


Organ wiodący 
Numer 
tematu 

  Projekty trwające Proejkty planowane 

Główny Geodeta Kraju 1.1 Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych ASG – EUPOS / GP2 (usługi + narzędzia)   

Główny Geodeta Kraju 1.2 Systemy siatek georeferencyjnych ASG – EUPOS / GP2 (usługi + narzędzia)   
Główny Geodeta Kraju 1.3 Nazwy geograficzne GP2 (usługi + narzędzia) EuroGeoNames 
Główny Geodeta Kraju 1.4 Jednostki administracyjne TERYT 2 / GP2 (usługi + narzędzia) TERYT 3 
Główny Geodeta Kraju 1.5 Adresy TERYT 2 / GP2 (usługi + narzędzia) TERYT 3 
Główny Geodeta Kraju 1.6 Działki ewidencyjne GP2 (usługi + narzędzia) ZSIN 
Główny Geodeta Kraju 1.7 Sieci transportowe GBDOT / GP2 (usługi + narzędzia)   
Główny Geodeta Kraju 2.1 Ukształtowanie terenu ISOK / GP2 (usługi + narzędzia)   

Główny Geodeta Kraju 2.2 Użytkowanie ziemi GBDOT / GP2 (usługi + narzędzia) 
Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz 
z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych  

Główny Geodeta Kraju 2.3 Ortoobrazy ISOK / GBDOT / GP2 (usługi + narzędzia) ISOK 
Główny Geodeta Kraju 3.2 Budynki GDBOT / GP2 (usługi + narzędzia) ZSIN 

Główny Geodeta Kraju 3.3 Gleba   
Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz 
z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych  

Główny Geodeta Kraju 3.6 Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe GP2 (usługi + narzędzia) K-GESUT 

Główny Geodeta Kraju 3.8 Obiekty produkcyjne i przemysłowe GDBOT / GP2 (usługi + narzędzia)   

Główny Geodeta Kraju 3.11 
Gospodarowanie obszarem, strefy ograniczone i regulacyjne oraz 
jednostki sprawozdawcze 

GBDOT / GP2 (usługi + narzędzia)   

Główny Geolog Kraju 2.4 Geologia Przebudowa Geoportalu IKAR   
Główny Geolog Kraju 3.20 Zasoby energetyczne Przebudowa Geoportalu IKAR   
Główny Geolog Kraju 3.21 Zasoby mineralne Przebudowa Geoportalu IKAR   

Główny Inspektor Ochrony Środowiska 3.7 Urządzenia do monitorowania środowiska 
Opracowanie założeń do wdrożenia wymagań dyrektywy 
INSPIRE w zakresie urządzeń do monitorowania środowiska 

Wdrożenie wymagań dyrektywy INSPIRE / Dostosowanie zasobów danych 
przestrzennych PMŚ do wymagań dyrektywy INSPIRE - Etap I 

Główny Konserwator Przyrody 3.17 Regiony biogeograficzne bd    

Główny Konserwator Przyrody 3.18 Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne bd    

Minister  właściwy do spraw środowiska 1.9 Obszary chronione bd   
Minister  właściwy do spraw środowiska 3.12 Strefy zagrożenia naturalnego bd    
Minister  właściwy do spraw środowiska 3.13 Warunki atmosferyczne bd   

Minister  właściwy do spraw środowiska 3.14 Warunki meteorologiczno-geograficzne bd   

Minister  właściwy do spraw środowiska 3.19 Rozmieszczenie gatunków bd   

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej 

3.4 Zagospodarowanie przestrzenne   

1.  Systemowy projekt szkoleniowy dla JST 

2. „Budowa branżowego edytora i walidatora metadanych dla potrzeb 
planowania przestrzennego” (projekt badawczy w ramach NCBiR). 

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 1.8 Hydrografia   System Morskiej Informacji Geoprzestrzennej (BHMW) 

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 3.15 Warunki oceanograficzno-geograficzne SeaDataNet2 
Zintegrowana platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku – 
BalticBottomBase 

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 3.16 Obszary morskie bd    

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego 

1.9 Obszary chronione budowa narzędzia do tworzenia metadanych system wizualizacji zabytków w postaci usług danych przestrzennych 

Minister właściwy do spraw rolnictwa 3.9 Obiekty rolnicze oraz akwakultury bd    

Minister właściwy do spraw zdrowia 3.5 Zdrowie i bezpieczeństwo ludności bd    

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 3.1 Jednostki statystyczne 
GUS rozpoczął rozbudowę środowiska analiz 
geoprzestrzennych – budowę portalu geostatystycznego  

  

