Warszawa, dnia

13

grudnia 2013 r.

PROGRAM BUDOWY INFRASTRUKTURY INFORMACJ I PRZESTRZENNEJ W ETAPIE
OBEJMUJI\CYM LATA 2014-2015

1. WIADOMOSCI WSTE;PNE
1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODACEGO
1) minister wlasciwy do spraw gospodarki morskiej - MINISTER INFRASTRUKTURY
I ROZWOJU - ELZB IETA BIENKOWSKA
ul. Wspolna 2/4
00-926 Warszawa
2) punkt kontaktowy w zakresie tematow, za ktore odpowiedzialny jest minister wlasciwy ds.
gospodarki morskiej :
Kamil Rybka
Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeristwa Zeglugi
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Chalubiriskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. +48 22 630 13 75 ,
fax :+48 22 6301497 ,
e-mail: KamiI.Rybka@mir.gov.pl
3) Lista tematow danych przestrzennych przyporz'ldkowana ministrowi wlasciwemu do spraw
gospodarki morskiej:
1.8 - hydrograf ia, rozumiana jako elementy hydrograficzne, w tym obszary morskie oraz
jednolite cz~sci wod wraz z podjednostkami hydrograficznymi i regionami wodnymi (wspolnie
z Prezesem Krajowego Zarz'ldu Gospodarki Wodnej);
3.15 - warunki oceanograficzno-geograficzne, rozumiane jako warunki fizyczne morz
i oceanow, w szczegolnosci charakter dna, pr'ldy, plywy , zasolenie, stany wody, stany morza ,
wysokosci fal;
3.16 - obszary morskie, rozumiane jako obszary morz i akwenow slonowodnych
w podziale na regiony i subregiony 0 wspolnych cechach ze wzgl~du na ich warunki fizyczne.

1.2

STRUKTURA KOORDYNACYJNA I WYKONAWCZA

1.2.1. Jednostki organizacyj ne realizuj'lce program .
Minister Infrastruktury i Rozwoju na podstawie ustawy 0 infrastrukturze informacji przestrzennej
jest organem wiod'lcym dla trzech tematow wymienionych w pkt.1 .1.3. Zgodnie z obecnie
obowi'lzuj'lcymi przepisami prawa , w zakresie tematow wymienionych w pkt.1 .1.3 minister, ani
organy bezposrednio mu podlegle/nadzorowane, nie s'l zobowi'lzane do prowadzenia rejestrow
publicznych , ktore powinny bye udost~pniane na podstawie przepisow INS PI RE .
Organami prowadz'lcymi rejestry pu bliczne, zawieraj'lce zbiory odpowiadaj'lce wyiej
wymienionym tematom , zobowi'lzanymi tym samym do wprowadzenia rozwi'lzari tech nicznych
zapewniaj'lcych interoperacyjnose zbiorow i uslug danych przestrzennych oraz harmonizacj~ tych
zbiorow s'l:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Paristwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)
zgodnie z ustawq Prawo wodne posiada i utrzymuje bazE? danych historycznych
z zakresu meteorologii , hydrologii i oceanologii stanowiqcq wylqczne zr6dlo
inlormacji hydrologicznych , meteorologicznych i oceanologicznych dla potrzeb
rozpoznania i ksztaltowania oraz ochrony zasob6w wodnych kraju , a takze
rozpoznania warunk6w meteorologicznych, klimatologicznych i oceanologicznych .
IMGW-PIB utrzymuje nastE?Pujqce bazy danych oceanogralicznych:
.:. poziomy morza (ekstrema miesiE?czne i roczne wystE?pujqce poza
standardowq godzinq pomiaru oraz srednie miesiE?czne i roczne) .
•:. dane oceanograliczne (temperatura wody, zasolenie, stE?zenie tlenu
i nasycenie wody tlenem , odczyn wody (pH), kierunek i prE?dkosc prq d6w
morskich , stE?zenia soli biogennych (azotany, azotyny, amoniak, azot
calkowity , loslorany, loslor calkowity, krzemiany) , stE?zenie chlorolilu-a).

Gl6wny Geodeta Kraju (GGK)
prowadzi PaJistwowy Rejestr Granic (PRG) zawierajqcy dane w zakresie:
.:. granic pasa nadbrzeznego, w tym ochronnego i technicznego,
.:. granic porl6w i przystani morskich,
.:. granic red ,
.:. przebiegu morskiej linii brzegowej,
.:. przebiegu linii podstawowej morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
.:. granic morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej ,
.:. granicy wylqcznej strely ekonomicznej ,
.:. granic morskich w6d wewnE?trznych ;
.:. p61 powierzchni obszar6w morsk ich Rzeczypospolitej Polskiej w tym :
- morskich w6d wewnE?trznych,
- morza terytorialnego,
- wylqcznej strely ekonomicznej.
Paristwowy Instytut Geologiczny - Paristwowy Instytut Badawczy (PIG-PI B)
prowadzi bazy danych:
.:. geolog icznych,
.:. hydrogeologicznych ,
.:. 0 zasobach surowc6w mineralnych ,
.:. geosrodowiskowych ,
.:. geologiczno-inzynierskich.

1.2.2. Jednostki wspolpracujqce:
.:. Urzqd Morski w Gdyni ,
.:. Urzqd Morski w Slupsku ,
.:. Urzqd Morski w Szczecinie.
UrzE?dy morskie, podlegle Ministrowi Inlrastruktury i Rozwoju, wsp61pracujq z Gl6wnym Geodetq
Kraju , przekazujqc mu posiadanq dokumentacjE? niezbE?dnq do utworzenia i utrzymywania
PaJistwowego Rejestru Granic w zakresie obszarow morskich. Ponadto, urzE?dy morskie wspolpracujq
z Biurem Hydrogralicznym Marynarki Wojennej (BHMW) przekazujqc do BHMW wszystkie wyniki
pomiarow i przeprowadzonych prac hydrogralicznych. Dane przekazywane przez urzE?dy morskie
sluzq do opracowania map i wydawnictw BHMW ' .

1 Urz~dy marskie przeprowadzajq pamiary gj~bakasciawe na wadach wewn~trznych , tarach wadnych
i akwenach parl6w, z wylqczeniem basen6w i parl6w wajennych . Panadto przeprowadzajq pomiary geadezyjne
na obszarze calego wybrzeza ze szczegolnym uwzgl~dnieniem terenow parl6w cywilnych dla cel6w
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1.2 .3 .

Osoby trzecie w rozumieniu INSPIRE.

