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Minister Środowiska – 5 tematów (I.9, III.12, III.13, III.14, III.19) 

Główny Geolog Kraju – 3 tematy (II.4, III.20, III.21) 

Główny Konserwator Przyrody – 2 tematy (III.17, III.18) 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska – 1 temat (III.7) 

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – 1 temat (I.8) 

       Σ=12 

 

Tematy danych przestrzennych z ustawy o IIP 

ORGANY WIODĄCE W RESORCIE ŚRODOWISKA 



Zespół resortowy 

Minister Środowiska powołał Zespół do spraw infrastruktury informacji 

przestrzennej w resorcie środowiska 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele wszystkich jednostek resortowych 

zaangażowanych we wdrażanie dyrektywy INSPIRE 

 

Zadania formalne Zespołu: 

proponowanie rozwiązań organizacyjnych wspierających wdrażanie 

dyrektywy INSPIRE, 

opracowanie koncepcji zadań organów wiodących resortu środowiska, 

identyfikacja zasobów danych przestrzennych 

analiza stanu formalno-prawnego w resorcie środowiska pod kątem 

zgodności funkcjonujących przepisów, procedur, wytycznych i instrukcji  

z wymaganiami dyrektywy INSPIRE i ustawy o IIP 

proponowanie długo- i krótkoterminowych działań określających zakres  

i metodykę tworzenia, utrzymania i rozwoju IIP oraz wdrażania dyrektywy 

INSPIRE w resorcie środowiska  
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Zespół resortowy 

3 grupy robocze: 
 

szkolenia – określenie zakresu i potrzeb szkoleniowych, 

wsparcia eksperckiego  

specyfikacje techniczne INSPIRE oraz normy ISO 

strategia i metadane – opracowanie propozycji 

długoterminowych działań określającej zakres i metodykę 

tworzenia, utrzymania i rozwoju IIP w resorcie środowiska,  

w tym propozycji planów harmonizacji i standaryzacji zbiorów  

i usług danych przestrzennych  
  

Efektem prac Zespołu będzie koncepcja rozwoju Ekoportalu 
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Koncepcja Ekoportalu 

 

… utworzenia resortowego węzła IIP, zawierającego nie tylko 

dane z tematów INSPIRE  

portal nie zastąpi istniejących rozwiązań, ale ma stanowić ich 

uzupełnienie 

portal jako wygodne i atrakcyjne źródło informacji o środowisku dla 

społeczeństwa 

wspólne korzystanie z jednego narzędzia służy oszczędnemu  

i gospodarnemu wydatkowaniu środków 

budowa we współpracy z innymi instytucjami, które pracują w 

punktach styku z jednostkami MŚ – pozwoli to na obniżenie kosztów 

projektowanych rozwiązań oraz zwiększenie ich funkcjonalności 
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DOTYCHCZASOWE  DZIAŁANIA 



Działania resortu 
2012-2013 

Praca nad katalogami metadanych oraz opracowaniem 

i zamieszczeniem metadanych (GDOŚ, GIOŚ, IMGW-PIB, 

PIG-PIB) 

Wstępna inwentaryzacja zasobów danych przestrzennych 

znajdujących się w resorcie oraz w jednostkach zewnętrznych 

Opracowywanie koncepcji oraz budowa lokalnych/ 

tematycznych węzłów IIP (GDOŚ, GIOŚ, PIG-PIB, KZGW, 

IMGW-PIB) 

Rozpoczęcie prac nad harmonizacją danych (GIOŚ, PIG-PIB, 

IMGW-PIB, KZGW, GDOŚ) 

Szkolenia dla pracowników  
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Działania resortu 
2012-2013 

Aby usprawnić zarządzanie wdrażaniem dyrektywy INSPIRE  

w resorcie, kierownictwo resortu określiło koordynatorów 

tematów danych przestrzennych 

 