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 3.10 Rozmieszczenie ludności (demografia) 
GUS rozpoczął rozbudowę środowiska analiz 
geoprzestrzennych – budowę portalu geostatystycznego 

  

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) 1.8 Hydrografia ISOK   



























Raport Polska 2030 – 
Sprawne państwo, 

odpowiedni potencjał 
infrastruktury 

Strategia Sprawne 
Państwo – projekt 

MAC 

Krajowa Strategia 
Rozwoju 

Regionalnego – MRR 

Koncepcja 
Przestrzennego 

Zagospodarowania 
Kraju  

Strategia Rozwoju 
Społeczeństwa 

Informacyjnego w 
Polsce do 2013 

Plan Informatyzacji 
Państwa do roku 2015 

- projekt 

Europejska Agenda 
Cyfrowa 

IIP 



Projekty kontynuowane, przewidziane w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. 

Projekty sektorowe 

GUGiK 

TERYT2 Państwowy 

rejestr granic i 

powierzchni jednostek 

podziałów 

terytorialnych kraju 

1.Udostępnienie on-line państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek 

podziałów terytorialnych kraju. 

2.Realizacja i wdrożenie rozwiązań związanych z prowadzeniem rejestrów 

adresowych. 

45mln 
współfinanso

wane w 

ramach 

POIG 

31.12.2008 - 

31.12.2011 r 

GUGiK 

Georeferencyjna Baza 

Danych obiektów 

topograficznych 

(GBDOT) wraz z 

krajowym systemem 

zarządzania  

1. Budowa i prowadzenie Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów 

Topograficznych obejmującej zasób danych o obiektach mających znaczenie 

dla gospodarki m.in. takich  jak: budynki, obiekty przemysłowe, drogi, koleje, 

hydrografia, obszary chronione, elementy pokrycia terenu.  

2. Aktualizacja ortofotomapy cyfrowej na wybranym obszarze. 

3.Modernizacja osnowy wysokościowej II klasy. 

4.Integracja i standaryzacja istniejących baz danych poprzez doprowadzenie do 

ich spójności jakościowej i przedmiotowej oraz harmonizacja z rejestrami 

źródłowymi oraz zapewnienie narzędzi aktualizacji i utrzymania baz danych. 

5.Budowa systemu zarządzania BDOT jako narzędzia do zapewnienia 

sprawnej obsługi BDOT w aspekcie przyjmowania danych ich udostępniania 

użytkownikom w tym systemom: produkcji map, prezentacji danych poprzez 

Geoportal informacji przestrzennej. 

6. Rozbudowa infrastruktury poprzez zakup odpowiedniego sprzętu i 

oprogramowania w celu uruchomienia i utrzymania centrum zapasowego 

krajowego systemu zarządzania BDOT.  

170 mln  
współfinanso

wane w 

ramach 

POIG  

  

  

  

01.03.2007 - 

31.12.2013r. 

PIP 
2015 



Projekty nowe, zgłoszone przez resorty 

Projekty sektorowe 

GUS Portal Geostatystyczny 

Głównym celem projektu jest rozbudowa Portalu Geostatystycznego, 

zbudowanego na potrzeby prezentacji danych spisowych tj. danych z 

Powszechnego Spisu Rolnego 2010 i Narodowego Spisu Powszechnego 

Ludności i Mieszkań 2011. Portal ten stanowi informatyczną platformę 

przestrzennej prezentacji danych oraz wyników analiz geostatystycznych. Portal 

będzie prezentował wyniki badań statystycznych objętych programem badań 

statystycznych statystyki publicznej na podstawie stworzonych operatów 

przestrzennych.  

49 mln 2012-2015 

IMGW-PIB w skład 

konsorcjum 

wchodzą : IMGW-

PIB, IŁ, KZGW,  

GUGiK oraz RCB 

Informatyczny System 

Osłony Kraju przed 

Nadzwyczajnymi 

Zagrożeniami – 

ISOK 

ISOK ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczeniu strat 

spowodowanych występowaniem zagrożeń naturalnych, technologicznych i 

synergicznych. W szczególności elementy systemu pełniące rolę wspomagania 

zarządzania ryzykiem powodziowym mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa 

obywateli oraz zniwelowaniu szkód wywołanych występowaniem zjawiska 

powodzi w Polsce, poprzez wyselekcjonowanie obszarów zagrożonych powodzią 

i ograniczaniu ekspansji gospodarczej na tych obszarach.  

240 mln - 
POIG. 

60 mln - 
dotacja 

NFOŚiGW 

31.12.2013 r. 