- Instytut Morski w Gdalisku
Instytut jest jednostkq naukowo-badawczq, nad kt6rq nadz6r sprawuje Minister Infrastruktury
i Rozwoju . Instytut nie jest zobowiqzany obecnie obowiqzujqcymi przepisami do prowadzenia
rejestr6w publicznych, zawierajqcych zbiory danych przestrzennych odpowiadajqcych wymienionym
w pkt. 1.2.3. tematom. Potencjalny udziallnstytutu zostal opisany w pkt 3.2 . Badania i rozw6j .
- Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (10 PAN) zostal powolany w roku 1983, jako nast~pca
Stacji Morskiej istniejqcej w Sopocie od 1953 roku . Misjq Instytutu jest prowadzenie badali
podstawowych srodowiska morskiego oraz pogl~biania wiedzy na temat zjawisk i proces6w w nim
zachodzqcych. Instytut Oceanologii prowadzi badania na Baltyku oraz w obszarze Arktyki
Europejskiej . Instytut nie jest zobowiqzany obecnie obowiqzujqcymi przepisami do prowadzenia
rejestr6w publicznych zawierajqcych zbiory danych przestrzennych odpowiadajqcych wymienionym
w pkt. 1.2.3. tematom . Potencjalny udziallnstytutu zostal opisany w pkt 3.2. Badania i rozw6j .
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1.2.4 Schemat arganizacyjny w zakresie temat6w : HYDROGRAFIA, WARUNKI
OCEANOGRAFICZNO-GEOGRAFICZNE, OBSZARY MORSKIE .
Czerwan y kalar aznacza zaleznasci wynikajqce z INSPIRE
Zielany kalar aznacza struktury nadzaru/padleg!asci
Nieb ies ki kalar aznacza wsp6!prac~
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1.3

POOSTAWY PRAWNE:

a)

Oyrektywa 2007/21WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r.
ustanawiajqca infrastruktur~ informacji przestrzennej we Wsp61nocie Europejskiej INSPIRE
(Oz.U.UE.L.2007.108 .1);

b)

Rozporzqdzenie Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 pazdziernika 2009 r. w sprawie
wykonania dyrektywy 2007/2IWE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uslug
sieciowych;

c)

Rozporzqdzenie Komisji (UE) Nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania
Oyrektywy 2007/2IWE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjnosci
zbior6w i uslug danych przestrzennych;

d) Rozporzqdzenie Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania
dyrektywy 2007/2IWE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych;
e) Rozporzqdzenie Komisji (UE) NR 102/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniajqce
rozporzqdzenie (UE) nr 1089/2 010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2IWE Parlamentu
Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjnosci zbior6w i uslug danych przestrzennych ;
f)

Rozporzqdzenie Komisji (UE) NR 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniajqce
rozporzqdzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie uslug pobierania i uslug przeksztalcania ;

g)

Rozporzqdzenie Komisji (UE) NR 268/2010 z dnia 29 marca 2010 r. wykonujqce dyrektyw~
2007/2IWE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dost~pu instytucji i organ6w
Wsp61noty do zbior6w i uslug danych przestrzennych paristw czlonkowskich zgodnie ze
zharmonizowanymi warunkami;

h) Oecyzja Kom isji z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/21WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczosci ;
i)

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

j)

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r.
489) ;

k)

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. 0 obszarach morskich Rzeczypospo/itej Po/skiej
i administracji morskiej (tekst jednolity Oz. U. z 2013 r., poz. 934);

I)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Oz. U. z 2010 r. Nr 193,
poz .1287);

0

infrastrukturze informacji przeslrzennej (Oz. U. nr 76, poz.

m) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Oz. U. z 2012 r. Nr 145 z p6zn . zm);
n) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo ge%giczne i gornicze (Oz. U. z 2011 r. Nr 16, poz.
981 z p6zn . zm.);
0) Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statu tu
Glownemu Urz~dowi Geodezji i Kartografii (Oz. U. Nr 15, poz. 134);
p) Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie
szczeg610wego zakresu dzialania Min istra Administracji i Cyfryzacji (Oz. U. Nr 248, poz.
1479);
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q)

Rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie paristwowego rejestru
granic i powierzchni jednostek podzia!6w terytorialnych kraju (Oz. U. Nr 199);

r)

Rozporzqdzenie Ministra Spraw WewnEltrznych i Administracji z dnia 20 pazdziernika 2010 r.
w sprawie ewidencji zbior6w i us!ug danych przestrzennych objEltych infrastrukturq informacji
przestrzennej (Oz. U. Nr 201 poz. 1333)

s)

Rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia 25 wrzesnia 2001 r. w sprawie zasad i sposobu
zapewnienia os!ony meteorologicznej na potrzeby Morskiej S!uzby Poszukiwania
i Ratownictwa (Oz. U. Nr 118, poz. 1252);

t)

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2011 r. w sprawie wykazu
jednostek organ izacyjnych podleg!ych lub nadzorowanych przez Min istra Srodowiska (M .P. Nr
96, poz. 974) ;

1.2. POlRZEBY LEGISLACYJNE
a) W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. 0 obszarach morskich Rzeczypospolilej Polskiej
i adminislracji morskiej nalezy wprowadzit przepisy umozliwiajqce jednoznaczne okreslenie
przebiegu linii podstawowej morza tery1orialnego oraz odniesionej do niej gran icy morza
tery1orialnego. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR) rozPOCZEl!o w grudniu 2013 roku
dzia!ania legislacyjne, majqce na celu m. in. precyzyjne zdefiniowanie przebiegu linii podstawowej
morza tery1orialnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz morskiej strefy przyleg!ej . Planowany term in
zakoriczenia dzia!ari legislacyjnych to 2015 rok.
b) W konsekwencji nowelizacji , 0 kt6rej mowa w pkt. a), zaplanowano r6wniez wydanie
rozporzqdzenia, kt6re w formie tekstowej i graficznej okresli przebieg linii podstawowej morza
tery1orialnego;
c) IMGW-PIB zglosil do MIR zapotrzebowanie na wykonanie analizy prawnej zgodnosci ustawy
o infrastrukturze informacji przeslrzennej z aktami prawnymi regulujqcymi obecnie zasady
udostEipniania danych IMGW-PIB . Analiza moze wykazat potrzebEi nowelizacji obowiqzujqcych
akt6w prawnych , okreslajqcych szczeg61owo zasady udostEipniania zbior6w danych przez IMGWPIB oraz pobieran ia za nie oplat, w celu dostosowania tych akt6w do wymagari ustawy 0 liP.

2.

PROGRAM DZIALAN W UJE;CIU TEMATYCZNYM

2.1

2.1 .1.

HYDROGRAFIA, rozumiana jako elementy hydrograficzne, w tym obszary morskie oraz
jednolite cZEIsci w6d wraz z podjednostkami hydrograficznymi i regionami wodnym i.

Analiza stanu obecnego .

lemat Hydrografia znajduje siEi w pierwszej grupie tematycznej INSPIRE. W pkt 8.5 i 8.6 zalqcznika
nr 1 do rozporzqdzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania
dyrektywy 200712M1E Parfamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjnosci zbior6w; uslug
danych przesfrzennych wyr6znia siEi typy obiekt6w przestrzennych dotyczqce hydrografii, m.in .:
- obwalowania,
-linia rozgraniczajqca wodEi od Iqdu,
- obiekt sztuczny,
- region oceaniczny,
- brzeg ,
- zabudowa linii brzegowej ,
- wody powierzchniowe,
- wody przybrzezne w rozumieniu Ramowej Oyrektywy Wodnej (ROW),
- wody przejsciowe w rozumieniu ROW.
Minister wlasciwy do spraw gospodarki morskiej jest organem wsp6!-wiodqcym (razem z Prezesem
Krajowego Zarzqdu Gospodarki Wodnej) tematu "Hydrografia". Ustawa 0 liP ogranicza
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odpowiedzialnose ministra do
RP.
W
-

cz~sci

dotyczqcej morskich w6d

wewn~trznych

i morza terytorialnego

wyniku analizy specyfikacji ustalono, ze dla cz~sci morskiej istniejq zbiory zr6dlowe dotyczqce:
regionu oceanicznego,
linii rozgraniczajqcej wod~ od Iqdu,
w6d przybrzetnych w rozumieniu Ramowej Oyrektywy Wodnej (ROW),
w6d przejsciowych w rozumieniu ROW.