Spodziewane korzyści: 

przyspieszenie prac  

wyeliminowanie powtarzających się działań 

oszczędność czasu i pieniędzy 

szybszy przepływ informacji wewnątrz resortu 

jak najlepsze wykorzystanie wiedzy i doświadczenia jednostek 

usprawniona wymiana doświadczeń 

jednolite stanowisko resortu na zewnątrz 
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Działania resortu 
2012-2013 

Koordynatorzy wspierają organy wiodące przy:  

identyfikacji i weryfikacji zasobów, w tym zbiorów danych, 

metadanych i usług resortowych oraz pozaresortowych 

identyfikacji kluczowych zasobów pod kątem tworzenia  

i funkcjonowania IIP 

monitorowaniu poziomu zaawansowania prac w zakresie 

tworzenia IIP w jednostkach współpracujących 

przygotowywaniu projektów informacji i sprawozdań, 

wynikających z obowiązków sprawozdawczych organu 

wiodącego 
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Minister Środowiska 

Minister Środowiska 
(jako organ wiodący) 

I.9 obszary chronione GDOŚ 

III.12 
strefy zagrożenia 

naturalnego 

GDOŚ 

PIG-PIB 

IMGW-PIB 

KZGW 

IBL 

III.13 
warunki 

atmosferyczne 
IMGW-PIB 

III.14 
warunki 

meteorologiczno-
geograficzne 

IMGW-PIB 

III.19 
rozmieszczenie 

gatunków 
GDOŚ 

Główny Geolog Kraju 

II.4 geologia PIG-PIB 

III.20 
zasoby 

energetyczne 
PIG-PIB 

III.21 zasoby mineralne PIG-PIB 

Główny Konserwator 
Przyrody 

III.17 
regiony 

biogeograficzne 
GDOŚ 

III.18 
siedliska i obszary 

przyrodniczo 
jednorodne 

GDOŚ 

Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska 

III.7 
urządzenia do 
monitorowania 

środowiska 
GIOŚ 

Prezes Krajowego 
Zarządu Gospodarki 

Wodnej 
I.8 hydrografia KZGW 



Koordynatorzy merytoryczni 

 

GDOŚ w tematach: I.9, III.12, III.17, III.18, III.19 

PIG-PIB w tematach: II.4, III.12, III.20, III.21 

IMGW-PIB w tematach: III.12, III.13, III.14 

GIOŚ w temacie: III.7 

KZGW w tematach: I.8, III.12 

IBL w temacie: III.12 
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Działania resortu 

W celu wsparcia koordynatorów Ministerstwo Środowiska  

złożyło wniosek o sfinansowanie w 2014 r. przez NFOŚiGW  

projektu „Wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE  

w resorcie środowiska” 

 

Projekt zwiększy kompetencje pracowników resortu 

środowiska, zaangażowanych we wdrażanie dyrektywy 

INSPIRE, poprzez udział w konferencjach i szkoleniach 

tematycznych oraz dzięki zapewnieniu wsparcia eksperckiego  
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PLANY  2014-2015 



Planowane działania  
2014-2015 

wykonanie pełnej inwentaryzacji i identyfikacji referencyjnych 

zbiorów danych dla poszczególnych tematów danych 

przestrzennych 

opracowanie harmonogramu dostosowania zbiorów 

źródłowych do wytycznych dyrektywy INSPIRE 

opracowanie narzędzi do transformacji oraz harmonizacja 

danych + opracowanie dla nich metadanych 

uruchomienie lokalnych węzłów IIP, będących obecnie  

w trakcie budowy (geoportale GIOŚ i PIG-PIB, Hydroportal, 

ISOK)  

rozpoczęcie budowy węzła resortowego IIP - Ekoportalu 
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Planowane działania  
2014-2015 

 

przeprowadzenie cyklu szkoleń i uruchomienie platformy           

e-learningowej 

popularyzacja produktów projektów informatycznych 

przeprowadzanych w resorcie  

nowelizacja przepisów prawnych w celu lepszej implementacji 

dyrektywy INSPIRE  

udział w konsultacjach na poziomie unijnym i krajowym 
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DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ 

Ewa Madej-Popiel 
Ministerstwo Środowiska 

Warszawa, 4.12.2013 r. 


