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RODZAJE NIEZBĘDNEJ WSPÓŁPRACY 

 

 

 

Poziom IIP Współpraca 

globalny w ramach organizacji międzynarodowych o zasięgu 
globalnym (ONZ, ISO …)  

europejski Polski jako państwa członkowskiego UE w ramach 
INSPIRE 

rządowy organów wiodących (międzyresortowa) 

samorządu 
terytorialnego 

organów i jednostek regionalnych i lokalnych 

innych organizacji edukacyjnych, badawczych i zawodowych o 
charakterze publicznym, komercyjnym lub 
pozarządowym 
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DZIAŁALNOŚĆ RADY IIP 

Rada IIP stanowi jedyne ciało określone ustawą o IIP, które 
stanowi reprezentację podmiotów przyczyniających się 
tworzenia i funkcjonowania tej infrastruktury. 

Korzystając z uprawnienia do występowania z własnymi inicjatywami (art. 
21 ustawy), Rada IIP ukierunkowała swoją działalność na rozwijanie 
współpracy, której istotą jest uzgadnianie poglądów i podejmowanie 
oraz realizowanie wspólnych przedsięwzięć. Przykładem są jednolite pod 
względem formy i treści dwuletnie programy budowy IIP na lata 2012-
2013 oraz 2014-2015 powstałe w wyniku wspólnego działania 
wszystkich organów wiodących (www.radaiip.gov.pl).  

Działalność Rady IIP ma zatem charakter integracyjny i 
wpływa pozytywnie na koordynację prac, zwłaszcza na 
poziomie rządowym. 
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PROGRAMOWANIE BUDOWY IIP 

• Jest to główny kierunek działalności Rady IIP 

• Powstałe dwuletnie programy 2012-2013 i 2014-2015 są 
godnym uznania rezultatem współpracy wszystkich 
organów wiodących 

• Każdy organ przygotowuje dwuletni program cząstkowy 
w zakresie swojej tematyki 

• Programy cząstkowe ułatwiają pracę poszczególnych 
organów, uzgodnienia między nimi oraz stanowią wkład 
do programu kompleksowego w skali rządowej 

• Stanowią one podstawę skoordynowanego rozwoju IIP, 
stanowiąc bogate źródło wiedzy o tej infrastrukturze 
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PODSTAWOWE ELEMENTY STANDARDU TREŚCI 
PROGRAMU BUDOWY IIP 

 

• 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 
• 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 
• 1.2 STRUKTURA KOORDYNACYJNA I WYKONAWCZA 
• 1.3 PODSTAWY PRAWNE 
• 2. PROGRAM DZIAŁAŃ W UJĘCIU TEMATYCZNYM 
• 3. PROGRAM DZIAŁAŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 
• 3.1 WZMOCNIENIE KOORDYNACJI 
• 3.2 BADANIA I ROZWÓJ 
• 3.3 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KSZTAŁCENIE 

 SPECJALISTÓW. 

• 3.4 WSPÓŁDZIAŁANIE W RAMACH INSPIRE 
• 4. STRESZCZENIE 
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WYBRANE ELEMENTY TREŚCI PROGRAMU 
2014-2015 

• 12 organów wiodących uczestniczących w 
programowaniu 

• 35 projektów planowanych i realizowanych przez organy 
wiodące 

• 10 ustaw i kilka rozporządzeń kwalifikujących się do 
nowelizacji w związku z IIP 

• Określenie stanu do osiągnięcia w wyniku realizacji 
programu na koniec roku 2015 
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WSPÓŁPRACA INNYCH PODMIOTÓW 

Trudna do przecenienia jest również współpraca podmiotów 
korzystających z określonej prawem autonomii i 
samorządności. Dotyczy to przede wszystkim: 

• organów i jednostek samorządu terytorialnego, które z natury rzeczy 
tworzą informację geoprzestrzenną i są jej ważnymi użytkownikami, 

• wyższych uczelni prowadzących kształcenie w zakresie informacji 
geoprzestrzennej (geomatyki, geodezji i dyscyplin pokrewnych). 

Celem nadrzędnym jest osiąganie wspólnego dobra w skali 
całego kraju i całego społeczeństwa przy rezygnacji z wąsko 
pojętych partykularnych interesów. 

Współpraca tych podmiotów nie jest dostatecznie doceniana i 
wymaga rozwinięcia. 
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PROPOZYCJE WYBRANYCH KIERUNKÓW 
DALSZEJ DZIAŁALNOŚCI RADY IIP 

• Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego  
zmierzająca do utworzenia i realizacji programu rozwoju 
regionalnych i lokalnych infrastruktur informacji 
przestrzennej 

• Współpraca z instytucjami szkolnictwa wyższego mająca 
na celu zapewnienie ich skoordynowanego rozwoju 
zgodnie z postępem naukowo-technicznym i potrzebami 
społecznymi w dziedzinie informacji geoprzestrzennej 

• Zwiększanie efektywności projektów geoprzestrzennych 
pod względem społecznym, ekonomicznym i technicznym 

• Doskonalenie przepisów prawnych i technicznych 
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ASPEKTY EKONOMICZNE WSPÓŁPRACY 

Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, zaspokajających 
wspólnie zidentyfikowane potrzeby i korzystających z 
zasobu wspólnych doświadczeń, może i powinno być 
żródłem poważnych oszczędności.  

Dotyczy to zarówno fazy projektowania i realizacji 
inwestycji, jak też późniejszego ich użytkowania. 

Korzyściom ekonomicznym towarzyszą z reguły korzyści 
natury społecznej 
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WSPÓŁPRACA W EUROPEJSKICH 
PROJEKTACH BAZUJĄCYCH NA INSPIRE 

Idea INSPIRE oraz postępy w jej implementacji wyzwala 
nowe inicjatywy zmierzające do pogłębienia 
interoperacyjności oraz szerokiego i racjonalnego 
użytkowania szybko rosnących zasobów danych INSPIRE. 
Przykładami są projekty: 

• ELF – European Location Framework (Europejskie Ramy 
Lokalizacyjne) z udziałem 30 partnerów, w tym MAiC 

• EULF – European Union Location Framework (Ramy Lokalizacyjne Unii 
Europejskiej) jako działanie ISA (EC collaboration programme 
Interoperability Solutions for European Public Administrations)  

• ARE3NA – A Reusable INSPIRE Reference Platform (Referencyjna 
Platforma INSPIRE dla Ponownego Wykorzystania) jako działanie ISA 

Ich powodzenie zależne jest od współpracy interesariuszy 
INSPIRE. 
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CEL SYMPOZJUM 

Celem sympozjum jest rozszerzanie współpracy 
międzypoziomowej, tj. współpracy pomiędzy organami i 
instytucjami funkcjonującymi na poziomach: 

• rządowym, 

• samorządowym, 

• międzynarodowym, 

• szkolnictwa wyższego. 

Cel ten jest przedmiotem zainteresowania Rady IIP. 

Wskazane jest zorganizowanie analogicznego sympozjum w 
roku przyszłym dla oceny postępu i wskazania kierunków 
przyszłych działań. 