Zbiorem zr6dlowym dla typ6w obiekt6w przestrzennych region oceaniczny oraz linia rozgraniczajqca
wod~ od Iqdu jest Paristwowy Rejestr Granic. Ola typ6w obiekt6w przestrzennych obszary w6d
przybrzetnych oraz w6d przejsciowych w rozumieniu RDW zr6dlowe Sq zbiory b~dqce w posiadaniu
Krajowego Zarzqdu Gospodarki Wodnej , kt6ry jest organem wsp61-wiodqcym w temacie Hydrografia.

2.1.2 Aktualizacja listy zbior6w danych liP.
GI6wny Geodeta kraju zglosil zbi6r Par'lstwowego Rejestru Granic do ewidencji Parislwowego Zasobu
Geodezyjnego i Karlograficznego.
2.1.3. Zakres i terminy prac wynikajqcych z przepis6w INSPIRE i potrzeb krajowych .
Zgodnie z art. 30 pkt. 2. ustawy 0 infrastrukturze informacji przestrzennej dost~p do uslug
wyszukiwania i przeglqdania dla istniejqcych jut zbior6w danych przestrzennych powinien bye
zapewniony do 10 grudnia 2015 roku. Szczeg610wy harmonogram prac zostanie uzgodn iony
w porozumieniu 0 wsp61pracy pomi~dzy GI6wnym Geodetq Kraju i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju .

2 .1 A . Planowane i realizowane projekty w temacie.
GI6wny Geodeta Kraju prowadzi baz~ Paristwowy Rejestr Granic - szczeg610we informacje na temat
planowanych i realizowanych projekt6w dost~pne Sq w GUGiK.
Krajowy Zarzqd Gospodarki Wodnej jest parlnerem w programie: Informatyczny System Oslony Kraj u
przed niezwyklymi wydarzeniami (ISOK) . W ramach projektu zostanq poddane rewizji zbiory danych
naletqce do KZGW, takte pod kqtem dyrektywy INSPIRE. Zadanie to ma zostae zakoriczone w 2014
roku.
2.1.5. Relacje

wzgl~dem

innych organ6w wiqtqcych

si~

z tematem .

Krajowy Zarzqd Gospodarki Wodnej jest organem wsp61-wiodqcym , natomiast zakres cz~sci danych
powinien bye dostarczony przez obydwa organy do pelnego zrealizowania tematu. Na przyklad linia
rozgraniczajqca wod~ od Iqdu, sklada si~ zar6wno z linii dla w6d Iqdowych jak i morskich . Aby
kompletnie zrealizowae temat organy b~dq ze sobq scisle wsp6lpracowac.
Urz~dy Morskie i BHMW przekazujq GI6wnemu Geodecie Kraju posiadane informacje i zbiory danych
przestrzennych dotyczqce przebiegu granic: pasa technicznego, pasa ochronnego, pasa
nadbrzetnego, porl6w, przystani morskich, red , morskiej linii brzegowej, linii podstawowej morza
terytorialnego, morza terytorialnego, wylqcznej strefy ekonomicznej, morskich w6d wewn~trznych .

2.1.6. Stan do

osiqgni~cia

na rok 2015.

- Podpisanie porozumienia 0 wsp61pracy pomi~dzy GI6wnym Geodetq Kraju a Ministrem Infrastruktury
i Rozwoju. Zostanq w nim okreslone zasady oraz szczeg61y wsp61pracy w ramach tematu Hydrografia.
Porozumienie powinno zostae podpisane w pierwszym kwarlale 2014 roku.
- Realizacja porozumienia 0 wsp61pracy z GI6wnym Geodetq Kraju , w wyniku kt6rej zostanq
wykonane nast~pujqce prace :
- przygotowanie istniejqcego jut zbioru danych pochodzqcego z PRG do udost~pnienia
w spos6b zharmonizowany, zgodnie z przepisami wykonawczymi Data Specification on
Hydrographyw terminie do 10.12.2015 roku ;
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- nieodplatne udost~pn i enie w postaci uslugi WMS zharmonizowanego zbioru w terminie do
10.12.2015 roku .
Kontynuacja wspolpracy z Krajowym Zarzqdem Gospodarki Wodnej w celu kompleksowego
zrealizowania tematu Hydrografia .

2.2

2.2.1

WARUNKI OCEANOGRAFICZNO-GEOGRAFICZNE , rozumiane jako warunki fizyczne
morz i ocean ow, w szczeg6lnosci : charakter dna, prqdy, plywy, zasolenie, stany wody,
stany morza , wysokosci fal.

Analiza stanu obecnego.