GUGiK 

  

  

GEOPORTAL2 

  

  

1.Udostępnienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej 

informacji przestrzennej z rejestrów georeferencyjnych i związanych z nią usług 

istotnych między innymi dla prowadzenia działalności gospodarczej, 

zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zarządzania. 

2.Integracja i harmonizacja usług oraz informacji przestrzennej poprzez 

wykorzystanie rejestrów referencyjnych/bazowych a także koordynacje działań 

zgodnie z modelem infrastruktury informacyjnej państwa, założeniami 

dyrektywy INSPIRE oraz ustawą o IIP. 

89,84 mln  
- POIG 

01.10.2008-

31.12.2012r. 

  

  

GUGiK GEOPORTAL 3 

Kontynuacja działań i dalszy wynikający z potrzeb użytkowników oraz wymagań 

prawnych rozwój infrastruktury oraz funkcjonalności systemu Geoportal.gov.pl 
65 mln 2012- 2015r. 

PIP 
2015 



GUGiK 

Budowa 

Zintegrowanego 

Systemu Informacji o 

Nieruchomościach 

(ZSIN)  

Celem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomości (ZSIN) jest 

zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom i organom administracji 

publicznej dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do 

wiarygodnych i aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w 

rejestrach publicznych.  

215 mln 
  

31.12.2016 r. 

GUGiK 

ASG Plus -  

rozwój serwisów 

wielofunkcyjnego 

systemu 

pozycjonowania 

ASG-EUPOS 

Zwiększenie zasięgu i ułatwienie dostępu do serwisów systemu ASG-EUPOS 3,85 mln  
(budżet 

państwa, 

środki UE) 

2012 – 2014 

GUGiK K-GESUT 

Celem projektu jest budowa systemu zarządzania krajową bazą danych 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z wybranymi elementami 

bazy danych o znaczeniu regionalnym oraz ogólnopolskim. System stanowił 

będzie rejestr referencyjny dla specjalistycznych i branżowych systemów 

dziedzinowych, dla których niezbędna jest informacja o sieciach uzbrojenia 

terenu. 

46  mln 
  

(budżet 

państwa, 

środki UE) 

  

2012-2015r. 

GUGiK TERYT 3 

Kontynuacja działań i dalszy wynikający z potrzeb użytkowników oraz 

wymagań prawnych rozwój systemu państwowego rejestru granic i danych 

adresowych. 

47 mln  2012 - 2015r. 

GUGiK 
PZGiK - 

informatyzacja 

W ramach projektu PZGiK – informatyzacja planowane jest przetworzenie 

do postaci cyfrowej wybranej części dokumentacji państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

136  mln 
(budżet, 

budżet 

samorządów

, środki UE) 

2012-2015 

GUGiK TopoMAPA 

Celem projektu jest tworzenie oraz publikacja za pomocą geoportal.gov.pl 

nowej generacji standardowych opracowań kartograficznych – map 

topograficznych i ogólnogeograficznych w skalach od 1:10 000 do 1:1 

000 000 – wygenerowanych z realizowanej między innymi w ramach 

projektu GBDOT bazy danych o obiektów topograficznych i 

ogólnogeograficznych. 

96   mln 
(budżet 

państwa, 

środki UE)  

  

  

2012-2016 

PIP 
2015 



GDOŚ 

Portal internetowy 

Centralnego Rejestru 

Form Ochrony 

Przyrody (CRFOP) 

Przebudowa systemu internetowego CRFOP w ramach integracji i 

harmonizacji serwisów sieciowych urzędu w celu dostosowania do nowych 

wymogów prawa – nowego rozporządzenia Ministra Środowiska o CRFOP 

oraz rozporządzenia Komisji Europejskiej w zakresie dyrektywy INSPIRE – 

modernizacja  

0,06 mln 
Budżet 

GDOŚ 

IV kwartał 2011 

r.  

GIOŚ 

EKOINFONET II Realizacja przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska obowiązku 

prawnego wynikającego z zapisów Rozdziału 4c „System Informatyczny 

Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet,” art. 28h, i j., którego celem jest 

utworzenie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska 

„Ekoinfonet”, za pomocą którego są zbierane, przechowywane, przetwarzane 

i udostępniane dane dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie 

środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska. 

W ramach SI EKOINFONET zapewniona zostanie również baza danych 

przestrzennych Państwowego Monitoringu Środowiska oraz odpowiednie 

usługi sieciowe w tym zakresie, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 

INSPIRE.  

7,57 mln 
NFOŚiGW 

30.11.2011r.  

MKiDN/ NID 

Realizacja zadania 

publicznego w 

postaci Budowy 

infrastruktury 

informacji 

przestrzennej w 

zakresie tematu 

danych „obszary 

chronione„. 

