) Upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie umożliwiającym szerokie 

korzystanie z zasobów informacyjnych objętych tematami programu. 

2) Kształcenie i dokształcanie specjalistów zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. 

3.4 WSPÓŁDZIAŁANIE W RAMACH INSPIRE 

1) Zapewnienie dostępu instytucjom i organom Wspólnoty do zbiorów i usług danych 

przestrzennych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 268/2010 z dnia 29 

marca 2010 r. 

2) Monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie określonym Decyzją Komisji  z dnia 5 

czerwca 2009 r. 

 

4. STRESZCZENIE  

 

Streszczenie powinno być obszerne; w pierwszej kolejności będzie opublikowane w witrynie 

Rady IIP.  

 

 