Temat "Warunki oceanograficzno-geograficzne" znajduje si~ w trzeciej grupie tematycznej. Na
podstawie art. 102 ust. 3a ustawy Prawo wodne IMGW-PIB posiada i utrzymuje baz~ danych
historycznych z zakresu meteorologii, hydrologii i oceanologii stanowiqcq wylqczne zrodlo informacji
hydrologicznych , meteorologicznych i oceanologicznych dla potrzeb rozpoznania i ksztaltowan ia oraz
ochrony zasobow wodnych kraju , a takze rozpoznania warunkow meteorologicznych ,
klimatologicznych i oceanologicznych .
IMGW-PIB utrzymuje m.in. nast~pujqce bazy danych oceanograficznych :
poziomy morza (dla ustalonej sieci stacji pom iarowych i posterunk6w brzegowych), zasoby od
1949 r., parametry: poziom morza, ekstrema m ies i ~czne i roczne (wyst~pujqce poza
standardowq godzinq pom iaru) , srednie miesi~czne i roczne ;
dane oceanograficzne (dla sieci stalych punkt6w pomiarowych) , wlascicielem CZE;sci danych 0
stanie jakosci srodowiska morskiego pozyskiwanych podczas badari w ramach Paristwowego
Monitoringu Srodowiska (PMS) jest GI6wny Inspektorat Ochrony Srodowiska (GIOS), zasoby od
1959 r., parametry: temperatura wody, zasolenie, st~zen i e tlenu i nasycenie wody tienem ,
odczyn wody (pH), kierunek i pr~dkosc prqdow morskich, st~zenia soli biogennych (azotany,
azotyny, amoniak, azot calkowity, fosforany, fosfor calkowity, krzemiany) , st~zenie chlorofilu-a .
Na podstawie wst~pnej analizy specyfikacji danych dla tematu "Warunki oceanograficznogeograficzne" uznano, ze w zakresie tego tematu miesci si~ zbi6r danych "Profile pionowe
temperatury i zasolen ia", kt6ry prowadzony jest przez Oddzial Morski IMGW-PIB. Uznano go za zbior
zr6dlowy dla tego tematu. Zgodnie z wymaganiami dyrektywy INSPIRE i ustawy 0 infrastrukturze
informacji przestrzennej zbi6r zostal zgloszony do ewidencji i otrzymal numer PL.ZIPGW .2157.
Metadane dotyczqce powyzszego zbioru zr6dlowego w zakresie zgodnym z profilem INSPIRE zostaly
opracowane, zgodnie z harmonogramem INSPIRE, przed dniem 3 grudnia 2013 r.
Nalezy podkreslic, iz wciqz (stan na grudzien 2013) trwajq prace na poziomie Unii Europejskiej,
majqce na celu opracowanie ostatecznej wersji specyfikacji danych dla tematu Warunki
oceanograficzno-geograficzne, jak r6wniez Rozporzqdzenia 0 interoperacyjnosci dla aneksu III.
IMGW-PIB OM w Gdyni jest krajowym koordynatorem w ramach europejskiej struktury baz
metadanych w ramach projektu SeaDataNet2 (SDN2). W 2004 roku w ramach wsp61pracy w projekcie
Sea-Search . nast~pnie SeaDataNet, a obecnie SeaDataNet2, Oddzial Morski IMGW-PIB rozpoczql
wprowadzanie informacji do zbior6w metadanych . Sq to zbiory :
• EDMO - European Directory on Marine Organisations (wykonujqcych badania morza) ;
• EDMERP - European Directory on Research Projects (zwiqzanych z badaniami morskimi);
• CSR - Cruise Summary Reports (dotyczqce badari wykonywanych podczas rejs6w
na statkach i innych platformach pomiarowy, np. boja, ferry-box) ;
• CDI- Common Data Index (dotyczqcych posiadanych zasob6w danych).
W celu udost~pnienia morskich danych monitoringowych zbiory metadanych, utworzone
w ramach realizacji wspomnianych projektow europejskich, Sq dost~pne na stronie internetowej:
http://www.seada tanet.org w ramach projektu SeaDataNet2 . W 2012 roku Oddziai Morski IMGW-PIB
wygenerowai metadane dla temperatury wody i zasolenia wody. Metadane zostaiy opublikowane na
stronie internetowej : http://www.seadatanet.org. Nalezy podkreslic, iz ich profil nie jest w peini zgodny
z profilem INSPIRE. W ramach projektu prowadzone Sq prace majqce na celu uzyskan ie zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi przez d y rektyw~ i dotyczqce jej dokumenty wykonawcze.
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2.2.2 Aktualizacja listy zbior6w danych liP .
Tworzenie listy zbior6w danych liP rozpocz~lo
dofinansowywanego ze srodk6w KE .

si~

w ramach realizacji projektu SeaOataNet,

Obecnie IMGW-PIB jest jednym z konsorcjant6w realizujqcych projekt: Informatyczny System Os/ony
Kraju przed nadzwyczajnymi zagroteniam i (ISOK). W ramach tego przedsi~wzi~cia , planowane jest
m.in. wykonanie dokladnej identyfikacji zr6dlowych zbior6w danych IMGW-PIB, w tym dla tematu
"Warunki oceanograficzno-geograficzne".

2.2.3. Zakres i terminy prac wynikajqcych z przepis6w INSPIRE i potrzeb krajowych .
Zgodnie z dyrektywq INSPIRE i ustawq 0 infrastrukturze informacji przestrzennej (art. 29)
do 3 grudnia 2013 roku nalezalo opracowae metadane dotyczqce zbior6w odpowiadajqcych tematom
wymienionym w rozdziale 3 zalqcznika do ustawy. W tym terminie IMGW-PIB opublikowal metadane
dotyczqce zr6dlowego zbioru danych - "Profile pionowe temperatury i zasolenia".
Zgodnie z art. 30 ustawy 0 liP dost~p do zbior6w danych przestrzennych oraz odpowiadajqcych im
us/ug musi bye zapewn iony:
nie p6zniej nit w terminie dw6ch lat od dn ia wejscia w tycie przepis6w okreslajqcych
rozwiqzania techniczne w zakresie interoperacyjnosci w przypadku zbior6w utworzonych po
wejsciu w tycie niniejszej ustawy lub przeorganizowanych po wejsciu w tycie ustawy 0 liP ;
nie p6zniej nit w terminie siedmiu lat od dnia wejscia w zycie przepis6w w zakresie
interoperacyjnosci dla zbior6w utworzonych przed wejsciem w zycie niniejszej ustawy .
Nalety podkreslie, it Ustawodawca nie definiuje zbior6w "przeorganizowanych", co utrudnia
precyzyjnq interpretacj ~ tego poj~cia . Struktura zbior6w danych oceanograficznych IMGW-PIB od
czasu wejscia w tycie ustawy 0 liP nie byla modyfikowana . W zwiqzku z tym nalety je zaliczyc do
drugiej grupy zbior6w, kt6re zgodn ie z ustawq powinny zostae udost~pnione do 2020 roku .

2.2.4 . Planowane i realizowane projekty w temacie .
Informatyczny System Oslony Kraju przed nadzwyczajnymi zagroi:eniami (IS OK).
Obecnie IMGW-PIB jest jednym z konsorcjant6w realizujqcych ISOK. W ramach tego przedsi~wzi~cia
planowane jest m.in. wykonan ie dok/adnej identyfikacj i zr6d/owych zbior6w danych IMGW-PIB (m .in .
dla tematu "Warunki oceanograficzno-geograficzne"). Na obecnym etapie realizacji projektu nie jest
niestety motliwe bardziej szczeg610we zdefiniowanie zakresu planowanych dzialari .
SeaDataNet2
Zgodnie z planem realizacji projektu SeaOataNet 2 w kolejnych dw6ch latach przewiduje s i ~ dalszy
rozw6j techniczny europejskiego systemu oceanograficznych baz danych wraz z bietqcym zas ilaniem
centralnych rejestr6w COl , EOMEO , EOMERP i CSR w metadane . Jego integracj~ z MyOcean 2 oraz
EuroGOOS i EMOOnet z rozszerzeniem zakresu parametr6w prezentowanych w centralnym serwisie
wyszukiwania , wizualizacji i pobierania .
W pazdzierniku 2013 r. zakor'lczyl si~ 1. etap harmonizacji struktury plik6w COl (pliki xml
z metadanymi 0 pomiarach) oraz slownik6w z wymaganiami dyrektywy INSPIRE. Od tej pory Oddzial
Morski IMGW-PIB b~dzie generowac pliki metadanych zgodnie z dyrektywq. Pierwsze testy trwaly do
korica listopada 2013 roku . Aktualizacj~ metadanych w centralnym rejestrze przeprowadzi
administrator rejestru . W wyniku realizacji tych zadari dane oceanograficzne IMGW-PIB b~dq
wyst~powa/y w europejskim systemie wyszukiwania, pobieran ia i wizualizacji.
Zgodnie z planem realizacji projektu SeaOataNet 2 w kolejnych dw6ch latach przewiduje si~ dalszy
rozw6j techniczny europejskiego systemu oceanograficznych baz danych wraz z biezqcym zasilaniem
centralnych rejestr6w COl , EOMEO , EOMERP i CSR w metadane zgodne z wymaganiami dyrektywy
INSPIRE i odpowiednich akt6w wykonawczych. W wyniku realizacji planowanych zadari dane
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oceanograficzne IMGW-PIB
i wizualizacji.
2.2.5 . Relacje

wzgl~dem

b~dq wyst~powaly

weuropejskim systemie wyszukiwania, pobierania

innych organ6w wiqzqcych

si~

z tematem.