1. Przygotowanie założeń oraz praktyczne wdrożenie i udostępnienie baz 

danych GIS wynika z obowiązków określonych w ustawie o 

infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r., która 

weszła w życie 7 czerwca 2010 r. 

2. Działanie jest zgodne z zapisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady Europy – INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information In 

Europę). Założeniem dyrektywy jest opracowanie baz danych GIS oraz 

udostępnienie tych danych za pomocą usług sieciowych (serwisów 

internetowych) w celu upowszechnienia, oraz darmowego dostępu, 

danych stanowiących rejestr publiczny (wraz ze zdefiniowaniem 

ograniczeń dostępu do tych danych, jeśli wymaga tego interes 

Państwa). 

5 mln  31 grudnia 

2015 r.  

PIP 
2015 



Projekty  planowane 

MŚ 

Centralne 

repozytorium 

danych o jakości 

gleb i gruntów  

1) Realizacja dyrektywy INSPIRE 

2) Budowa bazy  informacyjnej dla potrzeb przyszłej Ramowej Dyrektywy 

Glebowej 

2) Opracowanie zasad wymiany i współdzielenia danych o jakości gleb 

10 mln  Grudzień 2015 

ZADANIA WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ CELÓW STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA 

INFORMACYJNEGO 

Zestawienie zawiera zadania zgłoszone przez poszczególne resorty i ma charakter otwarty.  

 

Podmiot 

odpowiedzialny/ 

wiodący 

 

Instytucja 

współpracująca 

 

Zadania wspierające realizację celów strategii rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego 

 

Termin 

realizacji 

Forma kontynuacji  

zadania w latach 

2011-2015 

GDOŚ 

Resort środowiska Integracja, harmonizacja i standaryzacja zasobów (metadanych, danych i 

usług geoinformacyjnych) w zakresie przyrodniczych obszarów 

chronionych oraz lokalizacji siedlisk i rozmieszczenia gatunków 

Zgodnie z 

harmonogr

amem 

wdrażania 

dyrektywy 

INSPIRE 

Rozwijanie 

MTBiGM 

Instytut Rozwoju 

Miast w Krakowie  

Instytut Gospodarki 

Przestrzennej i 

Mieszkalnictwa w 

Warszawie  

Działania wspierające implementację dyrektywy INSPIRE w zakresie 

tematu „zagospodarowanie przestrzenne” poprzez: 

1. Budowę systemu teleinformatycznego dla potrzeb monitorowania 

i sprawozdawczości tworzenia, uzytkowania i rozwijania 

infrastruktury danych z zakresu zagospodarowania przestrzennego 

w jednostkach samorządu terytorialnego, 

2. Digitalizację rejestrów publicznych prowadzonych przez MI w 

zakresie zagospodarowania przestrzennego wraz z budową 

systemu teleinformatycznego dla potrzeb zautomatyzowania 

zbierania i przetwarzania danych. 

2012-2013 Inicjowanie zadania 

PIP 
2015 



PIP 
2015 









   Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych 
metod integracji danych katastralnych, mapy 
zasadniczej i bazy danych topograficznych oraz     
modernizacja usług publicznych świadczonych 
przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną 
(Województwo Mazowieckie), 
 
   Pozyskiwanie i dystrybucja informacji o 
budynkach na terenie województwa  
zachodniopomorskiego (Związek Celowy 
Powiatów Województwa 
Zachodniopomorskiego) 
 
   Informatyzacja państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego  oraz 
opracowanie systemu organizacji , zarządzania  i 
udostępniania przez internet (Województwo 
Pomorskie) 
 
 
 

Projekty geoinformacyjne 

dofinansowane z  NMF 





     Rodzaj projektów         wartość projektów / wartość dofinansowania 
 
  Projekty regionalne: 
                            RPO –     97,91 mln euro  /  80,19 mln euro 
                            NMF –     11,81 mln euro  /  10,01 mln euro 
                       ZPORR –       4,96 mln euro  /    2,40 mln euro     
 
  Projekty lokalne : 
                           RPO –     38,97 mln euro  /  24,22 mln euro 
                      ZPORR –       7,18 mln euro  /    3,83 mln euro 
  Razem projekty:            160,83 mln euro  / 120,65 mln euro 
 
  Projekty GUGiK: 
                        PO IG –   102,71 mln euro  /   87,30 mln euro 
                       PO KL –       2,37 mln euro  /     2,01 mln euro 
                     ZPORR –     16,59 mln euro  /   12,22 mln euro 
  Razem projekty:         121,58  mln euro  / 101,53 mln euro 



 

 
                                                                                              

                                                                                              

 

 