IMGW-PIB jest jednostk q podlegiq Ministrowi Srodowiska , ktory jest organem wiodqcym dla
5 temat6w z dyrektywy INSPIRE. Ministerstwo Srodowiska planuje utworzenie wiasnego w~zia
infrastruktury informacji przestrzennej , b~dqcego centralnym punktem dost~pu do infrastruktury
danych dotyczqcych srodowiska. Ch~c utworzenia wlasnego w~zia infrastruktury informacji
przestrzennej deklaruje rowniez Giowny Inspektorat Ochrony Srodowiska, ktory jest organem
wiodqcym dla tematu "Urzqdzenia do monitorowania srodowiska", powiqzanego z tematem "Warunki
oceanograficzno-geograficzne" . Majqc na uwadze powyzsze, konieczne jest rozwini~cie scisiej
wspoipracy mi~dzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Ministerstwem Srodowiska oraz
Giownym Inspektoratem Ochrony Srodowiska w celu skoordynowania podejmowanych dziaiari.
Wspoipraca z Giownym Inspektoratem Ochrony Srodowiska b~dzie odbywac si~ takze w zwiqzku
z posiadaniem przez GIOS zbiorow danych 0 stanie jakosci srodowiska morskiego, pozyskiwanych
podczas badari w ramach Paristwowego Mon itoringu Srodowiska . Rozwazona zostanie mozliwosc
oraz zasadnosc wiqczenia tych danych do tematu "Warunki oceanograficzno-geograficzne".
Nalezy takze podkreslic, it dziaiania zwiqzane z budowq infrastruktury informacji przestrzennej
z realizacjq
w zakresie "Warunkow oceanograficzno-geograficznych" zwiqzane Sq rowniez
mi~dzynarodowego projektu SeaDataNet.
2.2 .6. Stan do

osiqgni~cia

na rok 2015 .

Planuje si~ wykonan ie peinej identyfikacji zrodiowych zbiorow danych przestrzennych prowadzonych
przez IMGW-PIB, ktore mieszczq si~ tematycznie w zakresie okreslonym w dyrektywie INSPIRE
i uslawie 0 liP. Nast~pnie opracowany zostanie harmonogram dalszych dziaiari , niezb~dnych do
uzyskania peinej harmonizacji.

2.3
OBSZARY MORSKIE, rozumiane jako obszary morz i akwenow sionowodnych,
w podziale na regiony i subregiony 0 wspolnych cechach ze wzgl~du na ich warunki fizyczne .

2.3.1

Analiza stanu obecnego .

Temat "Obszary morskie" znajduje si~ w trzeciej grupie tematycznej INSPIRE. Do 3 grudnia 2013 roku
zostaiy opublikowane metadane dotyczqce zbiorow zrodiowych dla tematu . ZakoJiczenie prac nad
wiasciwymi zbiorami danych i usiug przestrzennych z tematu "Obszary morskie" , polegajqcych na
doslosowaniu ich do obowiqzujqcych przepisow to odpowiednio grudzieri 2015 - dla przetworzonych
zbiorow, ktore zostaiy opracowane po wejsciu w zycie stosownych przepisow, a rok 2020 - dla
pozostaiych zbiorow. Specyfikacje danych dla trzeciej grupy tematycznej jeszcze nie zostaiy
zalwierdzone w ostatecznej wersji, a to z nich b~dzie wynikac m.in . zakres danych dla tematu
"Obszary morskie".
Z obecnej wersji specyfikacji dla tematu "Obszary morskie" wynika, ze
- linia brzegowa ,
- obszar morza ,
- pokrycie dna morskiego ,
pokrycie powierzchni morza (np . lod, zakwity alg),
- morska strefa cyrkulacji.

b~dzie

zawierai dane takie jak:

Uslalono, ie zrodlowe zbiory danych przestrzennych odpowiadajqce tematowi "Obszary morskie"
w zakresie linii brzegowej oraz obszaru morza Sq tworzone przez Glownego Geodet~ Kraju na
podstawie art. 7a ust.6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie Paristwowego Rejestru Granic.
MIR nawiqzaio wsp61prac~ z Gi6wnym Urz~dem Geodezji i Kartografii w celu realizacji tematu. Aby
sformalizowac dziaiania nastqpi podpisanie porozumienia 0 wspoipracy pomi~dzy tymi dwoma
organami. Baza danych: "Paristwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziaiow terytorialnych
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kraju", bEidqca zbiorem zr6dlowym w zakresie linii brzegowej oraz obszaru morza, zostala zgloszona
do ewidencji przez Gl6wnego GeodetEi Kraju i otrzymala numer PL.PZGiK.200.
Zr6dlowy zbi6r danych odpowiadajqcy tematowi "Obszary morskie" w zakresie pokrycia dna
morskiego zostal zidentyfikowany jako zbi6r dotyczqcy litologii dna morza, bEidqcy w posiadaniu
Panstwowego Instytut Geologicznego - Panstwowy Instytut Badawczy. Wsp61dzialanie w celu
realizacji tematu zostanie sformalizowane poprzez podpisanie porozumienia 0 wsp61pracy pomiEidzy
tymi dwoma organami. Zr6dlowy zbi6r zostal zgloszony do ewidencji i otrzymal numer
PL.ZIPGL.2214.
2.3.2 Aktualizacja lisly zbior6w danych liP.
Gl6wny Geodela Kraju zglosil zbi6r "Panstwowego rejeslru granic i jednostek podzialu terytorialnego
kraju" do ewidencji zbior6w i uslug danych przestrzennych.
Panstwowy Instytut Geologiczny- Panstwowy Instytut Badawczy zglosil zr6dlowy zbi6r "Obszary dna
morskiego - rodzaj osad6w" do ewidencji zbior6w danych przestrzennych.
2.3.3. Zakres i terminy prac wynikajqcych z przepis6w INSPIRE i potrzeb krajowych .
Do dnia 3 grudn ia 2013 roku zostaly utworzone metadane oraz udostEipnione dla zbior6w
zidentyfikowanych jako zr6dlowe w temacie.
Zgodnie z art. 30 pkt 2. ustawy 0 infrastrukturze informacji przestrzennej dostEip do uslug
wyszukiwania i przeglqdania dla istniejqcych juz zbior6w danych przestrzennych powinien bye
zapewniony do:
•

10 grudnia 2015 r. dla zbior6w pochodzqcych PRG . Szczeg610wy harmonogram prac zostanie
uzgodniony w porozumieniu 0 wsp61pracy pom iEidzy Gl6wnym Geodetq Kraju i Ministrem
Infrastruktury i Rozwoju .

•

10 grudnia 2020 r. dla zbioru zharmonizowanego ze zbiorem "Obszary dna morskiego - rodzaj
osad6w". Szczeg610wy harmonogram prac zostanie uzgodniony w porozumieniu 0 wsp61pracy
pomiEidzy PIG-PIB i MIR.

2.3.4 . Planowane i realizowane projekty w temacie .
GI6wny Geodeta Kraju prowadzi bazEi Panstwowy Rejestr Granic - szczeg610we informacje na temat
planowanych i realizowanych projekt6w dostEipne Sq w GUGiK.
Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy utrzymuje oraz udostEipnia zr6dlowy
zbi6r "Obszary dna morskiego - rodzaj osad6w" w ramach prowadzenia serwisu mapowego Centralnej
Bazy Oanych Geologicznych.

2.3.5. Relacje wzglEidem innych organ6w wiqzqcych siEi z tematem .
UrzEidy Morskie i BHMW przekazujq Gl6wnemu Geodecie Kraju posiadane informacje i zbiory danych
przestrzennych dotyczqce przebiegu granic: pasa technicznego, pasa ochronnego, pasa
nadbrzeznego , porl6w, przystani morskich , red , morskiej linii brzegowej , linii podstawowej morza
terytorialnego, morza terytorialnego, wylqcznej strefy ekonom icznej, morskich w6d wewnEitrznych .

2.3.6.

Stan do osiqgniEicia na 2015 rok.

- Podpisanie porozumienia 0 wsp61pracy z Gl6wnym UrzEidem Geodezji i Karlografii dotyczqce
budowy liP w temacie "Obszary morskie" w zakresie linii brzegowej oraz obszaru morza, w kt6rym
szczeg610wo zostanq okreslone warunki i cele wsp61pracy. Porozumienie powinno zostae podpisane
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w pierwszym kwartale 2014 roku. Nastt;pnym krokiem bt;dzie realizacja porozumienia, w wyniku ktorej
zostanq wykonane nastt;pujqce prace:
- przygotowanie istniejqcego juz zbioru danych pochodzqcego z PRG do udostt;pnienia
w spos6b zharmonizowany, zgodnie z przepisami wykonawczymi Data Specification on
Hydrographyw terminie do 10.12.2015 roku ;
- nieodplatne udostt;pnienie w postaci uslugi WMS zharmonizowanego zbioru w terminie do
10.12.2015 roku.
Popisane porozumienia 0 wsp6lpracy z Par'lstwowym Instytutem Geologicznym - Par'lstwowym
Instytutem Badawczym. Porozum ienie powinno zostae podpisane w pierwszym kwartale 2014 roku,
okreslae bt;dzie takie zadania jak:
- przygotowanie istniejqcego juz zbioru danych: "Obszary dna morskiego - rodzaj osadow" do
udostt;pnienia w sposob zharmonizowany, zgodnie z przepisami wykonawczymi Data
Specification on Sea regions w terminie do 30 .06.2014 roku;
- nieodplatne udostt;pnienie w postaci uslugi WMS zharmonizowanego zbioru w terminie do
30.06.2014 roku .

3. PROGRAM DZIAt.AN UZUPEt.NIAJACYCH
3.1

WZMOCNIENIE KOORDYNACJI

3.1.1. Wzmacnianie wlasnej struktury koordynacyjnej.
W celu ulatwienia koordynacji dzialar'l podejmowanych w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej
zwiqzanych z wdrazaniem dyrektywy INSPIRE i ustawy 0 liP, Dyrektor Naczelny IMGW-PIB w dn. 24
Iipca 2012 roku powolal Zespol ds. Danych Przestrzennych IMGW-PIB (Zarzqdzenie Dyrektora
IMGW-PIB nr 36/2012) . W sklad Zespolu wchodzq specjalisci z dziedzin , w kt6rych wykorzystywane
Sq dane przestrzenne . Zesp61 wspolpracuje na biezqco z pracownikami MIR odpowiedzialnymi za
wdrazanie dyrektywy INSPRIE.
Sposobem do wzmocnienia krajowej struktury koordynacyjnej tematu "Warunki oceanograficznogeograficzne" moze bye r6wniez powolanie Narodowego Komitetu Danych Oceanograficznych,
w zakresie dostt;pu do krajowych danych oceanograficznych wszystkich dostt;pnych trodel krajowych.
W swietle obecn ie obowiqzujqcych przepisow wzmocnienie struktury koordynacyjnej MIR, jako organu
wiodqcego w tematach INSPIRE wymienionych w niniejszym opracowaniu , mogloby sit; odbyc
poprzez powolanie w strukturach organu komorki specjalizujqcej sit; w temacie morskich danych
przestrzennych i implementacji INSPIRE. Dzit;ki takiemu dzialaniu organ wiodqcy m6glby w wit;kszym
stopniu samodzieln ie uczestniczye w opracowaniu dokumentacji technicznej oraz mozliwa bylaby
intensyfikacja wsp6lpracy i kontakt6w z podmiotami zobowiqzanymi do prowadzen ia zbior6w danych
i uslug przestrzennych, 0 kt6ry mowa w punkcie 2. Zadania kom6rki , wynikajqce z ustawy 0 liP,
to m.in . wsp6ldzialanie i koordynacja w zakresie tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej
a takze udostt;pnianie organom administracji i osobom trzecim, wlqczonym do infrastruktury,
informacji niezbt;dnych do wykonania zadar'l polegajqcych na wprowadzaniu rozwiqzar'l technicznych
zapewn iajqcych interoperacyjnosc zbiorow i uslug danych przestrzennych oraz harmonizacji tych
zbiorow i uslug. Kolejnym celem byloby opracowanie strategii utworzenia punktu dostt;pu do danych
przestrzennych dotyczqcych polskich obszarow morskich a pochodzqcych z roznych instytucji. Dane
te bylyby dostt;pne, na odpowiednich warunkach, dla kazdego zainteresowanego . Moglyby takze
stanowie istotne trodlo informacji geoprzestrzennych, niezbt;dnych do opracowania morskich plan6w
zagospodarowania przestrzennego.

3.1.2. Wsp6ldzialanie z organem koordynujqcym .
Wsp6ldzialanie z organem koordynujqcym odbywa sit; na podstawie przepisow INSPIRE
i mozliwosci finansowych podmiotow, ktore zgodnie z prawem Sq zobowiqzane do tworzenia
i utrzymywania zbior6w danych i uslug przestrzennych. Pomimo, ze implementacja Dyrektywy
INSPIRE nie wiqze sit; bezposrednio z tworzeniem nowych zbiorow danych przestrzennych , to
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naklada szereg obowi'lzk6w na wszystkie organy bior'lce udzial w tym procesie. Ustawa 0 liP nie
zagwarantowala dodatkowych sil i srodk6w ani dla organ6w wiod'lcych ani dla organ6w, kt6re
prowadz'l zbiory danych i uslug przestrzennych . Utrudnia to w znacz'lcym stopniu wlasciwe
wdrazanie dyrektywy INSPIRE. Wytworzenie wymaganych rozwi'lzari informatycznych wymaga
znacznych naklad6w finansowych . Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi scisl'l wsp6lprac~
z GI6wnym Urz~dem Geodezji i Kartografii, kt6ry jest organem koordynuj'lcym wdrazanie dyrektywy
INSPIRE. Wszelkie problemy rozwi'lzywane s'l na biez'lco , czego przykladem moze bye spotkanie
robocze opisane dokladnie w punkcie 3.3.2 . "Ksztalcenie i doksztalcanie specjalist6w zgodnie
z rzeczywistymi potrzebami".
3.1 .3. Wsp61praca z innymi organami wiod'lcymi .
Wsp61praca z innymi organami wiod'lcymi odbywa si~ za posrednictwem Rady Infrastruktury
Informacji Przestrzennej oraz GI6wnego Urz~du Geodezji i Kartografii - Koordynatora INSPIRE. Dla
osi'lgni~cia
lepszej koordynacji zadari w MIR konieczna jest intensyfikacja wsp6lpracy ,
w szczeg61nosci z Ministerstwem Srodowiska , GI6wnym Inspektoratem Ochrony Srodowiska,
Krajowym Zarz'ldem Gospodarki Wodnej w celu pozyskania informacji na temat prowadzonych przez
te organy i jednostki im podlegle dzialari, co umozliwi ich odpowiednie uzgodnienia . Moze to pozwolie
na znacz'lce obnizenie koszt6w budowy infrastruktury informacji przestrzennej , m.in. w wyniku
unikni~cia wykonywania tych samych zadari zlecanych przez r6zne instytucje/organy.
3.1 .4. Wsp61praca z jednostkam i samorz'ldu terytorial nego.
Min ister Infrastruktury i Rozwoju w zakresie temat6w: "Hydrografia", "Warunki oceanograficznogeograficzne" i "Obszary morskie" nie prowadzi wsp61pracy z jednostkami samorz'ldu terytorialnego .
Zgodnie z informacj'l uzyskan'l od urz~d6w morskich, wsp61praca z jednostkami samorz'ldu
terytorialnego w zakresie dost~pu do danych referencyjnych, odbywa si~ na dobrym poziomie.
3.1.5. Zapewnienie

niezb~dnych

przeplyw6w danych z/do rejestr6w publicznych.

Zasady przeplyw6w duzej cz~sci danych z/do rejestr6w publicznych zostaly okreslone
w rozporz'ldzeniu Rady Ministr6w z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie paristwowego rejestru granic
i powierzchni jednostek podzial6w terytorialnych kraju . Urz~dy morskie, nadzorowane przez MIR,
zostaly poproszone przez GUGiK 0 dostarczenie danych , kt6re b~d'l potrzebne do budowy
Paristwowego Rejestru Granic. Dane te maj'l r6zn'l postae, w wielu przypadkach jedynie form~
papierow'l. W planach na rok 2014 jest rozpocz~cie prac maj'lcych na celu ustanowienie standard6w
wymiany danych zasilaj'lcych Paristwowy Rejestr Granic przez urz~dy morskie.

3.2

BADANIA I ROZWOJ

3.2.1. Okreslenie optymalnych modeli danych w tematach liP z
oraz potrzeb i mozliwosci krajowych .

uwzgl~dnieniem

wymagari INSPIRE

Cz~se modeli danych, uwzgl~dniaj'lcych wymagania INSPIRE oraz potrzeby i krajowe mozliwosci,
zostala okreslona w rozporz'ldzeniu Rady Ministr6w z 10 stycznia 2012 r. w sprawie paristwowego
rejestru granic i powierzchni jednostek podzial6w terytorialnych kraju . Pozostala cz~se danych
wymaga prac maj'lcych na celu okreslenie modeli danych zgodnie z wymaganiami INSPIRE. Dla
cz~sci zbior6w danych, w szczeg61nosci dla modelu danych oceanograficznych, istnieje mozliwose
opracowania szerszego (branzowego) profilu metadanych, w celu uwzgl~dnienia w zbiorach
metadanych informacji niezb~dnej do wlasciwej identyfikacji danych. Jednak w obecnej sytuacji, gdy
istnieje tylko jeden dostawca danych do lematu "Warunki oceanograficzno-geograficzne" nie ma takiej
potrzeby. Profil branzowy zostanie opracowany w przypadku powolania Narodowego Centrum Danych
Oceanicznych , czyli repozytorium r6znego rodzaju danych srodowiskowych dotycz'lcych Baltyku .

3.2.2. Zapewnienie
technologicznym .

harmonizacji

zbior6w

i

uslug

danych

przestrzennych

Po okresleniu modeli danych zgodnych z wymaganiami INSPIRE

b~dzie

pod

wzgl~dem

mozna przyst<lpie do
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proces6w technologicznych majqcych na celu zapewnienie harmonizacji zbior6w danych. W ramach
realizacji projektu SeaDataNet2 jest opracowywana struktura oraz baza metadanych (zgodna
z wymaganiami dyrektywy INSPIRE), kt6rej cz~sc dotyczy tematu "Warunki oceanograficznogeograficzne".
3.2 .3. Dalsze prace badawcze ukierunkowane na mozliwie szybkie osiqganie praktycznych efekt6w
liP.
W ramach projektu "Zintegrowana platforma informacji 0 srodowisku poludniowego Baltyku BalticBottomBase", powstaje w Instytucie Morskim w Gdansku baza danych przestrzennych informacji
o srodowisku poludniowego Baltyku , obejmujqca nastt;lpujqce tematy (podzial zgodnie z ustawq 0 liP):
A
z drugiej grupy tematycznej:
dane batymetryczne;
dane geodezyjne 0 uksztaltowaniu strefy brzegowej w tym 0 umocnieniach brzegowych;
dane geologiczne;
A
z trzeciej grupy tematycznej:
dane dotyczqce zagospodarowania przestrzennego obszar6w morskich ;
dane 0 warunkach oceanograficzno-geograficznych;
dane 0 warunkach biologicznych;
dane 0 warunkach chemicznych;
dane 0 wiatrowych zasobach energetycznych.
Zgodnie z projektem , powstajqca baza danych b~dzie spelniala kryteria dyrektywy INSPIRE.
Zakonczenie prac nad tworzeniem bazy danych oraz jej uruchomienie jest planowane na koniec
czerwca 2014 roku. W roku 2014 rozpocznie si~ przenoszenie danych bt;ldqcych obecnie w zasobach
Instytutu Morskiego w Gdansku do nowopowstalej bazy. Proces ten b~dzie trwal ponad dwa lata i jego
zakonczenie planowane jest na rok 2016. Wszystkie nowotworzone informacje bt;ld q od razu
udostt;lpniane w nowopowstajqcej bazie w zgodzie ze standardami INSPIRE. Instytut Morski zostal
poproszony 0 rozwazenie wzit;lcia udzialu w budowie infrastruktury informacji przestrzennej INSPIRE
w temacie "Warunki oceanograficzno-geograficzne" w zakresie wlasciwych danych pochodzqcych
z bazy BalticBottomBase.
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (10 PAN) prowadzi Zintegrowany System Przetwarzania
Danych Oceanograficznych (ZSPDO), system przygotowany do archiwizacji i udostt;lpniania r6znych
typ6w danych. Celem jego dzialania jest dostarczenie infrastruktury przetwarzania, gromadzenia
i udostt;lpniania danych dla podmiot6w zaangazowanych w badania i eksploatacje obszar6w morskich .
Obecnie 10 PAN gromadzi informacje takie jak:
- batymetria,
- dane oceanograficzne,
- dane biologiczne,
- dane hydrograficzne,
- dane 0 polu magnetycznym ,
- dane chemiczne i geochemiczne.
10 PAN zostal poproszony 0 rozwazenie wzit;lcia udzialu w budowie infrastruktury informacji
przestrzennej INSPIRE w temacie "Warunki oceanograficzno-geograficzne" w zakresie danych
pochodzqcych z ZSPDO.

3.3 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KSZTAl:.CENIE SPECJALISTOW
3.3.1. Upowszechnianie wiedzy i umiejt;ltnosci w zakresie umozliwiajqcym szerokie korzystanie
z zasob6w informacyjnych obj~tych tematami programu .
IMGW-PIB OM w Gdyni realizuje projekt SeaDataNet2, zapewnraJqcy dostt;lp paristw Wsp61noty
Europejskiej do zasob6w metadanych oceanograficznych (poprzez budowanie i wdrazanie jednolitego
systemu metadanych zgodnego z wymaganiami dyrektywy INSPIRE).
Obecnie z obszaru dzialania ministra wlasciwego ds. gospodarki morskiej brak jest rejestr6w
publicznych , kt6re moglyby zostac udostt;lpnione. Ze wzglt;ldu na szerokie zainteresowanie tematyk q
obszar6w morskich w kraju (administracja, jednostki naukowo-badawcze, inwestorzy) konieczne staje
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si"1 opracowanie nowych sposob6w i metod upowszechnian ia wiedzy z zakresu korzystania z tego
typu zasob6w informacyjnych.

3.3.2 . Ksztalcenie i doksztaicanie specjalist6w zgodn ie z rzeczywistymi potrzebami.
We wrzesniu 2013 roku 6wczesne Ministerstwo Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zorganizowalo robocze spotkanie z instytucjami gromadzqcymi dane przestrzenne, dla kt6rych
organem wiodqcym jest minister wlasciwy do spraw gospodarki morskiej . Tematyka spotkania
obejmowala m.in. nast"1Pujqce zagadnienia:
- tworzenie i walidacja metadanych (problemy praktyczne wykonawc6w),
- okreslenie szczeg61owosci opracowywanych metadanych ,
- techniczne aspekty integracji rozwiqzari systemowych pomi"1dzy instytucjami posiadajqcymi dane
iGUG iK.
Specjalisci z GUGIK-u odpowiadali na pytania uczestnik6w, zarowno w kwestiach ogolnych
dotyczqcych budowy infrastruktury informacji przestrzennej jak i technicznych. Na miejscu
udost"1pniono materialy szkoleniowe, w tym publikacj"1: "INSPIRE i Krajowa Infrastruktura Informacji
Przestrzennej - Podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne - Skrypt dla uczestnikow Szkolenia
Eksperckiego" .

3.4

WSPOt.DZIAt.ANIE W RAMACH INSPIRE

3.4 .1. Zapewn ienie dost"1Pu instytucjom i organom Wspolnoty do zbiorow i uslug danych
przestrzennych zgodnie z Rozporzqdzeniem Komisji (UE) Nr 268/2010 z dnia 29 marca 2010 r.
Zgodnie z wymaganiami ustawy 0 liP wykonanie tych zadari naleiy do organ6w posiadajqcych dane
zr6dlowe w poszczegolnych tematach .
3.4.2 . Monitorowanie i sprawozdawczosc w zakresie okres lonym Decyzjq Komisji z dnia 5 czerwca
2009 roku .
Monitorowanie i sprawozdawczosc w zakresie zbior6w metadanych , danych , uslug danych
przestrzennych Sq wykonywane zgodnie z zasadami i zakresem okreslonym w decyzji KE
z dnia 5 czerwca 2009 roku. Na dzieri dzisiejszy min ister wlasciwy ds. gospodarki morskiej wyst"1Puje
o informacje niezb"1dne do wypelnienia sprawozdar'l do organ6w posiadajqce zbiory ir6dlowe,
nast"1pnie przekazuje sprawozdan ie do GUGiK-u.

4.

STRESZCZENIE

Minister Infrastruktury i Rozwoju , kt6ry jest ministrem wlasciwym do spraw gospodarki morskiej ,
w rozumieniu ustawy 0 infrastrukturze informacji przestrzennej jest organem wiodqcym w zakresie
tematow :
- Hydrografia- w zakresie obszarow morskich( I grupa tematyczna),
- Warunki oceanograficzno- geograficzne ( III grupa tematyczna),
- Obszary morskie ( III grupa tematyczna).
Zr6dlowy zbi6r danych przestrzennych odpowiadajqcy tematowi "Hydrografia" zostal zidentyfikowany
jako zbior prowadzony przez GI6wnego Geodet"1 Kraju w ramach Par'lstwowego Rejestru Granic.
Podmiot ten nie jest organem administracji podleglym ani nadzorowanym przez Ministra Infrastruktury
i Rozwoju , co dodatkowo utrudnia koordynacj"1 i moiliwosc wypelniania roli organu wiodqcego.
Dlatego drogq do wypelnienia ustawowych zobowiqzari b"1dzie podpisanie porozumienia 0 wsp61pracy
pomi"1dzy tym i dwoma organam i.
Zbiory zr6dlowe w temacie "Warunki oceanograficzno-geograficzne" znajdujq si"1 w posiadaniu
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Paristwowego Instytutu Badawczego, ktory zgodnie
z ustawq Prawo wodne jest jednostkq zobowiqzanq do prowadzenia rejestru publicznego,
zawierajqcego baz"1 danych historycznych z zakresu meteorologii, hydrologii i oceanologii. Zgodnie
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z harmonogramem INSPIRE do 3 grudnia 2013 roku zostaly opublikowane metadane zr6dlowego
zbioru danych "Profile pionowe temperatury i zasolenia". Zakoriczenie prac nad wlasciwymi zbiorami
danych przestrzennych zgodnie z zapisami ustawy 0 liP planowane jest na 2020 roku . Oddzial
Morski IMGW-PIB realizuje projekt SeaDataNet 2. W ramach projektu , w kolejnych dw6ch latach,
przewiduje si~ dalszy rozw6j techniczny europejskiego systemu oceanograficznych baz danych wraz
z bieZqcym zasilaniem centralnych rejestr6w CDI , EDMED, EDMERP i CSR w metadane . W wyniku
realizacji planowanych zadari, dane oceanograficzne IMGW-PIB b~dq wyst~powaly w europejskim
systemie wyszukiwania, pobierania i wizualizacji.
Temat "Obszary morskie" b~dzie realizowany ze wzgl~du na wlasciwosci zbior6w zr6dlowych przez
GI6wnego Geodet~ Kraju , w ramach danych pochodzqcych z Paristwowego Rejestru Granic oraz
przez Paristwowy Instytut Geologiczny - Paristwowy Instytut Badawczy, w zakresie wymaganych
danych pochodzqcych z Centralnej Bazy Danych Geologicznych. Do realizacji zadania niezb~dne
b~dzie podpisanie porozumieri 0 wsp61pracy pomi~dzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz
organ ami administracji posiadajqcymi zbiory zr6dlowe.
Wlasciwe przeprowadzenie procesu wdraZania dyrektywy INSPIRE wymaga wsp61dzialania r6znych
organ6w wiodqcych . Szczeg61nie istotna jest wsp61praca Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
z Ministerstwem Srodowiska, GI6wnym Inspektoratem Ochrony Srodowiska oraz Krajowym Zarzqdem
Gospodarki Wodnej. Wlasciwa koordynacja podejmowanych dzialari jest niezb~dna do odpowiedniego
wsp61dzialania projektowanych rozwiqzari informatycznych. MoZe r6wnieZ pozwolit na obniZenie
koszt6w budowy infrastruktury informacji przestrzennej .
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